Λομοθεζία πολεοδόμηζηρ: Δναλλακηικέρ λύζειρ
Ζ πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζήκεξα ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή, γηα ηελ νπνία αθνινύζσο ηζρύνπλ νη όξνη θαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ εθηόο ρεδίνπ δόκεζε (ζύκθσλα κε ηα άξζξα 17
λ.δ.17.7./16.8.1923, παξ. 6 λ.δ. 3/17.12.1925, 1 λ. 3976/1929, 1 π.δ. 24/31.5.1985), όζνλ αθνξά ηηο γεληθέο δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δόκεζε. Οη
εθηόο ζρεδίνπ όξνη θαη νη πεξηνξηζκνί εμαξηώληαη επίζεο θαη από ηελ θαηεγνξία ησλ ρξήζεσλ πνπ ζα επηιεγεί πξνο ρσξνζέηεζε (π.ρ. γεσξγνθηελνηξνθηθά θηίξηα, βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο, γξαθεία – θαηαζηήκαηα, θαηνηθία, θηίξηα θνηλήο σθέιεηαο. εγθαηαζηάζεηο Δ.Ρ.Σ., Ο.Σ.Δ., ηδησηηθώλ ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ, ηειενξάζεσλ θαη ζηαζκώλ ηειεπηθνηλσληώλ,
εκπνξηθέο απνζήθεο, εθπαηδεπηήξηα, λνζνθνκεία-θιηληθέο, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γξαθεία δηνίθεζεο, ηεξνί λανί, θνηλνηηθά ηαηξεία, θηίξηα ζπγθνηλσληαθώλ
θνξέσλ θ.α.)1.
Δθηόο από ηηο επί ηηο σο άλσ ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ε λνκνζεζία πξνζθέξεη θαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ηξόπνπ πνιενδόκεζεο:
1. Ένηαξη ζηο σέδιο πόληρ μέζω Γ.Π.. και πολεοδομικήρ μελέηηρ, ζύκθσλα κε ηνλ Λ.2508/1997 γηα ηε ¨Βηώζηκε αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο¨. Πξνεγείηαη ε ζύληαμε ηνπΓεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ, ζην νπνίν, εθηόο άιισλ, πεξηιακβάλνληαη (άξζξν 4) θαη ¨νη πεξηνρέο γύξσ από πόιεηο ή νηθηζκνύο γηα ηηο νπνίεο
απαηηείηαη έιεγρνο θαη πεξηνξηζκόο ηεο νηθηζηηθήο εμάπισζεο […] Οη πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρέο κπνξνύλ λα αθνξνύλ θύξηα ή δεύηεξε θαηνηθία ή ηελ εγθαηάζηαζε αλαπηπμηαθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ηε δεκηνπξγία παξαγσγηθώλ πάξθσλ ή ηνπξηζηηθώλ δσλώλ […] Γηα ηηο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ην Γ.Π.. πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε παξαγσγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα νξίδεηαη κε ην ζρέδην απηό θαη ζπληειεζηήο δόκεζεο γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ κε ηελ πξνβιεπόκελε ζ΄απηέο ρξήζε γεο, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 80%
ηνπ αλώηαηνπ ζπληειεζηή, πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ αληίζηνηρε ρξήζε κε ην άξζξν 18 ηνπ παξόληνο λόκνπ. […] Σν Γ.Π.. απνηειείηαη από ηνπο απαξαίηεηνπο ράξηεο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα
θαη θείκελα, ώζηε λα πεξηέρεη όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία, θαη γηα ηηο πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρέο ηα όξηα ηεο θάζε πνιενδνκηθήο ελόηεηαο, ηε γεληθή εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ζε
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, θνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο θαη ηε γεληθή πξόηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο, αλάπιαζεο ή αλακόξθσζεο ησλ πνιενδνκηθώλ ελνηήησλ θαη ησλ δσλώλ
αλαπηπμηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλάξηεζε πξνο ηηο παξαπάλσ αλάγθεο. Ζ παξαπάλσ πξόηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο αλαθέξεηαη ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηα πνιενδνκηθά θέληξα, ζην θύξην
δίθηπν θπθινθνξίαο, ζηελ ππθλόηεηα θαη ζην κέζν ζπληειεζηή δόκεζεο θαη ρξήζεηο θαη ζηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο. Ο κέζνο ζπληειεζηήο δόκεζεο αθνξά θαη ππνινγίδεηαη κόλν γηα ηηο
νηθνδνκήζηκεο εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνληαη από ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηεο πνιενδνκηθήο ελόηεηαο.¨ Ζ κειέηε Γ.Π.. επηβάιιεη ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα θαη ηελ εηζθνξά ζε γε (πνπ ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε θηάλεη ζην 60% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο). Αθνινπζεί ε ζύληαμε πνιενδνκηθήο κειέηεο ζύκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξζέληα λόκν.
2. Πολεοδόμηζη ωρ Εώνη Δνεπγού Πολεοδομίαρ. Ζ εθπόλεζε θαη έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζε πεξηνρέο Ε.Δ.Π. αθνξά ηελ επέκβαζε γηα αλάπηπμε, θπξίσο κε νξγαλσκέλε
δόκεζε, κηαο λέαο πεξηνρήο ή ηε δπλακηθή επέκβαζε γηα ηελ αλάπιαζε κηαο παιηάο. Ζ αλάπηπμε, αλάπιαζε ή αλακόξθσζε κηαο πεξηνρήο κε ελεξγό πνιενδνκία γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Λ.
1337/83. Σν πνζνζηό ησλ θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ ηεο Ε.Δ.Π. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 35% ηεο έθηαζεο, ελώ επηβάιιεηαη θαη ε εηζθνξά ζε ρξήκα θαη γε. Ζ
δηαρείξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο, ζύκθσλα κε ηνλ Λ. 2508/1997 γηα ηε ¨Βηώζηκε αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο¨ κπνξεί λα αλαιακβάλεηαη από
ην δήκν ή δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηε Γεκόζηα Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο θαη ηέγαζεο (Γ.Δ.ΠΟ.., θνξέαο ηνπ δεκνζίνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο επηρείξεζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ ππό ηελ επνπηεία ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.), καδί ή ρσξηζηά θαη λα αλαηίζεηαη ζε εηαηξία κηθηήο νηθνλνκίαο ή αλώλπκε εηαηξία.
3. Σοπικό πςμοηομικό. Ζ πνιενδόκεζε θαη έληαμε ζην ρ. Πόιεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε έγθξηζε ηνπηθνύ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ. Κε απόθαζε πνπ εγθξίλεηαη από
ηνλ Τπνπξγό πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ έξγσλ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη ηνπηθό ξπκνηνκηθό ζρέδην εθηόο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ θαη εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πξν ηνπ
1923, γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη ρώξσλ θαη ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ δεκόζησλ θαη δεκνηηθώλ ζθνπώλ θαη γεληθά θηηξίσλ θνηλήο σθέιεηαο, θαζώο θαη γηα ηελ εθηέιεζε επεηγόλησλ ζηεγαζηηθώλ
θξαηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη επεηγόλησλ ζηεγαζηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ο.Δ.Θ., ηεο ΓΔΠΟ θαη ηεο ΔΘΣΔΛΔΠΟΙ θαη λα νξίδνληαη γεληθώο νη όξνη θαη νη πεξηνξηζκνί δόκεζήο ηνπο, νη
επηηξεπόκελεο ρξήζεηο θαη νη ζπληειεζηέο δόκεζεο θαη ηα πνζνζηά θάιπςεο.
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4. Πολεοδόμηζη ωρ Πεπιοσή Ολοκληπωμένηρ Σοςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ. ύκθσλα κε ην Λόκν 2545/97 (Φ.Δ.Θ. 254Α ηεο 15/12/97) γηα ηηο ¨Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο
θαη άιιεο δηαηάμεηο¨ θαη ηηο εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο γηα ηηο Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Ο.Σ.Α.), σο Π.Ο.Σ.Α. ραξαθηεξίδνληαη δεκόζηεο ή ηδησηηθέο εθηάζεηο εθηόο
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ, εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πξνϋθηζηάκελσλ ηνπ 1923 θαη εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, όπνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζύλνιν ηνπξηζηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ απνηεινύκελν από μελνδνρεία δηαθόξσλ ιεηηνπξγηθώλ κνξθώλ, εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο,
άζιεζεο θαη γεληθά ππεξεζηώλ δηάζεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ησλ ηνπξηζηώλ.
Ζ λνκνζεζία ζην άξζξν 6 θαζνξίδεη όηη ζηε κειέηε πνιενδόκεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: νη ρξήζεηο γεο θαη νη ηπρόλ πξόζζεηεο απαγνξεύζεηο ή ππνρξεώζεηο, ηα δηαγξάκκαηα ησλ
δηθηύσλ ππνδνκήο, νη πξνβιεπόκελνη θνηλόρξεζηνη/θνηλσθειείο ρώξνη, πνπ πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο πξνο πνιενδόκεζε έθηαζεο θαη ηνπο γεληθνύο θαη
εηδηθνύο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο δόκεζεο (ν επηηξεπόκελνο ζπληειεζηήο δόκεζεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην 0,2 ηνπ ζπλόινπ ηεο έθηαζεο ηεο Π.Ο.Σ.Α.). Δπίζεο νη κε
ακηγώο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Π.Ο.Σ.Α. δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο θαηά πεξίπησζε λόκηκεο εθκεηάιιεπζεο.
5. Πολεοδόμηζη ωρ Πεπιοσή ειδικά πςθμιζόμενηρ πολεοδόμηζηρ. Ηδησηηθή πνιενδόκεζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ.2508/1997 γηα ηε ¨Βηώζηκε αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη
νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο¨. Αλαθέξεηαη ζε Πεξηνρέο εηδηθά ξπζκηδόκελεο πνιενδόκεζεο (Π.Δ.Ρ.ΠΟ.), πνπ κπνξνύλ εθηόο άιισλ λα αθνξνύλ εληαίεο εδαθηθέο εθηάζεηο θαη εθηόο
ρεδίνπ Πόιεο, πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη έρνπλ ειάρηζην εκβαδόλ 50 ζηξέκκαηα. Ζ πνιενδόκεζε ησλ Π.Δ.Ρ.ΠΟ. γίλεηαη κε βάζε πνιενδνκηθή κειέηε,
ε νπνία ππνρξενύηαη λα πεξηέρεη: α) ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο ηπρόλ πξόζζεηεο απαγνξεύζεηο ή ππνρξεώζεηο, β) ηα δηαγξάκκαηα ησλ δηθηύσλ ππνδνκήο, γ) ηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο
ρώξνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 40% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Π.Δ.Ρ.ΠΟ. θαη δ) ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο δόκεζεο (ν
θαζνξηδόκελνο κέζνο ζπληειεζηήο δόκεζεο ζην ζύλνιν ησλ νηθνδνκήζηκσλ ρώξσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 0,6 θαη εηδηθά γηα πεξηνρέο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο ην 0,4).
Πξνϋπόζεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο απνηειεί ε ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ λα θαηαβάινπλ ζην Δ.Σ.Δ.Ρ.Π.. εηδηθή ρξεκαηηθή εηζθνξά ίζε κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο πξνο
πνιενδόκεζε έθηαζεο
6. Πολεοδόμηζη ωρ Πεπιοσή Οπγανωμένηρ Ανάπηςξηρ Παπαγωγικών Γπαζηηπιοηήηων. ύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ πξόζθαηνπ Λόκνπ 2742/99 γηα ηνλ ¨Υσξνηαμηθό ρεδηαζκό
θαη αεηθόξν αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο¨, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, σο Π.Ο.Α.Π.Γ. ραξαθηεξίδνληαη ζαιάζζηεο εθηάζεηο θαη
ρεξζαίεο πεξηνρέο, πνπ είλαη πξόζθνξεο, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ, γηα ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξσηνγελνύο,
δεπηεξνγελνύο ή ηξηηνγελνύο ηνκέα, θαζώο θαη δξαζηεξηνηήησλ ή επηρεηξεκαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ πεηξακαηηθνύ ραξαθηήξα. Οη πεξηνρέο απηέο κπνξεί λα εμεηδηθεύνληαη θαηά θιάδν
δξαζηεξηόηεηαο ή ηνκέα παξαγσγήο ή είδνο ιεηηνπξγίαο θαη λα δηαθξίλνληαη ζε πεξηνρέο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη θάζε άιιε δξαζηεξηόηεηα θαη ζε πεξηνρέο θύξηαο
ρξήζεο όπνπ επηηξέπνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ππό όξνπο.
Οη πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη θαη νξηνζεηνύληαη κε αίηεζε θνξέα, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ηνλ νπνίν ζπληζηνύλ θπζηθά πξόζσπα ή λνκηθά πξόζσπα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, λνκηθά
πξόζσπα ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζώο θαη ελώζεηο, ζύλδεζκνη ή θνηλνπξαμίεο θαη ε εδαθηθή έθηαζε ησλ πξνο αλάπηπμε πεξηνρώλ πξέπεη λα αλήθεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ
αλαθεξζέληνο θνξέα. Κε ηε κειέηε, θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα ε ζέζε, ε έθηαζε θαη ηα όξηα, νη θαηεγνξίεο παξαγσγηθώλ ή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηηξέπεηαη λα
εγθαηαζηαζνύλ ζηελ Π.Ο.Α.Π.Γ., εηδηθέο δώλεο πξνζηαζίαο γύξσ από ηηο Π.Ο.Α.Π.Γ., ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα επηβάιινληαη εηδηθνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο όξνπο
δόκεζεο.
Ζ πνιενδνκηθή κειέηε απνηειείηαη από: ην πνιενδνκηθό ζρέδην, ηνλ πνιενδνκηθό θαλνληζκό θαη έθζεζε πνπ πεξηγξάθεη θαη αηηηνινγεί ηηο πξνηεηλόκελεο από ηελ κειέηε ξπζκίζεηο. Πεξηέρεη
ηδίσο ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο ηπρόλ πξόζζεηεο απαγνξεύζεηο ή ππνρξεώζεηο, ηα δηαγξάκκαηα ησλ δηθηύσλ ππνδνκήο, ηνπο εηδηθνύο θαη γεληθνύο όξνπο δόκεζεο θαη ηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη
θνηλσθειείο ρώξνπο πνπ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 40% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Π.Ο.Α.Π.Γ. Ο ζπληειεζηήο δόκεζεο πνπ νξίδεηαη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη
γηα βηνκεραληθέο θαη ελ γέλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1,6, γηα ηηο πεξηνρέο όπνπ αζθνύληαη δξαζηεξηόηεηεο ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ
ην 1,2 θαη γηα ηηο ππόινηπεο πεξηνρέο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα ην 0,6 αληίζηνηρα. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε γε θαη ρξήκα δελ έρνπλ εθαξκνγή
ζηηο πεξηπηώζεηο πνιενδόκεζεο κε βάζε ην παξόλ άξζξν.
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Αξιολόγηζη εναλλακηικών λύζεων
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ παξαδεηγκάησλ, κπνξεί λα γίλεη κηα αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ αλάινγα κε ηα επηκέξνπο θξηηήξηα, πνπ ζπληζηνύλ ηελ θάζε επηινγή. Σα
θξηηήξηα απηά αθνξνύλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ πνιενδόκεζε, ηνλ βαζκό ειέγρνπ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θαη κνξθνινγηθώλ παξαγόλησλ, ηε
δηαρείξηζε ηεο γεο θαη ησλ όξσλ δόκεζεο θαη ηέινο, ηε ζπκβαηόηεηα ηεο κεζόδνπ ζπγθξηηηθά κε ηνλ ζηόρν ηεο επέκβαζεο. Έηζη κπνξεί λα ζπληαρηεί κηα αμηνινγηθή πιένλ θιίκαθα
βαζκνινγίαο, πνπ επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο θάζε κεζόδνπ πνιενδόκεζεο:

ΘΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΙΟΓΖ
ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ
ΣΡΟΠΟ
ΠΟΙΔΟΓΟΚΖΖ

εθηθηόηεηα,
εκπεηξία

ρξνληθή
εθηίκεζε

1. Γ.Π.. θαη Π.Κ.
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2. Ε.Δ.Π.

ΒΑΘΚΟ ΔΙΔΓΥΟΤ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖ
Απαίηεζε
γηα
ζπλνιηθό
έιεγρν γεο

πνζνζηό
εηζθνξάο ζε
γε

ΤΚΒΑΣΟΣΖΣΑ
ΤΓΘΡΗΣΗΘΑ ΚΔ ΣΟΛ
ΣΟΥΟ ΣΖ
ΔΠΔΚΒΑΖ

ΤΛΟΙΟ
ΒΑΘΚΩΛ

θνξέα

ρξήζεσλ
γεο

Τπνδνκώλ

κνξθνινγία
θηηζκάησλ

3

3

2

2

2

2

3

3

23

2

2

2

3

3

3

3

2

1

21

3. Σνπηθό Ρπκνηνκηθό

3

3

3

2

2

2

2

3

1

21

4. Π.Ο.Σ.Α.

1

2

2

3

1

3

3

2

2

19

5. Π.Δ.Ρ.ΠΟ.

1

2

1

3

1

3

3

2

1

17

6. Π.Ο.Α.Π.Γ.

1

2

1

3

1

3

3

2

1

17

Πίλαθαο 1. Αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ σο πξνο ηελ πνιενδόκεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κε βαζκνιόγεζε ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ. Ο βαζκόο 3 αληηπξνζσπεύεη ηελ πην ζπκθέξνπζα
επηινγή, ελώ ν βαζκόο 1 αληηπξνζσπεύεη ηελ πην αζύκθνξε. (πεγή: ίδηα επεμεξγαζία)
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