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ΘΕΜΑ : ΈΓΚΡΙΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ)  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ: 
1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ (ΚΑΙ 1Η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ),
2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
3. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  Σας  διαβιβάζουμε  την  υπ' αριθμ    263/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:  
ΈΓΚΡΙΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ)  
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ: 
1.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ (ΚΑΙ 1Η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ),
2.ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
3.ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
              ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 

                    ΑΝΝΑ  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ
       

Εσωτερική διανομή:
Δ/νση  Υπ/σίας  Δόμησης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
της  46ης τακτικής  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων 

 
ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ)  
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ:  

1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ (ΚΑΙ 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ), 

2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ  

3. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
     
 

            Στα Χανιά, σήμερα  16  Δεκεμβρίου   2022  ημέρα  Παρασκευή     και ώρα  09.00 η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 64811/12-12-2022 
πρόσκληση του προέδρου  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα 
με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010   
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής ήταν:  
 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Νικόλαος Χαζιράκης  Πρόεδρος                    1.Αποστολάκη Νίκη 
2. Βαρδάκης Αντώνης-Ιωάννης                         2 Ξανθουδάκης Γεώργιος 
3. Τσουπάκης Μιχαήλ                                        3. Λειψάκης Δημήτρης   
4. Νικηφοράκης Ιωάννης                                   4. Φραγκάκης Εμμανουήλ  
5. Βλαζάκης Νικόλαος                                         
6.  Μιχαηλάκης  Στυλιανός                                
7. Λιβάνιος Βασίλειος                                                                      

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας της Επιτροπής Αννα Ζερβουδάκη , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση 
των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε  υπόψη της επιτροπής, την  εκτός    ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμ  πρωτ. 65733/15-
12-2022 εισήγηση της Δ/νσης  Υπ/ίας   Δόμησης     που  έχει ως εξής:  

ΣΧΕΤΙΚΑ:  
1. Η με αρ. πρωτ. 10384/30-12-2010 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ΓΠΣ Νέας Κυδωνίας 
2. Η με αρ. πρωτ. 82804/29-09-2011 υπογραφείσα αρχική σύμβαση της μελέτης ΓΠΣ Χανίων και 
περιαστικών δήμων - Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 5ΠΜΩΗ5-ΕΘΣ) & η με αρ. πρωτ. 11873/25-11-2015 1η 
συμπληρωματική σύμβαση (για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών) -ΑΔΑ: ΩΩΥΩΗ5-ΑΔ9 
3. Η με αρ. πρωτ. 104275/14-12-2011  σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ΓΠΣ Ακρωτηρίου 
4. Η από 10-12-2010 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Χανίων, 
Σούδας, Θερίσου και Ελ. Βενιζέλου  
5. Η με αρ.πρωτ. 46876/31-7-2015 εντολή έναρξης εργασιών του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Ν. 
Κυδωνίας 
6. Η με αρ.πρωτ. 47062/31-7-2015 εντολή έναρξης εργασιών του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Ν. 
Ακρωτηρίου  
7. Η με αρ.πρωτ. 6406/30-6-2016 εντολή έναρξης εργασιών του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Χανίων 
και περιαστικών δήμων 
8. Η με αρ. πρωτ. 67936/30-10-2015 αρχική υποβολή του Β1 σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Δήμου 
Ακρωτηρίου  



 

 

9. Η με αρ. πρωτ. 3117/20-1-2016 αρχική υποβολή του Β1 σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Νέας 
Κυδωνίας 
10. Η με αρ.πρωτ. 870/04-11/26-10-2016 αρχική υποβολή του Β1΄ Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Χανίων & 
περιαστικών Δήμων για τις κατηγορίες μελετών Χωροταξική (01), Πολεοδομική (02), Οικονομική (03) 
και Περιβαλλοντική (27), αρ.πρωτ.εισερχ. 9769/31-10-2016 
11. Οι με αρ. 340/2020 (ΑΔΑ:6ΓΦ3ΩΗ5-ΧΤΠ), 341/2020 (ΑΔΑ:6ΠΗΕΩΗ5-ΔΤ3) και 342/2020 
(ΑΔΑ:Ω1Θ9ΩΗ5-ΕΞ5) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων σχετικά με την έγκριση του Α΄ Σταδίου 
των μελετών ΓΠΣ Ν. Κυδωνίας, Ακρωτηρίου, Χανίων και περιαστικών δήμων, αντίστοιχα 
12. H με αρ. 397/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων σχετικά με την ενοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου των υπό εκπόνηση μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων (ΑΔΑ: 66ΒΜΩΗ5-ΥΞΙ) 
13. Τα παραδοτέα του Β1 Σταδίου των μελετών ΓΠΣ Ν. Κυδωνίας και ΓΠΣ Ακρωτηρίου, όπως 
διορθώθηκαν–συμπληρώθηκαν και επανυποβλήθηκαν στην ΤΥΔΧ στις 27-10-2017 (αρ.πρωτ. 62530/27-
10-2017)  
14. Τα παραδοτέα του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Χανίων & περιαστικών Δήμων, όπως διορθώθηκαν–
συμπληρώθηκαν και επανυποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 31/10/2017 (αρ.πρωτ. 9641/31-10-
2017) 
15. Το με αρ.πρωτ. 72657/11-12-2017 έγγραφο του Δημάρχου Χανίων σχετικά με την έναρξη της 
δημόσιας διαβούλευσης του Β1 Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων στις 18-12-
2017 
16. Τα με αρ.πρωτ. 7354/14-2-2018, 15176/27-3-2018 και 25072/30-5-2018 έγγραφα του Δημάρχου 
Χανίων σχετικά με την ανακοίνωση τριών (3) διαδοχικών παρατάσεων στη διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης των μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων 
17. Οι γνωμοδοτήσεις–απόψεις φορέων και υπηρεσιών επί του Β1 Σταδίου των μελετών και οι 
υποβληθείσες στο Δήμο Χανίων αιτήσεις-ενστάσεις πολιτών κατά τη δημόσια  διαβούλευση του  Β1 
Σταδίου αυτών  
18. Οι υποβληθείσες στον ειδικό ιστότοπο της διαβούλευσης (www.gps-chania.gr) απόψεις-ενστάσεις 
κατά τη δημόσια  διαβούλευση του Β1 Σταδίου των μελετών  
19. Τα με αρ.πρωτ. 41442/7-9-2018 & 41443/7-9-2018 έγγραφα της ΤΥΔΧ προς τους Αναδόχους των 
μελετών ΓΠΣ Ακρωτηρίου & ΓΠΣ Ν. Κυδωνίας, αντίστοιχα, σχετικά με την ολοκλήρωση διαβίβασης 
γνωμοδοτήσεων-απόψεων φορέων και υπηρεσιών καθώς και αιτήσεων–ενστάσεων πολιτών κατά τη 
διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης επί του Β1 Σταδίου της μελέτης  
20. Το με αρ.πρωτ. 8733/10-9-2018 έγγραφό της Υπηρεσίας μας προς τους Αναδόχους της μελέτης ΓΠΣ 
Χανίων & περιαστικών Δήμων σχετικά με την ολοκλήρωση διαβίβασης γνωμοδοτήσεων-απόψεων 
φορέων και υπηρεσιών καθώς και αιτήσεων–ενστάσεων πολιτών κατά τη διάρκεια της δημόσιας 
διαβούλευσης επί του Β1 Σταδίου της μελέτης  
21. Τα με αρ.πρωτ. 46306/5-10-2018 & 46310/5-10-2018 έγγραφα των Αναδόχων των μελετών ΓΠΣ Ν. 
Κυδωνίας & ΓΠΣ Ακρωτηρίου, αντίστοιχα, σχετικά με τη διατύπωση απόψεων -προτάσεων των 
αναδόχων της μελέτης επί των διαβιβασθέντων στοιχείων από την Υπηρεσία στα πλαίσια της 
διαβούλευσης του Β1 Σταδίου της μελέτης  
22. Το με αρ.πρωτ. 1055/04-11/5-10-2018 έγγραφο των Αναδόχων της μελέτης ΓΠΣ Χανίων & 
περιαστικών Δήμων σχετικά με τη διατύπωση απόψεων -προτάσεων επί του συνόλου των εγγράφων – 
στοιχείων και απόψεων – ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης (αρ.πρωτ. 
εισερχ. 9712/8-10-2018) 
23. Τα με αρ.πρωτ. 10350/24-11-2017 (ΥΔΟΜ), 68912/24-11-2017 &.68913/24-11-2017 έγγραφα των 
Αναδόχων των μελετών σχετικά με την τήρηση της διαδικασίας ΣΠΕ και την χρονική συσχέτιση αυτής 
με τη διαβούλευση του Β1 Σταδίου της κυρίως μελέτης   
24. Το με αρ.πρωτ. 10350/14-12-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το ΥΠΕΝ και την ΑΔΚ- Δ/νση 
ΠΕΧΩΣ σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων των Αναδόχων για την τήρηση της διαδικασίας 
ΣΠΕ  
25. Το με αρ.πρωτ.οικ.3577/8-2-2018 έγγραφο του ΥΠΕΝ σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού 
εγγράφου της Υπηρεσίας μας (αρ.πρωτ.εισερχ.2454/7-3-2018) 

http://www.gps-chania.gr/


 

 

26. Οι με αρ. πρωτ. 1526/20-3-2018 & 11278/27-3-2020 εγκρίσεις του αναθεωρημένου 
χρονοδιαγράμματος της μελέτης ΓΠΣ Χανίων & περιαστικών Δήμων 
27. Οι με αρ. πρωτ. 61927/17-10-2016 έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος & ΠΠΜ των 
μελετών ΓΠΣ Ακρωτηρίου και Ν. Κυδωνίας, με αρ.πρωτ. 38547/4-9-2020 έγκριση του αναθεωρημένου 
χρονοδιαγράμματος της μελέτης ΓΠΣ Ν. Κυδωνίας και με αρ.πρωτ.38550/4-9-2020 έγκριση του 
αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης ΓΠΣ Ακρωτηρίου 
28. Η με αρ.πρωτ.251/20-10-2020 απόφαση της ΑΔΚ/ΔΙΠΕΧΩΣ σχετικά με την έγκριση της Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του Β1 σταδίου της μελέτης «Αναθεώρηση & επέκταση του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών δήμων Ελ. Βενιζέλου, 
Θερίσου και Σούδας» (ΑΔΑ:6ΩΒΜΟΡ1Θ-ΔΧΙ) 
29. Η με αρ.πρωτ.3260/12-10-2017 απόφαση της ΑΔΚ/ΔΙΠΕΧΩΣ σχετικά με την έγκριση της Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Β1 φάσης του Γ.Π.Σ. πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας 
Χανίων (νυν Δημ. Ενότητας Ν. Κυδωνίας Δήμου Χανίων), ΑΔΑ:6Α96ΟΡ1Θ-ΔΔΨ 
30. Η με αρ.πρωτ.ΓΔ 257/15-12-2017 απόφαση της ΑΔΚ/ΔΙΠΕΧΩΣ σχετικά με την έγκριση της Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Β1 φάσης της Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(ΓΠΣ) πρώην Δήμου Ακρωτηρίου, νυν Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων (ΑΔΑ:Ω3ΙΚΟΡ1Θ-1ΕΤ) 
31. Η με αρ. 520/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων σχετικά με τον καθορισμό χρήσεων γης 
του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου (ΑΔΑ:ΩΘ86ΩΗ5-ΘΓΔ) 
32. Η με αρ. 190/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων σχετικά με τις χρήσεις γης στην Παλιά 
Πόλη Χανίων (ΑΔΑ:ΨΜ3ΟΩΗ5-ΚΔΖ) 
33. Η με αρ. 74/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων σχετικά με την ενσωμάτωση προτάσεων 
ΣΒΑΚ Δήμου Χανίων στο Β2 Στάδιο του ΓΠΣ (ΑΔΑ:ΨΧΕ7ΩΗ5-ΝΒΛ) 

Α. Ιστορικό  

 Στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων (Δ.Ε. Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, 

Θερίσου, Κεραμειών, Νέας Κυδωνίας & Σούδας) εκπονούνται τρεις (3) μελέτες Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ): 

1) Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων 

και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1ης συμπληρωματικής 

σύμβασης για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών), 

2) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας και 

3) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων,  

 Η διαδικασία για την προκήρυξη και εκπόνηση ενιαίας μελέτης ΓΠΣ, βάσει του 

Ν.2508/1997, για τις 6 από τις 7 Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων (τέως 

Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας, Σούδας και Χανίων) ξεκίνησε 

ως διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των τέως Καποδιστριακών Δήμων: «Κίνηση διαδικασίας 

εκπόνησης Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου – Γ.Π.Σ. Δήμων Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, 

Θερίσου, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Χανίων» (ΦΕΚ 691Δ΄/27-6-2005). Στην πορεία οι τέως Δήμοι 

Ακρωτηρίου και Νέας Κυδωνίας ακολούθησαν ξεχωριστή διαδικασία με αποτέλεσμα την 

εκπόνηση δύο διαφορετικών μελετών ΓΠΣ (σχετ. 1,3).  

Η εκπόνηση της μελέτης ΓΠΣ «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας», 

είναι αποτέλεσμα της διαδημοτικής συνεργασίας των τεσσάρων (4) τέως Καποδιστριακών 

Δήμων, σύμφωνα με την από 10-12-2010 Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση της 

μελέτης (σχετ. 4).  

Για την 7η ΔΕ του Δήμου Χανίων, ΔΕ Κεραμειών, δεν είχαν γίνει στο παρελθόν ανάλογες 

ενέργειες και δεν είχε συμπεριληφθεί στην ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση 

μελέτης ΓΠΣ. Βασικό επιχείρημα του Δήμου Χανίων για την αναγκαιότητα υπογραφής της 1ης 

αυτής συμπληρωματικής σύμβασης, για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών, ήταν η ενιαία θεώρηση 

όλων των ΔΕ του Δήμου για την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Η 



 

 

υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης κατέστη δυνατή στις 25-11-2015, κατόπιν 

χρονοβόρας και επίπονης προσπάθειας (από τον 10/2012 έως τον 11/2015)- (σχετ. 2). 

 Στόχος του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, διαχρονικά μέχρι σήμερα, είναι η ενιαία 

αντιμετώπιση και εκπόνηση των μελετών για τη θεσμοθέτηση ενιαίας μελέτης ΓΠΣ στο σύνολο 

της έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, ως πλήρες τοπικό χωροταξικό με θεσμοθέτηση 

ρυθμίσεων τόσο για τον αστικό και εξωαστικό χώρο. Με τη με αρ. 397/2016 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εγκρίθηκε:  

α) η ενοποίηση του φυσικού αντικειμένου των τριών υπό εκπόνηση μελετών ΓΠΣ κατά 

το Β1 Στάδιο αυτών και έως την ολοκλήρωση και παραλαβή τους, ώστε η πρόταση 

χωρικής οργάνωσης που θα τεθεί σε διαβούλευση με τους φορείς και το κοινό, ως τελικό 

παραδοτέο του Β1 σταδίου, να είναι πλήρως εναρμονισμένη μεταξύ των τριών μελετών 

ΓΠΣ, ως πρόταση ενιαίας μελέτης στο σύνολο της εδαφικής έκτασης του Καλλικρατικού 

Δήμου Χανίων. 

β) η τροποποίηση των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων των ανωτέρω μελετών ώστε οι 

προβλεπόμενοι χρόνοι υποβολής από τους Αναδόχους και έγκρισης από την αρμόδια 

Δ/νουσα Υπηρεσία να είναι κοινοί, αρχής γενομένης από την κοινή έγκριση του Β1 

Σταδίου αυτών και έως την ολοκλήρωση και παραλαβή των μελετών. 

 Κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης συντάσσεται η παρούσα ενιαία εισήγηση για την 

κοινή έγκριση του Β1 Σταδίου των τριών (3) υπό εκπόνηση μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων. 

Β. Ανάλυση εργασιών Β1 Σταδίου 

 Οι ανωτέρω μελέτες Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου εκπονούνται σύμφωνα με το Ν. 

2508/1997 και την 9572/1845/6-4-2000 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Τεχνικές 

προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ) και Σχεδίων Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών» 

(ΦΕΚ 209 Δ΄/7-4-2000), σε δύο (2) στάδια, Α΄ και Β΄. 

 Το Α΄ Στάδιο των μελετών, περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη 

διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων και τη διατύπωση της καταρχήν πρότασης 

ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής μελέτης. Παράλληλα, εκπονείται και 

παραδίδεται σε ξεχωριστό τεύχος η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 

(ΠΜΓΚ). 

 Το Β’ Στάδιο υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια, Β1 και Β2. Περιλαμβάνει την πρόταση του 

ΓΠΣ, δηλαδή την πρόταση χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης (Στάδιο Β1), η οποία 

οριστικοποιείται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες που προβλέπονται σε συνέχεια της υποβολής 

του Σταδίου Β1 (Στάδιο Β2). Παράλληλα, εκπονούνται για κάθε μελέτη: η Μελέτη Γεωλογικής 

Καταλληλότητας (ΜΓΚ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

 Οι μελέτες ΓΠΣ οφείλουν να εξειδικεύσουν, στα όρια του Δήμου Χανίων, τις κατευθύνσεις 

των υπερκειμένων επιπέδων Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως αυτές καταγράφονται στα 

Χωροταξικά Πλαίσια που έχουν εκπονηθεί σε εφαρμογή του Ν. 2742/1999, Γενικό Χωροταξικό 

Πλαίσιο, Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.-Π.Κ.). 

 Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές έναρξης εργασιών (σχετ. 5,6,7) και τα εγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα των μελετών, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα παραδοτέα στοιχεία του Β1 

Σταδίου των μελετών, κείμενο και χάρτες (κλίμακας 1:25000 και 1:5000) με τα σχετ. 8,9,10). Οι 

Δ/νουσες Υπηρεσίες (ΥΔΟΜ/ΤΥΔΧ) ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων 

και για τις τρεις υπό εκπόνηση μελέτες ΓΠΣ, με σχετικά έγγραφά τους ζήτησαν τη διόρθωση και 

την επανυποβολή των στοιχείων του Β1 Σταδίου των μελετών, τα οποία οι Ανάδοχοι υπέβαλαν 

εκ νέου (σχετ. 13,14). 

 Με το με αρ.πρωτ. 72657/11-12-2017 έγγραφο του τότε Δημάρχου Χανίων και το σχετικό 



 

 

δελτίο τύπου ανακοινώθηκε η παρουσίαση του Β1΄ Σταδίου των τριών υπό εκπόνηση μελετών 

με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, στις 

18-12-2017 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), καθώς και η έναρξη της 

διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για διάστημα δύο (2) μηνών, από 18-12-2017 έως 17-2-

2018. Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον φορέων και πολιτών για ενημέρωση επί του 

περιεχομένου των μελετών και κατάθεση παρατηρήσεων επί αυτών, η χρονική περίοδος της 

δημόσιας διαβούλευσης παρατάθηκε αρχικά μέχρι τις 30-3-2018 και στη συνέχεια μέχρι τις 31-

5-2018, με διαδοχικά σχετικά έγγραφα του Δημάρχου Χανίων (αρ.πρωτ. 7354/14-2-2018 και 

15176/27-3-2018 αντίστοιχα). Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα του Δικηγορικού 

Συλλόγου Χανίων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου - Τμήματος Δυτικής Κρήτης, καθώς επίσης 

και το διαρκές αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για την κατάθεση απόψεων- παρατηρήσεων επί 

της υπό διαβούλευση πρότασης, χορηγήθηκε μία τελευταία παράταση στη διαδικασία της 

διαβούλευσης έως τις 29-6-2018 (αρ. πρωτ. 25072/30-5-2018). 

 Οι γνωμοδοτήσεις–απόψεις φορέων και υπηρεσιών επί του Β1 Σταδίου της μελέτης του 

θέματος και οι υποβληθείσες στο Δήμο Χανίων αιτήσεις-ενστάσεις πολιτών, κατά τη διάρκεια 

της δημόσιας διαβούλευσης, καταγράφηκαν από την Υπηρεσία μας αναλυτικά σε πίνακες (σε 

αύξουσα χρονολογική σειρά), μετατράπηκαν σε ψηφιακή μορφή και διαβιβάσθηκαν στους 

Αναδόχους των μελετών με διαδοχικές μαζικές ηλεκτρονικές αποστολές, οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν στις 31/7/2018.  

 Ακολούθως, η ΥΔΟΜ και η ΤΥΔΧ, ζήτησαν από τους Ανάδοχους της μελέτης τη διατύπωση 

των απόψεων – προτάσεών τους επί του συνόλου των διαβιβασθέντων από την Υπηρεσία 

εγγράφων – στοιχείων καθώς και επί των υποβληθέντων στον ειδικό ιστότοπο της διαβούλευσης 

(www.gps-chania.gr) απόψεων-ενστάσεων και την αποστολή τους στην Υπηρεσία μας (σχετ. 

19,20). Οι Ανάδοχοι με σχετικά έγγραφά τους (σχετ. 20,21), κατέθεσαν τις απόψεις τους επί των 

ανωτέρω. 

 Για την περαιτέρω εξέταση και επεξεργασία των ως ανωτέρω υποβληθέντων στοιχείων κατά 

τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να διαμορφωθεί η παρούσα εισήγηση 

της Υπηρεσίας μας που θα τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να δοθούν οι 

απαραίτητες κατευθύνσεις προς τους μελετητές για τη διαμόρφωση του Β2 και τελικού Σταδίου 

των μελετών ως ενιαία πρόταση χωρικής οργάνωσης στο σύνολο της εδαφικής έκτασης του 

Καλλικρατικού Δήμου Χανίων (σύμφωνα με την 397/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Χανίων), ήταν απαραίτητος ο συντονισμός μεταξύ των τριών μελετών ΓΠΣ. 

 Ο συντονισμός αυτός επιτεύχθηκε αρχικά μέσω της κοινής δημόσιας διαβούλευσης των 

προτάσεων του Β1 Σταδίου των μελετών και στη συνέχεια μέσω του δύσκολου και χρονοβόρου 

έργου του συντονισμού των αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης των μελετών. Η 

Υπηρεσία μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον συντονισμό των Επιτροπών 

Παρακολούθησης και των Αναδόχων, με την πραγματοποίηση κοινών συνεδριάσεων των 

Επιτροπών με τη συμμετοχή και των Αναδόχων των μελετών. Ο συντονισμός αυτός αφορούσε 

τόσο στον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών και στον τρόπο εξέτασης των υποβληθέντων κατά 

τη δημόσια διαβούλευση προτάσεων/ενστάσεων όσο και στη δυνατότητα υιοθέτησης των 

λαμβανομένων αποφάσεων από τους Αναδόχους των μελετών.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στο έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης, στο χρονικό διάστημα 

από τον 10/2020 έως τον 7/2021 πραγματοποιήθηκαν τόσο κοινές συνεδριάσεις όλων των 

Επιτροπών Παρακολούθησης των μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων στις:  21/10/2020 (δια ζώσης) 

και από τις 29/6/2021 έως και τις 30/7/2021 (στις 29/6/2021, 8/7/2021, 16/7/2021, 20/7/2021, & 

30/7/2021 μέσω τηλεδιάσκεψης) για την επίλυση των κοινών θεμάτων και την άμβλυνση των 

αντιθέσεων μεταξύ των τριών διαφορετικών μελετών, παρουσία και των αναδόχων των μελετών, 

όσο και ξεχωριστές συνεδριάσεις των Επιτροπών ανά μελέτη, με χρήση της πλατφόρμας e-

presence, και συγκεκριμένα: 

http://www.gps-chania.gr/


 

 

▪ Κοινές συνεδριάσεις της Εισηγητικής και της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της από 10-12-2010 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της 

μελέτης «Αναθεώρηση & επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων 

και των περιαστικών δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας» στις 13/11/2020, 17/11/2020, 

27/11/2020, 3/12/2020, 4/12/2020, 11/12/2020, 18/12/2020, 30/12/2020, 11/1/2021, 18/1/2021, 

26/1/2021, 5/2/2021, 11/2/2021, 19/2/2021 & 26/2/2021. 

▪ Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της μελέτης ΓΠΣ Ακρωτηρίου στις: 

21/1/2021, 26/2/2021, 9/3/2021, 19/3/2021, 29/3/2021, 2/4/2021 & 8/4/2021 και  

▪ Συνεδριάσεις της Επιτροπή Παρακολούθησης της μελέτης ΓΠΣ Ν. Κυδωνίας στις: 

19/4/2021, 27/4/2021, 14/5/2021, 20/5/2021, 26/5/2021 & 17/6/2021. 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαβούλευσης έχει υποβληθεί μεγάλος αριθμός 

αιτημάτων ιδιωτών για ένταξη στο σχέδιο πόλης, επισημαίνεται ότι κατά την κείμενη νομοθεσία 

και διαδικασία το Β1 Στάδιο της μελέτης ΓΠΣ «δέχεται» και συνεπώς εξετάζονται, 

γνωμοδοτήσεις, απόψεις, στοιχεία και προτάσεις φορέων και υπηρεσιών. Δεν είναι αποδεκτές, 

και συνεπώς δεν εξετάζονται, «ενστάσεις» / αιτήματα ατομικού χαρακτήρα με μονάδα αναφοράς 

την ιδιοκτησία, καθόσον πρόκειται για μελέτη ΓΠΣ και όχι για Πολεοδομική Μελέτη. Δηλαδή 

πρόκειται για χωροταξικό σχεδιασμό υπερκείμενου της Πολεοδομικής Μελέτης επιπέδου, η 

οποία ως διαχειριζόμενη ιδιοκτησίες, δημοσιοποιείται-αναρτάται (κατά τη διαδικασία του 

άρθρου 3 του Ν.Δ. της 17.07.1923) και δέχεται – εξετάζει ενστάσεις μεμονωμένων ιδιοκτητών. 

Κατ΄ εξαίρεση, συγκέντρωση αιτημάτων σε κάποια περιοχή εξετάσθηκε ως σύνολο κατά την 

συζήτηση των στοιχείων. 

 Για την εποπτική παρουσίαση των προτάσεων της μελέτης στα μέλη των Επιτροπών, 

προκειμένου να είναι δυνατή η παρουσίαση όλων των ανωτέρω στοιχείων συνδυαστικά και 

επιπλέον να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικών σεναρίων κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων, η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε από την ΥΔΟΜ μέσω κατάλληλης εφαρμογής 

GIS.  

 Στο διάστημα που μεσολάβησε από τις ανωτέρω τακτικές συνεδριάσεις των Επιτροπών 

Παρακολούθησης έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί άτυπες συσκέψεις της Υπηρεσίας με τα 

μέλη των Επιτροπών και τους Αναδόχους για διευκρινίσεις/συμπληρώσεις επί των συζητηθέντων 

θεμάτων και των διαφοροποιήσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το Β2 και τελικό Στάδιο 

των μελετών ΓΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να 

διαμορφωθεί η παρούσα εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

 Έχει ολοκληρωθεί το έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης της από 10.12.2010 

Προγραμματικής Σύμβασης της μελέτης «Αναθεώρηση & επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας» 

(Εισηγητικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής) καθώς και 

των αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης των μελετών ΓΠΣ Ακρωτηρίου και Ν. Κυδωνίας, 

για την εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία δημόσιας 

διαβούλευσης. Με την πρόσφατη συνεδρίαση της 9ης/12/2022 ολοκληρώθηκε το έργο και της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 Έχουν εγκριθεί οι Προκαταρκτικές Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ) και για 

τις τρεις υπό εκπόνηση μελέτες ΓΠΣ Δήμου Χανίων, κατά το Α΄ Στάδιο αυτών, καθώς και οι 

αντίστοιχες Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ), σύμφωνα με τις σχετ. 28, 29,30) 

αποφάσεις της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

 Τέλος, οι σχετικές Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

υπεβλήθησαν αρχικά κατά την 1η υποβολή του Β1 Σταδίου των κυρίως μελετών ΓΠΣ, για τις 

κατηγορίες Χωροταξική (01) & Πολεοδομική (02), με αρ.πρωτ.67963/30-10-2015 για τη μελέτη 



 

 

ΓΠΣ Ακρωτηρίου, με αρ.πρωτ.3117/20-01-2016 για τη μελέτη ΓΠΣ Ν. Κυδωνίας και με 

αρ.πρωτ.9769/31-10-2016 για τη μελέτη ΓΠΣ Χανίων. Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής 

αλληλογραφίας με τους Αναδόχους των τριών μελετών και της Υπηρεσίας μας με τις αρμόδιες 

περιβαλλοντικές αρχές (σχετ. 24,25) για την έγκριση των υπό εκπόνηση μελετών ΣΜΠΕ στα 

πλαίσια των μελετών ΓΠΣ (ΑΔΚ-Δ/νση ΠΕΧΩΣ & ΥΠΕΝ), έγινε δεκτή από το Δήμο Χανίων η 

πρόταση των Αναδόχων των μελετών για διαφοροποίηση του χρόνου διαβούλευσης μεταξύ της 

κυρίως μελέτης και της ΣΜΠΕ και τροποποιήθηκαν σχετικά τα χρονοδιαγράμματα των μελετών 

(σχετ. 26,27). 

 Οι σχετικές Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), μία ανά μελέτη 

ΓΠΣ, θα διορθωθούν και επανυποβληθούν παράλληλα με την εκπόνηση του Β2 Σταδίου των 

κυρίως μελετών ΓΠΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την 

έγκριση του Β1 Σταδίου αυτών. Στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στην αρμόδια περιβαλλοντική 

αρχή για την έναρξη της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ). 

 Οι κατευθύνσεις που θα προκύψουν από την ΣΠΕ, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της 

διαβούλευσης του Β1 σταδίου (σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ Χανίων), θα ενσωματωθούν στις 

κυρίως μελέτες ΓΠΣ κατά το Β2 και τελικό Στάδιο αυτών.  

 Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι παρατηρήσεις/διορθώσεις επί των προτάσεων του 

Β1 Σταδίου των μελετών και δίνονται κατευθύνσεις προς τους Αναδόχους για την εκπόνηση του 

Β2 και τελικού Σταδίου των μελετών, η έναρξη του οποίου θα καθοριστεί, ανά μελέτη, με 

σχετική εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας (ΥΔΟΜ/ΤΥΔΧ), μετά την έγκριση του Β1 Σταδίου των 

μελετών. 

 Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στις λοιπές παρατηρήσεις–διορθώσεις επί των προτάσεων 

του Β1 Σταδίου των μελετών, οι οποίες εξετάστηκαν από τους μελετητές, περιλαμβάνονται στον 

αντίστοιχο, ανά μελέτη, πίνακα κωδικοποίησης υποβληθέντων στοιχείων και για τις οποίες δεν 

γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην παρούσα εισήγηση, οι Ανάδοχοι θα προβούν στις απαιτούμενες 

διορθώσεις/συμπληρώσεις, σύμφωνα με την εισήγησή τους. 



 

 

 

Γ. Παρατηρήσεις / διορθώσεις επί του Β1 Σταδίου – Κατευθύνσεις για το Β2 Στάδιο 

1. Γενικά 
 Να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των μελετών ώστε να εναρμονίζονται με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο και τις βασικές κατευθύνσεις των υπερκειμένων επιπέδων χωροταξικού σχεδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τα εξής νεότερα δεδομένα: 

▪ Τη με αρ. πρωτ. 42284/13.10.2017 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση 
αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/8.11.2017). 

▪ Το Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο καθορίζονται χρήσεις γης τόσο για τον αστικό όσο και για τον 
εξω-αστικό χώρο. 

▪ Τον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών του δικτύου «Natura 2000» (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

▪ To Ν. 4759/20 (ΦΕΚ-245 Α/9-12-20): «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

▪ Την υπ’ αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/20 (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-2020) ΚΥΑ, με βάση την οποία 
καταργείται η περιβαλλοντική κατάταξη σε κατηγορίες όχλησης (χαμηλή, μέση, υψηλή) και οι 
μεταποιητικές δραστηριότητες κατατάσσονται με νέα κριτήρια και όρια, σε κατηγορίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Β, Α2, Α1). 

▪ Το άρθρο 7 (Αλλαγή χρήσης γης) του Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α’/11-3-05) : «Ίδρυση και λειτουργία 
βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

▪ Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με την 
έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Κρήτης (ΦΕΚ 2687/Β/6-7-2018). 

▪ Tο N. 4982/22 (ΦΕΚ 195/Α/15-10-2022): «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των 
Επιχειρηματικών Πάρκων Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων 
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης». 

 Να υιοθετηθούν αυτούσιες οι παρατηρήσεις, όπως αυτές καταγράφονται στα υποβληθέντα 
έγγραφα των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ Χανίων, Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – 
Σπηλαιολογίας). 
 Να γίνει αναφορά στις γενικές διατάξεις που αναφέρονται και σχετίζονται με την προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας. 

2. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 
Οικιστικές περιοχές / Επεκτάσεις 

▪ Να επισημανθεί στο κείμενο των μελετών ότι η αποτύπωση των ορίων των οικισμών στους χάρτες 
των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι ενδεικτική και δεν δημιουργεί πολεοδομικά δεδομένα, ενώ το όριο του 
οικιστικού υποδοχέα θα καθοριστεί επακριβώς κατά την Πολεοδομική Μελέτη. 

▪ Να διορθωθούν τα όρια των οικισμών, κάτω των 2000 κατ. και προ του 1923 (με προσωρινά όρια), 
σύμφωνα με τα ψηφιακά αρχεία που θα χορηγηθούν εκ νέου από την επίβλεψη. 

▪ Να συμπεριληφθεί στις μεταβατικές διατάξεις η διάταξη: κατά την πολεοδόμηση των επεκτάσεων ή 
των νέων οικιστικών υποδοχέων είναι δυνατόν τα όριά τους να μεταβάλλονται, στο βαθμό που είναι 
απαραίτητο για τις ανάγκες των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (δημιουργία αρτίων οικοπέδων, 
χάραξη περιφερειακών οδών, προσαρμογή στο ανάγλυφο του εδάφους, εξομάλυνση ορίων οικισμού, 
κλπ.) έως 10% της συνολικά πολεοδομούμενης έκτασης ανά οικιστικό υποδοχέα. 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1187070
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1279710


 

 

 

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - ΠΕΠΔ  

▪ Τα όρια των επιμέρους ζωνών ΠΕΠΔ-ΠΕΠ επιβάλλεται (κατά το δυνατόν) να είναι τεχνικά (π.χ. 
δρόμος), φυσικά (π.χ. ρέμα), γεωμορφολογικά (π.χ. πρανές) ή ισοϋψής καμπύλη ώστε να είναι σαφής ο 
διαχωρισμός των περιοχών μεταξύ τους. 

▪ Να γίνει ενιαία κωδικοποίηση των περιοχών ΠΕΠΔ για τις τρεις μελέτες ΓΠΣ (χωρίς αναφορά στην 
περιοχή μελέτης), ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των ζωνών και από τις τρεις μελέτες και χωρίς 
να διαφοροποιηθούν τα χαρακτηριστικά των ζωνών από την πρόταση του Β1 Σταδίου. Κατά περίπτωση 
να εξεταστεί πώς θα γίνει η προσαρμογή των ορίων στις όμορες ΠΕΠΔ ανεξάρτητα από το διοικητικό 
όριο μεταξύ των πρώην Δήμων, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στους χάρτες Π2 των μελετών ως όριο 
μελέτης. 

▪ Να γίνει προσαρμογή των προτεινόμενων από τις μελέτες χρήσεων γης για τον εξω-αστικό χώρο 
βάσει των χρήσεων του Π.Δ. 59/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 
παρερμηνείας αυτών μεταξύ των διαφορετικών ΠΕΠΔ. 

4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

▪ Το σύνολο της περιοχής μελέτης να καλύπτεται από τα πολύγωνα των: Περιοχών Οικιστικής 
Ανάπτυξης (ΠΟΑ), Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ), Περιοχών Ειδικής Προστασίας 
(ΠΕΠ) και Περιοχών Ιδιαίτερων Χρήσεων (ΠΙΧ).  

▪ Οι Περιοχές Θεσμοθετημένης Προστασίας να αποτελούν ανεξάρτητο θεματικό επίπεδο (layer), 
υπερκείμενο των βασικών επιπέδων, με όρια όπως αυτά καθορίζονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ και τις 
δεσμεύσεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα πολύγωνα των αναδασωτέων 
περιοχών/εκτάσεων (ΑΝ), όπως πρότεινε ο κ. Ι. Αρνέλλος, να απεικονίζονται βάσει των πολυγώνων του 
αναρτημένου δασικού χάρτη. 

▪ Εξαιρούνται οι υγρότοποι οι οποίοι, παρόλο που ανήκουν στις περιοχές θεσμοθετημένης 
προστασίας, μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστή ΠΕΠ Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ-ΥΓΡ ή ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ) 
ή να ενταχθούν σε ευρύτερη ΠΕΠ. 

▪ Να συμπεριληφθούν και μεταβατικές διατάξεις, μέσω των οποίων να ρυθμίζεται πλήρως το 
καθεστώς επιτρεπομένων χρήσεων και όρων δόμησης εντός των ΠΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και τη 
διαδικασία εκπόνησης και θεσμοθέτησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). 

Ειδικότερα: 

Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ρεμάτων (ΠΕΠ-Ρ)  
 Όλα τα ρέματα της περιοχής μελέτης να αποτελούν Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ρεμάτων: ΠΕΠ-Ρ, με 
τους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, χωρίς αποτύπωση του εύρους της 
ζώνης αυτής στους χάρτες αλλά με αναλυτική και σαφή περιγραφή στο κείμενο της μελέτης. Για τα 
οριοθετημένα ρέματα η ζώνη αυτή περικλείεται από τις οριογραμμές οριοθέτησης, ενώ για τα μη 
οριοθετημένα, η οριστική ζώνη προστασίας θα προκύψει μετά την οριοθέτησή τους, σύμφωνα με την 
σχετική νομοθεσία. 

 Η απεικόνιση των ρεμάτων στους χάρτες να γίνει με ενιαίο γραμμικό σύμβολο, μικρού πάχους, 
χρώματος μπλε κατά προτίμηση (όπως στους χάρτες Π2 των μελετών), σε υπόβαθρο 1:5.000 ΓΥΣ 
(υψομετρικών καμπυλών ανά 20 μ.) προς αποφυγή σφαλμάτων ανάγνωσης χαρτών (διαβάθμιση, 
σπουδαιότητα ρεμάτων, μισγάγγειες).  

 Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν έρχονται σε αντίθεση με την οριοθέτηση ευρύτερων Περιοχών 
Προστασίας Τοπίου οι οποίες περιλαμβάνουν ρέματα (π.χ. ΠΕΠ-Τ7: Ρέμα Σταλού ΓΠΣ Ν. Κυδωνίας, ΠΕΠ 
Τ1:ρέμα Πολυτεχνείου Κρήτης ΓΠΣ Ακρωτηρίου). 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ-ΑΧ) 

 Να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α 



 

 

 

5. Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  
 Να επαναδιατυπωθούν βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/20 (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-2020) ΚΥΑ, 
σύμφωνα με την οποία καταργείται η περιβαλλοντική κατάταξη σε κατηγορίες όχλησης (χαμηλή, μέση, 
υψηλή) και οι μεταποιητικές δραστηριότητες κατατάσσονται με νέα κριτήρια και όρια, σε κατηγορίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Β, Α2, Α1). 

Υψηλή όχληση (Δραστηριότητες που κατατάσσονται στην καγηγορία Α1) 

 Στα όρια του Δήμου Χανίων δεν δύναται να χωροθετηθεί άλλη περιοχή «υψηλής όχλησης» 
(δραστηριοτήτων κατ. Α1) εκτός από το Πέρα Πλατάνι ΔΕ Σούδας, σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας 
Κρήτης, η οποία είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή 
ορίζεται «ως περιοχή αναζήτησης υποδοχέων βιομηχανίας-βιοτεχνίας για μονάδες μέσης και υψηλής 
οχλήσεως» και δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί. 

 Να επισημανθεί η ανάγκη για χωροθέτηση υποδοχέα δραστηριοτήτων κατ. Α1  εκτός του Δήμου 
Χανίων, κατά την νέα αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/8-11-2017). 

 Να επισημανθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των νομίμως υφιστάμενων κατηγοριών δραστηριοτήτων 
Α1 και Α2 εντός του Δήμου. 

6. Περιοχές Ιδιαίτερων Χρήσεων (ΠΙΧ) 
Κοιμητήρια: 
 Οι προτάσεις των μελετών ΓΠΣ δεν μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένες με την υπόδειξη θέσεων οι 
οποίες θα αποτυπώνονται στους χάρτες των μελετών.  

 Να επισημανθεί ότι ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει σε μία ειδική μελέτη για τη δυνατότητα 
χωροθέτησης νέων κοιμητηρίων, η οποία θα περιλαμβάνει και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας 
(ΜΓΚ), εντός των ορίων των ΠΕΠΔ στις οποίες επιτρέπεται η χωροθέτηση σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
των μελετών ΓΠΣ. 

Χώρος αποτέφρωσης νεκρών 
 Να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης της ειδικής χρήσης του «χώρου αποτέφρωσης νεκρών», είτε σε 
κάποια/κάποιες εκ των προτεινόμενων ζωνών ΠΕΠΔ, είτε εντός των υποδοχέων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. 

Καταφύγια ζώων συντροφιάς (Κυνοκομεία) 
 Να καταγραφεί στη μελέτη, ότι πρέπει να διερευνηθεί γενικότερα η δυνατότητα ίδρυσης 
καταφυγίων ζώων συντροφιάς για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν στο Δήμο Χανίων 
και να γίνουν σχετικές διευκρινήσεις, κατά το Β2 Στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νέου 
Π.Δ. χρήσεων γης και ιδίως των άρθρων 28 και 29 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/ Α/18-09-2021). 

7. Βασικά Δίκτυα Υποδομής  
Μεταφορικό Δίκτυο  
Οδικοί άξονες 
 Στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο που απεικονίζεται στους χάρτες της μελέτης ΓΠΣ να συμπεριληφθούν 
μόνο οι χαρακτηρισμένοι οδοί, δηλαδή εθνικοί, επαρχιακοί, κύριοι κοινοτικοί -δημοτικοί οδοί καθώς και 
οδοί προϋφιστάμενοι του 1923, ενώ το λοιπό οδικό δίκτυο να εμφανίζεται μόνο ως υπόβαθρο 
(ορθοφωτογραφία Κτηματολογίου ή διαγράμματα ΓΥΣ). 

 Οι προτεινόμενες χαράξεις, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση να αποτυπωθούν στους χάρτες των 
μελετών με διακεκομμένη αφαιρετική γραμμή για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των οδικών 
συνδέσεων και να επισημανθεί στο κείμενο των μελετών ότι οι χαράξεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι 
δεσμευτικές και δύναται να τροποποιηθούν κατά την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών. 



 

 

Χώροι καταφυγής 
 Οι εγκεκριμένες θέσεις που δύναται να χρησιμοποιηθούν ως «χώροι καταφυγής» σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης να μην αποτυπώνονται σημειακά στους χάρτες των μελετών ΓΠΣ, δεδομένου ότι οι 
διατάξεις για την πολιτική προστασία υπερισχύουν του ΓΠΣ και δύναται να τροποποιηθούν.  

 Να υπάρχει σαφής αναφορά στο κείμενο της μελέτης ότι οι θέσεις των χώρων καταφυγής 
λαμβάνονται υπόψη ως εκάστοτε ισχύουν. Προτείνεται, η πληροφορία που απεικονίζεται στους χάρτες 
και αφορά στους «χώρους καταφυγής» να αφαιρεθεί από τα σχέδια και να ενσωματωθεί,  αν κριθεί 
απαραίτητο από τους μελετητές, σε εικόνα εντός κειμένου ώστε να μην προκύπτει δέσμευση προς το 
σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας. 

8. Γενικές & ειδικές μεταβατικές διατάξεις 
 Οι γενικές και ειδικές μεταβατικές διατάξεις να είναι σε πλήρη αρμονία μεταξύ των τριών 
διαφορετικών μελετών και να επικαιροποιηθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 Να ενσωματωθεί ό,τι προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία για αρχ/κούς χώρους, αποστάσεις από 
γραμμές υψηλής τάσης, αποστάσεις από ΒΟΑΚ (εθνικό δίκτυο), κλπ. 

 Για την εκτός σχεδίου δόμηση να ισχύουν ανά χρήση όροι δόμησης, όπως αυτοί προβλέπονται στο 
ΠΔ της 24/31-5-1985  (ΦΕΚ 270/Δ/ 1985) «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των 
γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως 
υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών». 

 Να συμπεριληφθούν και μεταβατικές διατάξεις, μέσω των οποίων να ρυθμίζεται πλήρως το 
καθεστώς επιτρεπομένων χρήσεων και όρων δόμησης εντός των ΠΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και τη 
διαδικασία εκπόνησης και θεσμοθέτησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). 

 Θα δοθούν κατευθύνσεις για τις μεταβατικές διατάξεις από την αρμόδια για τον έλεγχο του 
προτεινόμενου σχεδιασμού Υπηρεσία, ΔΙΠΕΧΩΣ της ΑΔΚ.   

Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων (ΠΣ) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

 Να προστεθεί η γενική διάταξη ως εξής:  

«Τα δίκτυα διανομής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης καθώς και τα δίκτυα συλλογής, μεταφοράς 
και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων επιτρέπονται στο σύνολο της έκτασης της μελέτης 
εφόσον τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων επιτρέπονται στο σύνολο της έκτασης της μελέτης, με 
εξαίρεση όλες τις ΠΕΠ, εφόσον τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης».  

Χωροθέτηση ΑΠΕ 
 Να προστεθεί γενική διάταξη για την χωροθέτηση ΑΠΕ βάσει των κατευθύνσεων και των κανόνων 
του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. 

Χώροι καταφυγής 
 Να προστεθεί γενική διάταξη σύμφωνα με την οποία, κατά την πολεοδόμηση των οικιστικών 
υποδοχέων, να προβλέπεται η εξασφάλιση των απαραίτητων κοινοχρήστων χώρων (π.χ. πλατειών), οι 
οποίοι δύναται να χρησιμοποιηθούν ως «χώροι καταφυγής» σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης . 

 Ειδικότερα, ανά μελέτη ΓΠΣ, σε αντιστοιχία με την ως ανωτέρω αναφερόμενη θεματολογία 

αναφέρονται τα εξής: 



 

 

 

1.1 «Αναθεώρηση & επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 

Δήμου Χανίων και των περιαστικών δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και 

Σούδας» 

2. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 
Εκτίμηση χωρητικότητας στις Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης  
 Σύμφωνα με την απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, στην ΠΕ-3 Κέντρο, να παραμείνει 
ο Μέσος συντελεστής δόμησης (Μ.Σ.Δ.) στον υφιστάμενο σήμερα 2,6 και να μη μειωθεί σε 2,4. 

Οικιστικές περιοχές / Επεκτάσεις 
 Να διορθωθούν τα όρια των προτεινόμενων οικιστικών επεκτάσεων βάσει των ορίων του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και σε συνέχεια αυτών (και όχι βάσει του ορίου του υφιστάμενου 
ΓΠΣ), δεδομένης της διαφορετικής ακρίβειας αποτύπωσης αυτών λόγω της κλίμακας των αντίστοιχων 
διαγραμμάτων (1:1000 των πολεοδομικών μελετών, 1:5000 του ΓΠΣ). Για παράδειγμα στην περιοχή της 
ΠΕ-8 Αγ. Ιωάννης στην ένωση με την προτεινόμενη οικιστική επέκταση Ε6.1 (νέα Πολεοδομική Ενότητα 
ΠΕ-23). 

 Ειδικότερα, ανά οικιστική περιοχή, να γίνουν οι εξής διαφοροποιήσεις από την πρόταση του Β1 
Σταδίου της μελέτης: 

Επέκταση περιοχής Ε9 - Χαλέπα 
 Να ενσωματωθεί στην προτεινόμενη επέκταση Ε9 ζώνη, 6 στρ. περίπου, σε συνέχεια του 
υφιστάμενου σχεδίου δυτικά του ΟΤ 1103 και βόρεια του ΚΧ 1104, με την τροποποίηση του 
νοτιοδυτικού ορίου της προτεινόμενης επέκτασης Ε9 και εξαιρουμένης της ζώνης του ρέματος που 
χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας Ρεμάτων (ΠΕΠ-ΡΕ).   

Επέκταση Χαλέπας προς Προφ. Ηλία – Αγ. Ματθαίο  
 Να επεκταθεί το υφιστάμενο σχέδιο της ΠΕ-6 Χαλέπα βορειοανατολικά, σε έκταση 48 στρ περίπου, 
και συγκεκριμένα στην περιοχή νότια του Μουσικού Σχολείου μέχρι την οδό Ακρωτηρίου στο ύψος της 
διασταύρωσης προς Αγ. Ματθαίο, βάσει παλαιάς πρότασης της μελετήτριας Αικ. Καμπάνη για επέκταση 
του σχεδίου πόλης στην περιοχή αυτή (στα πλαίσια αναθεώρησης του ισχύοντος ΓΠΣ) και προκειμένου 
να ενοποιηθεί η περιοχή των σχολείων (με Τοπικό Ρυμοτομικό σχέδιο) με το υφιστάμενο σχέδιο 
πόλεως.  

Επέκταση Χαλέπας ανατολικά 

 Να επεκταθεί το υφιστάμενο σχέδιο της ΠΕ-6 Χαλέπα ανατολικά του ΟΤ 1049, σε περιοχή 

4,5 στρ. περίπου. 

Επέκταση Μόντε Βάρδια βόρεια σχεδίου 

 Να επεκταθεί το υφιστάμενο σχέδιο της ΠΕ-19 Μόντε Βάρδια, βόρεια του ΟΤ Γ1584, δυτικά 

των Γ 1585-1586 καθώς και δυτικά των Εργατικών Κατοικιών, σε περιοχή 18 στρ. περίπου, 

προκειμένου να συμπεριληφθεί στο σχέδιο η υφιστάμενη δόμηση. 

Επέκταση Μόντε Βάρδια νότια σχεδίου 

 Να τροποποιηθεί η προτεινόμενη επέκταση Ε7, στο βορειοανατολικό τμήμα αυτής με 

πρόσωπο στον άξονα της επαρχιακής οδού 41 (ΕΟ-41, οδός Ακρωτηρίου), ώστε να 

συμπεριληφθεί έκταση 5 στρ. περίπου. 

Επεκτάσεις οικισμών ΔΕ Ελ. Βενιζέλου 

 Να τροποποίηθεί το όριο της προς πολεοδόμηση έκτασης του οικισμού «Μετόχι Αγαδάκη» 

με την αύξηση της έκτασής του δυτικά, παράλληλα με το υφιστάμενο όριο και με πρόσωπο στην 

κύρια κοινοτική οδό Αγ. Ελευθερίου, σε έκταση 4 στρ. περίπου. Απαιτείται η διόρθωση του 

περιγράμματος του οικισμού (με προσωρινά όρια) στους χάρτες της μελέτης.  

Μουρνιές  

 Να προστεθεί νέο τμήμα επέκτασης βορειοδυτικά, έκτασης 12 στρ. περίπου, στα 



 

 

προτεινόμενα από την μελέτη τμήματα (Εγ), λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα στοιχεία, τη 

δυναμική του οικισμού σε αντιδιαστολή με την προσωρινή οριοθέτησή του ως οικισμού προ του 

1923. 

Μαλάξα 

 Να αυξηθούν τα προτεινόμενα από τη μελέτη τμήματα επεκτάσεων (Εε), λαμβάνοντας 

υπόψη τη μορφολογία του εδάφους και τη δυναμική του οικισμού λόγω της γειτνίασης με το 

υπό ανάπτυξη ΕΠΙΧΕΙΠΑ Κεραμειών, την ευκολία πρόσβασης στις υπόλοιπες περιοχές του 

Δήμου και τη θέση της στη ΔΕ Κεραμειών εν γένει, ως εξής: 

▪ Αύξηση της προτεινόμενης επέκτασης βόρεια ώστε να συμπεριληφθεί η παλαιά γειτονιά 

του οικισμού «Πόρος» ως περιοχή προϋφιστάμενη του 1923. 

▪ Προσθήκη μικρής επέκτασης νοτιοδυτικά, ώστε να εξομαλυνθεί το όριο του οικισμού 

μέχρι τη συμβολή του υφιστάμενου οδικού δικτύου του οικισμού με την Επαρχιακή οδό ΕΟ 

43. 

▪ Αύξηση της προτεινόμενης από τη μελέτη επέκτασης στο νοτιοανατολικό τμήμα του 

οικισμού με την προσθήκη 2 τμημάτων στο βόρειο και νότιο τμήμα αυτής.  

 Για τις υπόλοιπες οικιστικές περιοχές δεν υπάρχει διαφοροποίηση από την πρόταση του Β1 Σταδίου 
της  μελέτης. Επισυνάπτονται αποσπάσματα χαρτών με τις διαφοροποιήσεις των οικιστικών 
επεκτάσεων όπως αναλύονται παραπάνω. 

Εκ νέου ένταξη στις προς πολεοδόμηση περιοχές εξαιρεθέντος τμήματος της ΠΕ Παχιανά ΙΙ ΔΕ 
Θερίσσου (Αγρόκτημα Κ. Μάνου) 

 Να συμπεριληφθεί στις προς πολεοδόμηση περιοχές, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης της 

αναγκαιότητας της εκ νέου ένταξης από το Δήμο, το τμήμα της πολεοδομικής ενότητας 

ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ της Δ.Ε. Θερίσου (περιοχή αγροκτήματος Κων/νου Μάνου), το οποίο είχε 

εξαιρεθεί από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του Ν. 1337/1983 με σχετική απόφαση του ΣτΕ, ενώ δεν είχε 

συμβεί το ίδιο και στο αντίστοιχο ΠΔ έγκρισης της σχετικής πολεοδομικής μελέτης (Π.Δ. 19-1-

1989, ΦΕΚ 139/Δ/1989). 

Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)  
 Να διατηρηθεί η περιοχή αναζήτησης ΠΕΡΠΟ στη ΔΕ Σούδας (περιοχή 3 της Χ.Ε.1) ως έχει, εφόσον 
δεν υπάρξουν στοιχεία για έγκριση του αιτήματος για ιδιωτική πολεοδόμηση με την επωνυμία Σούδα 
Bay Α.Ε. από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 

 Να αφαιρεθεί η ζώνη αναζήτησης ΠΕΡΠΟ στη ΔΕ Ελ. Βενιζέλου (περιοχή 4 της Χ.Ε.1) εφόσον έχουν 
καλυφθεί οι ανάγκες βάσει των ήδη εγκεκριμένων ιδιωτικών πολεοδομήσεων για τους Οικοδομικούς 
Συνεταιρισμούς: Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ν. Χανίων, Σ. Μποράκη & ΣΙΑ Ο.Ε. και Εργαζομένων 
ΥΕΘΑ. 

ΖΟΕ Βλητέ ΔΕ Σούδας 
 Βάσει των υποβληθέντων στοιχείων και της σχετικής αλληλογραφίας της ΥΔΟΜ με την Δ/νση ΠΕΧΩΣ 
της ΑΔΚ: 
▪ Να παραμείνει ο χαρακτηρισμός της συγκεκριμένης περιοχής ως ΖΟΕ δεδομένου ότι είναι υπέρ της 
ασφάλειας η θεώρησή της ως ΖΟΕ. 

▪ Να εξεταστεί το όριό της βάσει των υποβληθέντων στοιχείων για την ορθή  αποτύπωση της ΖΟΕ 
στους χάρτες του Β2 Σταδίου της μελέτης. 

Χρήσεις γης 

Ταμπακαριά οδού Βιβιλάκη Χαλέπας και Αγ. Κυριακής 

 α) Nα ενσωματωθούν τα προεδρικά διατάγματα των διατηρητέων και β) να υπάρξει 

διαφοροποίηση των ζωνών αυτών σε σχέση με την χρήση «Τουρισμός -Αναψυχή» και 

ειδικότερα: 
▪ Τα κηρυγμένα κτίρια στα Ταμπακαριά Χαλέπας (οδού Βιβιλάκη) να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης 
μέχρι τα όρια του αιγιαλού (υφιστάμενη εκτός σχεδίου περιοχή) 



 

 

▪ Τα κηρυγμένα κτίρια στα Ταμπακαριά Χαλέπας και Αγ. Κυριακής να ενταχθούν στη νέα ζώνη 
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-1», διατηρώντας τις συγκεκριμένες χρήσεις της κήρυξής τους . 
▪ Ειδικά στα Ταμπακαριά της οδού Βιβιλάκη να προστεθεί διάταξη αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει 
για τα Ταμπακαριά της Αγ. Κυριακής, για τον περιορισμό της ηχητικής όχλησης των καταστημάτων 
και χώρων αναψυχής, ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις πρέπει να είναι χαμηλής όχλησης. 



 

 

Σύσταση κατηγοριών χρήσεων στην ανατολική παραλιακή ζώνη: 

 Να αντικατασταθεί η προτεινόμενη από τη μελέτη κατηγορία χρήσεων «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-

ΑΝΑΨΥΧΗ» με την νέα προτεινόμενη κατηγορία χρήσεων «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-1» στο 

ανατολικό παραλιακό μέτωπο της πόλης από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την Αγ. 

Κυριακή, με τις εξής επιτρεπόμενες χρήσεις: 

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-1», βάσει του άρθρου 3 του ΠΔ 59/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(8) Περίθαλψη.  
Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία  

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
(10.2) και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης 
μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014). 

(11) Γραφεία / Κέντρα Έρευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο γραφεία 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3.5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-
2017 ΦΕΚ Β 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία. 

(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, 
στέγαστρα κ.λπ.) 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.)». 

Σύσταση κατηγοριών χρήσεων στη δυτική παραλιακή ζώνη 
 Για την παραλιακή ζώνη δυτικά της παλαιάς πόλης των Χανίων (από την οδό Πειραιώς) και για τα 
παραλιακά οικοδομικά τετράγωνα της Νέας Χώρας: 

▪ Να αφαιρεθεί η κατηγορία χρήσεων «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ» και να παραμείνει η κατηγορία 
χρήσεων «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» από τα  Οικοδομικά Τετράγωνα που έχουν πρόσωπο επί της οδού 
Πειραιώς (δυτική τάφρος) 

▪ Ειδικά, το οικοδομικό τετράγωνο στη συμβολή της οδού Πειραιώς με την Ακτή Κανάρη  (ΟΤ 11), να 
διαιρεθεί σε 2 τμήματα: το πρόσωπο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ», το πίσω τμήμα «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ». 

▪ Να παραμείνει η κατηγορία χρήσεων «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ» στα παραλιακά οικοδομικά 
τετράγωνα της Νέας Χώρας, εξαιρουμένων κάποιων χρήσεων, ως εξής: 

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ», βάσει του άρθρου 5 του ΠΔ 59/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
Στις περιοχές τουρισμού - αναψυχής, επιτρέπονται μόνο: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική Πρόνοια. 

(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις. 



 

 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

(8.1) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού  

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο εμπορικά καταστήματα 

(10.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 
Επιτρέπονται μόνο Γραφεία. 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια. 

(14) Αναψυχή. 

(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις. 

(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο). 
Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (16.1) 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-
2017 ΦΕΚ Β 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία. 

(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, 
στέγαστρα κ.λπ.) 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.)». 

Ειδικότερα: 
▪  Για το τμήμα του ΟΤ 28, στο χώρο του πρώην εργοστασίου της ΑΒΕΑ, επί των οδών Ακτή Κανάρη & 
Γερασίμου Παρδάλη να διορθωθούν οι προτεινόμενες χρήσεις σύμφωνα με την υπό έγκριση 
τροποποίηση σχεδίου, η οποία θα δοθεί από την Υπηρεσία. 
▪ Για τον χώρο της πισίνας του πρώην Ξενοδοχείου «Ξενία» να ληφθεί υπόψη η μελέτη ανάπλασης της 
περιοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα δοθούν από την Υπηρεσία. 

Χώρος υπεραστικού ΚΤΕΛ (ΟΤ 102) 
▪ Στο Ο.Τ. 102 του παλαιού σχεδίου πόλεως Χανίων, να εξεταστεί η δυνατότητα περιορισμού της 
έκτασης του χώρου εγκαταστάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς και απόδοσης μέρους της σε άλλες 
χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό αναδιοργάνωσής του χώρου 
από τον φορέα λειτουργίας (ΚΤΕΕΛ Α.Ε.), αλλά και το γεγονός ότι σύμφωνα με την πρόταση της μελέτης 
δεν επιτρέπεται εν γένει η χωροθέτηση εγκαταστάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς εντός του 
πολεοδομικού κέντρου, παρά μόνον στη συγκεκριμένη θέση. 

▪ Να αφαιρεθεί ο χαρακτηρισμός «Εγκαταστάσεις Μαζικών Μεταφορών» από εκτός σχεδίου έκταση 
στην περιοχή της Χρυσοπηγής, βορείως της προτεινόμενης επέκτασης Β4. 

Δημοτικός Κήπος – Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ) Χανίων  

 Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως Χανίων (Β.Δ. 16-10-

1946, ΦΕΚ 335Α/14-11-1946) το κτίριο της ΛΑΦ Χανίων και τα όμορα σε αυτή κτίσματα 

εντάσσονται στον χώρο πρασίνου του Δημοτικού Κήπου (ΚΧ 175), να επισημανθεί ότι πρέπει να 

γίνει τροποποίηση του σχεδίου πόλεως για την εξαίρεση της έκτασης των κτισμάτων αυτών από 

τον χώρο πρασίνου και την απόδοση σε αυτήν της χρήσης του όμορου ΟΤ 175 (Πολεοδομικό 

Κέντρο). 

Πάρκο Πόλης 



 

 

 Για την περιοχή μεταξύ των ΠΕ-8: Αγ. Ιωάννης, ΠΕ-7: Καλυκάς (Καλυκάς Ι-Μετόχι Μπάρμπου) και ΠΕ-
21: ΝΔ Μόντε Βάρδια Κάρμηλος που προτείνεται από τη μελέτη για τη δημιουργία «Πάρκου Πόλης», 
δεδομένου ότι δεν έχει προχωρήσει η πολεοδόμηση της ΠΕ-21, να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης 
τμήματος της περιοχής αυτής στα υφιστάμενα σχέδια πόλεως, είτε της ΠΕ-8: Αγ. Ιωάννης είτε της ΠΕ-7: 
Καλυκάς (Καλυκάς Ι-Μετόχι Μπάρμπου). 

Στρατόπεδο Μαρκοπούλου 

 Να διορθωθεί η αναφορά της μελέτης στην έκταση του στρατοπέδου από 35 σε 54 

στρέμματα. 

 Όσον αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις και όρους δόμησης  για την έκταση του 

Στρατοπέδου Μαρκοπούλου :  

Α) Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με τη με αρ. 520/2018 απόφασή του σχετικά με τον 

καθορισμό χρήσεων γης του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου, αποφάσισε τα εξής: 

1) Να καθορισθούν οι κάτωθι επιτρεπόμενες χρήσεις για την έκταση του Στρατοπέδου 

Μαρκοπούλου, σύμφωνα με το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 59 (ΦΕΚ 114Α/29-6-2018) περί 

Κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης. 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ: Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο (άρθρο 7, παράγραφος 1) 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ: (άρθρο 1, εδάφιο II) 

(2) Κοινωνική πρόνοια 

(3) Εκπαίδευση 

(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

(7) Διοίκηση (υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των χρήσεων της έκτασης) 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού 

(10.6) Εκθεσιακά κέντρα 

(12) Εστίαση 

(13) Αναψυκτήρια 

(16) Στάθμευση 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία 

2) Να καθορισθεί για την έκταση του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου συντελεστής δόμησης 0,2 

και ποσοστό κάλυψης 15%. 

3) Να ενσωματωθούν στην πρόταση του Δήμου για την αναθεώρηση του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων οι παραπάνω χρήσεις και όροι δόμησης. 

4) Να ενσωματωθούν οι παραπάνω χρήσεις και όροι δόμησης στο πλάνο ανάπτυξης και 

αξιοποίησης του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου και στη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, τα 

οποία θα εκπονηθούν άμεσα από τις Υπηρεσίες του Δήμου και στη συνέχεια να υποβληθούν 

στην ΥΠΑΑΠΕΔ, προκειμένου η σχετική συμφωνία να εγκριθεί από το Συμβούλιο Άμυνας, 

όπως ορίζει ο σχετικός νόμος, ώστε να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Στρατοπέδου 

Μαρκοπούλου στο Δήμο Χανίων. 

Β) Η  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: 

1. να καθορισθούν οι κάτωθι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σύμφωνα με το Π.Δ. 59/2018: 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ: Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο (άρθρο 7, παρ. 1) 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 1, εδάφιο ΙΙ) 

(2) Κοινωνική πρόνοια (μόνο βρεφονηπιακοί σταθμοί) 

(3) Εκπαίδευση (μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση) 

(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις) 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 



 

 

(7) Διοίκηση (υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των χρήσεων της έκτασης) 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού (μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους 

υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι). 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια 

(16) Στάθμευση (για την εξυπηρέτηση όλων των χρήσεων της έκτασης) 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία 

2. να καθορισθεί συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) 0,1 και ποσοστό κάλυψης 15%. 

Λόφος Καστέλλι 
 Σύμφωνα με τη με αρ. 190/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων σχετικά με τις χρήσεις γης 
στην Παλιά Πόλη Χανίων αποφασίστηκαν τα εξής: 

α) για όλη την Παλιά Πόλη Χανίων, (εκτός της ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο 

λόφο Καστέλι) χρήσεις γης σύμφωνα με την συνημμένη από 14-12-2017 πρόταση της Ομάδας 

Εργασίας και του ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ Δυτικής Κρήτης, με αντιστοίχιση των προτεινόμενων χρήσεων 

με αυτές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Π.Δ. 59/2018. 

β) για το λόφο Καστέλι γενικά, δηλαδή την περιοχή που αναπτύσσεται εντός του 

υφιστάμενου Βυζαντινού Τείχους: ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ σύμφωνα με την συνημμένη από 14-12-

2017 πρόταση της Ομάδας Εργασίας και του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης, με αντιστοίχιση των 

προτεινόμενων χρήσεων με αυτές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Π.Δ. 59/2018. 

γ) για την ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλι: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 59/2018,  με απομείωση χρήσεων ως 

κατωτέρω: 

ΑΡΘΡΟΝ-6 

Κοινωφελείς Λειτουργίες 

Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μόνο: 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(3) Εκπαίδευση. 

(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

(8) Περίθαλψη. 

"26.12. Γραμμικές υποδομές μεταφορών. 

26.12.1. Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας 
νομοθεσίας). 

(26.12.2.) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας. 

(26.12.3.) Πεζόδρομοι. 

(26.12.4.) Ποδηλατόδρομοι. 

(26.12.5.) Πλατείες. 

(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία. 

(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και οστών.Επιτρέπονται μόνο Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών 
(ΚΑΝ)»  

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - ΠΕΠΔ  
ΠΕΠΔ Περιαστική Χανίων (ΠΕΠΔ-ΠΑ1)   
 Στο όριο των ΔΕ Χανίων και Ακρωτηρίου (όριο μελετών ΓΠΣ) καθώς και των ΔΕ Χανίων, Ακρωτηρίου 



 

 

& Σούδας, στην περιοχή του Βλητέ να αλλάξει η κατηγορία της ΠΕΠΔ, από ΠΕΠΔ-Γ1: Γεωργίας βορείως 
ΒΟΑΚ σε ΠΕΠΔ-ΠΑ1: Περιαστική Χανίων, καθώς τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης αυτής περιοχής 
διαφοροποιούνται από τα χαρακτηριστικά της γεωργικής γης στον κάμπο των Χανίων, με τα εξής όρια: 

▪ μεταξύ των ΔΕ Χανίων-Ακρωτηρίου να προσαρμοστεί το όριο της ΠΕΠΔ-ΠΑ1 σε υπάρχοντες 
δρόμους, ανεξάρτητα από το διοικητικό όριο μεταξύ των πρώην Δήμων και νυν Δημοτικών Ενοτήτων 
Χανίων και Ακρωτηρίου, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στους χάρτες των μελετών ως όριο μελέτης, 
αντικαθιστώντας το αντίστοιχο τμήμα της ΠΕΠΔ-ΠΑ (Ακρωτηρίου) – (βλ. συνημμένο χάρτη ΠΕΠΔ: 
ΧΑΝΙΑ-ΑΚΡ) 

▪ μεταξύ των ΔΕ Χανίων-Ακρωτηρίου-Σούδας, από το ανωτέρω όριο με την ΠΕΠΔ-ΠΑ (Ακρωτηρίου) 
σε όλη την περιοχή του Βλητέ και του Αγροκηπίου και μέχρι τη λεωφόρο Σούδας στην περιοχή της 
Κάτω Σούδας. 

 Επισημαίνεται ότι στο όριο των ΔΕ Χανίων και Σούδας, στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των σχεδίων 
πόλεως του Αγροκηπίου και του Βλητέ, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαμορφώνονται 
για την ευρύτερη περιοχή με τη μελλοντική διέλευση σημαντικών οδικών αξόνων, την ακριβή χάραξη 
των οποίων δεν γνωρίζουμε, κρίθηκε σκόπιμη η διατήρησή της ως περιαστική περιοχή (ΠΕΠΔ-ΠΑ1) 
χωρίς ειδικότερη πρόβλεψη για επέκταση οικιστικού υποδοχέα, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για 
μελλοντική διαμόρφωση της περιοχής. 

ΠΕΔ Γεωργίας (ΠΕΠΔ-Γ) 
ΠΕΠΔ Γεωργίας νοτίως ΒΟΑΚ (ΠΕΠΔ-Γ2) 
 Για την περιοχή νότια του οδικού τμήματος του ΟΑΚ (πρώην ΟΑΔΥΚ) Περιβόλια-Νεροκούρου,  
να επανεξεταστούν κατά το Β2 Στάδιο της μελέτης τα όρια μεταξύ των ζωνών ΠΕΠΔ Γεωργίας νοτίως 
ΒΟΑΚ (ΠΕΠΔ-Γ2) και ΠΕΠΔ-Κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ-Κ). 

Νέα «ενδιάμεση» ΠΕΠΔ Γεωργίας (ΠΕΠΔ-ΓΚ) 
 Στο όριο των μελετών δυτικά, μεταξύ των ΔΕ Χανίων - Ν. Κυδωνίας και ΔΕ Θερίσσου - Ν. Κυδωνίας 
να δημιουργηθεί μια «ενδιάμεση» ΠΕΠΔ Γεωργίας, με χαρακτηριστικά αντίστοιχα της ΠΕΠΔ-Γ (Ν. 
Κυδωνίας), και να χαρακτηρισθεί ως «ΠΕΠΔ-ΓΚ» (ακολουθώντας την κωδικοποίηση της ενιαίας 
παρουσίασης της πρότασης του Β1 Σταδίου των μελετών στον χάρτη Π.2.1-R1). Στην ΠΕΠΔ-ΓΚ να 
επιτρέπεται μόνο «χαμηλή όχληση» και να μην επιβληθούν από τη μελέτη ΓΠΣ περιορισμοί στις ΑΠΕ 
διαφορετικοί από την εθνική νομοθεσία.   

 Στο όριο των ΔΕ Χανίων και Ν. Κυδωνίας (όριο μελετών ΓΠΣ), να γίνουν οι εξής αλλαγές στον 
χαρακτηρισμό των ΠΕΠΔ:  

▪ στην περιοχή του Βαμβακόπουλου, βορειοανατολικά του ΒΟΑΚ, να αλλάξει η κατηγορία της 
ΠΕΠΔ, από ΠΕΠΔ-Γ1: Γεωργίας βορείως ΒΟΑΚ σε ΠΕΠΔ-ΓΚ 

▪ στην περιοχή του Βαμβακόπουλου, νοτιοδυτικά του ΒΟΑΚ, να αλλάξει η κατηγορία της ΠΕΠΔ, από 
ΠΕΠΔ-Γ2: Γεωργίας νοτίως ΒΟΑΚ σε ΠΕΠΔ-ΓΚ 

▪ βόρεια του οικισμού Κυρτωμάδο να αλλάξει η κατηγορία της ΠΕΠΔ, από ΠΕΠΔ-Γ2: Γεωργίας 
νοτίως ΒΟΑΚ σε ΠΕΠΔ-ΓΚ και  

▪ βόρεια του οικισμού Επισκοπή-Αγιά να αλλάξει η κατηγορία της ΠΕΠΔ, από ΠΕΠΔ-Γ2: Γεωργίας 
νοτίως ΒΟΑΚ σε ΠΕΠΔ-ΓΚ. 

ΠΕΠΔ Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ-ΓΚ1) / ΠΕΠΔ Κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ-Κ1) 
 Για τις περιοχές βόρεια του ορίου της ΔΕ Κεραμειών και μέχρι την ισοϋψή καμπύλη των 400 μ. 
(Τοπικές Κοινότητες Νεροκούρου & Μουρνιών) να επανεξεταστούν τα όρια μεταξύ των ζωνών ΠΕΠΔ 
Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ-ΓΚ1) και ΠΕΠΔ- Κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ-Κ). 

 Να εξετασθεί η δυνατότητα επέκτασης της ΠΕΠΔ-ΓΚ1 νότια μέχρι την ισοϋψή των 700 μ. και τα όρια 
των ΠΕΠΔ-ΓΚ1, ΠΕΠΔ Κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ-Κ1). 

 Ειδικότερα στην περιοχή της Μαλάξας, νότια των ορίων του οικισμού, δεδομένου ότι πρόκειται για 
αρδευόμενη γεωργική γη από το 1997 (με κρουνούς άρδευσης,) να εξαιρεθεί τμήμα από την περιοχή 

κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ-Κ1) και να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερης ζώνης για γεωργική 



 

 

χρήση με όρους προστασίας από την κτηνοτροφία. 

ΠΕΠΔ Λευκών Ορέων (ΠΕΠΔ-Ν1) 
 Να εξετασθεί η δυνατότητα να εξαιρεθούν από την ΠΕΠΔ-Ν1 Λευκών Ορέων οι εκτάσεις της 
περιοχής «Ψυχρό πηγάδι». 

ΠΕΠΔ Λίμνη Αγιάς (ΠΕΠΔ-Ν2) 
▪ Να προσαρμοστεί το όριο της ΠΕΠΔ-Ν2 στο στενό όριο της ΖΕΠ και η υπόλοιπη έκταση του Natura 
2000: Λίμνη Αγιάς-Πλατανιάς-Ρέμα και εκβολή Κερίτη (GR4340006), να ενταχθεί στην ΠΕΠΔ-ΓΚ.  

▪ Να προσαρμοστεί το όριο της ΠΕΠΔ-Ν2 βόρεια της Natura του ρέματος στην ΠΕΠΔ-ΓΚ. 

▪ Να εξαιρεθεί από την πολεοδόμηση το τμήμα του οικισμού της Αγιάς που βρίσκεται εντός της ΖΕΠ 
(διαφοροποίηση του προς πολεοδόμηση τμήματος του οικισμού από το πολύγωνο του οικισμού).  

▪ Π2:σελ. 125/175 : Να διορθωθούν οι κωδικοί των περιοχών του δικτύου Natura 2000 καθώς 
αφορούν σε άλλη περιοχή του δικτύου (Αντιχάσια Όρη-Μετέωρα) σε άλλη γεωγραφική περιοχή και όχι 
στη λίμνη Αγιάς Ν. Χανίων. 

4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 
Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ-ΑΧ) 

▪ Να αφαιρεθεί από τους χάρτες της μελέτης η ΠΕΠ-ΑΧ στην περιοχή του Βλητέ, ανατολικά και βόρεια 
της Σχολής Εμποροπλοιάρχων, και να συμπεριληφθεί η περιοχή αυτή στην ΠΕΠΔ-ΠΑ1.  

▪ Να προστεθεί στον κατάλογο των κηρυγμένων μνημείων η Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Κουμπελή, μεταξύ 
ΣΟΔΥ Κουμπελή και εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού (κήρυξη με την ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Γ38/15667/352/10-3-1982, ΦΕΚ176/Β/21-4-1982), βάσει του με αρ.πρωτ. εγγράφου 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΠΚΑΜ/196942/140547/2582/813/30-4-2018 της ΕΦΑ Χανίων με παρατηρήσεις 
για τη μελέτη ΓΠΣ Ακρωτηρίου (αρ.πρωτ. εισερχ. 21734/9-5-18, ΥΔ 4904/10-5-18) 

5. Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  

6. Περιοχές Ιδιαίτερων Χρήσεων (ΠΙΧ) 

Πάρκο κεραιών στη Μαλάξα 
 Να υποδειχθεί περιοχής ευρείας αναζήτησης για τη χωροθέτηση Πάρκου Κεραιών στην ευρύτερη 
περιοχή της Μαλάξας. 

7. Βασικά Δίκτυα Υποδομής  
Μεταφορικό Δίκτυο  
Οδικοί άξονες 
 Να αποτυπωθούν στους χάρτες της μελέτης με συνεχή γραμμή οι επικαιροποιημένες προτεινόμενες 
χαράξεις,  για τους οδικούς άξονες:  

▪ σύνδεσης περιαστικών Δήμων (οδού Αγ. Μαρίνας) 
▪ Νέας οριακής οδού (οδού Θ. Κολοκοτρώνη),  

 Να ληφθεί υπόψη η υπό εκπόνηση μελέτη: «Διαμόρφωση Κόμβου Σούδας και ανασχεδιασμός της 
σύνδεσης της Π.Ε.Ο. (Λεωφόρος Σούδας) και της οδού Ακρωτηρίου της ΔΕ Σούδας Δήμου Χανίων» του 
κόμβου της Σούδας, εφόσον υπάρχει ΑΕΠΟ, καθώς επηρεάζει τη χάραξη και την κατηγορία των οδών 
στην περιοχή εφαρμογής της, 

οι οποίες θα διαβιβαστούν από την Υπηρεσία στους μελετητές. 

 Να αποδοθούν στους χάρτες της μελέτης με διακεκομμένη αφαιρετική γραμμή για την τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας των παρακάτω οδικών συνδέσεων και να επισημανθεί στο κείμενο της μελέτης ότι οι 
προτεινόμενες χαράξεις, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και 
δύναται να τροποποιηθούν κατά την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών: οδική σύνδεση επέκτασης 
οδού Γογονή-Α. Παναγούλη-Μεραρχία και βασική οδός που προβλέπεται από τις εγκεκριμένες και υπό 
έγκριση ΠΜ των περιοχών Λενταριανά-Μόντε Βάρδια-Κάρμηλος. 

 Για την οδική σύνδεση ΒΟΑΚ-Αεροδρόμιο, η απεικονιζόμενη στους χάρτες της μελέτης ως ενδεικτική 



 

 

χάραξη, να διαφοροποιηθεί και να αποτυπωθεί η πρόταση που παρουσιάστηκε πρόσφατα στις 7-12-22 
στην Αντιπεριφέρεια Χανίων από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών. Να επισημανθεί ότι ο 
συγκεκριμένος οδικός άξονας είναι πολύ μεγάλης σπουδαιότητας, καθώς το αεροδρόμιο Χανίων 
αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου της Δυτικής Κρήτης και θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η μελέτη 
και να υλοποιηθεί το έργο αυτό. 

 Να επισημανθεί ότι «κατά την οριστικοποίηση των θέσεων των προτεινόμενων νέων οδικών 
συνδέσεων και κόμβων εντός της έκτασης του Στρατοπέδου Στεφανάκη απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας». 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

 Να ενσωματωθούν οι προτάσεις του εγκεκριμένου ΣΒΑΚ Δήμου Χανίων, βάσει της με αρ. 

74/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. 

Κυκλοφοριακή Οργάνωση  
Πεζόδρομοι  

 Να αφαιρεθεί από τους αντίστοιχους χάρτες της μελέτης το δίκτυο των πεζοδρόμων και να 

υπάρχει σαφής αναφορά στο κείμενο της μελέτης όσον αφορά στην αναγκαιότητα τους για τον 

καθορισμό των συνδέσεων των πεζών με τις βασικές λειτουργίες της πόλης (ΚΦ/ΚΧ χρήσεις).  

Λιμενικές υποδομές 
Λιμένας Σούδας 

 Ο λιμένας της Σούδας να χαρακτηριστεί εκτός από λιμάνι στάσης κρουαζιέρας και ως λιμάνι 

αφετηρίας κρουαζιέρας (home port), δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια ο τομέας της 

κρουαζιέρας παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία για το λιμάνι της Σούδας και τον προορισμό 

των Χανίων και αποτελεί ένα σημαντικό τουριστικό πυλώνα ανάπτυξης για την ευρύτερη 

περιοχή, ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση 

και βελτίωση των υποδομών του λιμένα της Σούδας με στόχο τα επόμενα χρόνια αυτό να 

καταστεί home port για την κρουαζιέρα.  

Υδατοδρόμιο Λιμένα Σούδας 
 Να συμπεριληφθεί η χωροθέτηση υδατοδρομίου στο λιμένα Σούδας για πτήσεις υδροπλάνων για 
ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές μεταφορές, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχε κατατεθεί 
από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων ολοκληρωμένος φάκελος στο αρμόδιο Υπουργείο για την 
αδειοδότηση του υδατοδρομίου. Το υδατοδρόμιο αυτό, σε συνδυασμό με ένα δίκτυο υδατοδρομίων 
που εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή (Κρήτη, Νότια 
Πελοπόννησος, Κυκλάδες κ.λπ.) θα προσθέσει ένα σημαντικό μεταφορικό μέσο στη διασύνδεση των 
Χανίων με άλλες περιοχές.  

Ελικοδρόμιο Λιμένα Σούδας 
 Να διατυπωθεί η αναγκαιότητα κατασκευής ελικοδρομίου εντός του λιμένα Σούδας, η οποία σε 
συνδυασμό με την κατασκευή υδατοδρομίου θα έχουν άμεση συνέργεια με την κρουαζιέρα και θα 
συμβάλλουν σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη των Χανίων. 

Μαρίνες 
 Είναι απαραίτητη η δημιουργία μαρίνας εντός του λιμένα Σούδας, η οποία θα συμβάλει στην 
προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή μελέτης. Δεδομένου όμως ότι από το Master Plan 
του λιμένα Σούδας προβλέπεται η κατασκευή λιμενίσκου μικρών σκαφών, θα πρέπει να επισημανθεί η 
αναγκαιότητα τροποποίησής του, ώστε να προβλέπει την κατασκευή μαρίνας με δυνατότητα 
εξυπηρέτησης μεγαλύτερων και περισσοτέρων σκαφών.  

 Να εξετασθεί και να χωροθετηθεί η δημιουργία μίας επιπλέον μαρίνας πλησίον της πόλης των 
Χανίων (π.χ. Ν. Χώρα, Αγ. Κυριακή, κλπ), η οποία θα απορροφήσει τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει και 
δεν μπορεί να καλυφθεί, για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών στο Ενετικό Λιμάνι κατά τη θερινή περίοδο. Η 
ζήτηση αυτή δεν θα μπορεί να καλυφθεί στο σύνολο της από την μελλοντική μαρίνα της Σούδας 
(λιμενίσκος μικρών σκαφών) και λόγω μεγέθους αυτής, αλλά και λόγω απόστασης από την πόλη των 
Χανίων. 



 

 

   

8. Γενικές & ειδικές μεταβατικές διατάξεις 
Κεραία ΕΡΑ στην περιοχή της Κάτω Σούδας 

 Να συμπεριληφθεί κατεύθυνση για κατάργηση των διατάξεων που περιορίζουν το μέγιστο 

ύψος των κτιρίων στην περιοχή της Κάτω Σούδας, δεδομένης της απομάκρυνσης της κεραίας 

του Ραδιοφωνικού Σταθμού (ΕΡΑ). 

 

1.2 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας 
2. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) – Οικιστικές περιοχές/Επεκτάσεις 

Οικιστικές περιοχές / Επεκτάσεις 
 Να εξαιρεθεί από τις προτεινόμενες οικιστικές επεκτάσεις των οικισμών Δαράτσο, Κάτω Δαράτσο, 
Γαλατάς και Αγ. Μαρίνα, οι οποίοι γειτνιάζουν με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) ζώνη πλάτους 
100 m από τον άξονα του ΒΟΑΚ, ως ζώνη ασφαλείας υπεραστικής συγκοινωνίας και ως ελεύθερη ζώνη 
για την πιθανή μελλοντική διαπλάτυνση της οδού, λόγω αναβάθμισης της κατηγορίας της οδού. 
Επισημαίνεται ότι η εξαιρούμενη αυτή ζώνη δεν εφαρμόζεται για τα εντός ορίων των οικισμών 
τμήματα, πχ. το νότιο τμήμα του οικισμού της Αγ. Μαρίνας που φθάνει μέχρι τον άξονα του ΒΟΑΚ. 

 Ειδικότερα ανά οικιστική περιοχή προτάθηκαν και αποφασίσθηκαν οι εξής διαφοροποιήσεις από την 
πρόταση του Β1 Σταδίου της μελέτης: 

Μακρύς Τοίχος 
 Λαμβάνοντας υπόψη τη μορφολογία του εδάφους και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, να προστεθεί 
τμήμα επέκτασης, 40 στρ. περίπου, μεταξύ των 2 τμημάτων του οικισμού Μακρύς Τοίχος στο βόρειο 
τμήμα αυτού, ώστε να καταστεί δυνατή η αρτιότερη πολεοδομικά οργάνωσή του.  

Κάτω Δαράτσο 
 Να τροποποιηθούν τα όρια των προτεινόμενων από τη μελέτη επεκτάσεων του οικισμού Κάτω 
Δαράτσο, με την αφαίρεση της ζώνης των 100 μ. από τον άξονα του ΒΟΑΚ, στα δύο τμήματα 
επεκτάσεων νότια του οικισμού.  

Κάτω Γαλατάς (Καλαμάκι) 
 Να προστεθεί  επέκταση ανατολικά του ορίου του οικισμού Κάτω Γαλατάς και μέχρι το ρέμα της 
περιοχής, ανατολικά (διατηρώντας αδόμητη ζώνη) και διατηρώντας ελεύθερη ζώνη 100 μ. από τον 
άξονα του ΒΟΑΚ, νότια.  

Πάνω Γαλατάς 
 Να διαφοροποιηθεί η πρόταση της μελέτης: α) με την αφαίρεση από την προτεινόμενη επέκταση 
βορειοανατολικά του οικισμού Πάνω Γαλατάς – τμήμα Β΄ ζώνης πλάτους 100 m από τον άξονα του 
ΒΟΑΚ και β) με την διεύρυνση της περιοχής επέκτασης βορειοανατολικά του οικισμού μέχρι το όριο της 
ανωτέρω ζώνης των 100 μ. από τον ΒΟΑΚ και μέχρι το όριο της κύριας δημοτικής οδού ανατολικά. 

Δαράτσο  
 Να τροποποιηθούν τα όρια των προτεινόμενων από τη μελέτη επεκτάσεων ως εξής: α) με την 
αφαίρεση από τις προτεινόμενες επεκτάσεις, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά του οικισμού, των 
τμημάτων που εμπίπτουν εντός ζώνης 100 m από τον άξονα του ΒΟΑΚ, β) βορειοανατολικά του 
οικισμού, με την διεύρυνση της περιοχής επέκτασης βόρεια μέχρι το όριο της ανωτέρω ζώνης των 100 
μ. από τον ΒΟΑΚ και γ) με την προσαρμογή του ορίου της επέκτασης αυτής στο νοτιοδυτικό άκρο της  
μέχρι την συμβολή των οδών (Αλατζογιάννη-Σαραβελάκη). 

Κάτω Σταλός 
 Να προστεθεί επέκταση στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού Κάτω Σταλός, για την εξομάλυνση του 
ορίου του οικισμού και σε συνέχεια των προτεινόμενων από τη μελέτη επεκτάσεων στο τμήμα αυτό, 
μέχρι το σημείο καμπής της κύριας δημοτικής οδού ανατολικά. 

 Για τις υπόλοιπες οικιστικές περιοχές δεν υπήρξε διαφοροποίηση στις προτεινόμενες από τη μελέτη 
περιοχές οικιστικών επεκτάσεων. Επισυνάπτονται αποσπάσματα χαρτών με τις διαφοροποιήσεις των 



 

 

οικιστικών επεκτάσεων όπως αναλύονται παραπάνω. 

Χρήσεις γης 
 Να ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες χρήσεις από την "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ", η οποία βρίσκεται στο στάδιο ΙΙ : οριστική μελέτη προς 
έγκριση και περιλαμβάνει: δημόσιες προσβάσεις στην ακτή, κοινόχρηστο χώρο γηπέδου Αγίας Μαρίνας, 
πλατεία Πάνω Σταλού, ελεύθερο χώρο πρώην Δημαρχείου Ν. Κυδωνίας. 

Γήπεδο Αγ. Μαρίνας  
 Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες χρήσεις για τη διαμόρφωση του κοινοχρήστου χώρου του 
γηπέδου ποδοσφαίρου Αγ. Μαρίνας, να αφαιρεθεί ο σημειακός συμβολισμός των γηπέδων από τους 
χάρτες της μελέτης και να αντικατασταθεί η χρήση «Αθλητισμός» με την χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – 
Αστικό Πράσινο», σύμφωνα με το αρθρο 7 του ΠΔ 59/2018.  

Μητροπολιτικό Πάρκο Αγ. Αποστόλων 

 Να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της εγκεκριμένης διαχειριστικής μελέτης Πάρκου Αγ. 

Αποστόλων, για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάθεση της μελέτης εφαρμογής. 

 Από την Επιτροπή Παρακολούθησης της μελέτης ΓΠΣ Ν. Κυδωνίας και τους αναδόχους 

επισημάνθηκε η αναγκαιότητα εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης για την εξυπηρέτηση των 

υφισταμένων και προβλεπομένων χρήσεων, εξαιτίας της ανεπάρκειας των χώρων στάθμευσης, 

με έμφαση στη δυσλειτουργία της προβλεπόμενης παρόδιας γραμμικής στάθμευσης στο νότιο 

τμήμα της δημοτικής έκτασης του ΕΟΤ, σε σχέση με την κυκλοφοριακή ροή προς τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις και τις παραλίες. 

Επέκταση «Πολεοδομικού Κέντρου» στον οικισμό Μακρύς Τοίχος 
 Να επεκταθούν τα όρια του «Πολεοδομικού Κέντρου» σε τμήμα περιοχής με χρήση «Τουρισμός-
αναψυχή», εντός της προς πολεοδόμηση περιοχής του οικισμού Μακρύς Τοίχος, ώστε να επιτρέπεται η 
χρήση «Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς» στην περιοχή ακινήτου (ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ Χανίων 
– Ρεθύμνης ΑΕ) στο οποίο προγραμματίζεται η μεταφορά των υποστηρικτικών λειτουργιών του 
Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνης ΑΕ. 

 

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - ΠΕΠΔ  
ΠΕΠΔ Γεωργίας (ΠΕΠΔ-Γ) 
 Προκειμένου να υπάρχει συμβατότητα χρήσεων στις όμορες ΠΕΠΔ-Γ, εξαιτίας των διαφορετικών 
χαρακτηριστικών των ΠΕΠΔ-Γ2: Γεωργίας νοτίως ΒΟΑΚ (Χανίων) και ΠΕΠΔ-Γ (Ν. Κυδωνίας): α) ως προς 
το βαθμό όχλησης των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων (επιτρέπεται και μέση όχληση στη γεωργική γη 
της Ν. Κυδωνίας ενώ μόνο χαμηλή στα Χανιά) και β) ως προς τις προβλέψεις για τις ΑΠΕ (περιορισμούς 
στις ΑΠΕ στην ΠΕΠΔ-Γ Ν. Κυδωνίας) να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις: 
▪ Η ΠΕΠΔ-Γ (Ν. Κυδωνίας) να μετονομαστεί σε «ΠΕΠΔ-ΓΚ», ακολουθώντας την κωδικοποίηση της 
ενιαίας παρουσίασης της πρότασης του Β1 Σταδίου των μελετών ( βλ. χάρτη Π.2.1-R1) και  
▪ β) στην ΠΕΠΔ-ΓΚ να επιτρέπεται μόνο «χαμηλή όχληση» και να μην επιβληθούν από τη μελέτη ΓΠΣ 
περιορισμοί στις ΑΠΕ διαφορετικοί από την εθνική νομοθεσία.  

ΠΕΠΔ Τουρισμού – Αναψυχής – Β΄κατοικίας (ΠΕΠΔ-Τ) 
 Δεν διαφοροποιείται, ως προς τις προτεινόμενες χρήσεις, από την πρόταση του Β1 Σταδίου της 
μελέτης. Να διαφοροποιηθούν τα όρια της ζώνης αυτής σύμφωνα με την πρόταση για τη διαμόρφωση 
της νέας ΠΕΠ-Τ1, οπότε καταργείται το τμήμα της ΠΕΠΔ-Τ μεταξύ της ΠΕΠ-Τ1 και ΠΕΠ-Τ2. Για τη νέα 
περιοχή ΠΕΠ-Τ1Β ισχύουν οι όροι της εκτός σχεδίου δόμησης, με τις χρήσεις που ισχύουν για την ΠΕΠΔ-
Τ, με επιπλέον όμως περιορισμούς όσον αφορά στο ύψος των κτιρίων και τη διαμόρφωση του 
ακαλύπτου χώρου των γηπέδων. 

 

4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 
Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ-ΑΧ) 



 

 

 Να αφαιρεθεί η ακτίνα προστασίας 100 μ. από μη κηρυγμένα μνημεία καθώς δεν εντοπίζονται 
αξιόλογα μη κηρυγμένα μνημεία στον εξωαστικό χώρο της Ν. Κυδωνίας.  

Περιοχή Ψαθί (προτεινόμενη ζώνη προστασίας Β’) 

 Σε περίπτωση αφαίρεσης του χαρακτηρισμού της ζώνης Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού 

χώρου Ψαθί, να αφαιρεθούν οι αντίστοιχοι περιορισμοί από τη μελέτη ΓΠΣ. 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας Τοπίου (ΠΕΠ-Τ) 

ΠΕΠ-Τ1: Παραλιακή Ζώνη από Κλαδισό έως Άπτερα 
 Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη δόμηση και τις αναπτυξιακές τάσεις της περιοχής που έχουν 
ως αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής των προτάσεων του Β1 Σταδίου της μελέτης, έγινε αποδεκτή 
από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης νέα πρόταση των Αναδόχων (συνημμένος χάρτης), να 
διευρυνθούν τα όρια της περιοχής προστασίας προς τα δυτικά (μέχρι το όριο της ΠΕΠ-Τ2), ώστε η νέα 
ΠΕΠ-Τ1 να περιλαμβάνει και την περιοχή των Απτέρων, η οποία στην πρόταση του Β1 Σταδίου της 
μελέτης αποτελούσε ΠΕΠΔ-Τ (Τουρισμού – Αναψυχής – Β΄ κατοικίας). Νότια η νέα ζώνη ΠΕΠ-Τ1 να 
εκτείνεται έως το όριο του σχεδίου πόλης Παρηγοριάς. Η περιοχή περιλαμβάνει τον προστατευόμενο 
υγρότοπο «εκβολή Κλαδισού» (Y434KRI188, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/.2012) και την παραποτάμια ζώνη του 
Κλαδισού. Η νέα ΠΕΠ-Τ1 διαχωρίζεται σε δύο υποπεριοχές: 

▪  την ΠΕΠ-Τ1Α η οποία περιλαμβάνει το παραλιακό μέτωπο με τις αμμοθίνες, τον Κλαδισό ποταμό, 
τις κορυφές των λόφων καθώς και διαδρόμους σύνδεσης τους. Στην ΠΕΠ-Τ1Α απαγορεύεται πλήρως 
η δόμηση. 
▪ την ΠΕΠ-Τ1Β, η οποία περιλαμβάνει την υπόλοιπη έκταση και αποτελεί περιοχή ελεγχόμενης 
δόμησης. 

 Για τον υγρότοπο «εκβολή Κλαδισού» ισχύουν οι περιορισμοί που προέρχονται από την 
θεσμοθέτηση του, και αντιμετωπίζεται ως τμήμα της περιοχής πλήρους απαγόρευσης της δόμησης. 

 Όσον αφορά στα μέτρα προστασίας της περιοχής, στο σύνολο της ζώνης ΠΕΠ-Τ1 απαγορεύονται οι 
περιφράξεις και επιπλέον ανά περιοχή ισχύουν τα εξής:  

Στην ΠΕΠ-Τ1Α:  
▪ Απαγορεύεται η δόμηση και η οποιαδήποτε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.  
▪ Επιτρέπεται η συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων κτισμάτων χωρίς δυνατότητα επέκτασης 
των. 
▪ Επιβάλλεται η προστασία και ο εμπλουτισμός της φυσικής βλάστησης και η προστασία των 
αμμοθινών.  Στο τμήμα της ΠΕΠ-Τ1Α  που περιλαμβάνει τις κορυφές των λόφων και τους διαδρόμους 
σύνδεσης των  να  εκπονηθεί φυτοτεχνική μελέτη που θα περιλαμβάνει και περιπατητική διαδρομή. 
Στο παραλιακό τμήμα  να οριοθετηθούν μονοπάτια  για αποκλειστική πρόσβαση στην παραλία,  έτσι 
ώστε να μην καταστρέφεται η βλάστηση των αμμοθινών και οι αμμοθίνες. 
▪ Επιτρέπεται η διάνοιξη ποδηλατόδρομου που θα συνδέει τον Κλαδισό με τους Αγίους 
Αποστόλους και η διαμόρφωση θέσεων θέας και ανάπαυσης, σύμφωνα με την δασική νομοθεσία. 
▪ Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδικών αξόνων. 
▪ Επιτρέπονται μη μόνιμες κατασκευές για αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής – 
πολιτισμού και για την εξυπηρέτηση των λουομένων. 

Στην ΠΕΠ-Τ1Β: 
 Ισχύουν οι όροι της εκτός σχεδίου δόμησης με τις χρήσεις που ισχύουν για την ΠΕΠΔ-Τ (Τουρισμού – 
Αναψυχής – Β΄ κατοικίας) και τους εξής περιορισμούς: 

▪ Το μέγιστο ύψος των κτιρίων απαγορεύεται  να υπερβαίνει την κορυφογραμμή των λόφων της 
ΠΕΠ-Τ1Α 
▪ Η διαμόρφωση του ακαλύπτου χώρου των γηπέδων  να αποτελεί συνέχεια της φυτοτεχνικής 
μελέτης διαμόρφωσης των κορυφών των λόφων και να περιλαμβάνει μονοπάτια ελεύθερης 
επικοινωνίας. Στόχος είναι οι ακάλυπτοι χώροι των γηπέδων  μαζί με την ΠΕΠ-Τ1Α να λειτουργούν ως  
ενιαίος χώρος πρασίνου. Προς τον σκοπό αυτό στα πλαίσια της ΜΠΕ  ή της έκδοσης οικοδομικής 
άδειας των γηπέδων (όπου δεν απαιτείται ΜΠΕ) να υποβάλλεται φυτοτεχνική μελέτη.  



 

 

▪ Η επιτρεπόμενη δόμηση των γηπέδων της ΠΕΠ-Τ1 δεν μειώνεται από την ύπαρξη ζώνης 
απαγόρευσης δόμησης  (ΠΕΠ-Τ1Α) μέσα στην έκταση των. Η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση του 
γηπέδου περιορίζεται στις περιοχές ΠΕΠ-Τ1Β μέσα στην έκταση του.  

ΠΕΠ-Τ2: Ζώνη μεταξύ Απτέρων. Παρηγοριάς και Μακρύ Τοίχου 
 Δεν διαφοροποιείται, ως προς τις προτεινόμενες χρήσεις, από την πρόταση του Β1 Σταδίου της 

μελέτης. Να διαφοροποιηθούν τα όρια της ζώνης αυτής στο νοτιο-ανατολικό τμήμα αυτής, ώστε να 

συμπεριληφθεί στη νέα ΠΕΠ-Τ1Β  περιοχή που εν μέρει είναι ήδη δομημένη. 

ΠΕΠ-Τ3: Περιοχή Αγ. Αποστόλων 
 Να προστεθούν στα προτεινόμενα από τη μελέτη “μέτρα προστασίας” (πίνακας Π.2-5, σελ 67), τα 
εξής: «οποιαδήποτε δραστηριότητα να συνοδεύεται από μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης» καθώς 
και σχετικών προβλέψεων για την απαραίτητη δόμηση. 

5. Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  

Βιομηχανία-Βιοτεχνία (μέση όχληση) 
Βιοτεχνική περιοχή ΝΚ 

 Να επεκταθούν τα όρια της προτεινόμενης από τη μελέτη Βιοτεχνικής Περιοχής προς τα 

δυτικά, ακολουθώντας το οδικό δίκτυο της περιοχής, μέχρι την δημοτική οδό στην οποία έχει 

πρόσωπο το Νέο Κατάστημα Κράτησης και επιστρέφοντας νότια και ανατολικά προς την 

Αγροτική Φυλακή Αγιάς, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της ΕΖΔ GR 4340006, όπως έχουν 

τροποποιηθεί (βλέπε συνημμένο χάρτη, ΝΚ—Βιοτεχνική περιοχή  

6. Περιοχές Ιδιαίτερων Χρήσεων (ΠΙΧ) 

Χώρος πρώην λατομείου Αγ. Μαρίνας  
 Η μη αναδασωτέα έκταση του πρώην λατομείου στην ευρύτερη περιοχή της Αγ. Μαρίνας να 
θεσμοθετηθεί ως νέα περιοχή ιδιαίτερων χρήσεων (ΠΙΧ), με προτεινόμενες χρήσεις αθλητικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα, κατά την κρίση του Δήμου, οι οποίες θα προσδιοριστούν με σχετική μελέτη. 
Όσον αφορά στις αναδασωτέες εκτάσεις ισχύουν οι περιορισμοί της δασικής νομοθεσίας. 
 
 
 

1.3 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου 

Νομού Χανίων 
2. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) – Οικιστικές περιοχές/Επεκτάσεις 

Οικιστικές περιοχές / Επεκτάσεις 

 Για τους οικισμούς της ΔΕ Ακρωτηρίου, Πιθάρι, Αρώνι, Κορακιές Β, οι οποίοι γειτνιάζουν με 

τμήμα του τριτεύοντος εθνικού δικτύου ΕΟ-94: Χανιά -Αεροδρόμιο, που συνδέει την πόλη των 

Χανίων με το αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης, να εξαιρεθούν οι οικιστικές επεκτάσεις σε ζώνη 

πλάτους 50 μ. εκατέρωθεν του άξονα της οδού. Συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού από τον 

κόμβο στο όριο των ΔΕ Χανίων -Ακρωτηρίου (περιοχή Προφ. Ηλία) έως τον κόμβο στην είσοδο 

των εγκαταστάσεων του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), καθώς η ΕΟ-94 αποτελεί βασική οδική 

αρτηρία προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πιθανής μελλοντικής διαπλάτυνσής της. Η 

απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τμήματα εντός των ορίων των υφιστάμενων οικισμών που 

βρίσκονται εντός της ζώνης των 50 μ. από τον άξονα της ΕΟ-94, π.χ. Πιθάρι, Αρώνι, Κορακιές 

Β.  

 Ειδικότερα, ανά οικιστική περιοχή, να γίνουν οι εξής διαφοροποιήσεις από την πρόταση του 

Β1 Σταδίου της μελέτης: 

Οικιστική περιοχή Σταυρού  

 Στην προς πολεοδόμηση περιοχή του Σταυρού των 725 στρ., να συμπεριληφθεί η περιοχή στη 



 

 

θέση λιμανάκι Σταυρού, καθώς πρόκειται για έκταση που από την πρόταση του Β1 Σταδίου της 

μελέτης εντάσσεται στην προς πολεοδόμηση περιοχή, όπως φαίνεται στον χάρτη Π2 (κλιμ. 

1:25.000). Εκ παραδρομής όμως, στον χάρτη Π.3-10 (κλιμ. 1:5.000) η έκταση απεικονίζεται 

εκτός της προτεινόμενης περιοχής προς πολεοδόμηση. Ο χάρτης Π.3-10 να διορθωθεί, ώστε να 

συμφωνεί με τον Π2. 

Κουνουπιδιανά 

 Να γίνει επέκταση του οικισμού Κουνουπιδιανών βορειοδυτικά (ΒΔ) προς την κατεύθυνση 

του Αγίου Ονουφρίου, σε περιοχή περίπου 123 στρ. και να συμπεριληφθεί επίσης στην επέκταση 

αυτή, η έκταση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών, εμβαδού 6,7 στρ. ιδιοκτησίας 

Δήμου Χανίων και η όμορη σε αυτό έκταση εμβαδού 17 στρ. περίπου, ιδιοκτησίας της Ενορίας 

Κουνουπιδιανών που αποτελεί τμήμα της συνολικής έκτασης εμβαδού 34 στρ. περίπου, για την 

οποία ο Δήμος Χανίων βρίσκεται σε συνεννόηση με την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και 

Αποκορώνου προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραχώρηση στο Δήμο, βάσει των σχετικών 

αποφάσεων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ενορίας Κουνουπιδιανών στις 4-3-2018 και του 

Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου στις 26-4-

2018. Στην έκταση αυτή σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου, θα κατασκευαστεί Δημοτικό 

Σχολείο (3ο Δ.Σ. Κουνουπιδιανών), Νηπιαγωγείο (2ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών), αθλητικές 

εγκαταστάσεις και μικρό πάρκο με ΑΠΕ. Επισημαίνεται ότι η επιπλέον έκταση του 2ου 

Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών, και η όμορη σε αυτό έκταση της Ενορίας 

Κουνουπιδιανών, συνολικού εμβαδού 23,7 στρ. περίπου θα συμπεριληφθεί στην ανωτέρω 

επέκταση εφόσον ολοκληρωθεί η παραχώρηση της συνολικής έκτασης των 34 στρ. περίπου της 

Ενορίας Κουνουπιδιανών στο Δήμο Χανίων.  

Κορακιές 

 Να τροποποιηθεί η πρόταση της μελέτης για την επέκταση του οικισμού ως εξής: α) με την 

αφαίρεση από την προτεινόμενη επέκταση νοτιανατολικά του οικισμού Κορακιές Α΄, ζώνης 

πλάτους 50 μ. από τον άξονα της οδού ΕΟ-94: Χανιά-Αεροδρόμιο, στο νότιο τμήμα αυτής και β) 

με την αύξηση της επέκτασης νοτιοανατολικά του οικισμού μέχρι το όριο της ανωτέρω ζώνης. 

Πιθάρι  

 Να τροποποιηθεί η πρόταση της μελέτης με την αφαίρεση από την προτεινόμενη επέκταση 

δυτικά του οικισμού Πιθάρι, ζώνης πλάτους 50 μ. από τον άξονα της οδού ΕΟ-94: Χανιά -

Αεροδρόμιο, στο βόρειο τμήμα αυτής.  

Αρώνι 

 Να τροποποιηθεί η πρόταση της μελέτης με την αφαίρεση από την προτεινόμενη επέκταση 

ανατολικά του οικισμού ζώνης πλάτους 50 μ. από τον άξονα της οδού ΕΟ-94: Χανιά -

Αεροδρόμιο, με προσαρμογή του βορείου ορίου της προτεινόμενης επέκτασης στον υφιστάμενο 

αγροτικό δρόμο.  

Στέρνες 

 Να τροποποιηθεί η προτεινόμενη από τη μελέτη επέκταση νοτιοανατολικά (ΝΑ) του οικισμού 

των Στερνών, με την μετατόπιση αυτής ανατολικά, ακολουθώντας το όριο της Επιτηρούμενης 

Ζώνης Ναυτικού Οχυρού Σούδας έως υφιστάμενη οδό. 

 Για τις υπόλοιπες οικιστικές περιοχές δεν υπήρξε διαφοροποίηση στις προτεινόμενες από τη 

μελέτη περιοχές οικιστικών επεκτάσεων. Επισυνάπτονται αποσπάσματα χαρτών με τις 

διαφοροποιήσεις των οικιστικών επεκτάσεων όπως αναλύονται παραπάνω. 

Χρήσεις γης: 
Έκταση ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης  

 Στο νότιο τμήμα της ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΚΑΕΚ 500742802001), να 

αλλάξει η επιτρεπόμενη χρήση από εκπαίδευση (Πολυτεχνείο Κρήτης) σε «Γενική Κατοικία-1», 



 

 

όπως περιγράφεται αναλυτικά στο με αρ. πρωτ. 2715/8-3-2021 (αρ.πρωτ.εισερχ. 12812/18-3-

2021) υπόμνημα της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)  

 Να τροποποιηθεί η ζώνη αναζήτησης ΠΕΡΠΟ β’ κατοικίας/τουρισμού στην περιοχή 

Καλαθάς-Τερσανάς-Σταυρός, ώστε να επεκτείνεται μέχρι τον Καλαθά, δηλαδή να ταυτίζεται με 

την ΠΕΠΔ-Τ: Τουρισμού-Αναψυχής με αύξηση της πολεοδομούμενης έκτασης εντός της 

διευρυμένης ζώνης αναζήτησης ΠΕΡΠΟ, από 500 στρ. σε 800 στρ. 

Προγραμματικά μεγέθη και αναγκαία γη εκπαίδευσης, πρόνοιας, αθλητικών εγκαταστάσεων 
 Να καταγραφεί η αναγκαιότητα της ανέγερσης νέου κτιρίου για το 2ο νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών, 
το οποίο σήμερα συστεγάζεται με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών, καθώς και του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών, στην έκταση των 34 στρ. ιδιοκτησίας Ενορίας Κουνουπιδιανών η 
οποία είναι όμορη του 2ου Δημοτικού Σχολείου και πρόκειται να παραχωρηθεί στο Δήμο Χανίων.  

Να καταγραφεί η αναγκαιότητα ανέγερσης νέων νηπιαγωγείων για την στέγαση των 

νηπιαγωγείων που σήμερα στεγάζονται σε μισθωμένα από το Δήμο Χανίων ακίνητα 

(Πλακούρες, Πιθάρι). 

Επίσης να καταγραφεί, ότι έχει αγορασθεί το 2018 από το Δήμο οικόπεδο, όμορο στο 

υφιστάμενο Δημοτικό Σχολείο Χωραφακίων, για την ανέγερση 6-θέσιου Δημοτικού Σχολείου και 

ότι βρίσκεται στην Β’ φάση (ανταγωνιστικός διάλογος) η διαγωνιστική διαδικασία από το Δήμο 

Χανίων, για την ανέγερση 8 σχολείων μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., σύμφωνα με την απόφαση της 

Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ της 18-9-2017, μεταξύ των οποίων είναι το Δημοτικό Σχολείο 

Χωραφακίων και το 2ο Γυμνάσιο Ακρωτηρίου στα Καθιανά. 

Να διορθωθεί στο κείμενο της μελέτης ότι στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Αρωνίου έχει 

μεταστεγαστεί το 2ο Νηπιαγωγείο Αρωνίου και στο πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου έχει 

στεγαστεί νέος βρεφονηπιακός σταθμός Ακρωτηρίου. 

Να διορθωθεί στο κείμενο της μελέτης ότι στο δημοτικό κτίριο, που προβλεπόταν να 

στεγάσει το Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στις Στέρνες Ακρωτηρίου, έχει 

μεταστεγαστεί από το 2016, το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων και το 2ο Ειδικό 

Νηπιαγωγείο Χανίων. 

Να καταγραφεί ότι το έλλειμμα των 55 στρ. αθλητικών εγκαταστάσεων μπορεί, επιπλέον των 

προτάσεων της μελέτης, μπορεί να καλυφθεί με τη χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων στην 

έκταση των 34 στρ. ιδιοκτησίας Ενορίας Κουνουπιδιανών, η οποία πρόκειται να παραχωρηθεί 

στο Δήμο Χανίων. 

  

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - ΠΕΠΔ  
ΠΕΠΔ Περιαστική (ΠΕΠΔ-ΠΑ) 
 Στο όριο των ΔΕ Χανίων-Ακρωτηρίου, να προσαρμοστεί το όριο μεταξύ των ΠΕΠΔ-ΠΑ (Ακρωτηρίου) 
και ΠΕΠΔ-ΠΑ1 (Χανίων) σε υπάρχοντες δρόμους, ανεξάρτητα από το διοικητικό όριο μεταξύ των πρώην 
Δήμων και νυν Δημοτικών Ενοτήτων Ακρωτηρίου και Χανίων, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στους χάρτες 
των μελετών ως όριο μελέτης. Δηλαδή, με την προσαρμογή σε υπάρχοντες δρόμους της ΠΕΠΔ-ΠΑ1, να 
αντικατασταθεί τμήμα της ΠΕΠΔ-ΠΑ (Ακρωτηρίου) από την  ΠΕΠΔ-ΠΑ1 (Χανίων)- (βλέπε  συνημμένο 
χάρτη ΠΕΠΔ: ΧΑΝΙΑ-ΑΚΡ)  

ΠΕΠΔ Τουρισμού – Παραθερισμού – Αναψυχής (ΠΕΠΔ-Τ) 
 Να διευρυνθεί η ΠΕΠΔ Τουρισμού (ΠΕΠΔ-Τ) στο τμήμα Καλαθάς – Τερσανάς προς τα ανατολικά στην 
περιοχή Χωραφακίων, σε βάρος της ΠΕΠΔ Περιαστική (ΠΕΠΔ-ΠΑ) (βλ. χάρτη ΑΚΡ-22 της εισήγησης των 
αναδόχων). 

ΠΕΠΔ Κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ-Κ) 
 Να τροποποιηθούν τα όρια της ΠΕΠΔ Κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ-Κ) ανατολικά του οικισμού Χορδάκι – 
Ριζόσκλοκο, με επέκταση της Περιοχής Προστασίας Τοπίου Τ-14 (ΠΕΠ Τ-14): Ύψωμα Σκλόκας έως το όριο 



 

 

του οικισμού Χορδάκι (βλ. χάρτη ΑΚΡ-18 της εισήγησης των αναδόχων). 
 Στην περιοχή του Μαραθίου να τροποποιηθεί ο χαρακτηρισμός της ΠΕΠΔ-Κ σε ΠΕΠΔ-ΠΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τάσεις της περιοχής (βλ. χάρτη ΑΚΡ-23 της εισήγησης των 
αναδόχων). 

 Επίσης το Κεφ. Π.2.4.4 της μελέτης να τροποποιηθεί ως εξής: 

«Δεν επιτρέπονται: 

- Ξενώνες-ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, εκτός εγκαταστάσεων 

αγροτοτουρισμού τύπου φάρμας 

- Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις εκτός των εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης που 

σχετίζονται με την παραγωγή και επεξεργασία των τοπικά παραγομένων προϊόντων του 

πρωτογενή τομέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεων διαχείρισης 

απορριμμάτων (ΠΙΧ-ΙΙΙ). 

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

 Να ενσωματωθεί στο κείμενο της μελέτης η διευκρίνιση που προτείνεται από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Χανίων για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας Τοπίου (ΠΕΠ-Τ) 

 Να μην συμπεριληφθούν στις ΠΕΠ-Τ η αμμώδης παραλία, η βραχώδης ζώνη και η θάλασσα 

και συγκεκριμένα στις ΠΕΠ-Τ2: Άγιος Ονούφριος, ΠΕΠ-Τ3: Καλαθάς, ΠΕΠ-Τ4: Λειβάδια και 

Παραλία Τερσανά (θα πρέπει να αναφέρεται ως ΠΕΠ-Τ4 Λειβάδια Τερσανά), ΠΕΠ-Τ6: 

Σταυρός-Βάρδιες, ΠΕΠ Τ-11: Μαράθι και ΠΕΠ-Τ12:Λουτράκι, καθώς αποτελούν οργανωμένες 

παραλίες του Δήμου και σε διαφορετική περίπτωση δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα στις 

ενέργειες του Δήμου, όσον αφορά στον καθαρισμό τους και στην παραχώρηση τμημάτων τους 

για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες κλπ, εξαιτίας των επιπλέον εγκρίσεων που θα απαιτούνται από 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Ήδη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπάρχει ένα πολύ αυστηρό 

πλαίσιο προστασίας για τον αιγιαλό, την παραλία και το θαλάσσιο περιβάλλον.  

 Να μην συμπεριληφθούν στις ανωτέρω ΠΕΠ-Τ οι μικροί λιμενίσκοι που εξυπηρετούν τους 

αλιείς των περιοχών αυτών (Αγ. Ονούφριος, Τερσανάς, Σταυρός, Μαράθι), καθώς σε 

διαφορετική περίπτωση θα απαιτούνται επιπλέον εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για 

εργασίες συντήρησης-επισκευής των λιμενίσκων αυτών, γεγονός το οποίο θα δυσχεράνει την 

πραγματοποίησή τους.  

 Επιπλέον των παραπάνω, ανά περιοχή προστασίας να ισχύσουν τα εξής: 

ΠΕΠ-Τ3: Καλαθάς: 

 Να μειωθεί η ζώνη της  ΠΕΠ-Τ3 Καλαθορέματος, μόνο στο δυτικό τμήμα του κοντά στον 

Καλαθά, στην περιοχή σύγκλισης των δύο φαραγγιών, ώστε η ΠΕΠ να ακολουθεί το ανάγλυφο 

του εδάφους (βλ. χάρτη ΑΚΡ-22 της εισήγησης των αναδόχων). 

ΠΕΠ-Τ9 : Υψώματα ανατολικής ακτογραμμής, Σεϊτάν Λιμάνια και Κουρουπητός 

 Να ενταχθεί στην ΠΕΠ Φυσικού Περιβάλλοντος τμήμα της περιοχής Μεσομούρι. Σε 

συνεννόηση με την ΤΚ Χορδακίου να γίνει αυτοψία από τους μελετητές για την αποτύπωση της 

περιοχής αυτής επί χάρτου. 

 Να τροποποιηθεί το όριο της ΠΕΠ Τ-9 ώστε να εξαιρεθεί η έκταση ιδιοκτησίας της ΔΕΔΙΣΑ 

ΑΕ στη θέση Μεσομούρι, η οποία να χαρακτηριστεί ως ΠΙΧ-ΙΙΙ, (βλ. χάρτη ΑΚΡ-13 της 

εισήγησης των αναδόχων). 

ΠΕΠ-Τ11: Μαράθι 

 Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα εξαίρεση της αμμώδους παραλίας και της 

θάλασσας από την ΠΕΠ-Τ11 καθώς και τις αναπτυξιακές τάσεις της περιοχής, να περιοριστεί η 

ΠΕΠ-Τ11 στα όρια της νησίδας Παλαιά Σούδα.  



 

 

ΠΕΠ-Τ13: Βόθωνας  

 Να συμπληρωθεί στην ΠΕΠ-Τ13 ότι «επιτρέπεται η κατασκευή νέων κτισμάτων για γεωργική-

κτηνοτροφική χρήση». 

ΠΕΠ Τ-14: Ύψωμα Σκλόκας 

 Να επεκταθεί το όριο της ΠΕΠ Τ-14 έως το όριο του οικισμού Χορδάκι, (βλ. χάρτη ΑΚΡ-18 

της εισήγησης αναδόχου). 

 Τα προτεινόμενα μέτρα στην ΠΕΠ Τ-14 να συμπληρωθούν ως εξής: 

«Επιτρέπεται η επισκευή και συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, των δεξαμενών ύδρευσης  

και του πάρκου κεραιών στην κορυφή του υψώματος. Απαγορεύονται οι λοιπές αλλοιώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον.  

Επιτρέπεται η συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων κτισμάτων και η επέκταση έως 30% της 

επιφάνειας των για λειτουργικούς λόγους. 

Η έκταση της λατομικής περιοχής (ΦΕΚ 32/Β/1995 και 338/Β/1995),  η οποία εμπίπτει στην ΠΕΠ 

Τ-14,  υπόκειται στους περιορισμούς της ΠΕΠ Τ-14». 

 

5. Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων  

Βιομηχανία-Βιοτεχνία 

Να περιγράφεται σαφώς στο κείμενο και τους χάρτες της μελέτης ότι ο καθορισμός 

περιοχής/υποδοχέα για τη χωροθέτηση μονάδων του δευτερογενούς τομέα «χαμηλής» και 

«μέσης όχλησης», βορειοδυτικά του αεροδρομίου, αφορά σε δραστηριότητες «χαμηλής και 

μέσης όχλησης» σύμφωνα με τις κατηγορίες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, σε 

αντικατάσταση της περιγραφής της μελέτης ως «μη οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας». 

  

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη δραστηριότητα στην περιοχή αυτή, όπως εκφράζεται από 

την υφιστάμενη ή/και προβλεπόμενη λειτουργία επιχειρήσεων όπως οι: ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ, 

ΚΑΛΛΔΕΡΜ ΑΕ, Κ. Χιωτάκης ΑΕΒΕ, ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ και την αναπτυξιακή δυναμική της 

περιοχής κρίνονται αναγκαία: 

▪ η περιορισμένη επέκταση προς νότο της περιοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

τηρουμένης της απόστασης των 500 μ. από τα όρια των οικισμών Καθιανά και Παζινός και 

▪ Η τροποποίηση των ορίων της ΠΕΠΔ-ΠΑ, με την επέκταση αυτής βόρεια ώστε να 

συμπεριλάβει το σύνολο της έκτασής της ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ (υφιστάμενη μονάδα και επέκταση 

της). 

 Δεν κρίνεται αναγκαία η χωροθέτηση δεύτερης περιοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων 

μέσης όχλησης μεταξύ των οικισμών Χορδάκι και Καλόρουμα. 

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων  
 Να καταγραφεί η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης, σε κατάλληλο υποδοχέα που θα θεσμοθετηθεί, 
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων στην εκτός σχεδίου περιοχή του Αγ. Ονουφρίου, 
καθώς βρίσκονται πλησίον της αναπτυσσόμενης εντός σχεδίου οικιστικής περιοχής του Αγ. Ονουφρίου 
(εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ΣΟΔΥ) και επιπλέον επιβαρύνουν, τόσο περιβαλλοντικά την ευρύτερη 
περιοχή, όσο και κυκλοφοριακά τους κεντρικούς οδικούς άξονες της ΔΕ Ακρωτηρίου, με την τακτική 
διέλευση βυτιοφόρων μέσα από κατοικημένες περιοχές (Αγ. Ονούφριος, Κουνουπιδιανά, Βλητές).  
 

6. Περιοχές Ιδιαίτερων Χρήσεων (ΠΙΧ) 

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμάτων (ΠΙΧ-ΙΙΙ) 

 Να ενσωματωθούν στο κείμενο της μελέτης οι παρατηρήσεις της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ, όπως γίνονται 

αποδεκτές και αναφέρονται αναλυτικά στις απόψεις του Αναδόχου. 

Καταφύγιο / Κλινική ζώων συντροφιάς (κυνοκομείο) 



 

 

 Έχει ανατεθεί από το Δήμο Χανίων η μελέτη για τη δημιουργία καταφυγίου και κλινικής αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς σε δημοτική έκταση στο Καμπάνι Ακρωτηρίου. Το σχετικό έργο έχει ενταχθεί για 
χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης της μελέτης εξέφρασε κατά πλειοψηφία την αντίθεση της στη 
χωροθέτηση αυτή, καθώς βρίσκεται πλησίον: α) κατοικημένης περιοχής στην ευρύτερη έκταση του 
οικισμού Καμπάνι, β) του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο χρησιμοποιούν αθλητικά 
σωματεία και κάτοικοι του Ακρωτηρίου, γ) του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου, το οποίο 
επισκέπτονται καθημερινά πολλά σχολεία και οικογένειες και δ) του Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επισημάνθηκε ότι η χωροθέτηση αυτή δεν συνάδει με τις 
υφιστάμενες χρήσεις και κοινωφελείς υποδομές της περιοχής. Η Επιτροπή συμφώνησε, κατά 
πλειοψηφία, με την πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Δήμου 
Χανίων (2018) για την ένταξη της χρήσης κυνοκομείου-καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην 
περιοχή έκτασης 1736 στρεμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στην ευρύτερη περιοχή του Κουρουπητού, η οποία 
προτείνεται στη μελέτη ως περιοχή ιδιαίτερων χρήσεων (ΠΙΧ-Μελλοντικών Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 
Απορριμμάτων), καθώς: α) η περιοχή αυτή είναι ήδη περιοχή διαχείρισης απορριμμάτων και ως εκ 
τούτου μια τέτοια χρήση δεν θα επιφέρει επιπλέον όχληση και β) βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από 
οικισμούς και κατοικημένες περιοχές, πράγμα απαραίτητο για τέτοιες εγκαταστάσεις.  

 Να καταγραφεί στη μελέτη, ότι πρέπει να διερευνηθεί γενικότερα η δυνατότητα ίδρυσης 
καταφυγίων ζώων συντροφιάς για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν στο Δήμο Χανίων, 
και σε άλλες περιοχές πλην της ΔΕ Ακρωτηρίου, και να γίνουν σχετικές διευκρινήσεις, κατά το Β2 Στάδιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νέου Π.Δ. χρήσεων γης και ιδίως των άρθρων 28 και 29 του 
Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021). 
 

7. Βασικά Δίκτυα Υποδομής 
Μεταφορικό Δίκτυο  
Οδικοί άξονες 
 Να αποδοθούν στους χάρτες της μελέτης με διακεκομμένη αφαιρετική γραμμή, για την τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας της οδικής σύνδεσης και να επισημανθεί στο κείμενο της μελέτης ότι οι 
προτεινόμενες χαράξεις, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και 
δύναται να τροποποιηθούν κατά την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών για τους εξής οδικούς 
άξονες: 

▪ Οδικός άξονας Κουμπελής-Καλαθάς. 
▪ Οδικός άξονας Κουνουπιδιανά-Σταυρός. 

 Να επισημανθεί ότι η πρόβλεψη των δύο αυτών οδικών αξόνων στο χωροταξικό σχεδιασμό του 
Ακρωτηρίου και η εν συνεχεία υλοποίησή τους θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη 
η ΔΕ Ακρωτηρίου στην οδική σύνδεση της με την πόλη των Χανίων. 

 Για την οδική σύνδεση ΒΟΑΚ-Αεροδρόμιο, η απεικονιζόμενη στους χάρτες της μελέτης ως ενδεικτική 
χάραξη, να διαφοροποιηθεί και να αποτυπωθεί η πρόταση που παρουσιάστηκε πρόσφατα στις 7-12-22 
στην Αντιπεριφέρεια Χανίων από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών. Να επισημανθεί ότι ο 
συγκεκριμένος οδικός άξονας είναι πολύ μεγάλης σπουδαιότητας, καθώς το αεροδρόμιο Χανίων 
αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου της Δυτικής Κρήτης και θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η μελέτη 
και να υλοποιηθεί το έργο αυτό. 

 Να συμπεριληφθεί επίσης στις προτεινόμενες μελέτες η βελτίωση του δρόμου Αγ. Τριάδα-Σταυρός. 

Θαλάσσιες μεταφορές 
 Να περιληφθεί στις λιμενικές υποδομές τοπικής σημασίας στην έκταση της Δ.Ε. Ακρωτηρίου πέραν 
των Λιμενίσκων Μαραθίου, Αγ. Ονουφρίου, Σταυρού και ο Λιμενίσκος Τερσανά που εξυπηρετεί τους 
αλιείς της περιοχής. 

Αεροπορικές μεταφορές 
 Να διορθωθεί στο κείμενο της μελέτης ότι έχει ολοκληρωθεί η επέκταση-αναβάθμιση του 



 

 

αεροδρομίου «Ι. Δασκαλογιάννης» και να καταγραφεί η αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας του νέου 
πύργου ελέγχου και εγκατάστασης του ραντάρ προσέγγισης, ώστε να μπορέσει το αεροδρόμιο Χανίων 
να αυξήσει τη «δυναμικότητα» και τις ημερήσιες κινήσεις αεροσκαφών και να ανταπεξέλθει στη συνεχή 
ανοδική πορεία που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο προορισμός των Χανίων. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Α. Τα παραδοτέα στοιχεία του Β1 Σταδίου των τριών (3) υπό εκπόνηση μελετών ΓΠΣ, όπως 

αυτά δημοσιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης   

 Β. Τα υποβληθέντα στοιχεία (γνωμοδοτήσεις–απόψεις φορέων και υπηρεσιών/ αιτήσεις-

ενστάσεις πολιτών) κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Β1 Σταδίου των μελετών 

ΓΠΣ,  όπως ανά μελέτη, καταγράφονται σε τρεις (3) ξεχωριστούς πίνακες κωδικοποίησης 

στοιχείων, με τις απόψεις του αναδόχου και τις αποφάσεις της αντίστοιχης Επιτροπής 

Παρακολούθησης επ΄ αυτών και  

 Γ. Τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των μελετών όπως, ανά θεματολογία, 

έχουν καταγραφεί στα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων και έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα 

εισήγηση, ως παρατηρήσεις/διορθώσεις επί του Β1 Σταδίου των μελετών και κατευθύνσεις για 

το Β2 Στάδιο αυτών, σε συνδυασμό με τις επισημάνσεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας 

(ΥΔΟΜ/ΤΥΔΧ), 

παρακαλούμε για την εισήγησή σας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοινή έγκριση του Β1 

Σταδίου των τριών (3) υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)  

Δήμου Χανίων:  

1. Αναθεώρηση & επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χανίων και των 
περιαστικών δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας και 1η συμπληρωματική σύμβαση 
αυτής για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών, 

2. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας και  

3. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων, 

με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, με 

τις ανωτέρω παρατηρήσεις – διορθώσεις επί των προτάσεων του Β1 Σταδίου των μελετών ΓΠΣ 

Δήμου και τις σχετικές κατευθύνσεις προς τους Αναδόχους για την εκπόνηση του Β2 και τελικού 

Σταδίου των μελετών. 

 
 
                               Κατόπιν αυτών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 

 
                                             Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο  73  του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 3 του  
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020)   

 
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                        

                                             ΚΑΙ  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

                                                   
   Την παραπομπή του θέματος ΈΓΚΡΙΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ)  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ:  
1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ (ΚΑΙ 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ), 

2.    ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ  
3.      ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
, λόγω σπουδαιότητας , στο   Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. 
 
 



 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   263/2022   
    

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                      
      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ                                                                  ΑΝΤ.-ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΑΡΔΑΚΗΣ 
      ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   
                                ΙΩΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ  
                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ    
                                                                                                               ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ    
                                                                                                               ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ 
            Η   Γραμματέας                                
                                                                                                 
         Αννα Ζερβουδάκη           
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