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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1, Χίος, 
Τ.Κ. 82131

Πληροφορίες: Ιωάννα Φυτούση, 
Τηλέφωνο: 2271351640
Fax: 2271351622

Προς
1) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
email: meletes@central.tee.gr
2) Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής Δ. Χίου
Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) και διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο 40 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), ανακοινώνει ότι στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε στις 
17-04-2018 η αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου και 
Μετατροπή των οδών Πολυτεχνείου και Χιόνης σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας στο Ιστορικό 
κέντρο του Δήμου Χίου καθώς και Δημιουργία της πλατείας Χίων Διδασκάλων και ανάπλαση 
ανατολικού τμήματος πλατείας Βουνακίου και οδού Κέννεντυ της Δημοτικής ενότητας Χίου», 
με σκοπό τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Κήπου της Πόλης της Χίου, αλλά και των 
παρακείμενων οδών, την ενοποίηση και την επέκταση των Ελεύθερων Χώρων, τη σύνδεση της 
οδού Απλωταριάς με την πύλη Ματζόρε του Κάστρου, ως μια δράση ανάδειξης του Ιστορικού 
Κέντρου της πόλης της Χίου, ενίσχυσης της Αστικής Κινητικότητας, επέκτασης των Ελεύθερων 
Χώρων και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων. Η μελέτη ανήκει στην κατηγορία 7, του 
Άρθρου 2 του Ν.4412/2016, Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και 
τοπίου).

Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε με δωρεά της κας. Αλεξάνδρας Μαμαλίγκα-Προκοπίου, 
σύμφωνα με την Α.Π. 8087/13.03.2017 αίτησή της, που έγινε αποδεκτή με την 169/2017 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Χίου (ΑΔΑ: ΩΜΔΥΩΗΝ-51Τ). Εκπονήθηκε από την μελετητική εταιρεία με 
την επωνυμία: «Δοξιάδης Πλας Μον/πη ΕΠΕ».

Η μελέτη διατίθεται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου: οδός 
Οινοπίωνος 1, 1ος όροφος, γραφείο 5, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, 
προκειμένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την 
ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του Δήμου Χίου 
(www.chios.gov.gr). 

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου να 
μας στείλουν σχετική βεβαίωση για την ημερομηνία και τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της 
ανακοίνωσης.

Ο Προϊστ. Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

Κ.α.α.

Παντελής Τσαγρής
Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Α΄
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