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ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
 

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                    
κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΘΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 

 
Α) Ένταξη στα Σ.Δ.Ι.Τ. 10 σχολείων, πάρκου Ειρήνης & Φιλίας, πρώην Πολεµικού 

Μουσείου, διατηρητέου κτιρίου για στέγαση Δηµοτικής Βιβλιοθήκης 
• Από το Δεκέµβριο του 2014 µέχρι και σήµερα, ο Δήµος Χανίων έχει  επανειληµµένα 

ζητήσει από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού την ανέγερση 
σχολείων µέσω των ΣΔΙΤ, λόγω της άµεσης και επιτακτικής ανάγκης κατασκευής 
µεγάλου αριθµού σχολικών µονάδων, 10 συνολικά, ώστε να επιλυθούν οριστικά τα 
µεγάλα χρόνια προβλήµατα σχολικής στέγης στο Δήµο µας. Προτείνεται η µέθοδος 
αυτή, καθώς εξασφαλίζει ταχύτητα, καλή κατασκευή και µακροχρόνια συντήρηση των 
κτιριακών υποδοµών, όπως έχει άλλωστε αποδειχτεί στην Αττική όπου έχει εφαρµοστεί 
µε επιτυχία. 

• Ο Δήµος µας έχει επίσης πρόσφατα ζητήσει από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισµού, χρηµατοδότηση για µία µεγάλη και πολύ σηµαντική αστική ανάπλαση 
που σχεδιάζουµε  στο κέντρο της πόλης των Χανίων και  περιλαµβάνει το Πάρκο 
Ειρήνης και Φιλίας, τους Ιταλικούς Στρατώνες (πρώην Πολεµικό Μουσείο) και το 
διατηρητέο κτίριο επί της οδού Στρ. Τζανακάκη που προορίζεται για τη στέγαση της 
Δηµοτικής Βιβλιοθήκης. 

Β) Επέκταση Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων (κύτταρο ΔΕΔΙΣΑ) 
Για την άµεση επίλυση του εξαιρετικά σηµαντικού θέµατος της κατασκευής του έργου 
«Επέκταση Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ’ φάση» απαιτείται:  
1) Εγγραφή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του προϋπολογισµού του έργου για να 

είναι δυνατή η δηµοπράτηση του. 
2) Άµεση εξεύρεση χρηµατοδότησης, η οποία θα µπορούσε να προέλθει από την ένταξη 

του έργου στο ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, µε βάση την αίτηση χρηµατοδότησης που ήδη 
έχει υποβάλλει η ΔΕΔΙΣΑ. 

3) Ταχύτατη έκδοση ειδικής πράξης Υπουργικού Συµβουλίου για την υπαγωγή στις 
διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 
2882/2001), της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου για την κατασκευή του έργου 
«Επέκταση Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση» µε βάση το αίτηµα που έχει ήδη υποβληθεί 



από τη ΔΕΔΙΣΑ, προκειµένου να προχωρήσει άµεσα η σχετική διαδικασία 
απαλλοτρίωσης. 

 

Γ) Έργο «Δρόµος σύνδεσης περιαστικών Δηµοτικών Ενοτήτων της πόλεως Χανίων» 
Απαιτείται η χρηµατοδότηση του έργου «Δρόµος σύνδεσης περιαστικών Δηµοτικών 
Ενοτήτων της πόλεως Χανίων», µήκους 4,9 χλµ., συνολικού προϋπολογισµού 13.542.287,18 
€ (10.542.287,18 € για το έργο και 3.000.000 € για απαλλοτριώσεις), ο οποίος θα 
αποσυµφορήσει σηµαντικά το υφιστάµενο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της πόλης 
των Χανίων. 
Η αλµατώδης αύξηση τόσο του πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής της πόλης Χανίων όσο 
και του αριθµού των οχηµάτων, σε συνδυασµό µε το ακτινωτό οδικό δίκτυο της πόλης 
Χανίων, έχει δηµιουργήσει κυκλοφοριακό αδιαχώρητο στον κεντρικό τοµέα της πόλης των 
Χανίων (από όπου υποχρεώνεται να διέλθει το µεγαλύτερο µέρος των οχηµάτων). Ως 
ευρύτερη περιοχή της πόλης των Χανίων λογίζεται η περιοχή που περιλαµβάνει την πόλη 
Χανίων, την Σούδα, το Βαµβακόπουλο και τις οικιστικές περιοχές που εκτείνονται νότια της 
πόλης Χανίων µέχρι την νέα Εθνική Οδό (Β.Ο.Α.Κ.) και η οποία αποτελεί ενιαία οικιστική 
ενότητα. Επιπλέον η οδός Γογονή, σαν περιφερειακός δρόµος, παρέλαβε µέρος µόνο από τον 
κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου της πόλης, αφού βρίσκεται µέσα σε πυκνοδοµηµένο 
πολεοδοµικό ιστό και η κυκλοφοριακή ικανότητά της ήδη έχει κορεστεί. 
Έτσι, ο Δήµος Χανίων προτείνει την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καθώς ο δρόµος αυτός, παρόλο που δεν 
είναι τµήµα του Β.Ο.Α.Κ., είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε αυτόν και τους κόµβους που τον 
συνδέουν µε την πόλη των Χανίων και αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο µε το έργο 
«Σύνδεση κόµβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. µε την πόλη των Χανίων», που πρόσφατα 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. 
 
Δ) Έργο αποκατάστασης Δηµοτικής Αγοράς Χανίων 
Σε συνέχεια της απόφασής σας για τη χρηµατοδότηση της αποκατάστασης του µνηµείου της 
Δηµοτικής Αγοράς Χανίων µε 5 εκ. ευρώ, σύµφωνα µε το σχεδιασµό και το στόχο του 
Δήµου Χανίων, η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της Δηµοτικής Αγοράς, εφ’ όσον 
όλα κυλήσουν οµαλά, τοποθετείται χρονικά τον Νοέµβριο του 2017.  
Η  διάρκεια τους δε, προσδιορίζεται στους είκοσι µήνες. Ο Δήµος βρίσκεται σε συνεχή 
συνεργασία και συνεννόηση µε  τους καταστηµατάρχες, ώστε να δροµολογηθούν οι 
απαιτούµενες νοµικές διαδικασίες αναφορικά µε την εκκένωση της, πριν από την έναρξη των 
εργασιών. 
 
Ε) Έργο «Σύνδεση κόµβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. µε την πόλη των Χανίων» 
Το έργο «Σύνδεση κόµβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. µε την πόλη των Χανίων» (δρόµος 
Μουρνιές-Γογονή) προϋπολογισµού 8.165.104,18 ευρώ, για το οποίο µετά από µεγάλη και 
συστηµατική προσπάθεια εκ µέρους της Δηµοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήµου 
επιλύθηκαν εκκρεµή θέµατα και καταφέραµε σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Κ. αλλά και την 
δική σας υποστήριξη να ενταχθεί πριν δύο µήνες στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκεται πλέον 
στο τελικό στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης του. 
Ο Δήµος Χανίων βρίσκεται σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Κ. και τους εµπλεκόµενους φορείς 
και υπηρεσίες, προκειµένου να υπάρξει ο απαραίτητος σχεδιασµός και συντονισµός για τη 
σωστή και γρήγορη κατασκευή του εξαιρετικά σηµαντικού αυτού έργου για τα Χανιά. 
 



Με εκτίµηση 
Ο Δήµαρχος Χανίων 

 
Αναστάσιος Βάµβουκας 


