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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα ‘Πολεοδομική μελέτη επέκτασης οικισμού Μεσοποτάμου Δήμου 

Φαναρίου’ αποτελεί μέρος της μελέτης :  «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ».  
 

Η μελέτη συντάσσεται σε δυο φάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

απόφασης 5731/1146/00, ΦΕΚ 329/Β/15-03-00, και τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ 

Φαναριου όπως αυτές καθορίστηκαν με τις παρακάτω αποφάσεις:  

• Αρ. οικ. 4256/2007/14-09-2007 Απόφαση Έγκρισης (ΦΕΚ 

451/ΑΑΠΘ/2007) 

• ΦΕΚ διόρθωσης σφαλμάτων ΦΕΚ έγκρισης Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. 

Πρέβεζας (ΦΕΚ 479/ΑΑΠΘ/2007) 

• Αρ.35721/2008/17-07-2008 συμπλήρωση διατάξεων Γ.Π.Σ. Δήμου 

Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας (ΦΕΚ 334/ΑΑΠΘ/2008) 

• Αρ.3895/204/2010/12-04-2010 συμπλήρωση διατάξεων Γ.Π.Σ. Δήμου 

Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας (ΦΕΚ 166/ΑΑΠΘ/2010) 

• Αρ. 50285/3130/2011/18-11-2011 τροποποίηση της υπ’αριθμ. οικ. 

4256/14-9-2007 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 

351/ΑΑΠΘ/2011) 
 

Επισημαίνεται ότι οι γενικές κατευθύνσεις του ΓΠΣ, προσδιορίζουν (για την 

περιοχή επέκτασης) τα ακόλουθα :  

• Χρήση : Αμιγής κατοικία με κέντρο γειτονιάς  

• σ (μέσος ΣΔ) : 0,25     

• d (πυκνότητα) : 61 άτομα/Ha,  

• λ (συντελεστής κορεσμού): 0,4    

• κ = (τ.μ. κτιρίου για κατοικία ανά μόνιμο κάτοικο) : 35 

• u = τ.μ. γηπέδου για κοινωνικό εξοπλισμό και πράσινο/μόνιμο κάτοικο : 25 

• Ε1 = Εμβαδόν εντός εγκεκρ. σχεδίου εκτός οδικού δικτύου κλπ:  20,4Ηα 

• C = χωρητικότητα = d*Ε1*λ  : 495 
 

ΣΗΜ : Από τα παραπάνω ισχύουν υποχρεωτικά οι χρήσεις και ο μέσος Σ.Δ. 
 

• Για κάλυψη αναγκών σε ΚΧ και ΚΦ το ΓΠΣ προτείνει (μ2 οικοπέδου): 1 

αγροτικό ιατρείο (100μ2), 1 Παιδικό Σταθμό (800μ2), Πολιτιστικές χρήσεις 

(1000μ2), Πλατεία (1000μ2), Παιδικές Χαρές (200μ2), και Νησίδες 

Πρασίνου (200μ2), 
 

Ακόμη, για την πολεοδόμηση είναι υποχρεωτικοί οι όροι της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ 

ΑΡΧ/Α1/Φ12/50673/2987/20.10.1998 απόφασης του Υπ. Πολιτισμού 
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Α.1.1.  ΓΕΝΙΚΑ 

 Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Μεσοποτάμου, που  αποτελείται από τον 

οικισμό του Μεσοποτάμου, ανήκει στον (‘καλικρατικό’) Δήμο Πάργας, που  προήλθε 

από τη συνένωση των (‘καποδιστριακών’) δήμων Πάργας και Φαναρίου.  

Η πολη της  Πάργας ανήκει στο Νομό Πρέβεζας και βρίσκεται στα δυτικά 

παράλια της Ηπείρου, κοντά στον ποταμό Αχέροντα, απέναντι από τα νησιά των 

Παξών και Αντίπαξων. Απέχει 65χλμ. από την Πρέβεζα και το αεροδρόμιο του 

Ακτίου, και 35χλμ. από την Ηγουμενίτσα.   

Η έδρα του Δήμου βρίσκεται στο Καναλάκι, το οποία και συγκεντρώνει τις 

περισσότερες δραστηριότητες και αποτελεί το διοικητικό, οικονομικό και εμπορικό 

κέντρο της ευρύτερης περιοχής Φαναρίου. 

Η περιοχή του Μεσοποταμου χαρακτηρίζεται από τις εκβολές και την 

πεδιάδα του Αχέροντα. Περικλείεται από βουνά και θάλασσα αποτελώντας έτσι μία 

αυτόνομη εδαφική ενότητα με ιδιαιτερότητες στο φυσικό περιβάλλον αφού 

συνδυάζει θάλασσα, βουνό και μια εύφορη πεδιάδα.  

Το Καναλάκι είναι χτισμένο στο νοτιοανατολικό άκρο της πεδιάδας και 

αποτελεί το γεωγραφικό και συγκοινωνιακό κέντρο του Δήμου.  

Ο Αχέροντας ποταμός συνιστά περιοχή ιδιαίτερου κάλλους και πηγή 

σημαντικών πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Τόσο τα Στενά και οι Εκβολές του Αχέροντα όσο και η ευρύτερη 

περιοχή ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών Natura 

2000 (κωδικός GR2140001). 

Η αριθ. οικ.4256/2007 (ΦΕΚ 451/ΑΑΠ) απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Ηπείρου «Έγκριση ΓΠΣ Δήμου Φαναρίου», με τη διόρθωση 

σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 479/ΑΑΠ/2007) και όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. 

35721/2008 (ΦΕΚ 334/ΑΑΠ) και 3895/204/12.04.2010 όμοιές της 
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Α.1.2  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Περιφέρεια Ηπείρου κατέχει το Β.Δ. τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, ενώ 

ο Νομός Πρέβεζας κατέχει μέρος του ΝΔ τμήματος της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι η φτωχότερη της χώρας, λογω κυρίως της 

απομόνωσης της από τα σημαντικότερα αστικά και παραγωγικά κέντρα της 

Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας, καθώς και της ορεινής φύσης του μεγαλύτερου 

μέρους του εδάφους της. Ωστόσο, ο Νομός Πρέβεζας ως παραθαλάσσιος ήταν 

λιγότερο απομονωμένος από ότι άλλες περιοχές της Ηπείρου και με μεγαλύτερο 

ποσοστό πεδινών εκτάσεων. 

Παραδοσιακά στην Ήπειρο κυριαρχούσε ο πρωτογενής τομέας.  

Παράλληλα, με την πρόσφατη βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων, η 

περιοχή εξελίχθητε σε κομβικό σημείο συνάντησης του δυτικού οδικού-

αναπτυξιακού άξονα με τον άξονα της Εγνατίας Οδού, και σημειώθηκε 

ικανοποιητική ανάπτυξη του (εσωτερικού κυρίως) τουρισμού. 

Έτσι, (όπως και η μελέτη του Χωροταξικού Σχεδίου Ηπείρου εκτιμά), 

αναμένεται ότι η εξειδίκευση του Νομού στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, 

(παράλληλα με τους τομείς του εμπορίου και της μεταποίησης), σε συνδυασμό με τη 

γεωγραφική του θέση, προσδιορίζει τον ρόλο του ως νομαρχιακού πόλου ανάπτυξης 

ή και περιφερειακού πόλου στον τομέα του τουρισμού.  

Ο Δήμος Πάργας βρίσκεται στην δυτική ακτή της Περιφέρειας Ηπείρου και 

κατέχει το Β.Δ. τμήμα του Νομού Πρέβεζας. Ο ρόλος του στην δομή και λειτουργία 

του Νομού, προσδιορίζεται κυρίως από την σημαντική αγροτική παραγωγή στις 

αρδευόμενες εκτάσεις της κοιλάδας του Αχέροντα, και από την σημαντική επίσης 

τουριστική δραστηριότητα στις ακτές, στα ιστορικά μνημεία και στα φυσικά τοπία 

της ενδοχώρας (Νεκρομαντείο-Εφύρα-Πανδοσία, στενά Αχέροντα). Ως προς τις 

οικονομικές δραστηριότητες οι διασυνδέσεις και εξαρτήσεις του Δήμου 

καθορίζονται από την πώληση των αγροτικών του προϊόντων, και από τις 

τουριστικές ροές από αυτές τις περιοχές προς την περιοχή μελέτης  
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Οι μετακινήσεις για εργασία από τα δημοτικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου 

Φαναρίου, εικονογραφούν ως ένα βαθμό τις παραπάνω εξαρτήσεις. Σε καθημερινή 

βάση υπάρχουν μετακινήσεις προς την Πρέβεζα, ενώ ένας μικρός αριθμός ατόμων 

μετακινείται προς την Ηγουμενίτσα από Λούτσα, Καναλλάκι και προς Πάργα από 

Καναλλάκι, Βουβοπόταμο. Σε εποχιακή βάση, υπάρχουν μετακινήσεις προς την 

Πάργα και την Πρέβεζας και σε μικρότερο βαθμό προς Ιωάννινα, Άρτα, Κέρκυρα 

και Κόρινθο, και από Πρέβεζα, Ιωάννινα, Άρτα προς την Αμμουδιά και την Λούτσα.  

Ως προς τις υπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές, πέραν του Καναλλακίοιυ, η κύρια 

ροή εξυπηρέτησης είναι προς την Πρέβεζα. 

 

Σύμφωνα με την Μελέτη Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Ηπείρου η 

Πρέβεζα είναι οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου (νομαρχιακό) από το οποίο 

εξαρτώνται ως κέντρα 3ου επιπέδου το Καναλλάκι και η Φιλιππιάδα. Η Πάργα, το 

Θεσπρωτικό και ο Λούρος είναι ενισχυμένα κέντρα 4ου επιπέδου τα οποία 

εξαρτώνται αντίστοιχα από το Καναλλάκι (το πρώτο) και την Φιλιππιάδα (τα δύο 

άλλα) πέραν της εξάρτησής τους από την πρωτεύουσα του νομού.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1.3.1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κέντρο 1ου 

Επιπέδου

Εξαρτημένα 

κέντρα 2ου 

επιπέδου

Εξαρτημένα 

κέντρα 3ου 

επιπέδου

Ενισχυμένα 

κέντρα 4ου 

επιπέδου

Κέντρα 

4ου επιπέδου

Κοινότητες-

εξαρτημένα 

κέντρα 5ου 

επιπέδου

Πρέβεζα Καναλάκι Πάργα

Φιλιππιάδα Θεσπρωτικό Κανάλι

Λούρος
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Α.1.3  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Ο πληθυσμός του Δήμου Φαναρίου σύμφωνα με στοιχεία της Απογραφής 

Πληθυσμού της ΕΣΥΕ ανέρχεται το 2001 σε 8.911 κατοίκους και αντιστοιχεί στο 

15% του πληθυσμού του Νομού (59.356 κατοίκους).  

Ο πληθυσμός του Δήμου μειώνεται κατά την περίοδο 1971 έως 2001 από 

9.603 κατοίκους σε 8.911 κατοίκους δηλαδή κατά 7,2%. Την ίδια χρονική περίοδο ο 

πληθυσμός για το σύνολο του Νομού Πρέβεζας αυξάνεται κατά 4,89%.  

Το Καναλλάκι συγκεντρώνει το 27,5% του πληθυσμού του πρώην Δήμου 

Φαναριου το 2001 και ενώ την εικοσαετία 1971-1991 παρουσίασε σημαντική άνοδο, 

κατά την δεκαετία 1991-2001 ο πληθυσμός του παρουσιάζει μια μικρή πτωτική 

πορεία (-0,89%). Άλλα δημοτικά διαμερίσματα που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά πληθυσμού μετά το Καναλλάκι είναι η Κορώνη (6,19%), η Βαλανιδοράχη 

(5,82%), ο Βουβοπόταμος (5,39%) και ο Μεσοπόταμος (5,22%). 

Το Δ. Διαμέρισμα του Μεσοποτάμου αποτελείται από τον οικισμό του 

Μεσοποτάμου. Ο πληθυσμός του διαμερίσματος σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ 

παρουσιάζει μείωση κατά τις περιόδους 1971-1981, 1981-1991 και 1991-2001 της 

τάξης του 4,48%, 9,21% και 7,55% αντίστοιχα. Έτσι σύμφωνα με την Απογραφή 

της ΕΣΥΕ το 2001 ο πληθυσμός του διαμερίσματος ανέρχεται σε 465 κατοίκους, 

ενώ με βάση εκτιμήσεις τοπικών φορέων ο πληθυσμός του Μεσοποτάμου σήμερα 

είναι περίπου 450 άτομα. Σε ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση το διαμέρισμα το 

1991 βρίσκεται σε καλύτερη θέση έναντι του μέσου όρου του Δήμου και του νομού 

Πρεβέζης, έχοντας χαμηλότερο ποσοστό γερασμένου πληθυσμού. 

 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ 

πληθυσμός Ρυθμός μεταβολής 

1971 1981 1991 2001 ‘71–'81 ‘81-‘91 ’91-‘01 ’71-‘01 

580 554 503 465 -4,48 -9,21 -7,55 -19,83 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΠΣ Δ. Φαναριου, αναμένεται αύξηση του 

πληθυσμού που το 2021 θα φτάσει τους 518 κατοίκους 
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Η πυκνότητα πληθυσμού των οικισμών ποικίλει με πιο αυξημένη στο 

Καναλάκι με 1,94 κατοίκους, και τη Λούτσα και το Μεσοπόταμο με 1,22 κατοίκους 

ανά στρέμμα.  

 

 

Α.1.4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Σύμφωνα με την Απογραφή της ΕΣΥΕ το 1991 το μέγεθος της απασχόλησης 

του Διαμερίσματος Μεσοποταμου ήταν 148 άτομα εκ των οποίων το 55,4% 

απασχολείται στον Πρωτογενή τομέα, το 20,9% στον δευτερογενή και το 23,6% 

στον τριτογενή.  

Σύμφωνα με επιτόπια καταγραφή στο Μεσοπόταμο εντοπίστηκαν : 

• Εξυπηρετήσεις εστίασης-καταστήματα: λειτουργούν 4 ψησταριές, 10 καφέ-

ουζερί, 2 Mini market, 2 Φούρνοι και 1 Βενζινάδικο. 

• Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες: Στην περιοχή του Διαμερίσματος λειτουργεί 1 

Ξυλουργείο, 2 Καταστήματα αλουμινοκατασκευών,1 μηχανουργείο, 1 μονάδα 

παραγωγής έτοιμού σκυροδέματος και 1 διαλογητήριο οσπρίων. 

• Τουριστικές υποδομές: Υπάρχει 1 μονάδα Ενοικιαζόμενων δωματίων. 

• Διάθεση προϊόντων: Τα κυριότερα προϊόντα τα οποία παράγονται στο 

Διαμέρισμα είναι γεωργικά (Αραβόσιτός Φασόλια, Βαμβάκι) και κτηνοτροφικά 

(γάλα). Τα γεωργικά προϊόντα διατίθενται, στην ‘Ένωση Γεωργικών 

Συνεταιρισμών, σε εκκοκκιστήρια (για το βαμβάκι) και σε εμπόρους, ενώ το 

γάλα διατίθεται στον σταθμό πρόψυξης γάλακτος στο Καστρί. 

 

Αντίστοιχα, η απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δ. Φαναριου 

εμφανίζεται (σύμφωνα με το ΓΠΣ Φαναριου) ως κατωτερω 
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Αρ.

% 

επί του μερικού 

συνόλου

Αρ.

% 

επί του μερικού 

συνόλου

Αρ.

% 

επί του μερικού 

συνόλου

Αρ. % Αρ.

%

επί του 

συνόλου

Καναλακίου 857 142 17,2 240 29,1 443 53,7 825 100,0 32 3,7

Αηδονιάς 68 41 60,3 9 13,2 18 26,5 68 100,0 0 0,0

Αμμουδιάς 75 46 61,3 6 8,0 23 30,7 75 100,0 0 0,0

Άνω Σκαφιδωτής 20 14 70,0 2 10,0 4 20,0 20 100,0 0 0,0

Αχερουσίας 74 51 69,9 10 13,7 12 16,4 73 100,0 1 1,4

Βαλανιδοράχης 281 218 78,1 21 7,5 40 14,3 279 100,0 2 0,7

Βαλανιδούσσας 87 58 66,7 16 18,4 13 14,9 87 100,0 0 0,0

Βουβοποτάμου 177 102 60,0 27 15,9 41 24,1 170 100,0 7 4,0

Δεσποτικού 113 65 58,0 21 18,8 26 23,2 112 100,0 1 0,9

Θεμέλου 124 81 69,2 19 16,2 17 14,5 117 100,0 7 5,6

Καστρίου 103 53 54,1 23 23,5 22 22,4 98 100,0 5 4,9

Κορυφούλας 26 18 72,0 3 12,0 4 16,0 25 100,0 1 3,8

Κορώνης 199 144 73,1 25 12,7 28 14,2 197 100,0 2 1,0

Κουκκουλίου 126 109 86,5 3 2,4 14 11,1 126 100,0 0 0,0

Κυψέλης 155 77 53,1 18 12,4 50 34,5 145 100,0 10 6,5

Λούτσης 184 86 48,6 48 27,1 43 24,3 177 100,0 7 3,8

Μεσοποτάμου 148 82 55,4 31 20,9 35 23,6 148 100,0 0 0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.3.2:  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 1991

Δημοτικό 

Διαμέρισμα Σύνολο

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Μερικό Σύνολο Δε Δήλωσαν

 
 

 

 

Πρωτογενής τομέας παραγωγής 

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής του Δ. Φαναρίου συμμετέχει στην 

απασχόληση και στο ΑΕΠ με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά απ΄οτι ο Ν. Πρέβεζας, η 

Περιφέρεια και η Χώρα. 

Γεωργία 

Το 2001, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν δημοσιευμένα στατιστικά 

στοιχεία, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στο Δήμο Φαναρίου ήταν 62.270 στρέμματα 

ή 88,9% της συνολικής γεωργικής γης του Δήμου, που αντιπροσωπεύει περίπου το 

22,5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης του Νομού. Η καλλιεργούμενη 

έκταση αφορά κατά κύριο λόγο αροτραίες καλλιέργειες σε ποσοστό περίπου 84.1%, 

ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από δενδρώδεις καλλιέργειες (14,3%), κηπευτικά 

(1,6%) και αμπέλια (0,1%). Από το σύνολο της καλλιεργούμενης έκτασης αρδεύεται 

ποσοστό 84,3% το 2001, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο του μέσου όρου 
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αρδευόμενης έκτασης του Νομού (55%). Από την παραπάνω έκταση ο 

Μεσοπόταμος συγκεντρώνει το 5,7% της καλλιεργούμενης έκτασης του Δήμου  

Αντίστοιχη με την κατανομή των καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι και η 

κατανομή της γεωργικής παραγωγής  

Το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Φαναρίου στη γεωργική παραγωγή του 

Νομού Πρέβεζας κατά το 2001 είναι της τάξης του 23,8%, ποσοστό ανάλογο της 

συμμετοχής της καλλιεργούμενης έκτασης (22,5%)  

Κτηνοτροφία 

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα του Δήμου, ισοκατανεμημένη χωρίς ιδιαίτερα 

υψηλή συγκέντρωση σε συγκεκριμένα Δημοτικά Διαμερίσματα, συγκεντρώνεται 

κυρίως στο κλάδο της αιγο-προβατοτροφίας και αγελαδοτροφίας με συνολικό 

πληθυσμό 53.248 ζώων και μερίδιο στο ζωικό κεφάλαιο του Δήμου 94,5% 

αναγόμενο σε κτηνοτροφικά ισοδύναμα Από τους υπόλοιπους κλάδους ξεχωρίζει ο 

κλάδος της πτηνοτροφίας που περιορίζεται σε πτηνά χωρικής εκτροφής χωρίς την 

ύπαρξη πτηνοτροφικών μονάδων με μερίδιο στο ζωικό κεφάλαιο του Δήμου 4,9% 

αναγόμενο σε κτηνοτροφικά ισοδύναμα. 

Αλιεία 

Η αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή αφορά παράκτια θαλάσσια αλιεία με 

αλιευτικά σκάφη (διχτυάρικα - παραγαδιάρικα) που δεν ξεπερνούν τα 10-15 μέτρα. 

Αλιευτικό κέντρο της περιοχής είναι η Αμμουδιά όπου ελλιμενίζονται 

περίπου 15 σκάφη παράκτιας αλιείας, που αλιεύουν την περιοχή, ενώ οι κατ 

επάγγελμα ψαράδες υπολογίζονται στους είκοσι. 

Τα νερά της περιοχής είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αλιεύματα καθώς το Ιόνιο 

αποτελεί κέντρο μεταναστευτικών ιχθυοπληθυσμών. Τα κυριότερα είδη ψαριών που 

αλιεύονται είναι Βακαλάοι, Κουτσομούρα, Καπόνια, Μπαρμπούνια, Λιθρίνια, Σαργοί, 

Γλώσσες, Καλαμάρια, Χέλια, Παλαμίδα, Ξιφίες, Κέφαλο, Μαρίδα, Σαρδέλα, 

Σαφρίδια, Γαύροι κ.α. 

Μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δεν λειτουργούν στην περιοχή του 

Δήμου. Μια ιχθυοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων λειτουργεί στην Κορώνη στην 
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οποία έχει δοθεί άδεια λειτουργίας Ιχθυοτροφείου Πέστροφας-Οξυρύγχου και 

Καπνιστηρίου στις πηγές Μπάλτιζας. 

 

Δευτερογενής τομέας παραγωγής 

Ο Δήμος Φαναρίου συγκεντρώνει 127 επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα 

ή 16,3% του συνόλου των επιχειρήσεων του Δήμου. Μεταξύ των επιχειρήσεων του 

δευτερογενούς τομέα 65 επιχειρήσεις (ποσοστό 51,2%) ανήκουν στον κλάδο της 

μεταποίησης, ενώ 59 επιχειρήσεις (ποσοστό 46,5%) στον τομέα των κατασκευών 

και 3 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων (ποσοστό 

2,3%). 

Οι κύριοι δύο κλάδοι που καλύπτουν το 67,6% των επιχειρήσεων της 

μεταποίησης είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών με 22 επιχειρήσεις ή 33,8% 

της μεταποίησης και η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (αλουμινοκατασκευές και 

μηχανουργία) με 22 επιχειρήσεις ή 33,8% της μεταποίησης του Δήμου.  

Στον τομέα των κατασκευών σημειώνονται 59 επιχειρήσεις από τις οποίες 

κυρίαρχες είναι αυτές ξυλουργικών εργασιών (13 επιχειρήσεις) και χωματουργικών 

εργασιών (15 επιχειρήσεις). 

 

Τριτογενής τομέας παραγωγής 

Ο τριτογενής τομέας παραγωγής συμμετέχει κατά 29,3% στην απασχόληση 

και κατά 29,9% στο ΑΕΠ του Δήμου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έγιναν για το 

έτος 1991 Τα ποσοστά συμμετοχής του τομέα ως προς την απασχόληση και το ΑΕΠ 

στο Δήμο Φαναρίου υπολείπονται κατά πολύ αυτών του Νομού (41,5% στην 

απασχόληση και 41,9% στο ΑΕΠ), της Περιφέρειας (46,2% στην απασχόληση και 

49,3% στο ΑΕΠ) αλλά και της χώρας (55% στην απασχόλησης και 55,5% στο 

ΑΕΠ). 

Η διάρθρωση του τριτογενούς τομέα μπορεί να προσδιορισθεί με τα πλέον 

πρόσφατα στοιχεία (έτος 2002) του Επιμελητηρίου Πρέβεζας συμφωνα με τα οποία 

ο Δήμος Φαναρίου συγκεντρώνει 651 επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα ή 83,7% 
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των επιχειρήσεων του Δήμου, με δύο ομάδες κλάδων να συγκεντρώνουν 509 

επιχειρήσεις ήτοι το 78,2% των επιχειρήσεων του τομέα:  

Εμπόριο με 261 επιχειρήσεις ή 40,7% συμμετοχή στον τριτογενή, και 

ξενοδοχεία και εστιατόρια με 248 επιχειρήσεις ή 38,1% συμμετοχή στον τριτογενή 

τομέα του Δήμου. 

 

Α.1.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α.1.5.1 Αξιόλογα οικοσυστήματα, προστατευόμενες περιοχές. 

 

1. Περιοχές Natura 2000: 

 Στο τέως Δήμο Φαναρίου υπάρχουν δύο τέτοιες περιοχές: Εκβολές και 

Στενά Αχέροντα με έκταση 19.667 στρέμματα και η Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από 

Πάργα ως Ακρωτήριο Άγιος Θωμάς με έκταση 9.187 στρέμματα.  

• Εκβολές και Στενά Αχέροντα (GR2140001). 

Ο Αχέροντας πηγάζει στους πρόποδες των βουνών του Σουλίου, 

κατευθύνεται προς την πεδιάδα Φαναρίου, από την επιβλητική χαράδρα της Σκάλας 

της Τζαβέλαινας, διέρχεται νότια του οικισμού Μεσοποτάμου, και εκβάλλει στην 

Αμμουδιά.  Ο παράκτιος αυτός βιότοπος αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της 

αλυσίδας των υγροτόπων της Δυτικής Ελλάδας. Η αισθητική του τοπίου θα πρέπει 

οπωσδήποτε να εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Ο συνδυασμός των ανωτέρω με σημαντικούς 

αρχαιολογικούς χώρους (Νεκρομαντείο, Ακρόπολη Εφύρας, Πανδοσία κ.ά.) 

ενισχύει σε τοπικό επίπεδο τις δυνατότητες για οικοτουριστική ανάπτυξη. Ωστόσο, 

η μεγάλη ποικιλία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δέλτα του 

Αχέροντα και γύρω από αυτήν (καλλιέργειες, πυρκαγιές, αρδευτικά δίκτυα και 

οικιστικές δραστηριότητες) έχει προκαλέσει την κατά 33% απώλεια των φυσικών 

οικοτόπων, σύμφωνα με τα δεδομένα των αεροφωτογραφιών, κατά την διάρκεια των 

τελευταίων 35 χρόνων. Η καταστροφή των οικοτόπων και η επέκταση των 

τουριστικών δραστηριοτήτων θεωρούνται ως τα κύρια αίτια της υποβάθμισης του 

υγρότοπου. 
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2, Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τοπία ιδιαίτερης αισθητικής – 

συμβολικής αξίας’: 

 Στην περιοχή του οικισμού Μεσοποτάμου, (διοικητικά όρια του Δήμου 

Φαναρίου), έχουν καταγραφεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στα πλαίσια 

ειδικής μελέτης που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για 

λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι παρακάτω περιοχές 

• Εκβολή Αχέροντα και Νεκρομαντείο (Α.Τ.3010051). 

• Τμήμα Αχέροντα από Γλυκή μέχρι Καστρί (AT3011003) 

• Χαράδρα ρέματος Ντάλα και στενά Αχέροντα (AT3011024) 

Η έκταση των ΤΙΦΚ που περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Φαναρίου είναι 18.349 στρέμματα, 14.070 και 18.687 στρέμματα αντίστοιχα. 

Εκτός των ορίων του Δήμου Φαναριου, έχει καταγραφεί ως ‘τοπίο ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους’ και η Κοιλάδα Αχέροντα από Αλώνι μέχρι Γλυκή (ΑΤ 3011021) 

Ως ‘Τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής – συμβολικής αξίας’ έχει κηρυχθεί από το 

Υπουργείο Πολιτισμού ο ποταμός Αχέροντας με τους παραποτάμους του Κωκυτό 

και Βουβοπόταμο (ΦΕΚ 7Β/1977).  

Επίσης ελκυστικά τοπία αποτελούν οι ακτές και οι όρμοι Κερέντζα, Αμόνι, 

Αλωνάκι, Λούτσα.  

Η προστασία των περισσότερων από αυτά τα τοπία αντιμετωπίζεται μέσω 

της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Εκβολών και Στενών Αχέροντα.  

3. Καταφύγια άγριας ζωής: 

 Στην ευρύτερη περιοχή του Μεσοποτάμου, οι περιοχές που έχουν 

καταγραφεί ως καταφύγια άγριας ζωής είναι οι παρακάτω (ΦΕΚ 971Β/27-7-01): 

• Καταφύγιο άγριας ζωής περιοχής «Τούρλα – Μουγγίλα – Βορίλλα» 

Δήμων Λούρου και Φαναρίου (ΦΕΚ 971Β/27-7-01, Y.Α. 1779), με συνολική έκταση 

του καταφυγίου είναι 25.400  
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• Καταφύγιο άγριας ζωής περιοχής «Ζαλόγγου Αβάσσου» Δήμων 

Λούρου - Ζαλόγγου και Φαναρίου (ΦΕΚ 971Β/27-7-01, Y.Α. 1777), με συνολική 

έκταση 25.570  

• Καταφύγιο άγριας ζωής περιοχής «Αμμουδιάς - Βαλανιδοράχης – 

Λούτσας» το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δήμο Φαναρίου (ΦΕΚ 971Β/27-7-01, 

Y.Α. 1778), με έκταση 8.400 στρέμματα 

  

ΣΗΜ.: Κανένα τμήμα των ανωτέρω περιοχών (Περιοχές Natura 2000, 

Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, Καταφύγια άγριας ζωής) δεν εμπίπτει στην 

περιοχή επέκτασης του οικισμού Μεσοποταμου 

 

 

Α.1.5.2 Κατάσταση περιβάλλοντος – Επιπτώσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τις 

οικονομικές δραστηριότητες 

Συμφωνα με την μελέτη ΓΠΣ Δ. Φαναριου, η κατάσταση του περιβάλλοντος 

στην περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει σημαντικές αλλοιώσεις λόγω της 

τουριστικής ανάπτυξης.  Ως προς τον πρωτογενή τομέα, παρατηρείται ρύπανση 

των υδατικών αποδεκτών και του υπεδάφους, που οφείλεται στα φυτοφάρμακα και 

τα λιπάσματα. 

Το υδατικό ισοζύγιο είναι σχετικά ισορροπημένο ενώ η αντιμετώπισή της 

ρύπανσης από μεταποιητικές δραστηριότητες (ελαιοτριβεία, μαρμαράδικα κ.α.) 

επιτυγχάνεται με την συγκέντρωσή τους σε ΒΙΟΠΑ. 

 

 

Α.1,5,3 Πολιτιστικό – Αρχιτεκτονικό - Ιστορικό Περιβάλλον 

Κλασσικές Αρχαιότητες 

Στον οικισμο και στην ευρύτερη περιοχή του Μεσοποτάμου έχουν κηρυχθεί 

ως προστατευόμενα στοιχεία τα εξής μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι : 
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• Το Νεκρομαντείο του Αχέροντα βρίσκεται στο Μεσοπόταμο πάνω σε 

ένα λοφίσκο και είναι το σπουδαιότερο κι αρχαιότερο Νεκρομαντείο ή 

Νεκρομαντείο, (νέκυς = νεκρός) της αρχαιότητας. Τοποθετείται κοντά στην αρχαία 

μυκηναϊκή αποικία, την Εφύρα (14ος π.Χ. αι.) και ήταν ένας ναός αφιερωμένος 

στους Θεούς του Κάτω Κόσμου. 

Ο Ηρόδοτος βεβαιώνει τη λειτουργία του Ιερού στον 8ο αιώνα π.Χ., που 

επιβεβαιώνεται και από τα ειδώλια της Περσεφόνης και της Νεωνίας της 

Οδύσσειας. Μερικά μυκηναϊκά όστρακα και ένα μυκηναϊκού τύπου χάλκινο ξίφος 

οδηγούν στον 13ο αιώνα π.Χ. Το 167 π.Χ πυρπολήθηκε από τους Ρωμαίους. 

Βρέθηκε το 1958 με ανασκαφή απ’ τον καθηγητή Σωτήρη Δάκαρη. 

• Η ακρόπολη της αρχαίας Εφύρας βρίσκεται κοντά στον Μεσοπόταμο, 

500m βόρεια του Νεκρομαντείου,. Είναι η αρχαιότερη πόλη της Ηπείρου, αποικία 

των Μυκηναΐων του 14ου - 13ου π.Χ. αιώνα, οι οποίοι έφτιαξαν τα κυκλώπεια τείχη 

1.200m σαν της Τίρυνθας με εντολή του βασιλιά Αχαιού. Ήταν εμπορικό κέντρο 

της εποχής και αναφέρεται στα Ομηρικά Έπη. Αργότερα, εγκαταστάθηκαν εκεί 

Κορίνθιοι άποικοι. Σήμερα σώζεται κατεστραμμένο το εξωτερικό τοίχος και στο 

εσωτερικό του βρέθηκαν δύο τάφοι παιδιών της εποχής του σιδήρου. 

Καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. Δεν έχουν γίνει άλλες ανασκαφές 

στον χώρο.  

• Η αρχαία Πανδοσία στον οικισμό Καστρί χτίστηκε τον 7ο π.Χ. και 

ήταν η σπουδαιότερη αποικία των Ηλείων στην Κασσωπαία κοντά στο Μαντείο. Η 

Πανδοσία ήταν χτισμένη σε μια φυσικά προστατευμένη θέση από τον ποταμό 

Αχέροντα (βορινή πλευρά) και την Αχερουσία λίμνη (νότια πλευρά). Η αρχαία πόλη 

προστατευόταν επίσης από τριπλό τείχος το οποίο χρονολογείται περί τον 4ο π.Χ. 

αιώνα. Το 343-342 π.Χ. την κατέλαβε ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος ο Β΄, 

πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και την παρέδωσε μαζί με τις άλλες αποικίες 

των Ηλείων στους Ηπειρώτες οπότε η περιοχή γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Το 167 

π.Χ., η Αρχαία Πανδοσία καταστράφηκε από τους Ρωμαίους ενώ στην συνέχεια οι 

ίδιοι οι Ρωμαίοι επέτρεψαν την αναδόμησή της, κάνοντας την έδρα του «κοινού των 
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ηπειρωτικών φύλλων», με δικαίωμα να κόβουν δικό τους χάλκινο νόμισμα οι 

Κασσωπαίοι. Η έδρα αυτή μετά το 148 π.Χ. μεταφέρθηκε στη Δωδώνη. Η παρακμή 

της αρχίζει το 31 μ.Χ. με την ίδρυση της Νικόπολης. Στην Πανδοσία σώζεται το 

τείχος της εποχής του Ιουστινιανού αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ανασκαφές. 

Ακόμη στην ευρύτερη περιοχή συναντώνται ; 

• Τα ερείπια αρχαίας ακρόπολης, Βορείως του οικισμού της Αμμουδιάς 

στη θέση «Στίγκια» πάνω σε ένα λοφίσκο. 

• Τα ερείπια του αρχαίου φρουρίου της Αγίας Ελένης, νότια της 

Αμμουδιάς στη θέση «Σπλάντζα». 

• Τα ερείπια αρχαίας ακρόπολης στη θέση «Γκαμήλι» πλησίον 

αμαξωτού δρόμου της Κορώνης. 

• Τα ερείπια αρχαίου οικοδομήματος επί του λόφου «Τσουμπάρι» στην 

περιοχή της Κορώνης. 

 

Βυζαντινές Αρχαιότητες 

τα κυριότερα κηρυγμένα μνημεία στην περιοχή, είναι τα παρακάτω: 

• H Ι. Μονή Αγίου Δημητρίου (1242) στον οικισμό Κυψέλη βρίσκεται 

δίπλα στην όχθη του Κωκυτού ποταμού 

• Η Μονή Αγίας Παρασκευής Πούντας μεταξύ των οικισμών Καστριού 

και Χόχλας. 

 

Λοιποί Ιστορικοί τόποι της περιοχής είναι: 

• Ο οικισμός Τσεκούρι και ο εγκαταλειμμένος οικισμός Περιχάτι, που 

αποτελούσαν τμήμα της Σουλιώτικης Ομοσπονδίας, καθώς και η Σκάλα 

Τζαβέλαινας. 

• Η περιοχή της Αμμουδιάς (Σπλάντζα) όπου έλαβαν χώρα μάχες κατά 

την επανάσταση του 1821 και σκοτώθηκε ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης (1822). 

Επίσης ο όρμος της Αμμουδιάς (αρχ. Γλυκύς λιμήν) όπου προσορμίσθηκε ο στόλος 

των Κορινθίων το 433 π.χ. πριν από τη ναυμαχία των Συβότων, ο στόλος του 
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Οκταβιανού Αυγούστου το 31 π.χ. πριν από τη ναυμαχία του Ακτίου και ο στόλος 

του Ροβέρτου Γισκάρδου το 1084 μ.χ. 

 

• ΣΗΜ : Τμήμα της ευρύτερης περιοχής της ακρόπολης της αρχαίας Εφύρας, 

εντάσσεται στην περιοχή επέκτασης του οικισμού Μεσοποταμου σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Α1/Φ12/50673/2987/20.10.1998 απόφαση 

ΥΠΠΟ 
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Α.1.6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.1.6.1.   Θεσμικό πλαίσιο δόμησης 

Η οριοθετημένη περιοχή του οικισμού Μεσοποτάμου, συνολικής έκτασης 

230,00 στρεμμάτων,  προήλθε από τρεις διαδοχικές διανομές, των ετών 1967, 

1975 και 1978. 

 Το θεσμικό πλαίσιο δόμησης ακολουθεί τις διατάξεις του Π.Δ δόμησης των 

οικισμών κάτω των 2000 κατ (ΦΕΚ 181Δ/3-5-1985) και την απόφαση 3299 του 

Νομάρχη ΦΕΚ 1089Δ/ 12 -11 -1986, όπου κατατάσσεται ο οικισμός του 

Μεσοποτάμου σε συνεκτικό, μεσαίο, ενδιαφέροντα, και φθίνοντα οικισμό. 

 Καθορίζεται ελάχιστο όριο αρτιότητας οικοπέδων τα τριακόσια τετραγωνικά 

μέτρα (300 μ2) και κατά παρέκκλιση εντός του εγκεκριμένου σχεδίου θεωρούνται 

άρτια τα γήπεδα που κατατμήθηκαν από τη 3-5-1985 ημέρα δημοσίευσης του Π. 

Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3-5-1985) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης με 

ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού 14 μ και 300 μ2 αντίστοιχα. Τέλος 

καθορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,5 μέτρα. 

 Ο οικισμός έχει συνολική έκταση 230,00 στρέμματα 

Από την μελέτη του ΓΠΣ Δ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ, προβλέπεται επέκταση για Α’ 

κατοικία στα ΒΔ του οικισμού, έκτασης περίπου 245,00 στρεμμάτων και μικρή 

επέκταση στα Νότια για τακτοποίηση. 

Για την περιοχή Α κατοικίας στα ΒΔ, προτείνονται:  

Χρήση : αμιγής κατοικία, με τους περιορισμούς της υπ’ αριθμ. 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/50673/2987/20.10.1998 απόφασης του Υπ. 

Πολιτισμού. Η απόφαση αυτή έθετε περιοριστικούς όρους για το τμήμα της 

επέκτασης, το ανατολικά της επαρχιακής οδού, το οποίο με την 

προτεινόμενη πολεοδόμηση αφήνεται σαν χώρος πρασίνου σύμφωνα με την 

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/68710/3063/10.11.2011 αποφ. Υπ. Πολ. 

Για την επέκταση στα Νότια, προτείνεται διατήρηση υπάρχοντος θεσμικού 

πλαισίου & όρων δόμησης 
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Α.1.6.2.  Χρήσεις γης       

  

Όσον αφορά τις εντός οικισμού χρήσεις παρατηρούνται τα εξής. 

 

1. Διοίκηση. 

Το παλιό κοινοτικό γραφείο στεγάζεται σε διώροφο κτίριο το οποίο βρίσκεται 

στο κέντρο του οικισμού (ιδιοκτησία 138 / ΟΤ 18). 

Δεν εντοπίστηκαν αστυνομικό τμήμα και κέντρα εξυπηρέτησης Οργανισμών 

Δημοσίου Ενδιαφέροντος (πλην ΕΛΤΑ που διαθέτει τοπικό γραφείο).  

 

2. Χονδρικό εμπόριο - Βιοτεχνία       

Οι λειτουργίες δεν έχουν σημαντική παρουσία στον οικισμό. 

 

3. Εκπαίδευση 

Το νηπιαγωγείο στεγάζεται σε δημόσιο  κτίριο και έχει 15 περίπου παιδιά.  

Το δημοτικό σχολείο έχει 45 παιδιά και στεγάζεται, σε ιδιόκτητο κτίριο στο 

οικόπεδο 114, ΟΤ 15, εμβαδού 3802 μ2.  

Το γυμνάσιο του οικισμού βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης  4735. μ2, βόρεια 

του οικισμού, στα νοτιοδυτικά της περιοχής επέκτασης και έχει 40 μαθητές 

 

4. Πρόνοια  

Στον τομέα της πρόνοιας υπάρχει πλήρης έλλειψη εγκαταστάσεων υποδομής. 

Το περιφερειακό Ιατρείο στεγάζεται στο παλιό Κοινοτικό Κατάστημα και 

εξυπηρετείται από 1 Αγροτικό Ιατρό 1 φορά την εβδομάδα.  

Ο μοναδικός βρεφονηπιακός σταθμός στεγάζεται σε ακατάλληλο νοικιασμένο 

κτίσμα. Σύμφωνα με το ΓΠΣ απαιτείται οικόπεδο 800μ2 

  

5. Εμπόριο - Εξυπηρετήσεις - Αναψυχή.  
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Οι υπάρχουσες μονάδες (κυρίως τρόφιμα, ψησταριές, καφενεία) 

χαρακτηρίζονται από το μικρό μέγεθος και την ικανοποιητική οργάνωση και 

εξυπηρέτηση. Κυρίως συγκεντρώνονται στο κέντρο του οικισμού πάνω στο βασικό 

οδικό άξονα.  

 

6. Πολιτιστικές χρήσεις  

Σημειώνεται η πλήρης ανυπαρξία οποιουδήποτε οργανωμένου χώρου για 

πολιτιστικές λειτουργίες.  

 

7. Ελεύθεροι χώροι - Πράσινο - Παιδική χαρά. 

Ουσιαστικά εντοπίζεται μόνο 1 οργανωμένος ελεύθερος χώρος η πλατεία 

στην εκκλησία. Σύμφωνα και με το ΓΠΣ απαιτούνται οι παρακάτω ΚΧ: 

• Πλατεία            1000μ2 

• Παιδική χαρά      200μ2 

• Νησίδα πρασίνου  200μ2 

 

8. Αθλητισμός.  

Στον τομέα του αθλητισμού οι υποδομές του διαμερίσματος αφορούν 1 

Γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο σαν μέγεθος καλύπτει τις απαιτήσεις λειτουργίας 

μικρού αθλητικού κέντρου το εμβαδόν του είναι 8515μ2 

 

9. Οχλήσεις διαφόρων αιτιών  

9.α. Τα απορρίμματα του οικισμού συλλέγονται και συσσωρεύονται σε έκταση 

ιδιοκτησίας του δήμου, Συνολικά για τον δήμο Φαναριου, προτείνεται η λειτουργία 

σταθμού μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,  σε δημοτική έκταση μεταξύ των οικισμών   
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Σκεπαστού και Ναρκίσσου, σε μικρή απόσταση από την εθνική οδό 

Αρχαγγέλου – Βουβοποτάμου 

9.β. Το νεκροταφείο θα πρέπει να μεταφερθεί σε νέα θέση έξω από το όριο 

των οικισμών. Από το ΓΠΣ προτείνεται η θέση Κ14. Στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης του κοιμητηρίου στην προτεινόμενη θέση, είναι 

δυνατόν να εξευρεθεί άλλη θέση, σε αποστάσεις σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις, 

χωρίς δυνατότητα μείωσης ή παρέκκλισης. 

 

10,  Οδικό δίκτυο και λοιπά δίκτυα μεταφορών (κατάσταση, δομή, ροές). 

Από την άποψη της οδικής σύνδεσης, ο δήμος Πάργας βρίσκεται σε σχετικά 

πλεονεκτική θέση εφόσον βρίσκεται πάνω στο βασικό δυτικό άξονα του εθνικού 

οδικού δικτύου, που τον  συνδέει με την Πρεβεζα, την Ηγουμενίτσα και την Εγνατία 

Οδό.  

Εντοπίζεται όμως η ανάγκη κατασκευής ενός κύριου κόμβου σύνδεσης του 

εθνικού οδικού δικτύου, με το τοπικό οδικό δίκτυο, με ταυτόχρονη κατάργηση των 

πολλών πρόχειρων συνδέσεων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία 

Παράλληλα, το τοπικό οδικό δίκτυο, (σύνδεσης του Μεσοποταμου με την 

Πάργα, το Καναλάκι και τους γύρω οικισμούς), χρειάζεται βελτιώσεις σχετικές με 

την ποιότητα του οδοστρώματος την χάραξη, και την δημιουργία παράκαμψης  για 

διέλευση του δρόμου έξω από τον οικισμό.      

Σε επίπεδο οικισμού σημειώνεται η έλλειψη οργανωμένων χώρων 

στάθμευσης τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες του 

Νεκρομαντείου 

Το ζήτημα της διέλευσης του επαρχιακού δρόμου μέσα από τον οικιστικό 

ιστό δημιουργώντας προβλήματα ιδιαίτερα στην περιοχή επέκτασης, 

αντιμετωπίζεται μελλοντικά με την κατασκευή του νέου επαρχιακού δρόμου που 

προβλέπεται βορειότερα. 
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Α.1.6.3 Ιδιοκτησιακό καθεστώς, κατάτμηση, αξίες γης,  

 

Από στοιχεία της ‘διανομής’ και επιτόπια έρευνα προκύπτουν οι παρακάτω 

κατηγορίες ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

 

 

Α. Δημόσια - Δημοτική ιδιοκτησία 

• Ως δημόσιες ιδιοκτησίες στο οικισμό εντοπίζονται :  

α) Ο ‘αρχαιολογικός χώρος Νεκρομαντείου Αχέροντα’ στα Ανατολικά όρια 

του οικισμού, με εμβαδόν 4000μ2, χρήση: Πολιτιστική, ιδιοκτησία του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

β) Το οικόπεδο Νο 68, στο ΟΤ 11 που στεγάζει Σταθμό Χωροφυλακής 

 

 

• Οι δημοτικές ιδιοκτησίες του οικισμού είναι : 

α)  Το στάδιο, στην περιοχή επέκτασης, σε οικόπεδο έκτασης  8415 μ2, 

β) Η ιδιοκτησία με αριθμό 138 στο ΟΤ 18 ( πλατεία – πρώην κοινοτικό 

γραφείο). Έχει έκταση 504 μ2. Ανήκει στο Δήμο. 

γ) Η ιδιοκτησία με αριθμό 163 στο ΟΤ 21  ( πλατεία Αγ.Ιωαννη ). Έχει 

έκταση 2220 μ2. Ανήκει στο Δήμο. 

 δ) Το δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στο οικόπεδο 114 στο ΟΤ 15, έχει 

έκταση  3806 μ2, στα νότια του οικισμού. Το γυμνάσιο του οικισμού βρίσκεται σε 

οικόπεδο έκτασης  4735 μ2, βόρεια του οικισμού, στα νοτιοδυτικά της περιοχής 

επέκτασης 

 ε) Επίσης στο Δήμο ανήκουν δυο οικόπεδα (Νο 18 στο ΟΤ 5 και Νο 55 στο 

ΟΤ 9) συνολικού εμβαδού  1451 μ2, καθώς και το οικόπεδο Νο 56 στο ΟΤ 9 με 

υδατοδεξαμενη, συνολικού εμβαδού  572 μ2. 
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 Έτσι, η δημοτική ιδιοκτησία στο Μεσοπόταμο φτάνει συνολικά τα  21816 μ2 

σε έκταση. Με δεδομένο ότι ο οικισμός έχει συνολική έκταση 230,00 στρέμματα, η 

παραπάνω επιφάνεια αντιστοιχεί στο 9,5 %  της επιφάνειας. 

 

 

Β. Εκκλησιαστική Ιδιοκτησία 

 

Οι Εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες του οικισμού είναι : 

α) Η ιδιοκτησία 139 στο ΟΤ 18   (Ι.Ν. Άγ. Ιωάννη) και εμβαδό 1522 μ2. 

 

 

Γ. Ιδιωτική Ιδιοκτησία 

  

Όπως προαναφέρθηκε ο οικισμός προέκυψε από 3 διαδοχικές διανομές (1967, 

1975 και 1978).  

Η διανομή του 1967 συνολικής έκτασης 166,45 στρεμμάτων, αφορούσε 164 

οικόπεδα κατανεμημένα σε 22 οικ.τετραγωνα 

Με την διανομή του 1975 έγιναν διευθετήσεις σε 2 οικ.τετραγωνα (τα ΟΤ.3 

και ΟΤ.6), και ο συνολικός αριθμός των ιδιοκτησιών ανήλθε σε 168 

Τέλος με τη διανομή του 1978, συνολικής έκτασης 65,94 στρεμμάτων, 

κατανεμημένη σε 22 οικ.τετραγωνα, ο οικισμός έφτασε στη σημερινή του κατάσταση, 

που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. (εμβαδά σε μ2) 
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Πίνακας κατανομής χρήσεων στον υφιστάμενο οικισμό 

 

οτ Διανομή 

1967 

Συν. 

Έκταση 

  

 οτ 
Διανομή 

1978 

Συν. 

Έκταση 

  166.448,80  65937,98 

1 κατοικία 5.990,81          

2 κατοικία 4.935,92          

3 κατοικία 1.042,00          

  ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 3.545,00        

4 κατοικία 4.207,96          

5 κατοικία 7.018,16          

6 κατοικία 7.198,83          

7 κατοικία 8.680,43          

8 κατοικία 2.249,89          

9 κατοικία 2.274,20          

  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 571,80  23 κατοικία 4.813,05   

10 κατοικία 6.724,90    24 κατοικία 4.035,03   

11 κατοικία 8.535,75    25 κατοικία 4.513,61   

12 κατοικία 5.071,57    26 κατοικία 2.808,20   

13 κατοικία 6.668,54    27 κατοικία 4.199,09   

14 κατοικία 11.122,75    28 κατοικία 5.909,25   

15 ΣΧΟΛΕΙΟ   3.806,16  29 κατοικία 3.735,42   

16 κατοικία 8.291,41    30 κατοικία 3.136,91   

17 κατοικία 6.577,22    31 κατοικία 2.275,35   

18 κατοικία 1.664,22    32 κατοικία 1.661,52   

  ΕΚΚΛΗΣΙΑ   1.530,00  33 κατοικία 2.262,32   

  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤ 504,00  34 ΚΦ   3.461,00 

19 κατοικία 10.263,74    35 κατοικία 3.460,16   

20 κατοικία 5.429,42    36 κατοικία 2.961,33   

21 ΠΛΑΤΕΙΑ   2.220,12        

22 κατοικία 905,28          

             

  κατοικία 114.853,00      κατοικία 45.771,24   

  ΚΧ   5.765,12    ΚΧ   0,00 

  ΚΦ   6.411,96    ΚΦ   3.461,00 

  ΚΧ+ΚΦ   12.177,08    ΚΧ+ΚΦ   3.461,00 

  

σύνολο 

ΟΤ   127.030,08    σύνολο ΟΤ 49.232,24 

  δρόμοι   39418,72    δρόμοι   16.705,74 

                 

 

     Και συνολικά για το 

οικισμό : 

 

 

 

 
 
 

 

 

.          χρήση 
εμβαδόν 

μ2 
ποσοστό 

συνολική έκταση  : 232.386,78   

κατοικία : 160.624,24 69,12% 

ΚΧ : 5.765,12 2,48% 

ΚΦ : 9.872,96 4,25% 

ΚΧ+ΚΦ : 15.638,08 6,73% 

σύνολο ΟΤ : 176.262,32 75,85% 

δρόμοι : 56.124,46 24,15% 
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8. Α.1.6.4 Κατάσταση οικοδομημένου χώρου  

 

Ο οικισμός αποτελεί  τυπικό δείγμα αγροτικού οικισμού με ρυμοτομικό 

σχέδιο με περιορισμένους κοινόχρηστους χώρους και ανυπαρξία χώρων 

κοινωφελών χρήσεων. 

Ο οικιστικός χώρος χαρακτηρίζεται από αραιή δόμηση, πλην του κεντρικού 

όπου η δόμηση είναι πιο πυκνή και ακολουθεί το συνεχές σύστημα.. Το οικιστικό 

απόθεμα είναι σχετικά νέο και σε καλή κατάσταση., αλλά δεν παρουσιάζει 

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Ορισμένα μόνο πέτρινα σπίτια έχουν διατηρηθεί’  

Η οικοδομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΠΣ Φαναριου, 

παρουσιάζεται ως κατωτερω 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.2.6.1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 1990 -2000

Δημοτικό 

Διαμέρισμα

Νέες 

οικοδομές 
Προσθήκες Σύνολο

Όγκος Νέων 

οικοδομών

(m
3
)

Όγκος 

Προσθηκών

(m
3
)

Σύνολο όγκου

(m
3
)

%

1990
 

Μεσοποτάμου 2 5 7 1.033 1.444 2.477 4,3
1991

1992

Μεσοποτάμου 2 1 3 1.444 303 1.747 3,9
1993

Μεσοποτάμου 0 1 1 0 30 30 0,1
1994

Μεσοποτάμου 4 2 6 2.700 528 3.228 9,6
1995

Μεσοποτάμου 2 3 5 555 583 1.138 4,2
1996

Μεσοποτάμου 4 1 5 1.238 250 1.488 3,2
1997

Μεσοποτάμου 1 2 3 906 129 1.035 2,7
1998

Μεσοποτάμου 2 2 4 1.210 557 1.767 7,0
1999

Μεσοποτάμου 3 0 3 2.222 0 2.222 6,6
2000

Μεσοποτάμου 3 0 3 2.576 0 2.576 9,8
 

Τα φυσικά στοιχεία οικιστικού περιβάλλοντος συνίστανται κυρίως από τμήμα 

του ποταμού που διέρχεται στο όριο του οικισμού και από τους ελάχιστους χώρους 

πρασίνου που προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο.  
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Α.1.7.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  

Α.1.7.Ι    Πληθυσμός 

Η πρόβλεψη του μόνιμου πληθυσμού βασίστηκε κατά ΓΠΣ στο εκθετικό μοντέλο 

και έλαβε υπόψη την δημογραφική εξέλιξη μετά το 1971, κατά τη διάρκεια της 

οποίας παρατηρούνται αυξομειώσεις.  

Συμφωνα με αυτήν ο πληθυσμός στόχος για το 2021 εκτιμάται σε 518 άτομα, και με 

βάση αυτόν προκύπτουν οι ανάγκες σε ΚΧ & ΚΦ για την περιοχή της νέας 

επέκτασης. 

 

  
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

1971 1981 1991 2001 2011 2021 

Μεσοπόταμος 580 554 503 465 486 518 

 

 
      

Υπολογισμός χωρητικότητας γειτονιάς 

Η συνολική έκταση της περιοχής επέκτασης ανέρχεται σε 24 Ηα εκ των οποίων 

τα 5,99Ηα καταλαμβάνονται από τον ‘Αρχαιολογικό Χώρο’, τα 0,52 από τον περι-

φερειακό του ‘Αρχαιολογικού Χώρου’ πεζόδρομο, και τα 0,65Ηα από τον επαρχιακό 

δρόμο που διασχίζει την περιοχή.   

Συνεπώς το εναπομένον ‘λειτουργικό’ τμήμα της περιοχής επέκτασης ανέρχεται 

συνολικά σε 16,84Ηα. που προσαυξάνεται σε 19 Ηα, με την εκτίμηση ότι τμήμα 35% 

περίπου του ‘Αρχαιολογικού Χώρου’, θα καλύψει λειτουργικές ανάγκες, (πάρκο).   

Σύμφωνα με το ΓΠΣ,  η πυκνότητα d ορίζεται σε 61at/ha, o μέσος ΣΔ=0,25  

και η αναγκαία έκταση για την κάλυψη κοινωφελών & κοινοχρήστων λειτουργιών 

(κυκλοφορία και πράσινο), εκτιμάται  σε ποσοστό 40%, της επιφανείας. 

Ήτοι η χωρητικότητα της περιοχής επέκτασης C υπολογίζεται σε 

(19x60%)*61*0,40 = 280 άτομα  

Επιφάνεια 

συνολική 

(ha.) 

Μέσος 

Σ.Δ  

 

Επιφάνεια 

δόμησης ανά 

άτομό για 

κατοικία (τ.μ/άτ.) 

Ποσοστό 

επιφανείας 

για  

ΚΧ και ΚΦ 

% 

Βαθμός 

Κορεσ-

μού 

Πυκνότητα 

ζώνης 

(άτ/ha) 

Συνολική 

Χωρητικότητα 

 γειτονιάς 

 

19 0,25 35 40 0,40 61 280 

Α.1.7.2   Ανάγκες Υποδομής 
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Η περιοχή αποτελεί αυτοτελή πολεοδομική ενότητα, και ως κύρια χρήση ορίζεται 

αυτή της αμιγούς κατοικίας με επιμέρους χρήσεις (κατ το Άρθρο 2, Π.Δ. 

23.2/6.3.1987): 

 Κατοικία  

 Ξενώνες μικρού δυναμικού (20 κλίνες) 

 Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες των 

κατοίκων π.χ. παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο κλπ) 

 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

 Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Θρησκευτικοί χώροι 

 Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις. 

 

Το προβλεπόμενο «Κέντρο Γειτονιάς» της  πολεοδομικής ενότητας της μπορεί να 

περιλάβει τις εξής χρήσεις (άρθρο 4, Π.Δ. 23.2/6.3.1987):  

 Κατοικία  

 Ξενοδοχεία, ξενώνες και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

 Εμπορικά καταστήματα  

 Τράπεζες  

 Διοίκηση (επιπέδου γειτονιάς) 

 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

 Κτίρια εκπαίδευσης 

 Εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, χώροι συνάθροισης κοινού 

 Θρησκευτικοί χώροι 

 Γήπεδα στάθμευσης 

 Πολιτιστικά κτίρια 

 

Ειδικότερα ανά χρήση προτείνονται : 
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• Οι χώροι υπαίθριας αναψυχής (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι περιπάτου), 

προβλέπονται συμφωνα με τα σταθερότυπα  ΥΠΕΧΩΔΕ, ανάλογα με τη 

χωρητικότητα και τις υφιστάμενες εξυπηρετήσεις του υπάρχοντος οικισμού.  

Γενικά χωροθετούνται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό σε ακατάλληλες λογω 

έντονων κλίσεων θέσεις της περιοχής επέκτασης, και στην ζώνη 

αρχαιολογικού χώρου, και για το υπόλοιπο τμήμα γίνεται προσπάθεια 

συνδυασμού του με το κέντρο γειτονιάς. 

• Προβλέπονται χώροι στάθμευσης στην περιοχή του κέντρου γειτονιάς  

• Αθλητικές εγκαταστάσεις δεν προβλέπονται γιατί επαρκούν οι υπάρχουσες.  

 

Όσον αφορά τα κοινωφελή, στους τομείς της πρόνοιας και της εκπαίδευσης, 

απαιτείται πρόβλεψη για νέο παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, ως minimum 

απαιτήσεις εξοπλισμού, της υπό διαμόρφωση νέας πολεοδομικής ενότητας, ώστε να 

καλύπτονται και οι απαιτήσεις ακτίνων επιρροής (max R=400m). 

 Για το δημοτικό σχολείο προτείνεται νέος χώρος για την μεταφορά του 

υπάρχοντος σε κεντροβαρή θέση με στόχο την λειτουργία ενός δημοτικού για 

κάλυψη ολόκληρου του οικισμού, δίπλα στον υπάρχοντα χώρο αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Απαιτείται οικόπεδο min. εμβαδού 1.000,00μ2 

Σύμφωνα με τα πρότυπα η ελάχιστη βιώσιμη μονάδα γυμνασίου (δυναμικό 

3Χ30= 90 παιδιών), αντιστοιχεί σε πληθυσμό 1.800 ατόμων (χρήστες γυμνασίου 

5% του πληθυσμού). Συνεπώς δεν προτείνεται χωροθέτηση γυμνασίου  
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Α.1.7.3  Επιφάνεια επέκτασης του οικισμού 

 

Η περιοχή επέκτασης έχει καθοριστεί από το ΓΠΣ σε 24Ηα, και 

περιλαμβάνει τον ‘Αρχαιολογικό χώρο’ ανατολικά του επαρχιακού δρόμου, περιοχή 

στην οποία απαγορεύεται η δόμηση. 

Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας του οικισμού λαμβάνονται υπόψη τα 

παρακάτω δεδομένα : 

α) Για κατοικία : 

       - κτισμένη επιφάνεια ανά κάτοικο (συνολική) : 35 μ2 

 - μέσος Σ.Δ.            : 0.25   

 - αναμενόμενος συντελεστής κορεσμού         : 0.40 

 - πυκνότητα            : 61ατ/Ηα 

β) Για τους κοινόχρηστους και κοινωφελής χώρους η απαιτουμένη έκταση 

καθορίζεται σύμφωνα με τα σταθερότυπα ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 285Δ 05/03/2004)  

 

Οι διάφορες κατηγορίες χρήσεων γης (στρογγυλοποιημένες), κατανέμονται 

σύμφωνα με τον κατωτερω πίνακα. 

 

1 Κατοικία  Μ2 81000 

2 ΚΦ Μ2   6000 

3 Πράσινο Μ2 24000 

4 Κυκλοφορία Μ2 65000 

5 Σύνολο 1 Μ2 181.000 

6 ‘Αρχαιολογικός χώρος’ Μ2  59.000 

7 Συνολική επιφάνεια οικισμού Μ2 240.000 

 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης αφορά και υπολογίζεται μόνο για τις οικοδομήσιμες 

εκτάσεις που καταλαμβάνονται από τα οικοδομικά τετράγωνα της πολεοδομικής 

ενότητας ή τμήματός της. 
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Α.1.8.   ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   

 

 Ως πληθυσμιακό στόχο για ολόκληρο τον οικισμό Μεσοποταμου, σύμφωνα με 

το ΓΠΣ, η ομάδα δέχθηκε τα 518 άτομα, για το 2021, ενώ για την νέα γειτονιά-

επέκταση η χωρητικότητα καθορίστηκε στους 280 κατοίκους. Με βάση αυτό τον 

αριθμό εκτιμήθηκαν οι ανάγκες για την νέα πολεοδόμηση. 

 Ακόμη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διέλευσης του επαρχιακού δρόμου 

μέσα από τον οικιστικό ιστό με διαπλάτυνση του στο τμήμα της νέας επέκτασης  

ώστε να δημιουργηθεί παράπλευρη ζώνη για κάλυψη των τοπικών κινήσεων.  

 Η προκαταρκτική πρόταση της Α΄ φάσης προβλέπει ότι το σύνολο του 

οικισμού θα αποτελεί μία πολεοδομική ενότητα που χωρίζεται λόγω έκτασης σε δύο 

γειτονιές, ήτοι « Α.  παλιός οικισμός» και «Β.  νέα επέκταση» 

 Με βάση τα παραπάνω προτείνεται ¨κέντρο γειτονιάς¨ με τις απαιτούμενες 

λειτουργίες και εξυπηρετήσεις (παιδικός σταθμός, πλατεία, παιδική χαρά, εμπορικό 

κέντρο,  χώρος στάθμευσης) στην «γειτονιά Β, νέα επέκταση».  

 Όσον αφορά τον υπόλοιπο εξοπλισμό του Δήμου σε κοινόχρηστα και 

κοινωφελή, προτείνονται :  

 

 

α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

  Το οικόπεδο που διατίθεται σήμερα για το δημοτικό σχολείο  δεν καλύπτει 

τις προδιαγραφές, (ακτίνα επιρροής). Έτσι, με στόχο την λειτουργία ενός δημοτικού 

για κάλυψη ολόκληρου του οικισμού, προτείνεται μεταφορά του δημοτικού σχολείου 

σε νέα κεντροβαρή ως προς τον συνολικό οικισμό θέση, στο ΟΤ 38,  εμβ. περίπου 

1300μ2 (με παράλληλη επισκευή του υπάρχοντος δημοτικού, για κάλυψη των 

αναγκών νηπιαγωγείου στον παλιό οικισμό),   
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Ακόμη προτείνεται καθορισμός νέου χώρου νηπιαγωγείου, στο ΟΤ 41,  εμβ. 

περίπου 1200μ2, ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις ακτίνων επιρροής (max 

R=400m). 

 

 

β) ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 

 Από τον υπάρχοντα προγραμματισμό του Νομού δεν προβλέπεται η 

λειτουργία Κέντρου Υγείας. Οι ανάγκες περίθαλψης καλύπτονται από το Αγροτικό 

ιατρείο.  

Σε επίπεδο πρόνοιας απαιτείται  η λειτουργία δύο βρεφονηπιακών σταθμών 

στις γειτονιές "Α" και "Β",  ήτοι προβλέπεται καθορισμός νέου χώρου 

βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 41,  εμβ. περίπου 900μ2 

 

 

γ) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Οι απαιτήσεις καλύπτονται ως μέγεθος  από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

 

 

δ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Για την κάλυψη των πολιτιστικών αναγκών προτείνεται η δημιουργία πολιτιστικού 

κέντρου, μετά από ανακαίνιση και μετατροπή του πρώην γυμνασίου. 

 

ε) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Προτείνεται η οριοθέτηση ζώνης διοίκησης και υπηρεσιών (ΝΠΔΔ-ΟΤΕ-ΔΕΗ-

ΕΛΤΑ, κλπ)  κεντροβαρικά, στο ΟΤ 37,  εμβ. περίπου 1240μ2, μεταξύ των δύο 

γειτονιών, νότια του επαρχιακού δρόμου. 



`ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                                
 

32 

 

στ) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ 

Προτείνεται η δημιουργία αντίστοιχης ζώνης στο νέο κέντρο στην περιοχή 

επέκτασης με παράλληλη θεσμοθέτηση πολεοδομικών κινήτρων (‘Κέντρο Γειτονιάς’ 

με αντίστοιχες χρήσεις). 

 

ζ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Προβλέπεται καθορισμός ελεύθερων χώρων στην νέα γειτονιά «Β» ως κατωτέρω : 

1. Παιδική χαρά για παιδιά έως 12 ετών εμβ. περίπου 1360μ2 στο ΟΤ 53 

2. Πλατεία - Ελεύθερος χώρος συγκέντρωσης και αναψυχής στο κέντρο της 

γειτονιάς στο ΟΤ 46, εμβ. περίπου 2510μ2 

3. Διάσπαρτες νησίδες πρασίνου, προβλέπονται σε διάφορες θέσεις, και 

συνδυάζονται με πεζόδρομους, ώστε να δημιουργείται ένα πλέγμα πρασίνου-

κίνησης πεζών.  

Ακόμη μετατρέπονται σε πράσινο’ αρκετές περιοχές, κυρίως στα όρια του 

οικισμού, που λογω έντονων κλίσεων θεωρούνται ακατάλληλες για δόμηση. Η 

αναγκαστική αυτή επιλογή ανεβάζει σημαντικά το ποσοστό ‘Πρασίνου’ στον 

οικισμό. 

4. Χώρος πρασίνου με λειτουργίες επιπέδου γειτονιάς και με κατάλληλο 

εξοπλισμό προτείνεται στα Βόρεια και Ανατολικά του επαρχιακού δρόμου 

στον ‘αρχαιολογικό χώρο’ (ΟΤ 68, εμβ. περίπου 60,000μ2). Ο χώρος 

σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ /Α1/Φ33/68710/3063/10.11.2011 

χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΌΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ :   

Όσον αφορά τους Όρους Δόμησης προτείνονται : 

• Χρήση   : Αμιγής κατοικία. Στις πλευρές των ΟΤ. με την σχετική  

σκιαγράφηση κέντρου γειτονιάς, επιτρέπονται χρήσεις κέντρου γειτονιάς, 

του άρθρου 4 του ΠΔ 23.2/6.3.1987 με εξαίρεση τις χρήσεις κτιρίων 

στάθμευσης, πρατήριων βενζίνης, αθλητικών εγκαταστάσεων, και 

εγκαταστάσεων εμπορικών εκθέσεων 

• Ελάχιστο πρόσωπο  : 18μ. 

• Ελάχιστο εμβαδόν : 600 μ2 

• Μέγιστη κάλυψη  : 25%  

• ΣΔ   : 0,25 

• Στέγη υποχρεωτική 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85) 

όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ/4-11-11 (ΦΕΚ-289/ΑΑΠ/4-11-11).  

• Στην περιοχή της επέκτασης όλες οι εργασίες θα γίνονται ύστερα από 

έγκριση και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας για την περιοχή ΙΒ’ ΕΠΚΑ.  
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