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Θέκα: «Απνζηνιή αξρηθψλ απφςεσλ καο επί ηνπ ζηαδίνπ Β2 ηεο κειέηεο Γ.Π.. 

(ΥΟΟΑΠ) ηνπ Γήκνπ Υξπζνχπνιεο». 

ρεη.: Τπ. Αξηζκ. πξση. 30982/12-12-2011 έγγξαθν ζαο. 

 

Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

παξακέλνληαο πηζηφ ζην ξφιν ηνπ, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ην Ν.1474/1984 (ΦΔΚ 

Α128/07-09-1984) θαη είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζαο παξαζέηεη παξαθάησ ηηο 

πξψηεο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ππνβιεζέλ ζπλεκκέλν Β2 ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ 

Γ.Π.. (ΥΟΟΑΠ) ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξπζνχπνιεο. αο επηζεκαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα 

ηηο πξψηεο απφςεηο καο θαζφηη δελ καο δφζεθε απφ ηελ ππεξεζία ζαο ν αλαγθαίνο 

ρξφλνο γηα λα ζπγθξνηήζνπκε δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ 

παξαξηήκαηνο καο πνπ ζα εμεηάζεη ελδειερψο θαη ζε βάζνο ην ππνβιεζέλ ζρέδην ψζηε 

λα δηαηππψζεη αλαιπηηθά ηηο απφςεηο καο. ε θάζε πεξίπησζε θαη έρνληαο ππφςε ην 

γεγνλφο φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο γεληθφηεξα έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ έμνδν ηεο 

ρψξαο καο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζέινπκε λα ζπκβάιινπκε θαη εκείο ππεξεηψληαο 

ηνλ ελεξγά ζε κηα πεξηνρή, φπσο είλαη απηή ηεο Υξπζνχπνιεο, πνπ έρεη λα παξνπζηάζεη 

ζεκαληηθά παξαγσγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη πηζηεχνπκε φηη κε ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ κπνξεί λα παξνπζηάζεη αθφκα πεξηζζφηεξα. 

 

Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξφεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 

Παξαθάηω αθνινπζνύλ νη πξνηάζεηο 

mailto:geoteeam@otenet.gr


   

 

Σν Παξάξηεκα καο αθνχ εμέηαζε ηελ παξνχζα πξφηαζε ΓΠ ηνπ Πξψελ Γήκνπ 

Υξπζνχπνιεο (πνπ πιένλ αλήθεη ζην Γήκν Νέζηνπ) δηαπίζησζε φηη ε κειέηε είλαη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ζρεηηθά πιήξεο, ηερληθψο θαη λνκηθψο ηεθκεξησκέλε.  

Όκσο ππάξρνπλ νξηζκέλα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ, λα 

επηθαηξνπνηεζνχλ, λα ζπκπιεξσζνχλ ή θαη λα δηνξζσζνχλ ζην παξφλ θείκελν γηα λα 

ηεξνχληαη πιήξσο νη παξαπάλσ ηδηφηεηεο ηνπ. Έηζη νη πξψηεο απφςεηο καο παξαηίζεληαη 

παξαθάησ, όκωο ζα επηζπκνύζακε λα έρνπκε παξαπάλω ρξόλν γηα λα ζπζηήζνπκε 

δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ ζα εμέηαδε ελδειερώο ην ζέκα: 

 

Γενικές Επισημάνσεις επί τοσ Γ.Π.Σ. Χρσσούπολης 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υξπζνχπνιεο είλαη κηα αγξνηηθή πεξηνρή θαη 

βαζηθφο παξάγνληαο αλάπηπμεο ηεο είλαη ν πξσηνγελήο ηνκέο ηεο νηθνλνκίαο. Οη 

Γεσηερληθνί επηζηήκνλεο (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη, Κηελίαηξνη, Γεσιφγνη θαη Ηρζπνιφγνη) κε 

ηελ επηζηεκνληθή ηνπ εμεηδίθεπζε, επάξθεηα θαη εκπεηξία ππνζηεξίδνπλ θαη ππεξεηνχλ 

θαζεκεξηλά απηφλ ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. σο ν 

ζεζκνζεηεκέλνο επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο 

παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο εθπξνζσπψληαο φινπο ηνπο 

Γεσηερληθνχο επηζηήκνλεο ηεο πεξηνρήο καο επηζπκεί λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο πεξηνρήο καο θαη θπζηθά θαη ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ. πλεπψο νη 

παξαθάησ πξνηάζεηο καο θηλνχληαη απνθιεηζηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πάληα κε 

γλψκνλα ηεο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κηλνχκελνη φκσο θαη παξαπέξα ζαο 

δειψλνπκε φηη επηζπκνχκε λα είκαζηε αξσγνί ηνπ λένπ πιένλ Γήκνπ Νέζηνπ θαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Γ.Π.. ζηνπο ηνκείο πνπ καο αθνξά. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο πεξηνρήο είλαη ε 

πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο απφ ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

μέλεο πξνο ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ ζην κέιινλ άρξεζηε γηα 

γεσξγηθή ρξήζε. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη γηα παξάδεηγκα ηα 

θσηνβνιηατθά. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο λνηίσο ηεο Δ.Ο. 

Θεζζαινλίθεο – Αιεμαλδξνχπνιεο νη νπνίεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ππάξρεη έγθξηζε απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Καβάιαο (φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζην Γ.Π.. ζει 50), 

αθφκα θαη αλ ζην κέιινλ ην λνκηθφ πιαίζην γίλεη ραιαξφηεξν ζην ζέκα απηφ. ε θακηά 

φκσο πεξίπησζε ζε απηή ηε πξνζηαζία δελ εληάζζνπκε δξάζεηο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηελ 

Γεσξγία φπσο είλαη ε Γεσζεξκία, ηα ζπζθεπαζηήξηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ θ.α. θαη νη 



   

νπνίεο πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη θνληά ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο γηα λα κεησζεί θαη ην  

θφζηνο παξαγσγήο. 

Όζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ Γ.Π.. (παξ. 1.1.) ζπκθσλνχκε ζε γεληθέο γξακκέο 

επηζεκαίλνληαο φκσο ην γεγνλφο φηη ζηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ πξέπεη λα 

ζπγρένληαη νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο πνπ είλαη εληαηηθέο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο κε ηηο εθηαηηθήο 

κνξθήο εθκεηαιιεχζεηο φπσο είλαη απηέο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ Νέζηνπ, φπνπ ηα 

πξντφληα απηψλ είλαη πξντφληα αιηείαο θαη φρη ηρζπνθαιιηέξγεηαο, δηαθπιάηηνληαο έηζη κε 

απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αθηνγξακκή απφ ηελ 

δηάβξσζε (ππάξρεη έληνλν πξφβιεκα δηάβξσζεο ζηελ πεξηνρή θαη ην ΓΠ.. πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθηνγξακκήο). 

Όζνλ αθνξά ηα πιεζπζκηαθά κεγέζε, απηά δελ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 2011. Πξνθαλψο γηαηί ε ελ ιφγσ κειέηε έγηλε πξνγελέζηεξα. Όκσο νη 

επηπηψζεηο ηηο νηθνλνκηθήο θξίζεο επέδξαζαλ θαη ζηα πιεζπζκηαθά κεγέζε κε ζπλέπεηα νη 

πξνβιέςεηο ηνπ Γ.Π.. γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 2011 λα κελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηα 

πξαγκαηηθά κεγέζε επηδξψληαο έηζη ζε πνιιά δεηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηεο 

δήηεζεο θαηνηθίαο. Δπνκέλσο αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζα πξέπεη λα γίλεη ελζσκάησζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο 2011 θαη επαλαμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηή. 

ε γεληθέο γξακκέο ζπκθσλνχκε κε ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

Γεσζεξκηθνχ πεδίνπ, ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο 

ΒΗΠΔ Καβάιαο αξθεί λα ηεξνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη απαξέγθιηηα νη πεξηβαιινληηθέο 

πξνυπνζέζεηο. 

Δπίζεο ζπκθσλνχκε ζε γεληθέο γξακκέο κε ηελ πξφζεζε ηνπ Γ.Π.. γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζηελ ΒΗΠΔ φζν θαη ζηελ ΠΔΠΓ2 (θφκβνο 

Υξπζνχπνιεο) θαη ΥΠΓΥΟ θαη ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ δψλε Γ1 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο αιιά θαη λα εληζρπζνχλ παξάιιεια νη 

αγξνηηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Όκσο γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί 

πξφβιεκα ζηνπο αιηείο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη ηνλ ζπλεηαηξηζκφ πνπ ηνπο εθπξνζσπεί, 

πξνηείλνπκε ζηελ εμαίξεζε Ν.21 ηεο ζει. 32 λα γίλεη κηα πξνζζήθε ζην γξακκνζθηαζκέλν 

θείκελν «εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη γηα βηνηερλία παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο γεσξγηθψλ θαη 

αιηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή απηή.». Έηζη ζα κπνξέζνπλ ζην 

κέιινλ λα γίλνπλ επελδχζεηο ηέηνηαο κνξθή θαη απφ ηνπο αιηείο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ. 

Όζνλ αθνξά φκσο ηελ ΠΔΠΓ2 πνπ βξίζθεηαη ζην δξφκν πξνο ην αεξνδξφκην εθεί ζα 

πξέπεη λα πξνζερηνχλ ηδηαίηεξα νη ρξήζεηο, αθνχ απηή αλήθεη ζηελ Γ1 δψλε ηνπ Δζληθνχ 



   

Πάξθνπ. Δπίζεο κε απηή ηελ πξφζεζε ηνπ Γ.Π.. εμαζθαιίδεηαη εκκέζσο θαη ε πξνζηαζία 

γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο πνπ αλαθεξζήθακε παξαπάλσ. 

Γεληθή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ελφο Γ.Π.. 

(ΥΟΟΑΠ) θαη ησλ δξάζεσλ πνπ απηφ πξνηείλεη ή νξίδεη είλαη ε χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ 

πφξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. πγθεθξηκέλα φκσο ζην ζέκα ηεο νξηνζέηεζεο ησλ 

θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ ελψ θαηαξρήλ ζπκθσλνχκε κε ηελ ηδέα απηή αιιά θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο απφ ην ΓΠ, πηζηεχνπκε φηη αθφκα θαη αλ θαηαζθεπαζηνχλ κε 

φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο (απαξαίηεηεο ππνδνκέο κε χδξεπζε, ειεθηξηθφ, βηνινγηθνχο 

θαζαξηζκνχο θ.ι.π.) ηα θηελνηξνθηθά πάξθα δελ ζα κπνξέζνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ φιεο 

ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο αλ πξσηίζησο δελ δνζνχλ νηθνλνκηθά θίλεηξα 

κεηεγθαηάζηαζεο ζηνπο θηελνηξφθνπο. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ηψξα κε ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Πφζν κάιινλ φηαλ κηιάκε γηα ππάξρνπζεο 

αδεηνδνηεκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο φπσο έρνπκε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Γηαιερηνχ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ 

έξγσλ ησλ νηθηζκψλ ζηνπο ιεγφκελνπο «γηαθάδεο ηνπ Νέζηνπ» ζηνπο πξφπνδεο ησλ 

βνπλψλ, φπσο άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζηελ ζει 113 ηνπ ΓΠ φπνπ ηνλίδεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα εθπφλεζεο απαξαίηεησλ πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πφιε ηεο Υξπζνχπνιεο θηλδπλεχεη λα ράζεη ηνλ 

παξαδνζηαθφ αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηεο πνπ είλαη απηφο κηαο επαξρηαθήο αγξνηηθήο πφιεο. 

Οξζψο γηα απηφ ην ιφγν κέζσ ηνπ ΓΠ ν Γήκνο ζθνπεχεη ζε κηα θιηκαθσηή αλαζεψξεζε 

ησλ .Γ. απφ ηα πξνάζηηα πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο (ζει 56-57). 

Σέινο πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλά παξάγξαθν εμέηαζε ηνπ Γ.Π.. (ζηα ζεκεία 

ηνπιάρηζηνλ πνπ ζέινπκε λα αλαθεξζνχκε) θξίλνπκε απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηελ 

αλαγθαηφηεηα, απφ ηνλ Γήκν θαη άιιεο ππεξεζίαο, ηεο θαηαζθεπήο φισλ ησλ ζηνηρεησδψλ 

θαη απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ζηηο επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο Γεσξγηθψλ θαη Αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ (ζπζθεπαζηήξηα θ.ι.π.) ηεο πεξηνρήο αιιά θαη άιισλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(ζεξκνθήπηα, γεσζεξκία θ.ι.π.) φπσο είλαη ε χδξεπζε θαη απνρέηεπζε, ε ειεθηξνδφηεζε, 

ην νδηθφ δίθηπν, ηα δίθηπα απνθνκηδήο απνξξηκάησλ θ.ι.π..         

 

2.3.3. Πεξηνρή Οξγαλωκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγωγηθώλ Δξαζηεξηνηήηωλ (ΠΟΑΠΔ) 

εθηαηηθώλ – εκηεληαηηθώλ ηρζπνθαιιηεξγεηώλ (ζει. 17)       

Δηαθωλνύκε κε ηνλ ελ ιφγσ ζρεδηαζκφ εληφο ηεο δψλεο Α1 ηνπ Δζληθνχ πάξθνπ 

ΑΜΘ θαη ζε αλαδαζσηέα πεξηνρή γηα ηελ δεκηνπξγία ηρζπνθαιιηεξγεηψλ. Οη ιφγνη απηήο 

ηεο δηαθσλίαο καο είλαη πνιινί θαη πνηθίινη. Ο ΠΟΑΠΓ βξίζθεηαη θαηαξρήλ ζε κηα 



   

αλαδαζσηέα πεξηνρή ζηελ δψλε Α ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Α.Μ.Θ.. ε κηα ηέηνηα πεξηνρή 

νπνηαδήπνηε δξάζε αλ δελ πξνζερζεί ηδηαίηεξα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε 

πεξηβαιινληηθή δεκηά. Αθφκα θαη λα ζπληαρζεί ζρεηηθή πεξηβαιινληηθή κειέηε ε εκπεηξία 

θαη ε πξαθηηθή ζηελ πεξηνρή καο δείρλεη φηη ηέηνηεο κνλάδεο πνπ επνλνκάδνληαη εθηαηηθήο 

κνξθήο ζπλήζσο θαηαιήγνπλ λα είλαη ππεξεληαηηθήο εθηξνθήο, θαηαπαηψληαο θάζε 

πεξηβαιινληηθή κειέηε ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηα γεγελή είδε ηνπ Νέζηνπ θαη γεληθφηεξα ηνλ 

Νέζην θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 

Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζακε λα αληηπξνηείλνπκε ηελ δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ πάξθνπ 

(ζηελ ίδηα κε αλαδαζσηέα πεξηνρή ή ζε θάπνηα άιιε παξαπνηάκηα) αλαβίσζεο παιαηψλ 

θαιιηεξγεηψλ (θαιιηέξγεηεο π.ρ. ςπραλζψλ) ή εθηξνθψλ (π.ρ. βνπβάιηα) ζε πξφηππεο 

επηζθέςηκεο κηθξέο βηνινγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ζηηο νπνίεο ζα εθαξκφδνληαη παξαδνζηαθέο 

θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ηεο πεξηνρήο θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ γηα λα ηηο επηζθέπηνληαη φζνη επηζπκνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε ην 

ζρεδηαδφκελν ειεθηξηθφ ηξελάθη παξάιιεια ζηνλ Νέζην πνπ ζέιεη λα θάλεη ν Γήκνο θαη ζα 

πεξλάεη απφ απηέο ηηο πεξηνρέο. Οη εθηάζεηο απηέο ζα ελνηθηαζηνχλ απφ ηνλ δήκν ζε 

ππνςήθηνπο αγξφηεο πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηέηνηεο θαιιηέξγεηεο. Να ζαο 

ζπκίζνπκε φηη ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ππήξραλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο κέρξη ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο κεηά ηνλ β’ παγθφζκην πφιεκν θαη ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο.     

 

Π2.4.2.2. Δάζε – Δαζηθέο εθηάζεηο θαη αλαδαζωηέεο πεξηνρέο (ΠΕΠ2) (ζει.36) 

πκθσλνχκε ηα ιεγφκελα ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δαζψλ. Δάλ φκσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη δαζηθνί ράξηεο πνπ 

έρνπλ ήδε ζπληαρζεί (Γ.Γ. Ξεξηά) θαη ζπληάζζνληαη απηή ηε ζηηγκή ζην παξφλ ή ζε 

επφκελε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Γ.Π... 

 

Π. 2.4.2.4. Ρέκαηα (ζει. 37) 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΓΠ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε νξηνζέηεζε ησλ 

ξεκάησλ θαηφπηλ ζχληαμεο ζρεηηθήο πδξνινγηθήο κειέηεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

γίλνπλ εθηθηέο νη επεθηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ησλ νηθηζκψλ. Αθφκα ζα κπνξέζνπλ λα 

νξηζηνχλ έηζη νη πεξαηηέξσ δψλεο άκεζεο πξνζηαζίαο εθαηέξσζελ ησλ ξεκάησλ. Σα δε 

10κέηξα απφζηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε άιιε πεξηνρή ηνπ θεηκέλνπ αθνξνχλ 

νξηνζεηεκέλα ξέκαηα, ζε κε νξηνζεηεκέλα δελ κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε απφζηαζε απφ 

απηά θαη δελ επηηξέπεηαη θακία δξαζηεξηφηεηα γχξσ ηνπο. 

 



   

Π. 2.8.3. Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, Απνξξίκκαηα (ζει 51-53) 

Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ πξνζηαζία ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) 

πνπ ζα ζπλππάξρεη κε ηελ κνλάδα Καχζεο Γεπηεξνγελψλ Καχζηκσλ (ΜΚΓΚ)  θαη ην 

Κέληξν δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ΚΓΑΤ) 

 

Π. 3.5.2.6. Κνηλωληθόο εμνπιηζκόο ζε επίπεδν Δήκνπ. (ζει 99-100) 

Πξνηείλεηαη κε ην ΓΠ ε ιεηηνπξγία ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ζηαζκνχ ζην Ν.Γ. ηκήκα 

ηνπ νηθηζκνχ ηεο Υξπζνχπνιεο. Πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο δελ έρεη ελζσκαησζεί ε 

ηειεπηαία εμέιημε γηα κεηαθνξά ηνπ ζηνλ νηθηζκφ ηεο Γξαβνχλαο ζχκθσλα άιισζηε θαη κε 

ηηο δειψζεηο ηνπ Γεκάξρνπ (εθφζνλ δελ έρεη αιιάμεη θάηη κέρξη ζήκεξα). Ο νηθηζκφο ηεο 

Γξαβνχλαο άιισζηε βξίζθεηαη κέζα ζην νδηθφ δίθηπν θαη πνιχ θνληά ζηελ νξεηλή πεξηνρή 

κε ηηο κεγάιεο δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ηελ θάιπςε ηεο ππξνζβεζηηθήο 

ππεξεζίαο. 

 

Π. 3.7.2.2. Δίθηπν απνρέηεπζεο αθάζαξηωλ- όκβξηωλ (ζει 112-113) 

Όζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ ρψξνπ δηάζεζεο ησλ βνζξνιπκάησλ φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ΓΠ πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν Βηνινγηθφο Καζαξηζκφο ηεο 

Υξπζνχπνιεο γηα λα γίλεηαη εθεί ε ελαπφζεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. Σν ίδην ζα κπνξεί 

λα γίλεη γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο πνπ εμππεξεηνχληαη κε βφζξνπο. Απηφ ζα κπνξεί λα 

γίλεηαη κε κηθξή ρξέσζε θαη κέρξη λα θαηαζθεπαζηεί ην απαξαίηεην δίθηπν απφ ηνπο 

νηθηζκνχο πξνο ηνπο πξνηεηλφκελνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο. 

Όζνλ αθνξά ηψξα ηνπο 2 πξνηεηλφκελνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο ζην Δξαηεηλφ 

θαη ζην Υξπζνρψξη πηζηεχνπκε φηη απηφο ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγεζεί ζηα 

πιαίζηα κάιηζηα ελφο επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Νέζηνπ πάληνηε ππφ ηνπ βάξνπο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζρεδηαδφκελεο 

θαηαζθεπήο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζηελ Κεξακσηή. Άιισζηε ππάξρεη θαη ε δηαζέζηκε 

ηερλνινγία κε αληιίεο θεξηψλ πιψλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ ζηνπο βηνινγηθνχο εθεί 

πνπ ε δηαθνξά πςνκέηξνπ ιεηηνπξγεί εηο βάξνο καο. Με ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην αλάινγν δίθηπν. 

 

Π.4.3. Απαηηνύκελεο κειέηεο θαη έξγα (ζει. 116) 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέξε ηνπ ΓΠ είλαη απηφ. Όκσο δελ καο έρεη δνζεί φ 

κλεκνλεπφκελνο ζε απηφ πίλαθαο κε ηίηιν «Πρόγραμμα, Προϋπολογιζμός και 



   

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίηζης Προηεινόμενων Εργων και Παρεμβάζεων» . ζπλεπψο νη 

απφςεηο καο δελ κπνξνχλ λα είλαη νινθιεξσκέλεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

Παξφια απηά ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο έρνπκε αλαθεξζεί ζε νξηζκέλα 

έξγα θαη κειέηεο πνπ απαηηνχληαη αλαιφγσο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ. Δπηπξφζζεηα ζέινπκε 

λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε ζχληαμεο κηα πιήξνπο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο κειέηεο 

βνζθνθφξησζεο – βνζθνηθάλνηεηαο ησλ βνζθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεζηκεχζεη 

άκεζα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο θηελνηξνθίαο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ζηελ 

δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ.      

 


