
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με την από 16-06-2009 σχετική Σύμβαση (ΑΠ 3089) 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (Υ.Α. 9572/1845, 

ΦΕΚ 209Δ/07-04-2000).  

 

Ανάδοχοι μελετητές με βάση την προαναφερόμενη σύμβαση είναι: 

• ΑΝΝΑ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ, Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης 

• ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΝΤΑΡΗΣ, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός 

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός 

• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός  

• ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ, Γεωλόγος - Περιβαλλοντολόγος 

 

Νόμιμος εκπρόσωπος και συντονιστής της μελέτης είναι η Άννα Μπιτσακάκη. 

 

Την Ομάδα Έργου των Χωροταξικών και Πολεοδομικών εργασιών αποτελούν : 

• ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης 

• ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑΛΟΥ, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης 

• ΜΑΡΘΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΡΔΟΣ, GIS expert 

 
 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Στάδιο Β1 εκπονήθηκε με βάση την υπ’ αρίθμ. 3089/16-06-2009 σχετική 

Σύμβαση, τις Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Υ.Α. 

9572/1845, ΦΕΚ 209Δ/07-04-2000) και την εντολή έναρξης του Β.1 Σταδίου του 

Δήμου Χίου (έγγραφο με Α.Π. 12762/19-03-2012 του Δ. Χίου) που αφορούν στην 

Απόφαση 172/06-10-2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Aγ. Μηνά. 

Το παρόν τεύχος οργανώνεται σε 4 κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο «Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης του ΟΤΑ», 

παρουσιάζεται συνθετικά το προτεινόμενο πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, όπως 

αυτό προκύπτει με βάση τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και προοπτικές στο 

ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο, τις ενδογενείς τάσεις (χωρικό, κοινωνικοοικονομικό, 

περιβαλλοντικό και λειτουργικό επίπεδο), καθώς και τα βασικά προγραμματικά 

μεγέθη πληθυσμού και απασχόλησης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο «Οργάνωση χρήσεων και προστασία περιβάλλοντος», 

αναλύονται οι παράμετροι που επηρέασαν τη χωρική δομή και λειτουργία καθώς και 

η επάρκεια και καταλληλότητα των υφιστάμενων χωρικών ρυθμίσεων. Στο ίδιο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται οι οικιστικοί υποδοχείς θεσμοθετημένοι ή προς 

πολεοδόμηση, οι ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων και ειδικών χρήσεων, οι 

περιοχές προστασίας καθώς και οι προτάσεις για τα δίκτυα υποδομών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο «Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και ρύθμιση οικιστικών 
υποδοχέων» παρουσιάζονται οι προτεινόμενες πολεοδομικές λειτουργικές ενότητες, 

οι γενικές χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και στοιχεία χωρητικότητας καθώς και οι 

προτεινόμενες ζώνες κινήτρων και μηχανισμών. Στο πλαίσιο του ίδιου κεφαλαίου 

εκτιμώνται και οι ανάγκες για αστικές υποδομές κοινόχρηστων και κοινωφελών 

λειτουργιών και υποδομών ασφάλειας – προστασίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο «Πρόγραμμα Ενεργοποίησης ΣΧΟΟΑΠ», παρουσιάζεται με 

βάση την κείμενη Νομοθεσία ο φορέας του ΣΧΟΟΑΠ, τα απαιτούμενα έργα, οι 

μελέτες και θεσμικές παρεμβάσεις, καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς και η χρονική 

ιεράρχηση των παρεμβάσεων και μέτρων.  

Ο προϋπολογισμός και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο του Β.2 Σταδίου και μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης του Β.1 Σταδίου. 


