
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014 – 2020 

Τίτλος Πράξης * 

Title 
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου 

Φορέας 

Λειτουργίας/Δικαιούχος 

Project Operator/ 

Βeneficiary 

Δήμος Χίου / Επιμελητήριο Χίου 

  

Περιοχή Χωροθέτησης 

(π.χ.Δήμος)  * 

Region 

ΧΙΟΣ 

Προϋπολογισμός 

(Ένταξης)) / Budget  * 
€ 1.722.791,00 

Ταμείο * 

Fund  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

European Regional Development Fund (ERDF) 

Περιγραφή * 

Project description 

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 

(ΑΚΕ) στην εμπορική περιοχή του Δ. Χίου, με στόχο την αναβάθμιση της 

εικόνας του εμπορικού - πολεοδομικού κέντρου της πόλης, την 

ανάδειξη των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη στήριξη της τοπικής 

οικονομίας και ειδικότερα του τομέα του λιανικού εμπορίου και τη 

δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης για τους επισκέπτες – τουρίστες με 

ανάδειξη των χωρικών χαρακτηριστικών του ιστορικού κέντρου. 

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής 14 Υποέργα: 

1. Αναπλάσεις οδών 

2. Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου με σταθμό φόρτισης 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 

4. Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου Αίτησης 

Χρηματοδότησης 

5. Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών υποέργων 

6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης 

7. Προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφών και στοιχείων σήμανσης 

8. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων στεγάστρων και προσαρμογή 

υφιστάμενων 

9. Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων 

10. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων 

11. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων στήριξης και διακριτικής 



 

κάλυψης κλιματιστικών στις όψεις των κτιρίων 

12. Διοργάνωση Εκδήλωσης για την Προβολή της Εμπορικής Περιοχής 

13. Πλατφόρμα Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής, Ενίσχυσης της 

πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY) 

14. Διαχείριση και δημοσιότητα της πράξης/ αμοιβές προσωπικού και 

δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους 

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται: Βόρεια οδό Φιστέλ ντε Κουλάνζ 

και τη συνέχεια της οδό Ροΐδου, μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό 

Βενιζέλου, νότια από την οδό Αμάντου και τη συνέχειά της Δωροθέου 

Πρωΐου, ανατολικά από την οδό Βενιζέλου και δυτικά από την οδό 

Απλωταριάς για το τμήμα από την οδό Αμάντου μέχρι και την οδό 

Ευστρατίου Αργέντη και από την οδό Αδελφών Ράλλη, για το τμήμα της 

περιοχής από την οδό Ευστρατίου Αργέντη μέχρι την οδό Ροΐδου. 

Φωτογραφίες * 

 Photos 

  

 

 


