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Α1.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
1.1 Τεχνική περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά 
χαρακτηριστικά. 
 
Το αντικείμενο της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.)  Δήμου Ιάσμου» αφορά 
στην σύνταξη χωροταξικής μελέτης του νόμου 4447/2016 με στόχο την οργάνωση και 
ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. Ιάσμου μέσω 
κατευθύνσεων και μέτρων. Η στρατηγική χωρικής ανάπτυξης θα καθορίσει το πλαίσιο για τις 
κατηγορίες περιοχών χρήσεων γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης για τις Δημοτικές 
Ενότητες Ιάσμου, Σώστου και Αμαξάδων του ως άνω Δήμου τα μεγέθη ανάπτυξης και τη 
γενική πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων. Τα Τ.Π.Σ. διέπονται από την 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία επιδιώκει την «…ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, 
οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την:  

1. Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής 
βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης  

2. Εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών  
3. Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του 

τοπίου και την αειφόρο χρήση των πόρων».  
 
Η εν λόγω χωροταξική μελέτη έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των 
δυνατοτήτων του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Έτσι, η μελέτη Τ.Π.Σ. θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο 
σχεδιασμού για το Δήμο Ιάσμου για τα επόμενα χρόνια.   

Αναλυτικά, το περιεχόμενο της σύμβασης αφορά:  

 Στη σύνταξη κύριας χωροταξικής μελέτης Τ.Π.Σ. του νόμου 4447/2016 βάσει των 
τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίστηκαν με Υπουργική Απόφαση 27016/6-6-2017 
(ΦΕΚ 1975Β΄/7-6-2017) για το σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Δήμου Ιάσμου  
έκτασης  487.199  στρεμμάτων. Η κύρια αυτή μελέτη καθορίζει, μέσω κατευθύνσεων 
και μέτρων την στρατηγική χωρικής ανάπτυξης, κατηγορίες περιοχών χρήσεων γης 
και όρων και περιορισμών δόμησης στις δημοτικές ενότητες, τα μεγέθη ανάπτυξης και 
τη γενική πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων που αποτελούν τον 
ΟΤΑ είτε αυτοί σχεδιάζονται εξ’ αρχής είτε αναθεωρούνται. 

 Στη σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής 
Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, ως υποστηρικτική της κύριας μελέτης Τ.Π.Σ. 
και για τις περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται από μελέτης της προηγούμενης 
περιόδου σχεδιασμού (Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97). Η μελέτη εκπονείται με 
βάση τις εγκεκριμένες με την υπ. Αριθμ. Οικ. 37691/12.9.2007/ΥΠΕΧΩΔΕ – ΦΕΚ 
1902Β΄Απόφαση για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής καταλληλότητας που 
συντάσσονται στο πλαίσιο των μελετών ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ προδιαγραφές, με 
προσαρμογή των κλιμάκων των απαιτούμενων γεωλογικών χαρτών στις νέες 
κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού και τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις του 
Ν4447/2016).   

 Στη σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων 
από την κύρια μελέτη χωρικών ρυθμίσεων του Τ.Π.Σ. Για την ΣΜΠΕ είναι σε ισχύ η 
ΚΥΑ 107017/2006 που ορίζει τις προδιαγραφές εκπόνησης της, ενώ η έγκρισή των 
κατευθύνσεων, όρων και μέτρων της ΣΜΠΕ σύμφωνα με το νόμο 4447/2016, που 
αφορά τα ΤΠΣ, γίνεται με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης του ΤΠΣ.  

Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες από τις προδιαγραφές Μελέτες Οριοθέτησης των 
Υδατορεμάτων (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τοπογραφικών υποβάθρων) των 
νέων προς πολεοδόμηση οικιστικών περιοχών που θα προκύψουν μέσω του ΤΠΣ ως 
υποστηρικτικές της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση 
και θα εκπονηθούν ανεξάρτητα ή και μέσω συμπληρωματικής σύμβασης, όταν 
οριστικοποιηθούν τα χαρακτηριστικά τους.   



Η κύρια χωροταξική μελέτη (Τ.Π.Σ.) διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις (Α΄, Β΄ και Γ΄) και 
περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

 Φάση Α΄: Διάγνωση των δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και 
οργάνωσης.  
Στην Ενότητα της Ανάλυσης γίνεται τεκμηριωμένη καταγραφή και επεξεργασία των 
μεγεθών και της εξέλιξης των βασικών χωρικών παραμέτρων που είναι απαραίτητες 
για την πρόταση χωρικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται θέματα, όπως η 
διοικητική ταυτότητα, η γεωγραφική ταυτότητα και η ένταξη της περιοχής στον 
ευρύτερο περιφερειακό, διαπεριφερειακό χώρο, η ιστορία, το δημογραφικό προφίλ, η 
αναπτυξιακή φυσιογνωμία, η παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, η 
χωροταξική οργάνωση των δραστηριοτήτων, η κατάσταση και ο βαθμός προστασίας 
του περιβάλλοντος. Επίσης, μελετώνται η φυσιογνωμία, η πολεοδομική οργάνωση και 
θέματα προστασίας των πόλεων, των οικισμών και των λοιπών οικιστικών 
υποδοχέων του Δήμου.    
Στην Ενότητα της Αξιολόγησης των χωρικών δεδομένων καταγράφονται και 
αξιολογούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες του Δήμου, καθώς και 
τα μειονεκτήματα, τα προβλήματα και οι συγκρούσεις. Σε εξωγενές επίπεδο, 
εξετάζονται οι ευκαιρίες και οι μελλοντικές προοπτικές, καθώς και οι κυριότερες 
απειλές και μελλοντικοί κίνδυνοι, πάντα σε σχέση/συνάφεια με το υπερκείμενο 
σχεδιασμό και προγραμματισμό και τις χωρικές πολιτικές.   

 Φάση Β΄: Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης.  Στην πρώτη 
ενότητα γίνεται συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών 
δεδομένων και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης 
συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων της προκαταρκτικής γεωλογικής μελέτης και 
της ΣΜΠΕ. Στην δεύτερη ενότητα διατυπώνονται εναλλακτικά σενάρια χωρικής 
ανάπτυξης και οργάνωσης για την επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων. Γίνεται 
αξιολόγηση των σεναρίων και επιλογή του προκριθέντος τελικού σεναρίου χωρικής 
οργάνωσης και ανάπτυξης.    

 Φάση Γ΄: Πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης.  
  Κατά τη τελευταία φάση της πρότασης, διατυπώνεται αναλυτικά η πρόταση του Τ.Π.Σ., 

όπως αυτή απορρέει από το προκριθέν σενάριο χωρικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει το 
Δομικό Σχέδιο χωρικής οργάνωσης, προτάσεις αναθεώρησης – τροποποίησης 
εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, τις προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης της περιοχής 
μελέτης και προστασίας του περιβάλλοντος, την πρόταση γενικής πολεοδομικής 
οργάνωσης των οικιστικών υποδοχέων, καθώς και τις αναγκαίες δράσεις για την 
υλοποίηση των προτάσεων του Τ.Π.Σ., με τον χρονικό προγραμματισμό τους.   

 

1.2 Διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες  

Κατά τη σύνταξη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ιάσμου πρέπει να ληφθούν 
υπόψη όλες οι μελέτες και τα σχέδια υπέρτερων επιπέδων σχεδιασμού που έχουν εκπονηθεί 
ή εκπονούνται, αφορούν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και έχουν στρατηγικό χαρακτήρα 
και συγκεκριμένα το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού κ.λπ.   

Θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ./ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  Νόμων 1337/1983 και Ν.2508/97 
 Για τον Καποδιστριακό Δήμο Ιάσμου, νυν  Δημοτική Ενότητα Ιάσμου έχει εκπονηθεί 

και εγκριθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Ν. 2508/97  «Περί οικιστικής 
Ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», στο σύνολο του 
Καποδιστριακού Δήμου Ιάσμου.  Το Γ.Π.Σ. εγκρίθηκε με την αριθ. 54893/5733/27-9-
2010 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης (ΦΕΚ 493 AAΠ/19-11-2010) και προέβλεπε την πολεοδομική οργάνωση του 
Καποδιστριακού Δήμου Ιάσμου για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 8.750 
κατοίκων για το έτος 2020, τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, τα 
απαραίτητα έργα δικτύων υποδομών και προτάσεις για έργα αναπλάσεων, 
προστασίας, αναβάθμισης και ανάδειξης του Περιβάλλοντος.  
Σημειώνεται ότι για το παραπάνω ΓΠΣ δεν έχει εκπονηθεί γεωλογική μελέτη 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης 37691/12.9.2007/ΥΠΕΧΩΔΕ – ΦΕΚ 



1902Β΄. 
 Το ισχύον ΓΠΣ/Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οργανώνει τους υφιστάμενους οικιστικούς υποδοχείς σε 

ισάριθμες πολεοδομικές ενότητες, καθορίζει στον εξωαστικό χώρο της Δημοτικής 
Ενότητας Ιάσμου ζώνες χρήσεων γης που υπάγονται στις Περιοχές Ελέγχου και 
Περιορισμού Δόμησης και στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας, και προτείνει έργα για 
τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των βασικών δικτύων τεχνικών και κοινωνικών 
υποδομών.  

Διανομές/Ρυμοτομικά Σχέδια /Πολεοδομικές μελέτες 
 Ο οικισμός Ιάσμου διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιο σε τμήμα εκατέρωθεν της οδού 

Κωνσταντινουπόλεως και Σιδηροδρομικού Σταθμού( απόφαση εγκρίσεως ΒΔ 28-8-
1954 και ΦΕΚ (Δ) 222 Α/20-9-54).  

 Στην Κοινότητα Αμβροσίας ολόκληρος ο οικισμός Παλλαδίου με απόφαση εγκρίσεως 
Ν.Ρ. 4224/16-2-1971 και ΦΕΚ (Δ) 53/6-3-71. 
Στην Κοινότητα Πολυάνθου, επέκταση Πολυάνθου με απόφαση εγκρίσεως Ν.Ρ. 
44575/30-1-78 και ΦΕΚ (Δ) 102Δ /8-3-78. 
Στην Κοινότητα Σάλπης, επέκταση Σάλπης με απόφαση εγκρίσεως Ν.Ρ. 40409/10-6-
77 και ΦΕΚ (Δ) 235/12-4-77.  

1.3 Τοπικές συνθήκες – ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής   

Διοικητική οργάνωση και βασικά χαρακτηριστικά  

Διοικητική ταυτότητα, δομή και πληθυσμιακά μεγέθη του ΟΤΑ  
 Ο Δήμος Ιάσμου υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)  Η Π.Ε. Ροδόπης αποτελεί μία από τις 6 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) 
βάσει του «Προγράμματος Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010).  

 Ο «Καλλικρατικός» Δήμος Ιάσμου προέκυψε από την συνένωση των 
Καποδιστριακών Δήμων Ιάσμου και Σώστου και της Κοινότητας Αμαξάδων που 
πλέον αποτελούν Δημοτικές Ενότητες.  

 Η Δημοτική Ενότητα Ιάσμου περιλαμβάνει τη Δ.Κ. Ιάσμου και τις Τ.Κ. Αμβροσίας και 
Σάλπης και συνολικά 12 οικισμούς.  

 Η Δημοτική Ενότητα Σώστου περιλαμβάνει τις Δ.Κ. Σώστου και Ασωμάτων και τις 
Τ.Κ. Κερασέας, Ληνού, Μεγάλου Πιστού, Μίσχου και Πολύανθου και συνολικά 15 
οικισμούς. 

 Η Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων περιλαμβάνει την Τ.Κ. Αμαξάδων και συνολικά 3 
οικισμούς. 

 
Πίνακας 1. Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και οικισμοί του Δήμου Ιάσμου  
ανά Δημοτική Ενότητα.  

A\A ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

01 

ΙΑΣΜΟΥ 

ΙΑΣΜΟΥ  

ΙΑΣΜΟΣ 
02 ΓΑΛΗΝΗ 
03 ΔΙΑΛΑΜΠΗ 
04 ΙΠΠΙΚΟ 
05 ΚΟΠΤΕΡΟ 
06 ΜΕΛΙΤΑΙΝΑ 
07 ΜΩΣΑΙΚΟ 
08 

 ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ 
ΑΜΒΡΟΣΙΑ 

09 ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΔΙΟ 
10 ΠΑΛΛΑΔΙΟ 
11 

 ΣΑΛΠΗΣ 
ΣΑΛΠΗ 

12 ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ 
13 

ΣΩΣΤΟΥ 
ΣΩΣΤΟΥ  ΣΩΣΤΗΣ 

14 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ  

ΑΓΙΑΣΜΑ 
15 ΑΣΩΜΑΤΟΙ 



16 ΔΥΜΗ 
17 ΘΑΜΝΑ 
18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
19 ΡΙΖΩΜΑ 
20 ΦΩΛΕΑ 
21  ΚΕΡΑΣΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑ 
22  ΛΗΝΟΥ ΛΗΝΟΣ 
23  ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΙΣΤΟ 
24  ΜΙΣΧΟΥ ΜΙΣΧΟΣ 
25 

 ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ 
ΠΟΛΥΑΝΘΟ 

26 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 
27 ΤΡΙΚΟΡΦΟ 
28 

ΑΜΑΞΑΔΩΝ  ΑΜΑΞΑΔΩΝ 
ΑΜΑΞΑΔΕΣ 

29 ΑΝΩ ΑΜΑΞΑΔΕΣ 
30 ΜΟΝΑΧΟΙ 

 
Διοικητικές Υπηρεσίες,  Διακυβέρνηση (Τοπικοί Φορείς κ.λπ.)   

 Έδρα του Δήμου Ιάσμου είναι η ομώνυμη κωμόπολη. Ο Ίασμος είναι χτισμένος στους 
πρόποδες της οροσειράς Ροδόπης σε υψόμετρο 50μ. και απέχει περίπου 20 χλμ από 
την πόλη της Κομοτηνής πρωτεύουσα της Π.Ε. Ροδόπης.  

 Διαθέτει Δημαρχείο, σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, 
Σιδηροδρομικό σταθμό, Λαογραφικό Μουσείο, Αστυνομικό Τμήμα, πολιτιστικό 
σύλλογο, γήπεδο ποδοσφαίρου και ποδοσφαιρική ομάδα, πνευματικό κέντρο, 
υποκαταστήματα των τραπεζών Πειραιώς και Εθνικής Τράπεζας, Ταχυδρομείο, 
κλιμάκιο Πυροσβεστικής και Δασονομείο.  

Γεωγραφική ταυτότητα,  

Ο Δήμος Ιάσμου συνορεύει προς βορρά με την Βουλγαρία, στα ανατολικά με τον Δήμο 
Κομοτηνής στα νότια με τους Δήμους Κομοτηνής και Αβδήρων και στα δυτικά με τους 
Δήμους  Αβδήρων και  Μύκης. 

Φυσικό Περιβάλλον  

 O Δήμος Ιάσμου στην ορεινή του περιοχή έχει τους οικισμούς Μοναχοί, Κατσίκα, 
Ιππικό, Μελίταινα, Πολύαρνο, Ταγγαίο, Κερασέα, το Καταφύγιο της άγριας ζωής στην 
Πόα και τους Άνω Αμαξάδες. 

 Η περιοχή του Ιάσμου είναι γενικά περιοχή με ήπιο και θερμό κλίμα. 
 Η Λίμνη Βιστωνίδα είναι Yγρότοπος Διεθνούς σημασίας (RAMSAR) 
 Από τον οικισμό του Ιάσμου διέρχονται πέντε χείμαρροι, επίσης στα ανατολικά του 

οικισμού του Ιάσμου βρίσκεται ο ποταμός Κομψάτος. από τον οικισμό Κοπτερού 
διέρχεται ο χείμαρρος του Κοπτερού. Στον οικισμό των Αμαξάδων διέρχεται ο 
ανατολικός και δυτικός χείμαρρος Αμαξάδων. Τον οικισμό του Σώστη τον διασχίζει 
χείμαρρος, καθώς επίσης και τους οικισμούς της Δύμης, Μίσχου, Μεγάλου Πιστού και  
Αγίασμα 
 

Δημογραφικά Δεδομένα  

 Η έκταση του νέου Δήμου είναι 487,199 τ. χλμ και ο μόνιμος πληθυσμός του 
ανέρχεται σε 13.810 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής.  

 Ο πληθυσμός του Δήμου Ιάσμου παρουσίασε μείωση κατά τη δεκαετία 2001 – 2011. 
Έτσι, σύμφωνα με την απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, 
κατά την απογραφή του 2001, ο μόνιμος πληθυσμός ανερχόταν στους 14.851 
κατοίκους, ενώ το 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ο αντίστοιχος πληθυσμός μειώθηκε στους 13.810 
κατοίκους, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 7,01%.   
 

 



Πίνακας 2. Πληθυσμός 2011 ανά Δημοτική Ενότητα.  
 

A\A ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(κάτοικοι) 
01 

ΙΑΣΜΟΥ 

ΙΑΣΜΟΥ  

ΙΑΣΜΟΣ 2586 
02 ΓΑΛΗΝΗ 289 
03 ΔΙΑΛΑΜΠΗ 469 
04 ΙΠΠΙΚΟ 37 
05 ΚΟΠΤΕΡΟ 810 
06 ΜΕΛΙΤΑΙΝΑ 15 
07 ΜΩΣΑΙΚΟ 193 
08 

 ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ 
ΑΜΒΡΟΣΙΑ 432 

09 ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΔΙΟ 60 
10 ΠΑΛΛΑΔΙΟ 274 
11 

 ΣΑΛΠΗΣ 
ΣΑΛΠΗ 470 

12 ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ 68 
13 

ΣΩΣΤΟΥ 

ΣΩΣΤΟΥ  ΣΩΣΤΗΣ 712 
14 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ  

ΑΓΙΑΣΜΑ 326 
15 ΑΣΩΜΑΤΟΙ 712 
16 ΔΥΜΗ 403 
17 ΘΑΜΝΑ 513 
18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 346 
19 ΡΙΖΩΜΑ 287 
20 ΦΩΛΕΑ 264 
21  ΚΕΡΑΣΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑ 8 
22  ΛΗΝΟΥ ΛΗΝΟΣ 411 
23  ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΙΣΤΟ 886 
24  ΜΙΣΧΟΥ ΜΙΣΧΟΣ 729 
25 

 ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ 
ΠΟΛΥΑΝΘΟ 712 

26 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 9 
27 ΤΡΙΚΟΡΦΟ 16 
28 

ΑΜΑΞΑΔΩΝ  ΑΜΑΞΑΔΩΝ 
ΑΜΑΞΑΔΕΣ 1195 

29 ΑΝΩ ΑΜΑΞΑΔΕΣ 563 
30 ΜΟΝΑΧΟΙ 15 

 
1.4 Υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κλπ) που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση της μελέτης  
 
Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241Α΄/23-12-
2016) και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές  που εκδόθηκαν για τις μελέτες Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (ΦΕΚ 1975Β΄/7-6-2017). Με βάση τις σχετικές προδιαγραφές, οι 
υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Τ.Π.Σ. είναι η Ειδική 
Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών 
Περιοχών και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτάσεων του 
Τ.Π.Σ.  Οι οριοθέτησεις των ρεμάτων (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
τοπογραφικών υποβάθρων) θα εκπονηθούν ανεξάρτητα με πόρους του Δήμου μας ή και 
μέσω συμπληρωματικής σύμβασης με κάλυψη από το ποσό των απροβλέπτων, όταν 
οριστικοποιηθούν τα χαρακτηριστικά τους. 
 
1.5. Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου  
Για την εκπόνηση της μελέτης θα εκπονηθούν τα εξής:   

 Χωροταξική μελέτη (Τ.Π.Σ.).  



 Γεωλογική Μελέτη.  
 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

 
Εξετάζοντας αναλυτικά τα διάφορα δεδομένα της μελέτης, γίνεται προεκτίμηση των 
ποσοτικών στοιχείων του φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 
επιμέρους εργασιών.  

Α/Α  Δ.Ε. 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ / 

ΕΜΒΑΔΑ Δ.Ε. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ / ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Α.  ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΠΣ (Κατηγορίες Μελετών 01 & 02) 

1 ΔΕ ΙΑΣΜΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Αριθμός οικισμών με πληθυσμό 
έως 500 κατοίκους 

10 

Αριθμός οικισμών με πληθυσμό 
από 501 έως 2000 κατοίκους 

1 

Αριθμός οικισμών με πληθυσμό 
από 2001 έως 4000 κατοίκους 

1 

ΕΜΒΑΔΟ (στρ.) 
Εμβαδό Δ.Ε. κυμαινόμενο από 
180χιλ – 280χιλ στρ. 

222.489  

2 ΔΕ ΣΩΣΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Αριθμός οικισμών με πληθυσμό 
έως 500 κατοίκους 

9 

Αριθμός οικισμών με πληθυσμό 
από 501 έως 2000 κατοίκους 

6 

ΕΜΒΑΔΟ (στρ.) 
Εμβαδό Δ.Ε. κυμαινόμενο από 
180χιλ – 280χιλ στρ 

230.055 

3 ΔΕ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Αριθμός οικισμών με πληθυσμό 
έως 500 κατοίκους 

1 

Αριθμός οικισμών με πληθυσμό 
από 501 έως 2000 κατοίκους 

2 

ΕΜΒΑΔΟ (στρ.) Εμβαδό Δ.Ε. έως 40χιλ στρ 34.655 

Β.  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

1 Α’ ΦΑΣΗ  
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 

(ΦΕΚ 1162/Β/2005)  
Km2 487,20 

2 Β’ ΦΑΣΗ  
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 

(ΦΕΚ 1162/Β/2005)  
Km2 0,70 

Γ.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

1  Α’ ΦΑΣΗ   ΓΕΝ.4  Ανθρωποημέρες  20 

2  Β’ ΦΑΣΗ  ΓΕΝ.4  Ανθρωποημέρες  20 

3  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
(Γ’) 

ΓΕΝ.4  Ανθρωποημέρες  30 

 
 
 

Α2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης (έκδοση ΠΔ) 
ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης 
του αντικειμένου της σύμβασης δεν προσμετρούνται οι χρόνοι των καθυστερήσεων πέραν 
της ευθύνης του Αναδόχου. Επιπρόσθετος χρόνος ορίζεται ο χρόνος των καθυστερήσεων, 
πέραν της ευθύνης του Αναδόχου, όπως, οι χρόνοι ελέγχων, εγκρίσεων, αναρτήσεων κ.λπ.  
Ο μελετητικός χρόνος μαζί με τον χρόνο των  ελέγχων, εγκρίσεων, αναρτήσεων κ.λπ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες. 
Εκτός από τη συνολική προθεσμία των 36 μηνών, ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες-
καθαρός μελετητικός χρόνος, ως ακολούθως:  



 
 
Μελέτη Τ.Π.Σ.  

 Για την υποβολή των εργασιών της Α΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 8 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης.  
Το περιεχόμενο της Α΄ Φάσης αφορά στην ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της 
υφιστάμενης κατάστασης. Εξετάζονται η διοικητική οργάνωση του Δήμου, η 
γεωγραφική του ταυτότητα, η θέση και ο ρόλος του στον ευρύτερο χώρο, η 
αναπτυξιακή φυσιογνωμία  (κάτοικοι, εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού, δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά νοικοκυριών, μορφωτικό επίπεδο, μετακινήσεις 
πληθυσμών και οικονομικά στοιχεία), η χωροταξική οργάνωση – προστασία 
περιβάλλοντος και η φυσιογνωμία των οικιστικών υποδοχέων (οικιστική δομή, 
πολεοδομική οργάνωση, βασικές τεχνικές υποδομές). Ακολουθεί SWOT ανάλυση 
όπου αξιολογούνται τα ευρήματα της ανάλυσης και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και 
προοπτικές του Δήμου.   

 Για την υποβολή της Β΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 3 μήνες από την οριστική 
παραλαβή της Α΄ Φάσης και την έγγραφη παροχή κατευθύνσεων για τη Β΄ Φάση από 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο.  
Η Β΄ Φάση αφορά στη διατύπωση των βασικών υποθέσεων προγραμματικών 
μεγεθών με προοπτική τη 15ετία. Γίνεται επαναξιολόγηση των δεδομένων της 
ανάλυσης με παράλληλη ενσωμάτωση των δεδομένων της Σ.Μ.Π.Ε. και της 
Γεωλογικής Μελέτης. Στην παρούσα φάση διατυπώνονται τα εναλλακτικά σενάρια 
χωρικής ανάπτυξης και προκρίνεται το τελικό σενάριο για τη χωρική ανάπτυξη και 
οργάνωση της περιοχής.   

 Για την υποβολή των εργασιών της Γ΄ Φάσης ορίζονται 8 μήνες από την οριστική 
παραλαβή της Β΄ Φάσης και την έγγραφη παροχή κατευθύνσεων για τη Γ΄ Φάση από 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο. Από αυτούς οι 6 μήνες αφορούν στην 
εκπόνηση και υποβολή της Γ1΄ Φάσης ενώ 2 μήνες αφορούν τις διορθώσεις της Γ1΄ 
Φάσης (Γ2 Φάση) μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.  
Η Γ1΄ Φάση αφορά στην παρουσίαση των κατευθύνσεων ανάπτυξης με βάση το 
επικρατέστερο σενάριο της προηγούμενης φάσης. Διατυπώνεται το Δομικό Σχέδιο της 
χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης, γίνεται αναφορά στις αναθεωρήσεις – 
τροποποιήσεις προηγούμενων εγκεκριμένων σχεδίων και στην ανάδραση προς τα 
υπερκείμενα στάδια σχεδιασμού και δίνεται ένας βραχύ-μεσοπρόθεσμος 
προγραμματισμός αξόνων – μέτρων – δράσεων για την εφαρμογή του Τ.Π.Σ. Τέλος, 
διατυπώνονται προτάσεις για τη χωροταξική οργάνωση και τις χρήσεις γης στην 
περιοχή του Δήμου και την πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων, ενώ, 
γίνεται και ένας χρονικός προγραμματισμός των προτεινόμενων δράσεων και έργων. 
Η Γ1΄ Φάση ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες διαβούλευσης.  
Η Γ2΄ Φάση, διάρκειας 2 μηνών, αφορά στην προσαρμογή της μελέτης με εντολή του 
εργοδότη μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και στη διαβίβαση στο Δήμο των 
σχετικών κατευθύνσεων από το Υ.Π.ΕΝ.   

Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει με χρήση λογισμικών της επιλογής του αναδόχου (CAD, GIS 
ή άλλο), ωστόσο τα τελικά παραδοτέα της Γ2 φάσης θα υποβληθούν και:  σε .dwg (version 
2004) για τα διαγράμματα, .xls (version 2003) για πίνακες και .doc (version 2003) για τα 
κείμενα.  
Επιπλέον, πρέπει να είναι συμβατά με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 
(ΕΥΓΕΠ), σε εφαρμογή του Ν.3882 (ΦΕΚ 166/Α/22-09-2010), όπως ισχύει σήμερα.   
Οι κλίμακες επεξεργασίας της κύριας μελέτης ΤΠΣ είναι οι εξής: 
α) Για τους "χωροταξικούς" χάρτες (π.χ. Α.3, Π.2) θα επιλεγεί ως κλίμακα η 1:50.000.  
β) Για τους "πολεοδομικούς" χάρτες (π.χ. Α.4, Π.3) θα επιλεγεί η κλίμακα 1:5.000, δεδομένου 
ότι ο Δήμος μας δεν περιέχει "αστικά συγκροτήματα" (που θα δικαιολογούσαν την επιλογή 
της κλίμακας 1:10.000). 
 
Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας  
Η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονείται σε δύο στάδια ως ακολούθως:  

 Η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονείται παράλληλα με την 
Α΄ Φάση της μελέτης Τ.Π.Σ. και το περιεχόμενό της ορίζεται στο Παράρτημα Ι των 
προδιαγραφών της Υπουργικής Απόφασης ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β΄/14-9-



2007) και αφορά στην οριοθέτηση των καταρχήν γεωλογικά κατάλληλων περιοχών 
για οικιστική και άλλη συναφή με δόμηση χρήση περιοχών, σε συνάρτηση με 
περιορισμούς από γεωλογικούς κινδύνους, την προστασία του γεωπεριβάλλοντος και 
τη διατήρηση των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. Για την υποβολή των εργασιών 
της Α΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 7 μήνες. 

 Η Β΄ Φάση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας των προτεινόμενων από την 
Κύρια Μελέτη νέων προς πολεοδόμηση περιοχών εκπονείται κατά τη Γ΄ Φάση της 
μελέτης Τ.Π.Σ. Το περιεχόμενό της ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ των προδιαγραφών της 
Υπουργικής Απόφασης ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β΄/14-9-2007) και αφορά στον 
καθορισμό των οριστικά Γεωλογικά κατάλληλων περιοχών. Για την υποβολή των 
εργασιών της Β΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 6 μήνες. 

 Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει με χρήση λογισμικών της επιλογής του αναδόχου (CAD, GIS 
ή άλλο) και τα τελικά παραδοτέα θα είναι ανάλογα με όσα αναφέρονται για τα παραδοτέα του 
ΤΠΣ. 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονείται σε δύο στάδια ως 
ακολούθως:  

 Η Α΄ Φάση της ΣΜΠΕ αφορά στην «Ανάλυση Κατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος – 
Πιέσεις/ρύπανση» της υπό ρύθμιση περιοχής του Κεφαλαίου ΣΤ των προδιαγραφών 
της Σ.Μ.Π.Ε. (Υ.Α. 107017/2006) και εκπονείται παράλληλα με την Α΄ Φάση της 
μελέτης Τ.Π.Σ. Το παραδοτέο της Α΄ Φάσης της Σ.Μ.Π.Ε. δεν θα αποτελεί ξεχωριστό 
παραδοτέο, αλλά θα είναι ενσωματωμένο στο τεύχος Α΄ Φάσης της Κύριας Μελέτης 
Τ.Π.Σ. Για την υποβολή των εργασιών της Α΄ Φάσης της μελέτης, ορίζονται 5 μήνες. 

 Η Β΄ Φάση της ΣΜΠΕ αφορά στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των 
διατυπωμένων από την κύρια μελέτη εναλλακτικών σεναρίων και εκπονείται 
παράλληλα με τη Β΄ Φάση της μελέτης Τ.Π.Σ. Το παραδοτέο της Β΄ Φάσης της ΣΜΠΕ 
δεν θα αποτελεί ξεχωριστό παραδοτέο αλλά θα είναι ενσωματωμένο στο τεύχος Β΄ 
της Κύριας Μελέτης Τ.Π.Σ. Για την υποβολή των εργασιών της Β΄ Φάσης της μελέτης, 
ορίζονται 2 μήνες. 

 Η οριστική Φάση της Σ.Μ.Π.Ε. αφορά στο σύνολο της μελέτης Σ.Μ.Π.Ε. βάσει της 
Υ.Α. 107017/2006, εκπονείται παράλληλα με τη Γ΄ Φάση της μελέτης Τ.Π.Σ. και 
ακολουθεί τις διαδικασίες διαβούλευσης, όπως αυτές υπαγορεύονται στη σχετική 
νομοθεσία. Για την υποβολή των εργασιών της οριστικής Φάσης της μελέτης, 
ορίζονται 6 μήνες. 

Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει με χρήση λογισμικών της επιλογής του αναδόχου (CAD, GIS 
ή άλλο) και τα τελικά παραδοτέα θα είναι ανάλογα με όσα αναφέρονται για τα παραδοτέα του 
ΤΧΣ. 

Υδραυλική Μελέτη (οριοθετήσεις ρεμάτων) 
 Όπως αναφέρθηκε η υδραυλική μελέτη (οριοθέτηση ρεμάτων) θα εκπονηθεί (εφόσον 

απαιτηθεί)  είτε ανεξάρτητα από την κύρια σύμβαση με πόρους του Δήμου μας, είτε  
μέσω συμπληρωματικής σύμβασης, με κάλυψη του απαιτούμενου ποσού από το 
ποσό των απροβλέπτων, όταν οριστικοποιηθούν τα χαρακτηριστικά τους. Σε κάθε 
περίπτωση, εκπονείται σε ένα στάδιο παράλληλα με τη Γ1΄ φάση του ΤΠΣ. Για την 
υποβολή των εργασιών της υδραυλικής μελέτης, ορίζονται 5 μήνες.  

Ίασμος   10./.09/2020  
  
                                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
     .. Συντάξας                   ……….. Πρ/μεν….  Δ/νσης  
 
  
                               Γεραγάς Δημήτριος                 Ζέκος Χρήστος 
                               Πολιτικός Μηχανικός               Γεωπόνος Π.Ε. 
                                   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ' αριθμ. 2/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΡ2ΩΡΧ-1ΜΔ)και 152/2020 (ΑΔΑ:6ΛΝΑΩΡΧ-Κ0Ω) 

αποφάσεις Δ.Σ. Ιάσμου 
 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
α\α Εργασίες   Χρόνος σε Μήνες 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Α΄ ΦΑΣΗ ΤΧΣ                                                 

2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                                 

3 Α΄ΦΑΣΗ ΣΜΠΕ                                                 

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                                                 

5 Β΄ΦΑΣΗ ΤΧΣ                                                 

6 Β΄ΦΑΣΗ ΣΜΠΕ                                                 

7 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ-
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ                   

8 Γ1΄ΦΑΣΗ ΤΧΣ                                                 

9 Β΄ΦΑΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                 

10 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ                                                 

11 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.                                                 

12 Γ2΄ΦΑΣΗ ΤΧΣ                                                 

13 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ                                                  

ΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΔ: 12 ΜΗΝΕΣ 
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