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ΔΗΑΓΧΓΖ  

ΑΝΑΘΔΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Ζ κειέηε «Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (ΓΠ) Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο (λπλ ΓΔ Νέαο 

Κπδσλίαο Γήκνπ Υαλίσλ)» αλαηέζεθε απφ ηνλ "ηέσο" Γήκν Νέαο Κπδσλίαο1 ζηε 

ζχκπξαμε ησλ κειεηεηψλ: Κσζηή Γαζθαιάθε (Αξρηηέθηνλα / Πνιενδφκνπ - Υσξνηάθηε), 

Ησάλλαο Μειάθε (Αξρηηέθηνλα / Πνιενδφκνπ), ηέιηνπ Σζαθίξε (Αξρηηέθηνλα / 

Πνιενδφκνπ - Υσξνηάθηε), Γηάλλε Αξλέιινπ (Γαζνιφγνπ / Πεξηβαιινληνιφγνπ), 

Αηθαηεξίλεο Παπιάθε (Γεσιφγνπ) θαη Μηράιε Ληνλή (Γεσιφγνπ) ζηηο 30.12.2010 κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο (Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κε Αξ. Πξση.: 10384/30-12-

2010) ζχκθσλα κε ηελ ππ'. αξ. 124/2010 Απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

"ηέσο" Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο θαζψο θαη: 

 Σν Ν. 3316/2005 (ΦΔΚ 42/Α/22-02-2005) «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

 Σν Ν. 1337/1983 «Δπέθηαζε ησλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ, Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

 Σν Ν. 2508/1997 «Βηψζηκε Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο (Α΄ 124)», 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

 Σν Ν. 1515/1985 «Ρπζκηζηηθφ ζρέδην θαη πξφγξακκα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο» 

 Σν Ν. 2742/1999 «Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

 Σν Π.Γ. 23.2/06-03-1987 (ΦΔΚ 166/Γ΄) «Καηεγνξίεο θαη Πεξηερφκελν Υξήζεσλ 

Γεο» 

 Σν Ν. 716/1977 «Πεξί Μεηξψνπ Μειεηεηψλ θαη αλαζέζεσο θαη εθπνλήζεσο 

κειεηψλ» 

 Σελ ππ‟ αξ. 73814/6631/1994 (ΦΔΚ 606/Β΄) Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ «πεξί 

έγθξηζεο παξεθθιίζεσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 716/1977 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ 

απηνχ Π.Γ/ησλ» 

 Σν Π.Γ. 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο» 

 Σν Ν. 1032/1980 «Πεξί ζπζηάζεσο Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο» 

                                                           
1
  Ο Γήκνο Νέαο Κπδσλίαο απφ 01.01.2011 ελζσκαηψζεθε ζην Γήκν Υαλίσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο". 
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 Σν Π.Γ. 696/1974 «Ακνηβαί Μεραληθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 515/1989 θαη ηζρχεη ζήκεξα 

 Σε κε αξηζκφ 37691/12-09-2007 Απφθαζε Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθπφλεζε Μειεηψλ Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο 

πνπ ζπληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ κειεηψλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ (ΦΔΚ 1902/Β΄/14-09-

2007) 

 Σε κε αξηζκφ ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ. 107017/2006 (ΦΔΚ 1225/Β΄/05-09-2006) 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ «Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ», ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο «27εο Ηνπλίνπ 2001», ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ζα ζπληαρζεί ε ΜΠΔ 

 Σελ Απφθαζε 10788/ΦΔΚ 285/Γ΄/05-03-2004 «Έγθξηζε πνιενδνκηθψλ 

ζηαζεξνηχπσλ (standards) θαη αλψηαηα φξηα ππθλνηήησλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά 

ηελ εθπφλεζε ησλ ΓΠ, ησλ ΥΟΟΑΠ θαη ησλ Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ» 

 Σα αλαθεξφκελα ζηελ ππ‟ αξ. 9572/1845/06-04-2000 (ΦΔΚ 209/Γ΄/07-04-2000) 

Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ζρεηηθά κε Σερληθέο Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ 

ΓΠ/ΥΟΟΑΠ 

 Σε κε αξηζκφ ΒΜ6/0/3/30-11-1984 (εγθ. Β.8) Τ/γε ΤΓΔ γηα νδεγίεο θαηά ηελ 

ππνβνιή, έιεγρν θαη έγθξηζε κειεηψλ ηερληθψλ έξγσλ 

 Σν Ν. 1650/10-10-1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/2002, θαη φιεο ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Σε ινηπή λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο (Ν. 3852/10, ΦΔΚ 87/Α/10) θαη ηελ 

έληαμε ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο ζηνλ Καιιηθξαηηθφ Γήκν Υαλίσλ, ε 

εθπφλεζε ηνπ ΓΠ Νέαο Κπδσλίαο ζπλερίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 30, παξ. 3α, ηνπ Ν 

3889/10 (ΦΔΚ 182/Α/10) φπνπ νξίδεηαη φηη:  

«Δθθξεκείο θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο κειεηψλ έγθξηζεο ή αλαζεψξεζεο Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ 

Σρεδίσλ (ΓΠΣ) ή Σρεδίσλ Φσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΣΦΟΟΑΠ) 

επηηξέπεηαη λα ζπλερίδνληαη θαη λα εγθξίλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2508/1997 (ΦΔΚ 124 

Α΄) ζηα φξηα ησλ εδαθηθψλ πεξηθεξεηψλ ησλ δήκσλ γηα ηνπο νπνίνπο είραλ πξνθεξπρζεί 
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νη ζρεηηθέο κειέηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζρεηηθή απφθαζε αλάζεζεο ηεο εθπφλεζεο 

ηνπο ζα εθδνζεί κέρξη 31.12.10» 

Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη 

κε ηηο εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο κειεηψλ ΓΠ-.Υ.Ο.Ο.Α.Π., πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. 9572/1845/06.04.2000 (ΦΔΚ 209 Γ΄) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΠΔΥΧΓΔ).   

Σν αξρηθφ Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηεο Μειέηεο εγθξίζεθε κε ην Α.Π. 103883/31-1-12 

έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Τ.  Γήκνπ Υαλίσλ. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠΜ εγθξίζεθε κε ην Α.Π. 

61927/17-10-16 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Τ. Γήκνπ Υαλίσλ.  

Σν αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηεο κειέηεο εγθξίζεθε απφ ην Γ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε Α.Π. 

100991/12-12-2011. Μεηά απφ εγθξίζεηο παξαηάζεσλ (πίλαθαο ΔΗ-1), εγθξίζεθε ην 

αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηεο κειέηεο κε ην πξναλαθεξφκελν έγγξαθν ηεο ΓΣΤ 

Γήκνπ Υαλίσλ  κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠΜ (Α.Π. 61927/17-10-16). 

Ο Γήκνο Υαλίσλ κε ηελ 397/31.5.16 απνθ. ηνπ Γ (ΑΓΑ: 66ΒΜΧΖ5-ΤΞΗ) απνθάζηζε ηελ 

ελνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηψλ κειεηψλ ΓΠ πνπ εθπνλνχληαη ζηα φξηα 

ηνπ (Καιιηθξαηηθνχ) Γήκνπ Υαλίσλ  [ΓΠ Νέαο Κπδσλίαο, ΓΠ Αθξσηεξίνπ θαη ΓΠ 

Υαλίσλ & ησλ Πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Δι. Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, νχδαο θαη Κεξακεηψλ] θαη 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο ηνπ έθηαζεο,   θαηά ην Β1 ηάδην απηψλ.  

Απψηεξν ζηφρν απνηειεί ε εληαία ζεζκνζέηεζε ηνπ ΓΠ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.  

Με ηελ ππ‟ αξ. 24871/28-05-2015 Απφθαζε ηεο Γ.Σ.Τ.  Γήκνπ Υαλίσλ εγθξίζεθε ε 

αληηθαηάζηαζε Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ θαη Αλαπιεξσηή ηεο χκπξαμεο ησλ αλαδφρσλ – 

κειεηεηψλ. Κνηλφο εθπξφζσπνο νξίζηεθε ε Ησάλλα Μειάθε θαη αλαπιεξσηήο ν Κ. 

Γαζθαιάθεο.  

Δπίζεο, κε ην κε Α.Π. 17263/27-4-16 έγγξαθν ηεο ε Τπεξεζία απνδέρηεθε ηελ 

απνρψξεζε ηνπ Κ. Γαζθαιάθε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηελ ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε 

ηεο κειέηεο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο αλαδφρνπ ζχκπξαμεο.  Χο αλαπιεξσηήο 

εθπξφζσπνο νξίζηεθε ν η. Σζαθίξεο. 

εκεηψλεηαη φηη ην φλνκα ηνπ Κ. Γαζθαιάθε εκθαλίδεηαη θαη ζην παξφλ δηνξζσκέλν / 

ζπκπιεξσκέλν ηεχρνο, θαζψο ζπκκεηείρε ζηε ζχληαμε ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο πξφηαζεο, 

πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ. 
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ΟΜΑΓΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Αλάδνρνη 

Ησάλλα Μειάθε:    Αξρηηέθηνλαο / Πνιενδφκνο 

ηέιηνο Σζαθίξεο:   Αξρηηέθηνλαο / Πνιενδφκνο - Υσξνηάθηεο 

Κσζηήο Γαζθαιάθεο:   Αξρηηέθηνλαο / Πνιενδφκνο – Υσξνηάθηεο (*) 

Γηάλλεο Αξλέιινο:   Γαζνιφγνο / Πεξηβαιινληνιφγνο 

Αηθαηεξίλε Παπιάθε:   Γεσιφγνο 

Μηράιεο Ληνλήο:   Γεσιφγνο 

(*): Απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο  

Δηδηθνί Σπλεξγάηεο 

Γεκήηξεο Ρέληδνο:   Πνιηηηθφο Μεραληθφο / πγθνηλσληνιφγνο 

Σδνχιε Μσυζηάδε:   Πνιενδφκνο / Υσξνηάθηεο / GIS 

Αιεμάλδξα Μαπξνγφλαηνπ:  Πνιενδφκνο / Υσξνηάθηεο / Πεξηθεξεηνιφγνο 

 

πληνληζηήο / Δθπξόζσπνο:  Ησάλλα Μειάθε 

& Αληίθιεηνο    Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 3, ΣΚ 731 32 Υαληά 

Σει. 28210 42800, fax 28210 42378,  

e-mail: iomela@tee.gr    

 

Αλαπιεξσηήο:   ηπιηαλόο Σζαθίξεο  

πληνληζηήο / Δθπξόζσπνο Αγγέινπ Ππξξή 9, ΣΚ 11527 Αζήλα 

Σει. 210 7759531, fax 210 7710816,  

e-mail: sntsak@otenet.gr 
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ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ  

χκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ. 105896/20.12.2011 απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξ. 7366/10-02-

2015 απφθαζε ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο, ε Δπηηξνπή Δπίβιεςεο ηεο κειέηεο ζπγθξνηείηαη 

απφ ηνπο: 

 πειησηαθάξα Αιεμάλδξα: Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Υαλίσλ 

(επίβιεςε Υσξνηαμηθήο – Πνιενδνκηθήο Μειέηεο) 

 Γαζθαιάθε Μαξία: Μεραληθφο Οξπθηψλ Πφξσλ Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Υαλίσλ 

(επίβιεςε Γεσινγηθήο & Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο) 

πληνληζηήο ηεο Οκάδαο Δπίβιεςεο νξίζηεθε ε πειησηαθάξα Αιεμάλδξα, Σνπνγξάθνο 

Μεραληθφο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Υαλίσλ. 

Έξγν ηεο επίβιεςεο είλαη, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ. 90566/31.10.2011 ζρεηηθή απφθαζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο 

ηεο κειέηεο θαη εηδηθφηεξα ε παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε ρνξήγεζε νδεγηψλ γηα ηελ 

έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ε κέξηκλα γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη φ,ηη απαηηείηαη 

γηα ηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

χκθσλα κε ηελ ππ' αξ. 42283/29.05.2012 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ, φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 33/Γ/2016 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ (αξ. πξση. 

30748/8.6.16, ΑΓΑ: 62Β5ΧΖ5-ΚΤ3) ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο κειέηεο 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο: 

 Πξόεδξνο 

Μαξάθεο Ησάλλεο, αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ΤΓΟΜ Γήκνπ Υαλίσλ – 

Δθπξφζσπνο Γήκνπ Υαλίσλ 

 Αλαπιεξσηήο 

 Ξαλζνπδάθεο Γεώξγηνο, αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 

 Μέιε 

 Κνηιάδε Κπξηαθή, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο MSc, κε βαζκφ Γ΄ - Δθπξφζσπνο ηεο 

Γ/λζεο ΠΔΥΧ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 

 Αλαπιεξσηήο : Γνπλαιάθε Μαλνπέια, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο κε βαζκφ Γ΄  
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 Παπαθηιηππάθεο Νηθόιανο, Αγξνλφκνο - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο - 

Δθπξφζσπνο ΣΔΔ/Σκήκαηνο Γπη. Κξήηεο 

 Αλαπιεξσηήο: Σδνηδνιάθε Διεπζεξία, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο  

Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε Φξαγθάθε Δηξήλε, Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο 

Μεραληθφο ηεο Γ/λζεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 

 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                   Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:            
Η. ΜΔΛΑΚΖ -  Σ. ΣΑΚΗΡΖ-  Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Η. ΑΡΝΔΛΛΟ – Α. ΠΑΤΛΑΚΖ – Μ. ΛΗΟΝΖ 

  - 7 - 

   

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ & ΣΑΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ «Υξνλνδηαγξάκκαηνο» εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

«Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο» (ΠΠΜ), εθπνλείηαη ε κειέηε ηνπ «Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ 

ρεδίνπ» (ΓΠ) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ «θπξίσο» κειέηε, Υσξνηαμηθή – Πνιενδνκηθή, 

ηελ Πεξηβαιινληηθή (ΜΠΔ) θαη ηε Γεσινγηθή (ΜΓΚ). 

Ζ ηειεπηαία παξαδίδεηαη «απηνηειψο» ελψ νη δπν πξψηεο παξαδίδνληαη καδί ζην Α΄ 

ηάδην (ηεο αλάιπζεο), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζήο ηνπο ψζηε 

λα ππάξρεη ε ζρεηηθή πιεξφηεηα ζηελ απνηχπσζε ηεο «ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο» γηα 

ηελ πεξηνρή κειέηεο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ζην ηεχρνο θεηκέλνπ ηνπ Α΄ ηαδίνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Α΄ 

ηαδίνπ ηεο ζρεηηθήο Γεσινγηθήο Μειέηεο. Καηά ην Β1 ηάδην, φιεο νη κειέηεο 

παξαδίδνληαη απηνηειψο. 

Σν ΓΠ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 9572/1845/06.04.2000 Απφθαζε 

Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ, πνπ θαζνξίδεη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ην 

«πιήξεο ρσξνηαμηθφ ζρέδην ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ». Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, 

γεληθά, απνβιέπεη ζηελ ππνβνήζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη θαη παξάιιεια ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζήο ηεο ζε βάζνο 

ρξφλνπ πξνο φθεινο πξσηίζησο ηεο εθάζηνηε «ηνπηθήο θνηλσλίαο». Απηφ επηηπγράλεηαη: 

 Μέζσ ηεο «ηαθηνπνίεζεο ζην ρψξν» ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ (θαηνηθίαο, 

ηνπξηζκνχ, γεσξγίαο, βηνκεραλίαο θ.ιπ.) θαηά ηξφπν ψζηε ε θάζε κία λα 

«θαηαιάβεη» ηελ πεξηνρή πνπ «είλαη θαηάιιειε» θαη πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

αλάπηπμή ηεο. Δίλαη απηνλφεην φηη ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη σο πξφζθνξε γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο ρξήζεο πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ άιισλ θαη θπξίσο 

εθείλσλ πνπ ζα ηελ εκπφδηδαλ λα αλαπηπρζεί. 

 Μέζσ ηεο θαηάιιειεο "δηαζχλδεζεο" ησλ ρξήζεσλ απηψλ (θπθινθνξηαθά) θαη 

παξάιιεια ηεο θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο ησλ ινηπψλ έξγσλ ππνδνκήο (π.ρ. 

δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ) ψζηε ηειηθά νη πεξηνρέο ησλ ρξήζεσλ λα 

θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθέο. 

 Μέζσ ηεο «πξνζηαζίαο» ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε 

ηνπηθή αλάπηπμε γηαηί είλαη απηνλφεην φηη απηή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο ζην κέιινλ, 

πξνο φθεινο δειαδή θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ. 

Χο εθ ηνύηνπ ν ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο είλαη απαξαίηεηνο όρη κόλν γηα ηελ 

"εληαηηθνπνίεζε" αιιά θαη γηα ηελ «δηαηήξεζε» ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζε 

θάζε πεξηνρή, αθνύ δηαζθαιίδεη ηελ «πνηνηηθή» δηάζηαζή ηεο. 
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Με ην Ν.2508/97 ε πνιηηεία θαζφξηζε ηελ «ππνρξέσζε» θάζε ΟΣΑ λα ζπληάμεη ην ΓΠ / 

ΥΟΟΑΠ ηνπ, ην νπνίν πξέπεη λα αθνινπζεί ην ιεηηνπξγηθφ πξφηππν ησλ Αλνηθηψλ 

Πφιεσλ, εμεηδηθεχνληαο ηνλ ήδε ζεζκνζεηεκέλν Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, πνπ απνηειεί ην γεληθφ θαηεπζπληήξην πιαίζην ζην ρψξν ησλ 

Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ. Σν ζρέδην απηφ (ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο) έρεη 

ζεζκνζεηεζεί (ΦΔΚ 1486/Β΄/03) θαη ήδε αλαζεσξείηαη / επηθαηξνπνηείηαη. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 Με ηνλ φξν «Αλνηθηή Πφιε» ελλνείηαη κηα νκάδα γεηηνληθψλ νηθηζκψλ πνπ ζπλ-

ιεηηνπξγνχλ έρνληαο σο «θέληξν» έλαλ απφ απηνχο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρία απηνχ ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε ελίζρπζε φισλ ησλ θεληξηθνχ 

ραξαθηήξα νηθηζκψλ κε ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαη άιιεο ππνδνκέο, θαζψο θαη ε 

κέγηζηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κε ηνπο νηθηζκνχο επηξξνήο ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά ην ζρέδην πνπ ελ ζπληνκία ιέγεηαη ΓΠ: 

 Καζνξίδεη ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο ζα πνιενδνκεζνύλ ηα επόκελα ρξόληα θαη 

ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο κέζα ζε απηέο (ρξήζεηο γεο, βαζηθά δίθηπα, θ.ιπ.). 

 Καζνξίδεη Πνιενδνκηθέο Δλόηεηεο (ΠΔ) θαη εθηηκά ηηο αλάγθεο ηνπο ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη θνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο. 

 Καζνξίδεη ηηο πεξηνρέο αλάπιαζεο εληόο ησλ νηθηζκώλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνπο νηθηζκνχο πνπ έρνπλ ήδε ζεζκνζεηεκέλν φξην δελ επηηξέπεηαη 

πιένλ ε δηεχξπλζή ηνπο κε λέα δηνηθεηηθή πξάμε. Δίλαη δπλαηή φκσο ε "επέθηαζή" ηνπο 

κε ηελ έγθξηζε πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ. Απηφ φκσο επηηξέπεηαη λα γίλεη εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη απφ ην ΓΠ πνπ ζα εθπνλεζεί / ζεζκνζεηεζεί. Γηα λα επεθηαζεί, δει., έλαο 

νηθηζκφο πνπ έρεη φξηα πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα εγθξηζεί ην ΓΠ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ 

Γήκνπ, λα πξνβιέπεηαη ζε απηφ ε ζπγθεθξηκέλε επέθηαζε θαη κεηά λα εθπνλεζεί θαη λα 

εγθξηζεί ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ νηθηζκνχ. Δπέθηαζε ρσξίο εγθεθξηκέλν "ζρέδην 

πφιεο" δελ λνείηαη πιένλ. 

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ε δπλαηφηεηα πνιενδφκεζεο εληφο νξίσλ νηθηζκψλ, θαζψο 

θαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ πφιεσλ,  πθίζηαηαη αθφκα θαη αλ 

δελ έρεη εθπνλεζεί / ζεζκνζεηεζεί ΓΠ. ε πεξίπησζε, φκσο, εθπφλεζεο / 

ζεζκνζέηεζεο ΓΠ είλαη δπλαηφ λα πξνηαζνχλ / ζεζκνζεηεζνχλ εληφο πθηζηάκελσλ 

νξίσλ νηθηζκψλ θαη ζρεδίσλ πφιεσλ (λέεο) ρξήζεηο γεο, δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

ππάξρνπζεο, λα θαζνξηζηνχλ πεξηνρέο αλάπιαζεο, πεξηνρέο εθαξκνγήο πνιενδνκηθψλ 

κεραληζκψλ, θ.ιπ. ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θάζε 

(πθηζηάκελνπ) νηθηζκνχ. 
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 Καζνξίδεη ηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο γεο εθηόο ησλ νηθηζκώλ, όπσο: 

- Πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (όπσο βηνκεραλία, ηνπξηζκόο, θ.ιπ.). 

- Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) (όπσο ξεκαηηέο, δάζε, 

αξραηνινγηθνί ρώξνη, θ.ιπ.). 

- Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ν ‘έιεγρνο θαη πεξηνξηζκόο ηεο 

δόκεζεο’ / ΠΔΠΓ (όπσο γύξσ από ηνπο νηθηζκνύο, θ.ιπ.) 

 Πεξηιακβάλεη ηα γεληθά δίθηπα ππνδνκώλ (νδηθό θ.ιπ.) 

 Γηαηππώλεη ην Πξόγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαιχπηνληαο νη ξπζκίζεηο ηνπ ΓΠ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο έθηαζεο 

ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ, επηηπγράλεηαη ε ηαπηφρξνλε ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ εληφο θαη 

εθηφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ, κε ηξφπν ψζηε ε ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ έληαμεο 

πεξηνρψλ ζε ζρέδηα ή πξνο πνιενδφκεζε δψλεο λα «εμηζνξξνπείηαη» κε ηηο 

απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο, θπξίσο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν. Δπίζεο, νη κηθξνί 

νηθηζκνί ησλ νπνίσλ ε ξχζκηζε κέρξη ζήκεξα γηλφηαλ κεκνλσκέλα, ρσξίο λα είλαη 

απφξξνηα γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ, ηψξα εληάζζνληαη ζε επξχηεξα νηθηζηηθά ζχλνια, ηηο 

«αλνηθηέο πφιεηο», θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε νηθηζηηθή ηνπο νξγάλσζε ελαξκνλίδεηαη κε 

ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ δελ 

είλαη άιινη απφ ηηο «αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο», δει. ελφο κνληέινπ πνπ 

εμαζθαιίδεη καθξνρξφληα, "ρσξίο ηέινο" αλάπηπμε. 

Σν ΓΠ εθπνλείηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο πιεζπζκηαθήο θαη νηθνλνκηθήο εμέιημεο ηεο 

πεξηνρήο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ράξηεο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη θείκελα 

ψζηε λα πεξηέρεη ζχλνιν κέηξσλ, ζηφρσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ηφζν ζην 

ρψξν εθηφο ησλ νηθηζκψλ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο.  

πκπεξαζκαηηθά, ην ΓΠ απνηειεί όρη κόλν «ην πιήξεο ρσξνηαμηθό ζρέδην ηεο 

ρσξηθήο ελόηεηαο ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ», πνπ εμεηδηθεύεη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, αιιά θαη ην γεληθό - ζηξαηεγηθό 

πνιενδνκηθό ζρέδην ηνπ θάζε νηθηζκνύ μερσξηζηά. Απνηειεί δει. ην «όξακα» γηα 

ην κεζνπξόζεζκν κέιινλ ηνπ ρώξνπ ηεο κειέηεο. 

Ζ „έλαξμε‟ ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηνπ ΓΠ Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο έγηλε κε ηελ ππ‟ 

αξ.: 8185/16-12-2008 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζχκθσλα 

κε ηνπο Ν. 2508/1997 θαη Ν. 1337/1983.  

Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζε δχν (2) ζηάδηα, Α θαη Β. Σν Β ζηάδην ππνδηαηξείηαη ζε δχν 

ππνζηάδηα Β1 θαη Β2. 
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Α΄ Σηάδην  

Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ «αλάιπζε» ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηε 

«δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ ηάζεσλ» θαη ηε «δηαηχπσζε ηεο 

θαηαξρήλ πξφηαζεο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ» ξχζκηζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

ε απηφ ην ζηάδην εθπνλείηαη παξάιιεια, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε Γεσινγηθή Θεψξεζε 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ππφ ηε κνξθή "Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο Γεσινγηθήο 

Καηαιιειφηεηαο".  

Μέζσ ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ν 

θαηαξρήλ εληνπηζκφο ηκεκάησλ θαηάιιεισλ απφ γεσινγηθή άπνςε γηα νηθηζηηθή ή 

άιιεο κνξθήο δφκεζε, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ έλα πεξηβάιινλ αζθαιέο φζν αθνξά 

ζηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο θαη ζηνπο θηλδχλνπο απφ αλζξψπηλεο επεκβάζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη παξάιιεια ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ 

αμηφινγνπ γεσπεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ησλ αμηνπνηήζηκσλ γεσινγηθψλ πφξσλ. 

Αληηθείκελν ηεο γεσινγηθήο κειέηεο είλαη επίζεο ε πεξηγξαθή ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα δφκεζε, αιιά ππφ 

πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην είδνο ησλ πεξαηηέξσ κειεηψλ 

πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο 

νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ κειέηε απηή ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπφλεζε Μειεηψλ Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο (ΦΔΚ 190 / Β΄ / 

14-09-2007) θαη εγθξίζεθε απφ ηε Γ/λζε ΠΔΥΧ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 

(Α.Π.: νηθ 220/22-01-2015). 

Μεηά ηελ ππνβνιή θαη παξαιαβή ηνπ Α΄ ηαδίνπ έγηλε ε δεκφζηα παξνπζίαζή ηνπ απφ 

ηνλ Αλάδνρν ζηα Υαληά (έδξα ηνπ Γήκνπ), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα 

εθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ – Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο, κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ ζηηο 09-11-2012 

θαη ζηελ νπνία κεηείραλ εθπξφζσπνη ησλ ελδηαθεξφκελσλ Τπεξεζηψλ θαη ινηπψλ 

θνξέσλ. ηφρνο ηεο ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλάιπζεο θαη ε δηαηχπσζε 

απφςεσλ, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ρσξηθήο αλάπηπμεο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο.  

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζπλεθηηκψληαο ηηο ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ησλ αξκφδησλ 

Τπεξεζηψλ, έδσζε νδεγίεο θαηά ηελ θξίζε ηεο γηα ζπκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Α΄ ηαδίνπ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011. 

Αθνινχζεζε ε έγθξηζε ηνπ Α΄ ηαδίνπ (Α.Π. 18625/06-04-2015) θαη ε εληνιή έλαξμεο 

ηνπ Β1 ηαδίνπ (Α.Π. 46876/31-07-2015) απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ 

Υαλίσλ, κεηά ην απφ 17-07-2014 Πξαθηηθφ ΗΗ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηεο 

κειέηεο. 
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Β1 Υπνζηάδην 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη «ιεπηνκεξήο επεμεξγαζία ηνπ ΓΠ» κε βάζε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Α΄ ηαδίνπ θαη ηηο νδεγίεο - θαηεπζχλζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

θαη ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Παξάιιεια, εθπνλείηαη ε ηξαηεγηθή Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) θαη ε Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο 

(ΜΓΚ). 

Μεηά ηελ ππνβνιή θαη παξαιαβή ηνπ Β1 ππνζηαδίνπ ε κειέηε απνζηέιιεηαη απφ ην 

Γήκν ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο / θνξείο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο (αξζξ.4 §10 Ν.2508/97 θαη αξζξ.3 §2 Ν.1337/83). 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζπλεθηηκψληαο ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ / 

ππεξεζηψλ,  ηα πνξίζκαηα ησλ κειεηψλ ΜΠΔ & ΜΓΚ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε / 

γλσκνδφηεζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ, δίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο νδεγίεο - θαηεπζχλζεηο γηα 

ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο (Β2 ππνζηάδην ηεο κειέηεο). 

Β2 Υπνζηάδην 

Αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππνζηαδίνπ Β1 ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο, ψζηε ε πξφηαζε ηεο κειέηεο λα πάξεη ηελ ηειηθή "κνξθή" ηεο.  

Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ Β2 ππνζηαδίνπ θαη ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

εληνιψλ, ε κειέηε απνζηέιιεηαη απφ ην Γήκν ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο 

γηα ζεζκνζέηεζε. χκθσλα κε ηνλ πξφζθαηα ςεθηζκέλν Ν. 4447/2016, ηα Σνπηθά 

Υσξηθά ρέδηα (πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα ΓΠ / ΥΟΟΑΠ) εγθξίλνληαη κε Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τ.Π.ΔΝ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τ.Π.Δ.Ν. θαη γλψκε ηνπ ΚΔΤΠΟΘΑ.  

εκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα κειέηε αθνινπζεί ηελ πξφηεξε δηαδηθαζία ζεζκνζέηεζεο ηνπ 

Ν.2508/1997, δει. εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Κξήηεο,  κεηά απφ γλψκε ηνπ ΤΠΟΘΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

Σν Β1 Τπνζηάδην ηεο κειέηεο ππνβιήζεθε αξρηθά κε αξ. πξση. 3117/20-1-16. Καηφπηλ 

ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ησλ παξαδνηέσλ (αξ. πξση. 44917/10-8-17) 

ππνβάιιεηαη ην παξφλ.  

Ζ δηάξζξσζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ζχληαμεο κειεηψλ ΓΠ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο θεθάιαηα: 

Σν Κεθάιαην Π1: «Γνκηθό ρέδην Υσξηθήο Οξγάλσζεο», παξνπζηάδεη ζπλζεηηθά ην 

πξνηεηλφκελν πξφηππν νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο ΓΔ Νέαο 

Κπδσλίαο. Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ εθθξάδνπλ ηε ζχλζεζε ησλ ζηφρσλ ησλ 

ππεξθείκελσλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Α΄ ηαδίνπ. Παξνπζηάδεη, 

επίζεο, ηα βαζηθά πξνγξακκαηηθά κεγέζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε επεθηάζεσλ. 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                   Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:            
Η. ΜΔΛΑΚΖ -  Σ. ΣΑΚΗΡΖ-  Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Η. ΑΡΝΔΛΛΟ – Α. ΠΑΤΛΑΚΖ – Μ. ΛΗΟΝΖ 

  - 12 - 

   

Σν Κεθάιαην Π2: «Οξγάλσζε Υξήζεσλ Γεο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο», 

παξνπζηάδεη ηηο πξνηεηλφκελεο ρσξηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο ΓΔ 

Νέαο Κπδσλίαο. Οη ξπζκίζεηο απηέο αλάγνληαη ζε ηέζζεξηο (4) βαζηθέο θαηεγνξίεο 

πεξηνρψλ: Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ) - πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο Οηθηζηηθέο 

Πεξηνρέο θαη ηηο Πεξηνρέο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ-,  Πεξηνρέο Δηδηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ), Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ) θαη 

Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ (ΠΗΥ).  

Σν Κεθάιαην Π3: «Γεληθή Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη Ρύζκηζε Οηθηζηηθώλ 

Τπνδνρέσλ»,  αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζηνπο ήδε ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο, ζηηο λέεο πξνο πνιενδφκεζε 

νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, 

θαζνξίδνληαη νη αλάγθεο ζε γε γηα θνηλφρξεζηεο θαη θνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο.  

Σέινο, ην Κεθάιαην Π4: «Πξόγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ», αλαθέξεηαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ Φνξέα Δθαξκνγήο, ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο (ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, 

κειέηεο, έξγα) θαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο Τινπνίεζεο. 

Φξνληθφ πνξείαο κειέηεο ΓΠΣ Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο 

Σν ρξνληθφ ηεο πνξείαο ηεο κειέηεο ΓΠ Νέαο Κπδσλίαο απφ ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο 

ηεο κειέηεο έσο ζήκεξα θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα ΔΗ. 1. 

Πίλαθαο ΔΗ. 1: Υξνληθό πνξείαο κειέηεο ΓΠ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

Α/Α Ζκεξνκελία Αξηζκφο πξσηνθφιινπ / ΑΓΑ Δλέξγεηα 

1 08-12-2010 
124/2010 απνθ. Γεκαξρηαθήο 
Δπηηξνπήο Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο 

Έγθξηζε αλάζεζεο κειέηεο 

2 17-12-2010 ΑΠ: 10135 Γήκνπ Νέαο Κπδσλάο 

Πξφζθιεζε πξνζθφκηζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ άξζξνπ 23 ηεο 
πξνθήξπμεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

3 30-12-2010 ΑΠ: 10384 Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο 
Τπνγξαθή ηδησηηθνύ 
ζπκθσλεηηθνύ 

4 31-10-2011 ΑΠ: 90566 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ Οξηζκφο επηβιεπφλησλ 

5 16-11-2011 ΑΠ: 96303 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ Δληνιή έλαξμεο εξγαζηψλ Α΄ηαδίνπ 

6 12-12-2011 ΑΠ: 100991 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ Έγθξηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

7 31-01-2012 ΑΠ: 103883 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 
κειέηεο 

8 07-02-2012 ΑΠ: 9564 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Τπνβνιή ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο 
κειέηεο 

9 06-03-2012 ΑΠ: 17409 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Τπνβνιή Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο 
Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο 
(ΠΜΓΚ) 

10 29-05-2012 ΑΠ: 42283 απνθ.  Γεκάξρνπ Υαλίσλ 
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο Μειέηεο 

11 01-10-2012 ΑΠ: 81911 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Γηαβίβαζε ηεο ΠΜΓΚ ζηελ ΠΔΥΧ 
ηεο Απνθεληξ.  Γηνίθεζεο Κξήηεο 
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Α/Α Ζκεξνκελία Αξηζκφο πξσηνθφιινπ / ΑΓΑ Δλέξγεηα 

12 23-10-2012 ΑΠ: 79961 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ  
Παξαηεξήζεηο ζηα παξαδνηέα ηνπ 
Α'  ηαδίνπ 

13 09-11-2012 
ΑΠ: 85972/15-10-12 Γήκνπ (απνζηνιή 
ηεο πξόζθιεζεο πξνο ηνπο θνξείο) 

Παξνπζίαζε ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο 
κειέηεο ζε θνξείο - Τπεξεζίεο 

14 01-03-2013 ΑΠ: 17057 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Δπαλππνβνιή δηνξζσκέλεο / 
ζπκπιεξσκέλεο ηεο ΠΜΓΚ 

15 28-03-2013 ΑΠ: 17057 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Γηαβίβαζε ηεο ΠΜΓΚ ζηελ ΠΔΥΧ 
ηεο Απνθεληξ.  Γηνίθεζεο Κξήηεο 

16 04-04-2014 ΑΠ: 26782 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ  

Δηζήγεζε πξνο Γ Γήκνπ Υαλίσλ 
γηα έγθξηζε παξάηαζεο θαη έθδνζε 
ηεο κε αξ. 452/2014 απόθαζεο Γ 
Γήκνπ Υαλίσλ ζρεηηθά κε ηελ 
έγθξηζε ηεο 2

εο
 παξάηαζεο ηεο 

κειέηεο  

17 17-04-2014 ΑΠ: 30626 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Οινθιήξσζε παξαηεξήζεσλ ζηα 
παξαδνηέα ηνπ Α΄ ηαδίνπ 

18 17-04-2014 Πξαθηηθφ ΗΗ 
Παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο ζηα παξαδνηέα 
ηνπ Α΄ ηαδίνπ 

19 19-06-2014 Α.Π.: 47324 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 

Έγθξηζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
δηνξζψζεσλ ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο 
κειέηεο θαηά 20 εκέξεο απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο έγθξηζεο ηεο ΠΜΓΚ 
ζηελ νκάδα κειέηεο, κεηά ηελ 
452/2014 απνθ. Γ Γήκνπ Υαλίσλ 

20 30-06-2014 
ΑΠ: 2151 Γ/λζε ΠΔΥΧ  Απνθεληξ. 
Γηνίθεζε Κξήηεο 

Γηαβίβαζε ζηελ νκάδα κειέηεο ηεο 
απφ 4-9-13 αμηνιφγεζεο ηεο ΠΜΓΚ 

21 25-11-2014 
ΑΠ: 86194/14-11-2014 

(απνζηνιή πξφζθιεζεο) 

Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε – 
ζπδήηεζε κε ηε λέα Γεκνηηθή Αξρή 
φισλ ησλ κειεηεηψλ ΓΠ Γήκνπ 
Υαλίσλ 

22 10-12-2014 Α.Π.: 91360 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Δπαλππνβνιή ηειηθψο δηνξζσκέλεο 
/ ζπκπιεξσκέλεο ΠΜΓΚ 

23 22-01-2015 
Α.Π.: νηθ. 220 Γ/λζε ΠΔΥΧ  
Απνθεληξ. Γηνίθεζε Κξήηεο 

Έγθξηζε ΠΜΓΚ 

24 10-02-2015 ΑΠ: 7366 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 

Αληηθαηάζηαζε κέινπο Δπηηξνπήο 
Δπίβιεςεο  

(απνρψξεζε θαο Ατβαιηψηε) 

25 02-03-2015 ΑΠ: 11597 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 

Τπνβνιή ζπκπιεξσκέλνπ / 
δηνξζσκέλνπ θαη 
επηθαηξνπνηεκέλνπ Α' ηαδίνπ 
ηεο κειέηεο 

26 06-04-2015 ΑΠ: 18625 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Έγθξηζε ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο 
κειέηεο 

27 28-05-2015 ΑΠ: 24871 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 

Αληηθαηάζηαζε θνηλνχ εθπξνζψπνπ 
& αλαπιεξσηή θνηλνχ εθπξνζψπνπ 
ηεο νκάδαο κειέηεο 

(θνηλφο εθπξφζσπνο: Η. Μειάθε) 

28 31-07-2015 ΑΠ: 46876 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Δληνιή έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ 
ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο κειέηεο 

29 26-08-2015 ΑΠ: 49539 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Έγθξηζε αλαζεσξεκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο κειέηεο 

30 28-12-15 Απνθ. Γεκνη. πκβνπιίνπ 1054/2015 Έγθξηζε 3
εο

 παξάηαζεο ηεο κειέηεο 

31 20-1-16 ΑΠ: 3117 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Αξρηθή ππνβνιή ηνπ Β1 ηαδίνπ 
ηεο κειέηεο 
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Α/Α Ζκεξνκελία Αξηζκφο πξσηνθφιινπ / ΑΓΑ Δλέξγεηα 

32 27-4-16 ΑΠ: 17263 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 

Απνδνρή απφ ηελ Τπεξεζία ηεο 
απνρψξεζεο ηνπ Κ. Γαζθαιάθε 
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.  

Οξηζκφο η. Σζαθίξε σο 
αλαπιεξσηή εθπξνζψπνπ. 

33 31-5-16 Απνθ. Γεκνη. πκβνπιίνπ 397/2016 
Δλνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ 
αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηώλ κειεηώλ 
ΓΠ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

34 8-6-16 ΑΠ: 30748 απνθ.  Γεκάξρνπ Υαλίσλ 

Αληηθαηάζηαζε Πξνέδξνπ 
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
Μειέηεο (λένο Πξφεδξνο θ. 
Μαξάθεο) & αλαπιεξσηή ηνπ 

35 13-6-16 Απνθ. Γεκνη. πκβνπιίνπ 439/2016 Έγθξηζε 4
εο

 παξάηαζεο ηεο κειέηεο 

36 17-8-16 Απνθ. Γεκνη. πκβνπιίνπ 633/2016 Σξνπνπνίεζε ηεο απνθ. 439/16 

37 17-10-16 ΑΠ: 61927 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Έγθξηζε αλαζεσξεκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο & ΠΠΜ 

38 10-8-17 ΑΠ: 44917 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Παξαηεξήζεηο επί ησλ 
παξαδνηέσλ ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο 
κειέηεο 
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Π.1 -  ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΔ ΝΔΑ 
ΚΤΓΧΝΗΑ 

(Υάξηεο Π.1: ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ, ΚΛ. 1:25.000) 

Σν δνκηθφ ζρέδην ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, πνπ απνηππψλεηαη 

ζρεκαηηθά ζην Υάξηε Π.1, πεξηγξάθεη ην ”πξφηππν αλάπηπμήο ηεο θαη νξγάλσζεο ηνπ 

νηθηζηηθνχ ηεο δηθηχνπ”. 

Π.1.1 - ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΣΔΛΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Ζ ηειηθή πξφηαζε ηεο κειέηεο δηαξζξψλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε:  

1. Σν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο απηφ νξίδεηαη θπξίσο απφ ηνπο:  

-  Ν. 2508/1997 (ΦΔΚ 124/Α/1997)  – "Βηψζηκε Οηθηζηηθή Αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ"  

-  Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α/2014) – "Υσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή Μεηαξξχζκηζε – 

Βηψζηκε Αλάπηπμε", φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 

241/Α/2016) «Υσξηθφο ρεδηαζκφο – Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

-  Ν. 4280/2014 (ΦΔΚ 159/Α/2014) – "Πεξηβαιινληηθή Αλαβάζκηζε θαη Ηδησηηθή 

Πνιενδφκεζε – Βηψζηκε Αλάπηπμε Οηθηζκψλ. Ρπζκίζεηο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο"  

-  Ν. 2742/1999 (ΦΔΚ 207/Α/1999) - «Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο & Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» 

-  ηελ ππ‟ αξ. 9572/1845/2000  Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 209/Γ/2000) - 

«Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κειεηψλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ & ακνηβέο εθπφλεζεο»  

-  ηελ ππ‟ αξ. 10788/2004 Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 285/Γ/2004) - 

«Έγθξηζε πνιενδνκηθψλ ζηαζεξνηχπσλ θαη αλψηαηα φξηα ππθλνηήησλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εθπφλεζε ΓΠ/ΥΟΟΑΠ θαη ΠΜ». 

2. Σν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο κειέηεο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

ππ‟ αξ. 25291/03 Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ - «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο  Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» θαη ηελ 

ηξέρνπζα κειέηε «Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ  

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο», ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί θαη παξαιεθζεί απφ ην ΤΠΔΝ αιιά 

δελ έρεη αθφκα ζεζκνζεηεζεί. Δπίζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε  75/2015 απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε άπνςεο γηα 

ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο απηήο (ΑΓΑ: ΧΓ0Ο7ΛΚ-ΥΓΞ). 

3. Σηο αλαπηπμηαθέο θαη ινηπέο θαηεπζχλζεηο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα 

ζεζκνζεηεκέλα ππεξθείκελα επίπεδα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ (Γεληθφ Πιαίζην 
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Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, Δηδηθά Πιαίζηα Σνπξηζκνχ – 

Βηνκεραλίαο – ΑΠΔ, Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, ΔΠΑ / ΠΔΠ 

Κξήηεο 2014-2020). εκεηψλεηαη φηη ην  Δηδηθφ Πιαίζην Σνπξηζκνχ, κεηά ηελ  519/2017 

απφθαζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ, είλαη ζε δηαδηθαζία επαλαζχληαμεο. 

4. Δπηπιένλ, ην ΓΠ ελαξκνλίδεηαη θαη κε ην ηξαηεγηθφ ρέδην ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, πνπ 

εθθξάδεη ην "φξακα" ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ ηξέρνπζα 5εηία θαη αλαιχεηαη ζην 

5εηέο Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Υαλίσλ 

2014-2019), Υαληά 2015. 

5. Σα πξνγξακκαηηδφκελα ή εθηεινχκελα έξγα / δξαζηεξηφηεηεο, κε ζεκαληηθέο ρσξηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

6. Σηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο, φπσο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 

Α.5-1 (αλάιπζε S.W.O.T. Α΄ ζηαδίνπ κειέηεο). 

Όζνλ αθνξά ζηηο πξνβιέςεηο ηεο ηειηθήο πξόηαζεο – κε δεδνκέλν φηη νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ ηφπνπ δελ 

αλακέλεηαη λα αξζνχλ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο κειέηεο – θύξην δεηνύκελό 

ηνπο είλαη ε αλάδεημε ησλ βαζηθώλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, 

πξνθεηκέλνπ ε πιήξεο αμηνπνίεζή ηνπο λα "πξνθαιέζεη" ηελ αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ζηνρεχεη θπξίσο:  

 ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε "πξνλνκηνχρσλ" πεξηνρψλ α΄ θαηνηθίαο γηα ηελ θάιπςε 

κειινληηθψλ αλαγθψλ ηνπ Π Υαλίσλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελίζρπζε ηεο 

"θεληξηθφηεηαο" ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ κέζσ ηεο πνιενδνκηθήο επέθηαζεο θαη 

πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο Γαιαηάο – Γαξάηζν  

 ηε δηαηήξεζή ηνπο σο "αδφκεησλ", ζηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ παξαιηαθψλ 

– πεξηαζηηθψλ ηφπσλ ππαίζξηαο αλαςπρήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Π Υαλίσλ 

 ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ – 

παξαζεξηζκνχ θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο δψλεο 

 ηε ζπγθέληξσζε / έιεγρν ησλ κνλάδσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα (βηνηερλίεο, 

θ.ιπ.)  

 ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζε πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο πνπ 

έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

 ηελ αλάπηπμε ΑΠΔ (θσηνβνιηατθά ιφγσ ειηνθάλεηαο) ζε πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηνρεχζεσλ απαηηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα:  

- ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη 

θπξίσο ηνπ παξαιηαθνχ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κέζσ θαζνξηζκνχ πεξηνρψλ 

εηδηθήο πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ζπγθξνηνχλ ηε βάζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ / 
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πφξσλ ηνπ ηφπνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο κεγάιεο έθηαζεο 

αδφκεηεο πεξηνρέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πφινη ππαίζξηαο αλαςπρήο ππεξηνπηθήο 

ζεκαζίαο, 

- ε απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ ζχγθξνπζεο ησλ ρξήζεσλ γεο, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ρξήζεσλ γεο (θαζνξηζκφο ησλ "θχξησλ" αλά πεξηνρή θαη απνθιεηζκφο ρξήζεσλ κε 

ζπκβαηψλ / αληαγσληζηηθψλ κε απηέο) θαη ηειηθά ν θαζνξηζκφο κεγάισλ πεξηνρψλ / 

δσλψλ γηα ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ (ηνπξηζκφο / 

παξαζεξηζκφο – γεσξγία / θηελνηξνθία – κεηαπνίεζε), 

- ν πεξηνξηζκφο ηεο δφκεζεο ζηνλ εμσ-αζηηθφ ρψξν θαη ε παξνρή θηλήηξσλ 

εγθαηάζηαζεο εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ (πνιενδφκεζε πεξηνρψλ -  ζηε 

ινγηθή ηνπ κνληέινπ ηεο "ζπκπαγνχο πφιεο" -, δηαηήξεζε ηνπ "ραξαθηήξα" ησλ 

νηθηζκψλ θαη αλαβάζκηζή ηνπο κέζσ αλαπιάζεσλ ησλ "ηζηνξηθψλ / παξαδνζηαθψλ" 

ηνπο ππξήλσλ, θ.ι.π.) 

- ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κνληέινπ ηεο "αλνηρηήο πφιεο", πνπ ζπλζέηνπλ 

νη νηθηζκνί ηεο ΓΔ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ νηθηζκψλ "θεληξηθνχ" ραξαθηήξα 

- ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔ. 

Π.1.1.1 -  πκβαηόηεηα κε βαζηθέο θαηεπζύλζεηο Τπεξθείκελσλ Δπηπέδσλ 

Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ & κε ηα ΓΠ / ΥΟΟΑΠ ησλ όκνξσλ 

ρσξηθώλ ελνηήησλ. 

Πξνγξακκαηηδόκελα ή εθηεινύκελα έξγα -δξαζηεξηόηεηεο, κε 

αμηόινγεο ρσξηθέο επηπηώζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σν Πξνγξακκαηηθφ Πιαίζην ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλεη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηηο 

επξχηεξεο αλαπηπμηαθέο θαη ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ ππεξθείκελσλ ηνπ ΓΠ 

επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ – πξνγξακκαηηζκνχ, ηηο πξνβιέςεηο ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ  

ΓΠ / ΥΟΟΑΠ ησλ φκνξσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξακκαηηδφκελα ή 

εθηεινχκελα έξγα - δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή ελφηεηα ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο θαζψο θαη 

ηνλ 5εηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (2014-2019).  

Σπκβαηόηεηα ηεο Πξόηαζεο ηνπ ΓΠΣ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Κπδσλίαο κε ηα 

Υπεξθείκελα Δπίπεδα Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ  

Σα ππεξθείκελα επίπεδα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ηα εμήο: 

- ην ζεζκνζεηεκέλν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

(Δζληθφ Υσξνηαμηθφ), θαη ηα Σνκεαθά, Δηδηθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα γηα ηνλ Σνπξηζκφ, 
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γηα ηε Βηνκεραλία, γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), γηα ηηο 

Τδαηνθαιιηέξγεηεο θαη γηα ηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο.  

εκεηψλεηαη φηη ην  Δηδηθφ Πιαίζην Σνπξηζκνχ, κεηά ηελ  519/2017 απφθαζε ηνπ Δ΄ 

Σκήκαηνο ηνπ ηΔ,  είλαη ζε δηαδηθαζία επαλαζχληαμεο. Δπεηδή δελ έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί αθφκα νη πξνβιέςεηο ηνπ, ζε φηη αθνξά ηελ πεξηνρή κειέηεο 

δηαηεξνχκε, ζην παξφλ ηεχρνο, ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαξγεζέληνο. 

- ην ζεζκνζεηεκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) Πεξηθέξεηαο Κξήηεο,  

-  ην ΔΠΑ 2014-2020 θαη εηδηθφηεξα ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΠΔΠ) 

Κξήηεο 2014-2020. 

Μεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ εζληθνχ θαη εηδηθφηεξα ησλ ηνκεαθψλ πιαηζίσλ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν, ηα ΓΠ / ΥΟΟΑΠ θαινχληαη πιένλ λα εμεηδηθεχζνπλ 

ζηνλ ρψξν ηνπο επηπιένλ ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηα παξαπάλσ.  

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαζεσξείηαη ην ΠΠΥΑΑ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο,  ψζηε λα πξνζαξκνζζεί ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ελζσκαηψλνληαο 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ηνκεαθψλ πιαηζίσλ εζληθνχ επηπέδνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο έιαβαλ θπξίσο ππφςε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (Β1 ηάδην 

ηεο κειέηεο) θαζψο θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο / παξαηεξήζεηο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ πνπ 

έρνπλ ήδε δηαηππσζεί ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο δηαβνχιεπζεο θαη ηελ 75/2015 απφθαζε 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε άπνςεο γηα 

ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο απηήο (ΑΓΑ: ΧΓ0Ο7ΛΚ-ΥΓΞ). 

πγθεθξηκέλα ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο: 

 Καηαηάζζεη ηε ΓΔ ζηελ αλαπηπμηαθή ελφηεηα Υαλίσλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

αλαπηπμηαθή ππν-ελφηεηα Υαλίσλ, 

 Καηαηάζζεη ηε ΓΔ ζηηο "επξείεο δψλεο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ" θαη εηδηθφηεξα:  

 ηελ παξάθηηα δψλε ηεο ΓΔ (απφ ηελ αθηή έσο ηνπο νηθηζκνχο ηαιφ – Γαιαηά – 

Γαξάηζν) ζηελ θαηεγνξία "παξάθηηα δψλε αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νηθηζηηθήο 

θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πνηνηηθήο / πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο"  

 ηελ ππφινηπε έθηαζε ηεο ΓΔ ζηελ θαηεγνξία "δψλε αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα" 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έθηαζε ηεο ΓΔ δελ εκπίπηεη ζε "επξεία δψλε αλάπηπμεο ΑΠΔ". 

 Καηαηάζζεη ηε ΓΔ ζηε ρσξηθή ελφηεηα "ηνπίσλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο"  
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 ε ζρέζε κε ηελ παξάθηηα δψλε ηεο ΓΔ:  

 ηελ θαηαηάζζεη ζηηο "πεξηνρέο κε θέξνπζα ηθαλφηεηα θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ" 

 ηελ θαηαηάζζεη ζηηο "παξάθηηεο πεξηνρέο πςειήο επηζθεςηκφηεηαο"  

 πξνηείλεη, ζην Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκφ, ηελ θαηάηαμε ηεο ΓΔ ζηηο 

"αλαπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο" (Α1) θαη φρη ζηηο "αλαπηπζζφκελεο 

ηνπξηζηηθά πεξηνρέο" (Α2) πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα 

 ηελ θαηαηάζζεη (ζην ζρεηηθφ θείκελν) ζηελ θαηεγνξία ησλ "ηδηαίηεξα 

ππνβαζκηζκέλσλ ηνπίσλ" (γξακκηθή αλάπηπμε κε πίεζε αζηηθνπνίεζεο φπνπ 

ζπλππάξρνπλ κηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ελνηθηαδφκελα θαηαιχκαηα, 

βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο κνλάδεο…) 

 αλαθέξεη φηη: "επηδηψθεηαη ε ζηαδηαθή εμπγίαλζε ησλ ρξήζεσλ γεο (γεσξγηθή γε 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, α' θαη β' θαηνηθία, θ.α.) θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ζεκαληηθέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, α' θαη β' θαηνηθία, θσηνβνιηατθά) πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ δηεπξπκέλε παξάθηηα δψλε απφ Φαληά / Γαιαηά έσο 

Κνιπκπάξη" 

 ε ζρέζε κε ην πξφηππν ρσξηθήο αλάπηπμεο:  

 ηα Υαληά ραξαθηεξίδνληαη σο "πξσηεχνλ εζληθφο πφινο (αλάπηπμεο) 

δηαπεξηθεξεηαθήο αθηηλνβνιίαο"  

 ν βφξεηνο άμνλαο αλάπηπμεο ηεο Κξήηεο (θαηά κήθνο ηνπ ΒΟΑΚ) ραξαθηεξίδεηαη 

σο "ρεξζαίνο άμνλαο αλάπηπμεο εζληθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο" 

Δηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔ επηζεκαίλνληαη: 

 ζεκαληηθά κεκνλσκέλα ζηνηρεία θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπίνπ  

 ππνδνρείο ζπγθέληξσζεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παξά ηελ επαξρηαθή 

νδφ Υαληά – Αιηθηαλφο 

 ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο (θπιαθέο Αγηάο) 

Δπί ησλ πξνηάζεσλ απηψλ έρνπλ ήδε δηαηππσζεί αληηξξήζεηο ζην πιαίζην 

γλσκνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ. πγθεθξηκέλα: 

Α - Ο Γήκνο Υαλίσλ, ζηελ ππ' αξ.: 462/2015 ζρεηηθή απφθαζε Γ, κεηαμχ άιισλ:  

 Δπηζεκαίλεη φηη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηα ΓΠ ησλ επηκέξνπο ΓΔ 

ηνπ Γήκνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζηνχλ ρξήζεηο γεο ζην ζχλνιν ηεο 

έθηαζήο ηνπ. Παξάιιεια, έρεη αλαηεζεί ε ζχληαμε ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο κειέηεο. 

Χο εθ ηνχηνπ θξίλεη ζθφπηκν: 
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 Να επαλεμεηαζηεί ε πξφηαζε εμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ σο πξνο ηε ρσξηθή 

ππν-ελφηεηα ησλ Υαλίσλ θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο νινθιήξσζεο ησλ κειεηψλ ΓΠ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

 Να γίλεη "εηδηθή" αλαθνξά ζην "αζηηθφ ζπγθξφηεκα Υαλίσλ" πνπ έρεη επεθηαζεί 

εθηφο ηεο ΓΔ Υαλίσλ πξνο ηηο φκνξεο ΓΔ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πξνο ηε ΓΔ 

Νέαο Κπδσλίαο), φπνπ ππάξρνπλ επηά (7) νηθηζκνί κε ζρεηηθά ζεκαληηθέο 

πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο, άλσ ησλ 3.000 θαη. (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

νηθηζκφο Γαξάηζν).  

Δηδηθφηεξα σο πξνο ηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο: 

 ηνλίδεη φηη ε ζηαδηαθή εμπγίαλζε ησλ ρξήζεσλ γεο απνηειεί θξίζηκν δήηεκα 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηνπξηζκνχ, γεσξγίαο, 

βηνκεραλίαο θαη φηη επηρεηξείηαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ κέζσ ηνπ ΓΠ πνπ 

εθπνλείηαη 

 πξνηείλεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ "πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο" ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (ε θπξηφηεξε ηνπξηζηηθή δψλε 

ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο) 

 πξνηείλεη λα δηνξζσζεί ε αλαθνξά "Νέα Κπδσλία" σο έλα απφ ηα 

πεξηθεξεηαθά, κηθξά, αζηηθά θέληξα ελψ ελλνείηαη ν νηθηζκφο Γαιαηάο  

 πξνηείλεη λα απαιεθζνχλ νη ζέζεηο ππνδνρέσλ ΔΠ θαη ΒΗΤΠ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο θαζψο δελ πθίζηαληαη 

εγθεθξηκέλεο ρσξνζεηήζεηο 

 πξνηείλεη λα δηνξζσζεί ε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Βηνινγηθνχ ηνπ 

βφξεηνπ άμνλα (ηεο ΓΔΤΑΒΑ) απφ ηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο / πεξηνρή Γαιαηά 

ζηνλ φκνξν Γήκν Πιαηαληά / πεξηνρή Γεξαλίνπ 

 πξνηείλεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε λεζίδα Άγηνη Θεφδσξνη ζηνπο "κηθξνχο 

λεζησηηθνχο ρψξνπο" ηεο Πεξηθέξεηαο, 

 πξνηείλεη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ δσλψλ ηνπ Γήκνπ (ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ παξάθηησλ 

πεξηνρψλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο αλαπηπγκέλεο Α1, αλαπηπζζφκελεο Α2, 

θ.ιπ. πεξηνρέο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζκφ) 

 πξνηείλεη ηελ πξνψζεζε ηνπ θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο 

ζηελ παξάθηηα πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ ζηελ Αγία Μαξίλα, 

λήζν Θενδσξνπνχια ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 
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 πξνηείλεη ηελ έληαμε ζε πξφγξακκα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο λεζίδαο 

Άγηνη Θεφδσξνη Νέαο Κπδσλίαο, πνπ σο πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζηεί 

αξκνδίσο σο "ζεκαληηθφο γεψηνπνο" 

 πξνηείλεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο δψλεο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ:  

 ε πεξηνρή Άγηνη Απφζηνινη σο "κεηξνπνιηηηθφ πάξθν" θαη κάιηζηα ζε 

αληηζηνηρία κε ην πξνηεηλφκελν πνιπιεηηνπξγηθφ πάξθν Γνπβψλ 

Ζξαθιείνπ, ζην πιαίζην ησλ ζεκεηαθψλ παξεκβάζεσλ κεζαίαο θαη 

κεγάιεο θιίκαθαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, 

 ζαιάζζηα πεξηνρή παξά ηελ Αγία Μαξίλα σο "θαηαδπηηθφ πάξθν"  

 νη δηαδξνκέο απφ Κιαδηζφ έσο Αγίνπο Απνζηφινπο θαη σο Αγπηά σο 

"πεξηπαηεηηθέο θαη πνδειαηηθέο δηαδξνκέο" 

 πξνηείλεη λα κειεηεζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί κε ηα θαηάιιεια έξγα ην 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο αθηνκεραληθήο δηάβξσζεο ησλ αθηψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηψλ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. 

Β - Σν ΣΔΔ-Σκ. Γπηηθήο Κξήηεο, ζηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Ηνπλίνπ 2015, κεηαμχ 

άιισλ:  

 Εεηά λα ιεθζνχλ ππφςε, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο 

κνλάδσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, "νη ππάξρνπζεο άηππεο βηνκεραληθέο – 

βηνηερληθέο ζπγθεληξψζεηο". 

 Να ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ιηκελίζθνπο ηνπηθήο εκβέιεηαο νη ζρεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηνλ Κάησ Γαιαηά. 

Γ - Ζ Έλσζε Ξελνδφρσλ Ν. Υαλίσλ, ζην ππ' αξ.: 123/27-05-2015 ζρεηηθφ έγγξαθφ 

ηεο, κεηαμχ άιισλ:  

 Εεηά λα κελ επηηξαπεί πιένλ ε δηάλνημε παξαιηαθψλ νδψλ θαηά κήθνο ησλ 

αθηψλ δηφηη νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ 

εμππεξέηεζε / πξφζβαζε ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ 

θάζεησλ ζπλδέζεσλ. 

Όια ηα παξαπάλσ ζέκαηα ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.  

πγθεθξηκέλα, νη πξνηάζεηο ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο 

ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ:  

 Δθηίκεζε ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηεο ΓΔ ζην ρξνληθφ νξίδνληα 2031 

 Δθηίκεζε ηεο ζρέζεο ηεο ΓΔ κε ηνπο επξχηεξνπο άμνλεο θαη πφινπο αλάπηπμεο 
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 Ηεξάξρεζε ησλ δηθηχσλ ππεξ-ηνπηθήο ζεκαζίαο (νδηθφ δίθηπν, ιηκάληα, αεξνδξφκηα)   

 Οξγάλσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο ΓΔ, κε αλαθνξά ζην ξφιν ησλ νηθηζηηθψλ 

θέληξσλ εληφο θαη εθηφο νξίσλ ηεο (Υαληά, νχδα) 

Δηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο "επξείεο δψλεο αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ", ε πξφηαζε ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνβιέπεη αληίζηνηρα φηη: 

 ηελ παξάθηηα δψλε θαζνξίδνληαη σο ρξήζεηο γεο: νηθηζηηθέο επεθηάζεηο, ΠΔΠΓ / 

Σνπξηζκνχ – Παξαζεξηζκνχ – Αλαςπρήο θαη ΠΔΠΓ / Πεξηαζηηθνχ Υψξνπ θαη 

απνκαθξχλνληαη νρινχζεο ρξήζεηο 

 ηελ ελδνρψξα θαζνξίδνληαη σο ρξήζεηο γεο απηέο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία / 

θηελνηξνθία)  

Δπίζεο:  

 Καζνξίδεηαη πεξηνρή ρσξνζέηεζεο κνλάδσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαηά κήθνο 

ηεο επαξρηαθήο νδνχ Υαληά – Αιηθηαλφο, γηαηί ππάξρεη ήδε "άηππε" ζπγθέληξσζε 

ζρεηηθψλ κνλάδσλ 

 Καζνξίδνληαη σο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο φιεο νη αμηφινγεο πεξηνρέο θπζηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπίνπ 

 Καζνξίδνληαη: ε πεξηνρή Αγίσλ Απνζηφισλ σο "Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν"  θαη νη  

ζαιάζζηεο πεξηνρέο (α) ζηελ Αγία Μαξίλα, (β) βφξεηα ηεο βξαρνλεζίδαο 

Θενδσξνπνχια θαη (γ) πεξί ηελ λεζίδα Λαδαξέηα σο "Καηαδπηηθά Πάξθα" 

 Γηαηεξνχληαη σο Ηδηαίηεξε Υξήζε ηα πθηζηάκελα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο (θπιαθέο 

Αγηάο). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαβνχιεπζεο επί ησλ πξνηάζεσλ ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη 

Δμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζα αθνινπζήζεη ε ζεζκνζέηεζή ηνπ.   

πλεπψο, ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο (Β2 / Σειηθφ ηάδην 

κειέηεο ΓΠ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο) ζα έρεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα "πξνζαξκνζζεί" ζην 

ζεζκνζεηεκέλν, λέν / αλαζεσξεκέλν ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο.  

ηελ ελφηεηα Π.1.4 – Αλάδξαζε πξνο ηνλ Υσξνηαμηθφ / Αλαπηπμηαθφ ρεδηαζκφ 

αλαθέξνληαη ηα ζεκεία δηαθσλίαο ηεο παξνχζαο κειέηεο κε ηα ππεξθείκελα επίπεδα ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Σπκβαηόηεηα ηεο Πξόηαζεο ηνπ ΓΠΣ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Κπδσλίαο κε ηα 

ΓΠΣ / ΣΦΟΟΑΠ ησλ όκνξσλ ρσξηθώλ ελνηήησλ 

Ζ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο ζπλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηε ΓΔ Υαλίσλ ηνπ νκψλπκνπ Καιιηθξαηηθνχ 

Γήκνπ, λνηηναλαηνιηθά κε ηελ ΓΔ Διεπζ. Βεληδέινπ Γ. Υαλίσλ, λφηηα κε ηελ ΓΔ Θεξίζνπ 

Γ. Υαλίσλ θαη δπηηθά κε ηε ΓΔ Πιαηαληά ηνπ νκψλπκνπ φκνξνπ Γήκνπ. 
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Α - πκβαηφηεηα κε ηα ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ 

ηελ γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ έρνπλ αλαηεζεί θαη 

εθπνλνχληαη εθ παξαιιήινπ ηξεηο κειέηεο ΓΠ: 

 Μειέηε ΓΠ Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο, ε παξνχζα 

 Αλαζεψξεζε θαη Δπέθηαζε ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ πεξηαζηηθψλ Γήκσλ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ θαη νχδαο. Ζ ζχκβαζε ηεο κειέηεο ζπκπιεξψζεθε 

κε ηελ αλάζεζε ηνπ ΓΠ  ηεο ΓΔ (πξψελ Γήκνπ) Κεξακεηψλ 

 Μειέηε ΓΠ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ 

Οη Καπνδηζηξηαθνί Γήκνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη σο αληηθείκελν ησλ ηξηψλ κειεηψλ ΓΠ 

απνηεινχλ ηηο νκψλπκεο ΓΔ ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ. Οη ηξεηο κειέηεο 

αζξνηζηηθά θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. 

Σφζν θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ Β1 ηαδίνπ ησλ ηξηψλ κειεηψλ, φζν θαη θαηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ (Β2 ηάδην), ζχκθσλα κε ηελ 397/31.5.16 απνθ. ηνπ Γ 

Γήκνπ Υαλίσλ (ΑΓΑ: 66ΒΜΧΖ5-ΤΞΗ) πνπ αθνξά ζηελ ελνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηψλ κειεηψλ ΓΠ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο ησλ κειεηεηηθψλ νκάδσλ θαη 

ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο: 

- Διέγρεηαη ε  γεσγξαθηθή ζπλέρεηα θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ 

επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ ησλ ΠΔΠ θαη ΠΔΠΓ, ηδηαίηεξα εθαηέξσζελ ηνπ νξίνπ ησλ 

φκνξσλ ΓΔ. 

- πκθσλείηαη ε εληαία απεηθφληζε ησλ πξνο ζεζκνζέηεζε πξνηάζεσλ ζηνπο ράξηεο ησλ 

επηκέξνπο κειεηψλ ΓΠ ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη ζα πξνσζεζεί ε 

εληαία ζεζκνζέηεζε ησλ. 

 

Β - πκβαηφηεηα κε ην ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Πιαηαληά 

Σν ΥΟΟΑΠ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ Πιαηαληά (λπλ ΓΔ Πιαηαληά ηνπ νκψλπκνπ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ) ζεζκνζεηήζεθε κε ην ΦΔΚ 472/ΑΑΠ/2007.  

Καηά ηελ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο Β1 ηαδίνπ ειέγρζεθε ε ζπκβαηφηεηα ησλ ρξήζεσλ γεο 

(ΠΔΠΓ) εθαηέξσζελ ηνπ θνηλνχ νξίνπ ησλ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο θαη Πιαηαληά. 

ηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ: 

 ζην ΓΠ Νέαο Κπδσλίαο πξνηείλεηαη ρσξνζέηεζε ΠΔΠΓ–Σ (ηνπξηζκνχ – 

αλαςπρήο – β΄ θαηνηθίαο) 

 ζην ΥΟΟΑΠ Πιαηαληά ρσξνζεηείηαη ΠΔΠΓ–ΓΗ (γεσξγηθή γε βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ), 

ζηελ νπνία δελ επηηξέπνληαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Ο ιφγνο ηεο αζπκθσλίαο απηήο είλαη φηη ε θαζνξηδφκελε ΠΔΠΓ γεσξγίαο ζηνλ Πιαηαληά, 

ζηελ φκνξε πεξηνρή ηεο Νέαο Κπδσλίαο, ζπλέρεηαη κε επξεία γεσξγηθή δψλε πξνο 

δπζκάο. ηε Νέα Κπδσλία, ζε επαθή κε ην φξην πξνο Πιαηαληά πξνηείλεηαη νηθηζηηθή 

επέθηαζε, ιφγσ ηεο κεγάιεο εγγχηεηαο ηνπ ΒΟΑΚ κε ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο. ηε ζπλέρεηα 

πξνο αλαηνιάο επηιέγεηαη ε ρσξνζέηεζε ΠΔΠΓ–Σ ιφγσ ηεο εγγχηεηαο κε ηνλ ηζηφ ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Υαλίσλ, ν νπνίνο έρεη θαηαιεθζεί απφ ρξήζεηο ηνπξηζκνχ / 

αλαςπρήο.  

ηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ: 

 ζην ΓΠ Νέαο Κπδσλίαο πξνηείλεηαη ρσξνζέηεζε ΠΔΠΓ–Γ (γεσξγίαο) 

 ζην ΥΟΟΑΠ Πιαηαληά ρσξνζεηείηαη ΠΔΠΓ–ΓΗΗ (γεσξγηθή γε λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ) 

Καη νη δχν ΠΔΠΓ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Οη επηηξεπφκελεο 

ρξήζεηο ζε απηέο είλαη απνιχησο ζπκβαηέο.  

Πξνγξακκαηηδόκελα ή εθηεινύκελα έξγα / δξαζηεξηόηεηεο, κε αμηόινγεο ρσξηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

ηνλ 5εηή πξνγξακκαηηζκό ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 2014-2019 (κε βάζε ην ζρεηηθφ 

Δπηρεηξεζηαθφ ηνπ Πξφγξακκα), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξ. 331/15-05-2015 απφθαζε 

ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ειέγρζεθε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα απφ ηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Κξήηεο κε ηελ κε ΑΠ 1022/12-06-2015 απφθαζε, κεηαμχ άιισλ, 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: 

Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ΓΔ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ κφληκεο παξαθνινχζεζεο ζεηζκηθήο θίλεζεο Γήκνπ Υαλίσλ 

 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ρψξσλ θαηαθπγήο Γήκνπ Υαλίσλ 

 Δθπφλεζε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ππνδνκψλ ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο Γήκνπ 

Υαλίσλ 

 Δληαίνο ζρεδηαζκφο ησλ εηζφδσλ ηεο πφιεο  

 Μειέηεο πξνεηνηκαζίαο ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πεξηνρψλ Natura 2000 θαη ζχζηαζεο 

θνξέα δηαρείξηζεο πεξηνρψλ Natura 2000 

 Μειέηε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάθακςε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ – Πξνζηαζία ρισξίδαο (θξηλάθη ηεο ζάιαζζαο) 

 Αμηνπνίεζε δεκνηηθψλ εθηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ – 

πξφηππσλ επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ θαη ππνδνκψλ γηα ηε θηινμελία ηνπηθψλ 

αγνξψλ ζηνλ Γήκν Υαλίσλ 

 Μειέηε νινθιεξσκέλνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθψλ ελνηήησλ Γήκνπ Υαλίσλ 
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Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

 Μειέηε ΓΠ Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο 

 Γηακφξθσζε άιζνπο Υξπζήο Αθηήο (€ 200.000,00 / ΑΣΑ 2016) 

 Οινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ 

Αγίσλ Απνζηφισλ (γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, αλαςπρήο θαη ειεγρφκελσλ 

ηνπξηζηηθψλ ρξήζεσλ ήπηαο κνξθήο2) – (€ 50.000,00 / ΗΜ 2016) 

 Μειέηε αλάπιαζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ απφ πιαηεία Σάισ έσο Αγίνπο 

Απνζηφινπο. Γεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ θαη πεδνδξφκσλ (€ 100.000,00 / ΗΜ 

2017) 

 Απαιινηξίσζε ρψξνπ γηα ηε δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκνπ απφ Κιαδηζφ πξνο 

Υξπζή Αθηή (€ 0,00 / Λ) 

 Αλάπιαζε πιαηείαο Γαιαηά (€ 150.000,00 / ΗΠ 2017) 

 Αλάπιαζε θεληξηθήο νδνχ Αγίσλ Απνζηφισλ (Νεάξρνπ) – (€ 500.000,00 / Λ 2017) 

 Γηακφξθσζε ηνπ πξψελ Γεκαξρείνπ ηεο Νέαο Κπδσλίαο ζε Γεκνηηθφ ρνιείν (€ 

100.000,00 / ΑΣΑ 2016) 

 Αλέγεξζε 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Κπδσλίαο (Παξεγνξηά) – (€ 4.000.000,00 / 

Λ 2016-2017) 

 Δλνπνίεζε παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη λεπηαγσγείνπ Γαιαηά (€ 100.000,00 / ΑΣΑ 2016) 

Δπίζεο: 

 Έξγα ειεθηξνθσηηζκνχ ηκήκαηνο Παιαηάο Δζληθήο νδνχ, έξγα χδξεπζεο, έξγα 

απνρέηεπζεο θαη άιια ζρεηηθά κε ηα δίθηπα ηερληθψλ ππνδνκψλ 

ην ηξνπνπνηεκέλν / ζπκπιεξσκέλν Σερληθφ Πξφγξακκα Έξγσλ 2015 ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ, δελ πεξηιακβάλνληαη έξγα κε ζεκαληηθέο ρσξηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ΓΔ.  

Πεξηιακβάλνληαη, σζηφζν, έξγα ηνπηθήο ζεκαζίαο φπσο: 

 Αιιαγή ρξήζεο πξψελ Γεκαξρείνπ Νέαο Κπδσλίαο πξνο αμηνπνίεζε (πνπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε πεξηιακβάλεηαη θαη ζηνλ 5εηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ)  

 Γηακφξθσζε πξψελ Κνηλνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γαιαηά γηα ρξήζε ηαηξείνπ (€ 

12.500,00 / ΑΣΑ έσο 31-12-2014). 

 

 

                                                           
2
  Οη κειεηεηέο ηνπ παξφληνο ΓΠ δηαθσλνχλ κε ηελ πξννπηηθή λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ζρεηηθή κειέηε 

ηνπξηζηηθέο ρξήζεηο νπνηαδήπνηε κνξθήο. 
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Π.1.1.2 - Αλάιπζε S.W.O.T. ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

Ζ γεληθή αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο έγηλε ζην Α΄ ηάδην ηεο κειέηεο κε 

ηε κέζνδν ηεο Αλάιπζεο S.W.O.T. (απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats / Πιενλεθηήκαηα, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο, Κίλδπλνη-Απεηιέο.)  

Ζ θχξηα ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηαηχπσζε ηεο 

πξφηαζεο, θαη ησλ ξπζκίζεσλ πνπ απηή πεξηιακβάλεη, πξνθχπηεη νπζηαζηηθά σο 

απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Ση πξέπεη λα γίλεη / Πνηα κέηξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε ηα „πιενλεθηήκαηα‟ 

ηνπ ηφπνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο „επθαηξίεο‟; 

 Ση πξέπεη λα γίλεη / Πνηα κέηξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε λα απνηξαπνχλ νη 

„θίλδπλνη‟ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο „αδπλακίεο‟;. 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα Α.5-1. 

Πίλαθαο Α.5-1: Αλάιπζε S.W.O.T. ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο / Α΄ ηαδίνπ Μειέηεο 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ (STRENGTHS) ΑΓΤΝΑΜΗΔ (WEAKNESSES) 

 Δληάζζεηαη ζηνλ θχξην (βφξεην) αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο Κξήηεο. 

 Δληάζζεηαη ζηελ πεξηνρήο άκεζεο επηξξνήο ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ 

πφινπ αλάπηπμεο ηεο δπηηθήο Κξήηεο (Π Υαλίσλ), πνπ δηαζέηεη 

(κεηαμχ ησλ άιισλ) απηνηειέο ΑΔΗ (Πνιπηερλείν Κξήηεο). 

 Απέρεη κηθξή απφζηαζε απφ αεξνδξφκην, ιηκάλη θαη ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ φια δηεζλή ξφιν. 

 Γηαζρίδεηαη απφ ην Βφξεην Οδηθφ Άμνλα Κξήηεο (ΒΟΑΚ), πνπ 

ελψλεη ηε ΓΔ κε ηα αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη παξάιιεια 

ιεηηνπξγεί σο πεξηθεξεηαθή / παξαθακπηήξηνο ησλ νηθηζκψλ ηνπ 

παξαιηαθνχ κεηψπνπ.  

 Δμππεξεηείηαη απφ νδηθφ θφκβν πνπ θαηέρεη θαίξηα ζέζε ζην 

παξαιηαθφ – πεξηαζηηθφ ηκήκα ηεο. 

 Ζ κηθξή ρξνλναπφζηαζε (κεγ. 20΄) ησλ νηθηζκψλ ηεο απφ ηα 

Υαληά ηνπο εληάζζεη πξαθηηθά ζηε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα ηεο 

πφιεο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο: 

απαζρφιεζε – ππεξεζίεο / εμππεξεηήζεηο – πγεία – πνιηηηζκφο. 

 Σν βφξεην/παξαιηαθφ ηκήκα ηεο (βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ) απνηειεί 

ηκήκα ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπξηζκνχ/παξαζεξηζκνχ Υαληά – 

Κνιπκπάξη θαη ιεηηνπξγεί σο: 

- ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο (θιαζηθνχ ηχπνπ) δηεζλνχο εκβέιεηαο  

- πεξηνρή αλαςπρήο ηνπ Π Υαλίσλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

- πεξηνρή β΄ / παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο ηνπ Π Υαλίσλ 

Γηαζέηεη ηηο θαιχηεξεο ακκνπδεξέο παξαιίεο ηεο δψλεο, ηηο 

κνλαδηθέο ηεο βξαρνλεζίδεο (πιεζίνλ ηεο αθηήο κε εμαίξεηε 

ρισξίδα & παλίδα), πεπθψλα, πιήζνο κηθξψλ νηθνηφπσλ θαηά 

κήθνο ησλ ρεηκάξξσλ, παξάθηηεο αξραηφηεηεο, ελάιηεο 

αξραηφηεηεο, θ.ιπ. 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ε χπαξμε ηξηψλ ζεκαληηθήο έθηαζεο 

αδφκεησλ πεξηνρψλ θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο 

ΓΔ. Μηα απφ απηέο (Άγηνη Απφζηνινη) απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

ππεξηνπηθφ πφιν ππαίζξηαο αλαςπρήο (αμηφινγεο αθηέο 

θνιχκβεζεο, πξάζηλν, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θ.ιπ.) ηνπ Π 

Υαλίσλ θαη γεληθφηεξα ηεο δψλεο Υαληά – Κνιπκπάξη. 

 Σν λφηην / πεδηλφ – ινθψδεο ηκήκα ηεο εληάζζεηαη ζηελ 

επξχηεξε δψλε γεσξγηθήο γεο πνπ εθηείλεηαη παξάιιεια ηεο 

 χγθξνπζε ρξήζεσλ γεο: γεσξγηθή γε / 

ηνπξηζκφο - θαηνηθία (ζην βφξεην-παξαιηαθφ 

ηκήκα), γεσξγηθή γε / κεηαπνίεζε – βηνηερλία 

(ζην λφηην ηκήκα), γεσξγία / εκπφξην 

ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα (ζην αλαηνιηθφ 

ηκήκα). χγθξνπζε επίζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ 

θαηνηθίαο- ηνπξηζκνχ / αλαςπρήο εμαηηίαο ηνπ 

ζνξχβνπ πνπ πξνθαινχλ νη δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο.  

 Έιιεηςε επαξθψλ θνηλφρξεζησλ / ειεχζεξσλ 

ρψξσλ θαη θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο 

νηθηζκνχο.  

 Υακειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζηελ παξάθηηα 

ηνπξηζηηθή δψλε, ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο πεξηνρήο.  

 Τςειή ππθλφηεηα δφκεζεο ζην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. 

 Έληνλν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα (ΠΔΟ) θαη 

κεγάιε έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε ηκήκαηα 

ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πεξηνρή Αγίαο Μαξίλαο – ηαινχ.  

 Ο κε – θαζνξηζκφο "πεξηνρψλ γεσξγίαο" 

παξαθσιχεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 

(νηθνπεδηθέο αμίεο ζε γεσξγηθή γε).  

 Τπνβάζκηζε ησλ πεξηζζφηεξσλ παξαιηαθψλ 

νηθνηφπσλ (εθβνιέο ξεκάησλ - ακκνζίλεο) πνπ 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη κε – αλαζηξέςηκε. 

 Με νξζνινγηθή δηαρείξηζε λεξνχ – χδξεπζεο – 

άξδεπζεο. 

 Δκθάληζε ζε νξηζκέλα ζεκεία θαηλνκέλσλ 

δηάβξσζεο ηεο αθηήο.  
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αθηνγξακκήο απφ Υαληά έσο Κνιπκπάξη. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα 

απηήο αξδεχεηαη ζπζηεκαηηθά θαη παξάγεη θπξίσο ιάδη θαη 

πνξηνθάιηα. 

 εκαληηθφ ηκήκα ηεο ελδνρψξαο παξακέλεη αδφκεην, κε 

αμηφινγε αηζζεηηθή γεσθπζηθνχ αλάγιπθνπ (ινθψδεο).  

 Γηαηήξεζε ηεο πνιενδνκηθήο / αξρηηεθηνληθήο θπζηνγλσκίαο 

ηκεκάησλ νηθηζκψλ ηεο ελδνρψξαο. 

 Ύπαξμε θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ / δηθηχνπ θαζ' φιν ην 

κήθνο ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ηεο ΓΔ. 

 Ύπαξμε ζεκαληηθψλ ππνδνκψλ ζε ζπιινγηθά αξδεπηηθά δίθηπα. 

 Μεγάιε ειηνθάλεηα πνπ ζπλεπάγεηαη καθξά ηνπξηζηηθή πεξίνδν.  

ΔΤΚΑΗΡΗΔ (OPPORTUNITIES) ΚΗΝΓΤΝΟΗ (THREATS) 

 Γεκηνπξγία "πξνλνκηνχρσλ" πεξηνρψλ α΄ θαηνηθίαο ηνπ Π 

Υαλίσλ, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο / ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ πεξηαζηηθψλ νηθηζκψλ (πνιενδφκεζε – επέθηαζε νηθηζκψλ / 

αχμεζε πνζνζηνχ ΚΥ + ΚΦ ρψξσλ, κεηαηξνπή ξεκάησλ ζε 

δψλεο πξαζίλνπ, ζηαδηαθή αλάδεημε ηεο παξαιηαθήο δψλεο 

ππαίζξηαο αλαςπρήο, απνκάθξπλζε νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

κεηαηξνπή (ηκήκα) ηεο ΠΔΟ ζε δξφκν "ήπηνπ ραξαθηήξα" / 

δηαζχλδεζεο νηθηζκψλ, θ.ιπ.) 

 Γεκηνπξγία "πξνλνκηνχρσλ" πεξηνρψλ ηνπξηζκνχ / 

παξαζεξηζκνχ κέζσ βειηίσζεο, αληίζηνηρα, ηεο πνηφηεηαο / 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ινηπψλ νηθηζκψλ θαη πινπνίεζεο "λέσλ" 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο. 

 Αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο – ειθπζηηθφηεηαο ησλ νηθηζκψλ ηεο 

ελδνρψξαο ( λφηηνο ππξήλαο Μαθξχ Σνίρνπ - Γαξάηζν - Γαιαηάο 

- Πάλσ Αγία Μαξίλα) κε ηελ αλάπιαζε - αλαβάζκηζε ησλ 

ζπλεθηηθψλ ππξήλσλ ηνπο. 

 Γεκηνπξγία πάξθσλ ππαίζξηαο αλαςπρήο, αζιεηηζκνχ, 

πνιηηηζκνχ ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο / πεξηαζηηθνχ ραξαθηήξα ζε 

κεγάιεο αδφκεηεο εθηάζεηο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ κέζσ 

ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο, κειέηεο θαη εθηέιεζεο ζρεηηθψλ έξγσλ. 

 Δλνπνίεζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο ππαίζξηαο αλαςπρήο Υαλίσλ 

– Νέαο Κπδσλίαο κέζσ πεδνδξφκσλ, πνδειαηνδξφκσλ, θ.ιπ. 

 Γεκηνπξγία "νηθνινγηθσλ δηαδξφκσλ" δηαζχλδεζεο ηνπ θπζηθνχ 

ρψξνπ ηεο ινθψδνπο ελδνρψξαο κε απηφλ ηνπ παξαιηαθνχ 

κεηψπνπ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο δσλψλ θπζηθήο βιάζηεζεο θαηά 

κήθνο ησλ ξεκάησλ. 

 Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (πεδνπνξία, πνδήιαην, θαηαδχζεηο, θ.α.). 

 Αμηνπνίεζε κε παξάιιειε πξνζηαζία ησλ βξαρνλεζίδσλ 

(έιεγρνο επηζθεςηκφηεηαο, θ.ιπ.). 

 Γηάρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηε γεσξγηθή ελδνρψξα 

κέζσ ηεο παξνρήο δπλαηνηήησλ γηα δεκηνπξγία νηθηζηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ παξαζεξηζκνχ καθξάο δηάξθεηαο (θαη θαη' 

επέθηαζε δηεχξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ) κε παξάιιειε 

δηαηήξεζε ηνπ "θπζηθνχ" θάιινπο ηνπ ινθψδνπο ηνπίνπ. 

 πγθέληξσζε / έιεγρνο ηεο βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Έιεγρνο ηεο εμάπισζεο / δηάρπζεο ηνπ ππεξηνπηθνχ εκπνξίνπ 

θαηά κήθνο ησλ θχξησλ νδηθψλ αμφλσλ εηζφδνπ ζηα Υαληά. 

 Αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ), κε έκθαζε ζηα 

θσηνβνιηατθά, ζε δψλεο ηεο ελδνρψξαο. 

 

 Μεηαηξνπή ηεο παξαιηαθήο δψλεο ζε «νηθηζηηθφ 

ζπλερέο», κε ειάρηζηνπο θνηλφρξεζηνπο - 

θνηλσθειείο ρψξνπο θαη αθχξσζε / δφκεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πφισλ ππαίζξηαο αλαςπρήο. 

 Τπνβάζκηζε / ππεξθνξεζκφο ηεο παξαιηαθήο 

ηνπξηζηηθήο δψλεο κε ρακειήο πνηφηεηαο 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ππεξεζίεο, 

απμεκέλν ζφξπβν.   

 Δπηδείλσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο 

ζε ηκήκαηα ηεο παξαιηαθήο δψλεο. 

 Τπνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο γεσξγηθήο γεο α΄ πξνηεξαηφηεηαο ζηε ΝΑ 

πεξηνρή ηεο ελδνρψξαο ηεο ΓΔ απφ ηελ 

αιφγηζηε «εθηφο ζρεδίνπ» δφκεζε γηα 

ρσξνζέηεζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Πιήξεο θαηαζηξνθή ησλ παξαιηαθψλ 

νηθνηφπσλ (εθβνιέο ξεκάησλ - ακκνζίλεο).  

 Γηάβξσζε αθηψλ (θαηά ηφπνπο). 

 Τπνβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ θπζηθνχ 

ηνπίνπ ηφζν ζην παξαιηαθφ κέησπν φζν θαη 

ζην ινθψδεο ηκήκα ηεο ελδνρψξαο απφ ηε 

δφκεζε θπξίσο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη 

ηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ΑΠΔ (ηδίσο 

θσηνβνιηατθψλ), ηφζν ζηελ ηνπξηζηηθή δψλε 

φζν θαη ζηελ ελδνρψξα. 

 Γεληθφηεξα, έληαζε ησλ αζπκβαηνηήησλ πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλάζρεζε ή/θαη 

αθχξσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο. 
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Π.1.2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηχπσζε ηεο ηειηθήο πξφηαζεο ηνπ ΓΠ, δει. ηεο εμεχξεζεο ηνπ 

βέιηηζηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ ρξήζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔ, απνηειεί ε απνζαθήληζε ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ ζε φ,ηη αθνξά: 

 ηελ εθηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ πιεζπζκνχ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο 

(πξνγξακκαηηθφο πιεζπζκφο κειέηεο) 

 ηελ εθηίκεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ, ψζηε λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηάο ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζηέγαζεο ηνπ κειινληηθνχ / πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Χο ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο κειέηεο ΓΠ θαζνξίδεηαη ην 2031 (15εηία).  

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην ρξνληθό νξίδνληα κε ην ππφ εθπφλεζε λέν / αλαζεσξεκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ηηο πξνβιέςεηο ηνπ νπνίνπ ην ΓΠ θαιείηαη λα 

εμεηδηθεχζεη ζην ρψξν ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο.  

Σα πξνγξακκαηηθά κεγέζε ηεο κειέηεο ζπκπιεξψλνληαη απφ "παξαδνρέο" θαη "ζηαζεξφηππα", 

βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ζχληαμήο ηεο.  

Π.1.2.1 - Δθηίκεζε Μειινληηθνύ / Πξνγξακκαηηθνύ Πιεζπζκνύ 

Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2031, ζπλίζηαηαη ζηελ 

πξφβιεςε / εθηίκεζε ηεο πνξείαο δπν  νκάδσλ πιεζπζκνχ: ηνπ κφληκνπ θαη ηνπ επνρηθνχ (ν 

νπνίνο εθθξάδεηαη ζε ηνπξηζηηθέο θιίλεο).  

ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ 

πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, νχδαο θαη Κεξακεηψλ (Κεθ. Π.1.2), 

θαηφπηλ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ ησλ ηξηψλ επηκέξνπο ΓΠ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, 

γίλεηαη εθηίκεζε γηα ηελ εμέιημε ηφζν ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ηνπ επνρηθνχ γηα ηνλ 

ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο (2031), ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη αλά Γεκνηηθή 

Δλφηεηα. 

Γηα ιφγνπο απνθπγήο επαλάιεςεο, ζηελ παξνχζα κειέηε αλαθέξνληαη κφλν ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. 
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Δθηίκεζε κόληκνπ πιεζπζκνύ 

Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο αλά νηθηζκφ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην Α΄ ηάδην 

ηεο κειέηεο γηα ηελ πεξίνδν 1961-2011. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξφζθαηε πεξίνδν 2001-2011 

δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

 Ζ πεξηνρή κειέηεο (ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο) ζην ζχλνιφ ηεο, ηε 10εηία 2001-2011 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή αχμεζε θαηά 53,91%, φηαλ ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ (Γ. Υαλίσλ / Καπνδηζηξηαθφο) κεηψλεηαη 

θαηά 3,45%. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη, ζπγθξηηηθά κε ηε 10εηία 1991-2001, 

ε πνξεία εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηείλεη ειαθξψο κεηνχκελε.  

 ε επίπεδν  Γεκνηηθψλ / Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαηά ηε 10εηία 2001-2011 ν πιεζπζκφο 

φισλ ησλ ΓΚ/ΣΚ παξνπζηάδεη, ρσξίο εμαίξεζε, ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή αχμεζε. Μεηαμχ 

ησλ Κνηλνηήησλ ηεο ΓΔ δελ παξαηεξνχληαη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο. Ο Μέζνο Δηήζηνο 

Ρπζκφο Μεηαβνιήο (ΜΔΡΜ) ηνπο θπκαίλεηαη απφ 3,38 (ΓΚ Γαιαηά) έσο 4,41 (ΓΚ 

Γαξάηζνπ). πγθεθξηκέλα: 

 Ζ ΓΚ Γαιαηά είλαη ε κφλε Κνηλφηεηα ηεο ΓΔ ζηελ νπνία ν πιεζπζκφο έρεη (ζρεδφλ) 

ζην ζχλνιφ ηνπ κφληκν ραξαθηήξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ θαη 

θαηαγξάθεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 300%. Ο ΜΔΡΜ ηελ ίδηα πεξίνδν είλαη ζηαζεξά 

ζεηηθφο θαη απμάλεη ζεκαληηθά αλά 10εηία. Ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2011 ν 

ξπζκφο απηφο ππεξβαίλεη ηνλ αληίζηνηρν ηεο ΓΔ (4,04 θαη 3,87 αληίζηνηρα).  

 Αληίζηνηρε αχμεζε πιεζπζκνχ θαηά ηελ ηειεπηαία 50εηία θαίλεηαη λα εκθαλίδεη θαη ε 

ΓΚ Γαξάηζνπ. Ο ΜΔΡΜ ηελ πεξίνδν 1971-2011 είλαη ζηαζεξά ζεηηθφο θαη απμάλεη 

ζεκαληηθά αλά 10εηία, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 1991-2001,  φπνπ ππεξβαίλεη 

ζεκαληηθά ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ ηεο ΓΔ (5,12 θαη 4,03 αληίζηνηρα).  

 Ζ ΣΚ ηαινχ θαίλεηαη λα δηαηήξεζε ζηαζεξφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ηελ πεξίνδν 1961-

1981. Αλέθακςε δεηιά ηελ επφκελε 10εηία θαη ηελ πεξίνδν 1991-2011 γλψξηζε 

ζεκαληηθή αχμεζε, αληίζηνηρε ησλ άιισλ Κνηλνηήησλ θαη ειαθξψο κεγαιχηεξε απφ 

απηή ηεο ΓΔ. Ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία 10εηία ν ΜΔΡΜ μεπέξαζε ζεκαληηθά ηνπο 

αληίζηνηρνπο ξπζκνχο ησλ άιισλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο ΓΔ (5,16 θαη 3,87 αληίζηνηρα).  

 Ζ εμέιημε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο ππήξμε αληίζηνηρε ηεο ΣΚ 

ηαινχ. Σελ πεξίνδν 1991-2011 γλψξηζε θαη απηή ζεκαληηθή αχμεζε πιεζπζκνχ, 

ειαθξψο κηθξφηεξε απφ απηή ηεο ΣΚ ηαινχ, ηεο ΓΚ Γαξάηζνπ θαη ηεο ΓΔ. Ηδηαίηεξε 

αχμεζε παξνπζίαζε ηελ πεξίνδν 1991-2001, θαηά ηελ νπνία ν ΜΔΡΜ αλήιζε ζε 3,92, 

πξνζεγγίδνληαο ηνλ αληίζηνηρν ηεο ΓΔ (4,03). Καηά ηελ ηειεπηαία 10εηία ν ΜΔΡΜ 

κεηψζεθε ειαθξά, θαηά αλαινγία κε απηφλ ηεο ΓΔ, δηαηεξήζεθαλ σζηφζν θαη νη δπν ζε 

πςειά επίπεδα (3,47 θαη 3,87 αληίζηνηρα).  
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη άκεζα θαλεξή ε αικαηψδεο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο 

πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ηφζν ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο ζπλνιηθά φζν θαη φισλ ησλ 

Γεκνηηθψλ / Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ πνπ ηε ζπγθξνηνχλ (θπξίσο ησλ ΓΚ Γαξάηζνπ θαη Γαιαηά), 

γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηελ πεξηνρή κειέηεο αδηακθηζβήηεηε αλαπηπμηαθή δπλακηθή.   

 

Ζ εθηίκεζε ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2031 

βαζίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε γηα ηελ ΠΔ Υαλίσλ θαη ηνλ Γήκν Υαλίσλ ηεο κειέηεο 

"Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ Κξήηεο / Β1 ηάδην"3, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: 

 "Η Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φαλίσλ γλψξηζε αχμεζε πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ πνιχ θνληά 

ζην κέζν φξν ηεο Κξήηεο, ηφζν ζηε 10εηία 2001-2011 φζν θαη ζηε 10εηία 1991-2001. 

Απφ ηελ πξφβιεςε εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο πξνθχπηεη φηη ηελ πεξίνδν 2021-2031 

ζεσξείηαη θαη πηζαλφ θαη επηζπκεηφ λα ζπλερίζεη ε αχμεζε (ηνπ πιεζπζκνχ) θαη κάιηζηα 

λα είλαη ίζε κε ηε κέζε αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Κξήηεο.  

 Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ απμήζεθε κε ξπζκφ πνπ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο 

απφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ηφζν θαηά ηε 10εηία 1991-2001 φζν θαη θαηά ηελ 

επφκελε 10εηία 2001-2011. Θεσξείηαη θαη επηζπκεηφ θαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα έρεη 

ξπζκφ αχμεζεο πςειφηεξν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2021-

2031". 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα Π.1.3 ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη 

Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ πεξηαζηηαθψλ Γήκσλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, 

νχδαο θαη Κεξακεηψλ, ν πξνγξακκαηηθόο / κόληκνο πιεζπζκόο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

ην 2031 εθηηκάηαη ζε ~15.000 θαη.   

ηνλ πίλαθα Π.1-1 ζεκεηψλεηαη ε εθηίκεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο αλά ΓΚ / ΣΚ ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο (2031), κε βάζε ηελ 

εθηίκεζε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ επηκέξνπο Κνηλνηήησλ ζα δηαηεξεζεί, ζε γεληθέο γξακκέο, ζηα 

πθηζηάκελα πνζνζηά.  

Ζ εθηίκεζε  απηή ζπλάδεη κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ πίλαθα Π.1.4 ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη 

Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ πεξηαζηηαθψλ Γήκσλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, 

νχδαο θαη Κεξακεηψλ (θαηαλνκή αλά ΓΚ/ΣΚ). 

                                                           
3  

Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά απφ ηε Γηεχζπλζε Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΑΠΔΝ (λπλ ΤΠΔΝ).  
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Πίλαθαο Π.1-1: Δθηίκεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπ κόληκνπ πιεζπζκνύ ηεο ΓΔ Νέαο 

Κπδσλίαο αλά ΓΚ / ΣΚ ην 2031 

ΥΧΡΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΗΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

2011 ΔΚΣΗΜΖΖ 2031 

ΓΚ ΓΑΡΑΣΟΤ  43,93% 4.732 44,00% ~6.600 

ΓΚ ΓΑΛΑΣΑ 29,39% 3.166 31,00% ~4.650 

ΣΚ ΣΑΛΟΤ   8,06%    868   8,00% ~1.200 

ΓΚ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ 18,62% 2.005 17,00% ~2.550 

ΓΔ (ηέσο Γήκνο) ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 100% 10.771 100% ~15.000 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 2011, επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 

εκεηψλεηαη φηη, ιφγσ ηεο έιιεηςεο πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ αλά νηθηζκφ κεηά ην 1981 απφ 

ηελ ΔΤΔ / ΔΛ.ΣΑΣ., ππάξρεη πιήξεο αδπλακία θαηαλνκήο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ΓΔ 

ην 2011 ζε επίπεδν νηθηζκνχ, θαη θαηά ζπλέπεηα αληίζηνηρε αδπλακία πξφβιεςεο ην 2031.  

Δλ ηνχηνηο, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθαίσλ επεθηάζεσλ ιίγν ελδηαθέξεη ε "αθξηβήο" θαηαλνκή 

ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά νηθηζκφ, αθελφο ιφγσ ηνπ "εμσγελνχο" ραξαθηήξα ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο αλακελφκελεο αχμεζεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ΓΔ θαη 

αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ρσξηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ελνπνίεζεο ηεο πεξηαζηηθήο / ηνπξηζηηθήο δψλεο 

ησλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ θαζψο θαη ησλ ηζρπξψλ "κεηξηθψλ" νηθηζκψλ ηεο ελδνρψξαο, πνπ 

πξνζδίδεη αμηνζεκείσζε "επειημία" σο πξνο ηελ απνξξφθεζε "εμσγελψλ" πιεζπζκηαθψλ 

εηζξνψλ.  

Ζ ρσξηθή θαη ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, πνπ 

πξναλαθέξζεθε, έρεη επηπηψζεηο θαη ζηελ ρσξνθαηαλνκή ηνπο αλά δηνηθεηηθή ελφηεηα κε 

απνηειέζκα θαη απηή λα ρξήδεη (ελδερνκέλσο) αλαζεψξεζεο. Έσο φηνπ ζπκβεί απηφ, ν 

θαζνξηζκφο Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ (ΠΔ), πνπ ζα παξαβίαδε δηνηθεηηθά φξηα, θξίλεηαη κε-

δφθηκνο. Καηά ζπλέπεηα, νη πξνηεηλφκελεο ΠΔ ηαπηίδνληαη κε ηα πθηζηάκελα δηνηθεηηθά φξηα 

ησλ Κνηλνηήησλ, ησλ νπνίσλ ηα πιεζπζκηαθά, θ.α. δεδνκέλα θαηαγξάθεη ε ΔΛ.ΣΑΣ. θαη σο 

εθ ηνχηνπ απνηεινχλ ην ειάρηζην επίπεδν ζην νπνίν είλαη εθηθηφο "ρσξηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο". 

Δθηίκεζε επνρηθνύ πιεζπζκνύ 

χκθσλα κε φζα ζρεηηθά έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα Α.3.3.3.1 ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο κειέηεο, 

ε παξαιηαθή δψλε ηεο ΓΔ απνηεινχζε πάληνηε ηε ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή παξαζεξηζκνχ ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ, ιφγσ ηνπ φηη πεξηιακβάλεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πεξηαζηηθέο αθηέο θνιχκβεζεο (Υξπζή Αθηή, Άγηνη Απφζηνινη, ηαιφο, Αγία Μαξίλα). 

ηαδηαθά ε "παξαζεξηζηηθή θαηνηθία" κεηαηξέπεηαη ζε "κφληκε" θαη νη παξαιηαθνί / πεξηαζηηθνί / 

παξαζεξηζηηθνί νηθηζκνί γλσξίδνπλ ξαγδαία ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Ζ ηνπξηζηηθή δήηεζε, 

αξρηθά, θαιχπηεηαη θπξίσο κε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα - πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φινπο ηνπο 
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νηθηζκνχο θαη ιίγα κηθξά, παξαιηαθά μελνδνρεία - θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κε ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ~18.000 θιηλψλ.  

Απηή ε ζηαδηαθή, ιεηηνπξγηθή κεηάιιαμε ησλ παξαιηαθψλ (θαη φρη κφλν) νηθηζκψλ 

ζπληειέζηεθε ηελ ηειεπηαία 25εηία θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ νηθηζηηθή εμάπισζε θαη 

ελνπνίεζε πνιιψλ απφ απηνχο. πλεπψο, ε εθηίκεζε ησλ αλαγθαίσλ επεθηάζεσλ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεη φρη κφλν ηηο αλάγθεο "παξαζεξηζκνχ", πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε "ζπγρένληαη" 

κε απηέο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο, αιιά θαη "ηνπξηζκνχ" ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θαη ηεο 

δηάρπζεο ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο ΓΔ (ελφηεηα Α.3.3.4 Α' 

ηαδίνπ ηεο κειέηεο). εκεηψλεηαη φηη, ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηά ηνπο ζε θιίλεο πξνζεγγίδεη ην 

25% ηνπ ζπλνιηθνχ, ηνπξηζηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΓΔ θαη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο!  Δηδηθφηεξα, ζηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο ην πνζνζηφ απηφ αγγίδεη ην 

100%! 

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο κειέηεο 

(ζηνηρεία απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα θαηαγξαθήο ησλ ρξήζεσλ γεο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ΔΛ. 

ΣΑΣ. φπσο ζρέζε εμνρηθψλ θαηνηθηψλ / θχξηεο θαηνηθνχκελεο θ.α.) , δηαηππψλνληαη νη εμήο 

"παξαδνρέο" ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε εθηίκεζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ / επνρηθνχ πιεζπζκνχ: 

 Πνζνζηφ ~85% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ ησλ πάζεο θχζεσο ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ βξίζθεηαη εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ΓΠ 

 Αλαινγία εμνρηθψλ ή δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ / θχξηεο θαηνηθνχκελεο ~20%. 

Αληηζηνηρεί ζηε ζρέζε κφληκνπ / παξαζεξηζηηθνχ πιεζπζκνχ 

 Πνζνζηφ ~90% ησλ εμνρηθψλ θαηνηθηψλ βξίζθνληαη εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ 

ΓΠ 

 Αλακελφκελε αχμεζε επνρηθνχ πιεζπζκνχ ηελ 20εηία 2011-2031 ~15%, ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο ηεο πξνεγνχκελεο 20εηίαο, ιφγσ ρσξηθνχ θνξεζκνχ θαη 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

πγθεθξηκέλα: 

- Γπλακηθφηεηα μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ΓΔ / 2011: ~14.064 θιίλεο 

- Γπλακηθφηεηα ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ΓΔ / 2011: ~3.985 θιίλεο 

- Γπλακηθφηεηα μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ εληφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ΓΠ: 14.064 × 

85% = 11.954 θιίλεο 

- Γπλακηθφηεηα ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ εληφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ΓΠ: 3.985 × 85% 

= 3.387 θιίλεο 

- Δθηίκεζε παξαζεξηζηηθνχ πιεζπζκνχ ΓΔ / 2011: 10.771 × 20% = 2.154 άηνκα 
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- Δθηίκεζε παξαζεξηζηηθνχ πιεζπζκνχ εληφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ΓΠ: 2.154 × 90% = 

1.939 άηνκα 

- Δθηίκεζε4 "επνρηθνχ" πιεζπζκνχ ΓΔ / 2011 εληφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ΓΠ: 11.954 + 

3.387 + 1.939 = 17.280 / ~17.300 άηνκα. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, ν πξνγξακκαηηθόο / επνρηθόο πιεζπζκόο ηεο ΓΔ 

Νέαο Κπδσλίαο ην 2031 εθηηκάηαη ζε 17.300 × 115% = 19.895 / ~20.000 άηνκα. 

Ζ παξαπάλσ εθηίκεζε ζπλάδεη κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο κειέηεο 

Αλαζεψξεζεο θαη Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ πεξηαζηηαθψλ Γήκσλ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, νχδαο θαη Κεξακεηψλ (Κεθ. Π.1.2). 

ηνλ πίλαθα Π.1-2  απνηππψλεηαη ε εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ 

(κφληκνπ + επνρηθνχ) ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο ην 2031 αλά Γηνηθεηηθή / Πνιενδνκηθή Δλφηεηα 

(ΠΔ). Ζ εθηίκεζε ηνπ επνρηθνχ πιεζπζκνχ αλαιχεηαη ζε παξαζεξηζηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ 

πιεζπζκφ κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο θαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ρσξηθήο θαηαλνκήο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ (ελφηεηα Α.3.3.4 ηνπ Α' ηαδίνπ ηεο κειέηεο). 

 

                                                           
4
  Πξφθεηηαη γηα ηε κέγηζηε ηηκή,  δηφηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο, ζπλνιηθήο δφκεζεο εληφο 

ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. 
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Πίλαθαο Π.1-2: Δθηίκεζε πξνγξακκαηηθνύ πιεζπζκνύ πνιενδνκηθώλ ελνηήησλ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο ην 2031 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΓΚ/ΣΚ) 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ  

(ΠΔ) 

ΟΗΚΗΜΟΗ  

ΜΟΝΗΜΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

2011 

(άηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2021 

(άηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2031 

(άηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΔΠΟΥΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2011            

(άηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΔΠΟΥΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2031 

(άηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 2031 

(άηνκα) 

1 2 3 4 5 6=3+5 

ΓΚ ΓΑΡΑΣΟΤ ΠΔ.1 

Γαξάηζν 

4.732 5.700 6.600 5.300 

(950 + 4.350) 

6.100 12.700 
Κάησ Γαξάηζν 

Μαθξχο Σνίρνο 

Παξεγνξηά 

ΓΚ ΓΑΛΑΣΑ ΠΔ.2 

Γαιαηάο 

3.166 4.000 4.650 1.950 

(600 + 1.350) 

2.200 6.850 

Κάησ Γαιαηάο 

ΣΚ ΣΑΛΟΤ ΠΔ.3 

ηαιφο 

868 1.100 1.200 2.000 

(200 + 1.800) 

2.300 3.500 

Κάησ ηαιφο 

ΓΚ ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ ΠΔ.4 Αγία Μαξίλα 2.005 2.300 2.550 8.200 

(400 + 7.800) 

9.400 11.950 

ΤΝΟΛΟ 10.771 13.100 15.000 17.450 20.000 35.000 

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 
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Π.1.2.2 - Πξνεθηίκεζε Έθηαζεο Οηθηζηηθώλ Πεξηνρώλ ΓΔ / 2031 – Αλάγθε 

Δπέθηαζεο Τθηζηάκελσλ ή Γεκηνπξγίαο Νέσλ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πξνεθηηκάηαη ε έθηαζε ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε ζηέγαζε ηνπ κειινληηθνχ / πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ΓΔ ην 2031, 

ζπγθξίλεηαη κε ηελ έθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη πξνθχπηεη ε 

πξνεθηηκψκελε αλαγθαία αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηάο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα:  

 Ο πξνγξακκαηηθφο / κφληκνο πιεζπζκφο ηεο ΓΔ ην 2031 πξνεθηηκήζεθε ζε ~15.000 

άηνκα, κε ζηαζεξφηππν 45 η.κ. / θάηνηθν, ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ζηέγαζή ηνπ: 15.000 

× 45 = 675.000 η.κ. α' θαηνηθίαο. 

 Ο πξνγξακκαηηθφο / επνρηθφο πιεζπζκφο ηεο ΓΔ ην 2031 πξνεθηηκήζεθε ζε 

~20.000 άηνκα, κε ζηαζεξφηππν 30 η.κ. / θάηνηθν ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ζηέγαζή ηνπ: 

20.000 × 30 = 600.000 η.κ. β' θαηνηθίαο, μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, επηπισκέλσλ 

δσκαηίσλ, θ.ιπ. 

πλεπψο, ζα απαηηεζνχλ ζπλνιηθά 1.275.000 η.κ. ζρεηηθψλ ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο: 

 Οθείινπλ λα πεξηιακβάλνπλ Κνηλφρξεζηνπο Υψξνπο (δξφκνπο, πιαηείεο, ρψξνπο 

πξαζίλνπ, θ.ιπ.) θαζψο θαη γήπεδα ζηέγαζεο Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ 

(εθπαίδεπζεο, πξφλνηαο, θ.ιπ.) πνπ αζξνηζηηθά ζα μεπεξλνχλ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο 

ηνπο έθηαζεο. Θέηνληαο ΚΥ + ΚΦ = 30% ζηηο πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη ΚΥ 

+ ΚΦ = 40% ζηηο επεθηάζεηο, ην κέζν πνζνζηφ ΚΥ + ΚΦ εθηηκάηαη ζε ~33% ηεο 

ζπλνιηθήο ηνπο έθηαζεο.  

 Πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο (πιελ ησλ θαηνηθηψλ, ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ θαη ησλ θνηλσθειψλ) φπσο: εμππεξεηήζεηο θάιπςεο θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ, ππεξεζίεο, θ.ιπ. Λφγσ ηεο έιιεηςεο ηζρπξνχ νηθηζηηθνχ θέληξνπ θαη ηνπ 

έληνλνπ παξαζεξηζηηθνχ / ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθηζκψλ, ην 

πνζνζηφ ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ είλαη κηθξφ θαη εθηηκάηαη max ~15%.  

 Έρνπλ δνκεζεί ζε κεγάιν πνζνζηφ κε Γ αξθεηφ πςειφ ( 0,80) ιφγσ ηεο χπαξμεο 

ππθλνδνκεκέλσλ νηθηζηηθψλ ππξήλσλ (πξν '23). Παξάιιεια, ιφγσ ηνπ φηη ν Γ δελ 

ζα ππεξβαίλεη ην 0,60 ζε αξθεηέο πεξηνρέο, εμαηηίαο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ραξαθηήξα 

ησλ νηθηζκψλ (πξνλνκηνχρνο πξναζηηαθφο / παξαζεξηζηηθφο / ηνπξηζηηθφο), σο 

κέζνο Γ ιακβάλεηαη 0,68.  
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Με βαζκφ θνξεζκνχ ηνλ κέγηζην δπλαηφ  (ι = 0,7) πξνθχπηεη φηη νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο / 

2031 γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ / 2031 ζα 

πξέπεη λα έρνπλ εκβαδφ Δ = 1.275 ζηξκ / (0,67 × 0,85 × 0,68 × 0,7)  4.700 ζηξέκκαηα. 

πλεπώο, ε πξνεθηηκώκελε έθηαζε νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ ΓΔ/2031 είλαη ~4.700 

ζηξέκκαηα.  

Γεδνκέλνπ όηη ε έθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ είλαη 3.480 

ζηξέκκαηα εθηηκάηαη όηη ζα απαηηεζνύλ λέεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο / επεθηάζεηο ηεο 

ηάμεο ησλ 1.200 – 1.300 ζηξεκκάησλ.  

Νένη νηθηζκνί / ΠΔΡΠΟ δελ πξνηείλνληαη γηα ιφγνπο πνπ επηβάιιεη ε "αξρή ηεο 

ζπκπαγνχο πφιεο" ζηε ζπγθεθξηκέλε ΓΔ. πλεπψο, νη ζρεηηθέο αλάγθεο ζα θαιπθζνχλ 

κέζσ επεθηάζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. Οη επεθηάζεηο απηέο πξέπεη λα 

θαηαλεκεζνχλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε εμαίξεζε ηνλ "αγξνηηθφ" νηθηζκφ ηαιφ θαη ηελ 

"αζηηθή πεξηνρή" Παξεγνξηά, ην ζρέδην πφιεο ηεο νπνίαο έρεη κεγάιεο έθηαζεο αδφκεηεο 

πεξηνρέο (θεθ. 5 ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο κειέηεο).  

εκεηψλεηαη φηη νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ΓΔ ζπλέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Ηδηαίηεξα νη 

πεξηνρέο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, πνπ έρνπλ έληνλν ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα, 

ελνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθά κέζσ ηεο ΠΔΟ, θαηά κήθνο ηεο νπνίαο ρσξνζεηνχληαη 

εμππεξεηήζεηο θαζεκεξηλνχ εκπνξίνπ, θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο αλαςπρήο (πιαδ). Χο 

απνηέιεζκα, νη αλάγθεο επέθηαζεο αιιεινθαιχπηνληαη θαη γηα απηφ ην ιφγν νη 

επεθηάζεηο αλαδεηνύληαη πξσηίζησο ζηηο πεξηνρέο όπνπ ην γεσ-αλάγιπθν 

θξίλεηαη ζπγθξηηηθά πην πξόζθνξν θαη δεπηεξεπόλησο ζε αλαινγία κε ηα 

επηκέξνπο πιεζπζκηαθά δεδνκέλα. Δμάιινπ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη νηθηζκνί ηεο 

ΓΔ απνξξνθνχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Π 

Υαλίσλ, ιεηηνπξγψληαο εθηφο απφ πεξηνρέο ηνπξηζκνχ / παξαζεξηζκνχ θαη σο 

πξνλνκηνχρα πξνάζηηα θαηάιιεια γηα κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη πξψηε εγθαηάζηαζε 

νηθνγελεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν πξνέιεπζήο ηνπο.  
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Π.1.2.3 - Πξνεθηίκεζε Υσξεηηθόηεηαο & πλνιηθνύ Ηζνδπγίνπ / 2031 ησλ 

Τθηζηάκελσλ Οηθηζηηθώλ Πεξηνρώλ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο αλά 

Πνιενδνκηθή Δλόηεηα / ΓΚ - ΣΚ 

Έρνπλ αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλα νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη αδχλαηε ε θαηαλνκή ησλ 

πιεζπζκηαθψλ / ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην επίπεδν νηθηζηηθήο πεξηνρήο / νηθηζκνχ, ιφγσ 

έιιεηςεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε απηφ ην επίπεδν.  

ηνλ πίλαθα Π.1-3 επηρεηξείηαη ε πξνεθηίκεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηζνδπγίνπ / 2031 ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ΓΔ αλά ΓΚ – ΣΚ, δει. αλά 

Πνιενδνκηθή Δλφηεηα (ΠΔ), κε ζθνπφ λα επηζεκαλζνχλ θαηαξρήλ ηπρφλ ειιείςεηο 

νηθηζηηθψλ εθηάζεσλ αλά ρσξηθή ελφηεηα (ΠΔ). 

Χο κέζε ηηκή πνιενδνκεκέλεο έθηαζεο αλά άηνκν ιακβάλεηαη ην πειίθν ηεο 

πξνεθηηκψκελεο αλαγθαίαο έθηαζεο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ/2031 δηα ηνπ 

πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ/2031: 

4.700.000 η.κ. / 35.000 άηνκα = 134,285 ή ~135 ηκ / άηνκν 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Π.1-3,  ε έθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ζε φιεο ηηο ΠΔ θξίλεηαη αλεπαξθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ζηέγαζεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηνπο πιεζπζκνχ/2031.  

πγθξηηηθά, ιηγφηεξν αλεπαξθήο είλαη ε ΠΔ.1 / Γαξάηζνπ θαη πεξηζζφηεξν αλεπαξθήο ε 

ΠΔ.4 / Αγίαο Μαξίλαο. 
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Πίλαθαο Π.1-3:  Πξν-Δθηίκεζε ρσξεηηθόηεηαο θαη ζπλνιηθνύ ηζνδπγίνπ (2031) ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο ΓΔ Νέαο 

Κπδσλίαο αλά ΠΔ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΓΚ/ΣΚ) 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ  

(ΠΔ) 

ΟΗΚΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

(ΥΔΓΗΑ ΠΟΛΖ / 

ΟΗΚΗΜΟΗ) 

ΔΚΣΑΖ 

(ηκ) 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΟΗΚΗΣΗΚΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΧΝ          

(άηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 2031 

(άηνκα) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

(άηνκα) 

1 2 3 4=2-3 

ΓΚ ΓΑΡΑΣΟΤ ΠΔ.1 

Γαξάηζν 

1.560.921 11.422 12.700 -1.278 
Κάησ Γαξάηζν 

Μαθξχο Σνίρνο 

Παξεγνξηά 

ΓΚ ΓΑΛΑΣΑ ΠΔ.2 
Γαιαηάο 

687.246 5.090 6.850 -1.760 
Κάησ Γαιαηάο 

ΣΚ ΣΑΛΟΤ ΠΔ.3 
ηαιφο 

358.447 2.655 3.500 -845 
Κάησ ηαιφο 

ΓΚ ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ ΠΔ.4 Αγία Μαξίλα 874.973 6.481 11.950 -5.469 

ΤΝΟΛΟ 3.481.587 25.648 35.000 -9.352 

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 
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Π.1.3 - ΠΡΟΣΤΠΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ  

ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ 

πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, νχδαο θαη Κεξακεηψλ (Κεθ. Π.1.3), 

θαηφπηλ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ ησλ ηξηψλ επηκέξνπο ΓΠ ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ, πεξηγξάθεηαη ην πξφηππν ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ. 

Γηα ιφγνπο απνθπγήο επαλάιεςεο, ζηελ παξνχζα κειέηε αλαθέξνληαη κφλν ηα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. 

Π.1.3.1 -  Βαζηθέο Αξρέο θαη Γεληθή Πεξηγξαθή ηεο Πξνηεηλόκελεο 

Οξγάλσζεο ηνπ Υώξνπ 

α – Οηθηζηηθνί Τπνδνρείο 

Ζ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο απνξξνθά ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πιεζπζκηαθήο κεγέζπλζεο ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ, γηαηί δηαζέηεη πνιινχο νηθηζκνχο πνπ απέρνπλ max 20 ιεπηά απφ ην 

Πνιενδνκηθφ Κέληξν ηεο πφιεο (Εψλε Ζκεξήζησλ Μεηαθηλήζεσλ). Ηδηαίηεξα ην αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηεο ΓΔ, πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, κεηαηξέπεηαη 

ζηαδηαθά ζε "νηθηζηηθή επέθηαζε" – ε πεξίπησζε ηνπ νηθηζκνχ Παξεγνξηά – ή ζε 

πξνάζηην ηεο πφιεο – ε πεξίπησζε ησλ νηθηζκψλ Γαξάηζνπ, Γαιαηά. Δπίζεο, ε 

"παξαζεξηζηηθή θαηνηθία" ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ Υαλίσλ κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε 

"κφληκε" – ε πεξίπησζε ησλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

νηθηζκνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ζχγρξνλσλ θαηνηθηψλ, 

θαηαζηήκαηα θάιπςεο θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ, θ.ιπ. θαη σο εθ ηνχηνπ νη νηθηζκνί απηνί 

ιεηηνπξγνχλ σο πξνλνκηνχρα πξνάζηηα ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Άιισζηε δηαζέηνπλ 

ηζρπξά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (θχζε – ζάιαζζα – εμππεξεηήζεηο – δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζηελ "αζηηθή δσή", θ.α.).  

Καηά ζπλέπεηα, πξνσζείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε "πξνλνκηνχρσλ" πεξηνρψλ α' 

θαηνηθίαο (πξναζηηαθνχ ηχπνπ), κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ5 ηεο επφκελεο 

15εηίαο, ζε πνιενδνκεκέλε γε ζχκθσλα κε ηα πξνγξακκαηηθά κεγέζε, ηελ εθηίκεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ, ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ππεξθείκελνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηελ αξρή ηεο "ζπλεθηηθήο πφιεο" θαη ηεο "βηψζηκεο 

αλάπηπμεο", ηηο αθαηαιιειφηεηεο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ (πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο 

πξνζηαζίαο, γεσινγηθά αθαηάιιειεο, θ.ιπ.) θαζψο θαη άιιεο ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ρψξνπ, φπσο ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

"θεληξηθφηεηαο'" ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ κέζσ ηεο πνιενδνκηθήο επέθηαζεο θαη πνηνηηθήο 

αλαβάζκηζεο ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο Γαξάηζν – Γαιαηάο.  

πγθεθξηκέλα θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο πξνηείλεηαη: 

                                                           
5
 Όρη κφλν ησλ θαηνίθσλ ηεο ΓΔ αιιά επξχηεξα ηνπ Π Υαλίσλ.  
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 Ζ "νξηνζέηεζε", κέζσ ηεο ράξαμεο "πεξηθεξεηαθήο νδνχ", ησλ πεξηνρψλ "νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο" πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηηο άηππεο νηθηζηηθά δηακνξθσκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ εμσ-αζηηθνχ ρψξνπ, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο «ζπκπαγνχο» πφιεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, πέξα απφ ηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ νηθηζηηθψλ αλαγθψλ, 

ζα κπνξέζνπλ λα ιεθζνχλ θαη κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο ψζηε 

λα δηαθπιαρζεί ν ραξαθηήξαο ηεο «εμνρήο», ηφζν ζην παξαιηαθφ κέησπν φζν θαη 

ζηελ ελδνρψξα ηεο ΓΔ 

 Ζ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ κέζσ πνιενδφκεζεο – επέθηαζεο 

θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο, νη νπνίνη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο είλαη νη εμήο: 

- Αγία Μαξίλα, Κάησ ηαιφο 

- Γαξάηζν, Γαιαηάο 

- Μαθξχο Σνίρνο, Κάησ Γαξάηζν (Άγηνη Απφζηνινη), Κάησ Γαιαηάο (Καιακάθη) 

εκεηψλεηαη φηη νη νηθηζκνί Αγία Μαξίλα, ηαιφο έρνπλ θαηεμνρήλ "ηνπξηζηηθφ 

ραξαθηήξα" θαη εκθαλίδνπλ ξαγδαία νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία 15εηία 

(αχμεζε πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ 2001-2011: 256% θαη 232%, αληίζηνηρα). Δηδηθφηεξα, 

ν νηθηζκφο ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζπλέρεηαη νηθηζηηθά κε ηνλ νηθηζκφ Πιαηαληά, ηνπ φκνξνπ / 

νκψλπκνπ Γήκνπ, πνπ απνηειεί / ιεηηνπξγεί σο ην "θεληξηθφ ζεκείν" ηεο επξχηεξεο 

ηνπξηζηηθήο δψλεο Υαληά – Μάιεκε. Δπηπιένλ, είλαη ν κφλνο παξαιηαθφο νηθηζκφο πνπ 

"εκπεξηέρεη" εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ηνλ παιηφ (πξν 1923) νηθηζηηθφ ηνπ ππξήλα. Δπίζεο, 

είλαη αξθεηά ππθλνδνκεκέλνο θαη ζρεηηθά ππνβαζκηζκέλνο, ιφγσ ηεο 

ππεξζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ.   

β – Πεξηνρέο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

Βηνηερλία [Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν ηύπνπ Β Ν. 3982/2011 (ΦΔΚ 143/Α/2011)] 

Πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο πεξηνρήο / ππνδνρέα ρσξνζέηεζεο κνλάδσλ ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα Υακειήο θαη (νξηζκέλσλ) Μέζεο Όριεζεο θαηά κήθνο ηεο 

επαξρηαθήο νδνχ 27 (Υαληά – Αιηθηαλφο), γηα ηελ θάιπςε ηνπηθψλ αλαγθψλ.  

Ο θαζνξηζκφο απηήο ηεο πεξηνρήο θξίλεηαη ζθφπηκνο, θπξίσο, γηα λα επηηξέςεη ηε 

ζηαδηαθή κεηεγθαηάζηαζε απηψλ ησλ ρξήζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο δψλεο νηθηζηηθήο 

θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο ΓΔ, ζπκβάιινληαο ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηεο.  

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ήδε ζε απηή 

ζπγθέληξσζε ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο δελ ηίζεηαη ζέκα κεηεγθαηάζηαζεο 

γηαηί δελ νρινχλ νηθηζηηθέο πεξηνρέο. Αλ θαη θαηαιακβάλνπλ αξδεπφκελε γεσξγηθή γε, 

είλαη αδχλαηε πιένλ ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε (θχηεπζε / θαιιηέξγεηα) ησλ γεπέδσλ 

απηψλ ιφγσ ηεο πιήξνπο θάιπςεο ηεο επηθάλεηάο ηνπο κε θαηαζθεπέο κφληκνπ 

ραξαθηήξα.  
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Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο αξδεπφκελεο γεσξγηθήο γεο, ε έθηαζε ηνπ ζρεηηθνχ ππνδνρέα 

είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε.   

εκεηψλεηαη φηη ε κεηαπνίεζε δελ απνηειεί βαζηθή αλαπηπμηαθή πξνηεξαηφηεηα ζην ρψξν 

ηνπ Π Υαλίσλ θαη ηεο ΠΔ Υαλίσλ, γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηε 

Βηνκεραλία. Καηά ζπλέπεηα δελ πξέπεη λα ππάξμεη έληνλε / ηερλεηή ζηήξημε ηεο 

βηνκεραλίαο ζηελ έθηαζε ηεο ΓΔ.  

γ – Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ ηεο Γόκεζεο (ΠΔΠΓ) 

ΠΔΠΓ Τνπξηζκνύ / Παξαζεξηζκνύ / Αλαςπρήο (ΠΔΠΓ - Τ) 

ηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο πεξηιακβάλεηαη ε ζεκαληηθφηεξε δψλε αλαςπρήο – ηνπξηζκνχ / 

παξαζεξηζκνχ ηνπ Π Υαλίσλ, πνπ εμππεξεηεί κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ αιιά 

θαη κεγάιν κέξνο ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πνπ θαηεπζχλεηαη ζηελ ΠΔ Υαλίσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ παξάθηηα δψλε Υαληά – Αγία Μαξίλα, ηκήκα ηεο επξχηεξεο δψλεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο Υαληά – Μάιεκε – Κνιπκπάξη, πνπ πεξηιακβάλεη πιήζνο 

επψλπκσλ πιαδ, ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ αιιά θαη πεξηνρψλ εηδηθήο 

πξνζηαζίαο (ΠΔΠ).  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν ηζρχνλ (θαη λπλ αθπξσζέλ) Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκφ.  

χκθσλα κε ην (αθπξσζέλ) Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκφ, ε παξάθηηα δψλε εληάζζεηαη 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο (θαηεγνξία εζληθνχ ρψξνπ Α2).  

Γηα ηηο αλαπηπζζόκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο (θαηεγνξία ρώξνπ Α2), νη ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζύλζεηο ηνπ (αθπξσζέληνο) Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζκφ εζηηάδνληαη, θπξίσο, 

ζηα εμήο:  

 Οινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθέο παξεκβάζεηο κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα, φπσο 

νξγαλσκέλνη ππνδνρείο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα, εηδηθά πξνγξάκκαηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, θ.ιπ. 

 Αλάπηπμε εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ εκπινπηίδνπλ θαη 

δηεπξχλνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

 Υσξνζέηεζε νξγαλσκέλσλ θαηαζθελψζεσλ (camping). 

 Καηαζθεπή λέσλ, ζπκπιήξσζε θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ηερληθψλ, θνηλσληθψλ 

(πεξίζαιςεο θαη αζιεηηζκνχ), πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ 

(κνπζεία, θ.ιπ.). 

 Αλάιεςε δξάζεσλ αλαβάζκηζεο ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, κε πνιενδνκηθέο 

παξεκβάζεηο φπσο αλαπιάζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, κε αχμεζε ησλ ειεχζεξσλ 
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ρψξσλ θαη ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα αλαπιάζεηο ηδησηηθψλ 

ρψξσλ.  

 Αλάδεημε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

 Πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ζπλδπαζκέλε πξνβνιή ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα, ε ρεξζαία δψλε πιάηνπο 350 κ. απφ ηελ γξακκή αηγηαινχ εληάζζεηαη ζηνλ 

παξάθηην ρψξν (θαηεγνξία εζληθνχ ρψξνπ Γ2), πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Γηα ηνλ παξάθηην ρώξν (θαηεγνξία ρώξνπ Γ2), νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ 

(αθπξσζέληνο) Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζκφ εζηηάδνληαη, επηπξφζζεηα ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Α2, θαη ζηα εμήο:  

 Πεξηνξηζκφο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ / ρξήζεσλ κε-ζπκβαηψλ κε ηελ 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. βηνκεραληθέο / βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρνλδξηθνχ 

εκπνξίνπ, εκπνξηθέο εθζέζεηο, θηήξηα θαη γήπεδα απνζήθεπζεο, γξαθεία, θηίξηα 

πεξίζαιςεο). 

 Πξνψζεζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα, δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

ηνπίνπ θαη αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ. 

Σέινο, ην (αθπξσζέλ) Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκφ πξνβιέπεη (άξζξν 9) φηη ν 

ζρεδηαζκόο ησλ ρξήζεσλ γεο (κέζσ ησλ ΓΠ / ΥΟΟΑΠ θαη ησλ ΔΥΜ) ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλά:  

(α)  ηε ζθνπηκφηεηα θαζνξηζκνχ δσλψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζηηο εθηφο ζρεδίνπ θαη 

νξίσλ νηθηζκψλ πεξηνρέο θαη λα ηηο νξίδεη θαηά πεξίπησζε, θαη  

(β)  ηνλ πξνζδηνξηζκφ δσλώλ πξνζηαζίαο - ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηνπ ηνπίνπ - ζηηο νπνίεο ζα 

πεξηνξίδεηαη ή/θαη ζα απαγνξεύεηαη ε δπλαηόηεηα δόκεζεο. 

 

ε απηφ ην πιαίζην, κε ηελ παξνχζα κειέηε, εμεηδηθεχνληαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ 

(αθπξσζέληνο) Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζκφ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ θαηά κήθνο ηεο 

παξαιηαθήο δψλεο: (α) νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ / ΠΔΠΓ – Σνπξηζκνχ / Παξαζεξηζκνχ / 

Αλαςπρήο θαη (β) πεξηνρψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. ε πεξίπησζε ζεζκνζέηεζεο λένπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, πξηλ ηελ 

ζεζκνζέηεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ΓΠ, ζα πηνζεηεζνχλ νη ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο.  
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Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαηήξεζε σο "αδφκεησλ" ησλ πθηζηάκελσλ, κεγάιεο 

έθηαζεο πεξηνρψλ θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη ε αμηνπνίεζε / αλάδεημε 

νξηζκέλσλ απφ απηέο σο "πεξηαζηηθά πάξθα".  

Καηά ζπλέπεηα, πξνσζείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ παξαζεξηζκνχ 

καθξάο δηάξθεηαο (ηνκέα ζηνλ νπνίν ε ΓΔ δηαηεξεί ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ 

γεηηλίαζεο κε δηεζλέο αεξνδξφκην θαη αζηηθφ θέληξν) κέζσ: 

 Σνπ θαζνξηζκνχ Πεξηνρήο Πεξηνξηζκψλ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ – Σ) Σνπξηζκνχ / 

Παξαζεξηζκνχ / Αλαςπρήο ζηελ παξάθηηα δψλε  

 Σεο παξνρήο δπλαηφηεηαο ρσξνζέηεζεο ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ κηθξήο – κεζαίαο 

θιίκαθαο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο (ΠΔΠΓ - ΠΑ) 

 Σελ δεκηνπξγία θαηαδπηηθψλ πάξθσλ ζηελ (α) ζηε ζαιάζζζηα πεξηνρή ηεο Αγίαο 

Μαξίλαο, (β) ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο  βξαρνλεζίδαο Θενδσξνπνχια θαη (γ) δπηηθά 

ηνπ ιηκαληνχ ησλ Υαλίσλ (θνληά ζηε ζέζε Πειεθαπίλα θαη έσο ηελ λεζίδα 

Λαδαξέηηα). Οη πεξηνρέο απηέο έρνπλ νξηνζεηεζεί απφ ην ΤΠΠΟ σο επηηξεπφκελεο 

πεξηνρέο θαηαδχζεσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο (ΦΔΚ 

1088/Β/1995 θαη 1498/Β/2003). 

Σέινο, ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ ηνκέα (ηνπξηζκνχ – παξαζεξηζκνχ) ζα πξνζθέξεη ε 

πξνζηαζία / αλάδεημε ησλ "ηνπξηζηηθψλ πφξσλ" ηεο ΓΔ, κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπο σο 

Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ).  

Πεξηαζηηθνύ Φώξνπ (ΠΔΠΓ - ΠΑ) 

Πεξηιακβάλεη, ηκήκα ηεο πεξηαζηηθήο, εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρήο Παξεγνξηά - Μαθξχ Σνίρνο 

(βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ) θαη ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνπο νηθηζκνχο Γαξάηζν, Γαιαηά (λφηηα ηνπ 

ΒΟΑΚ) θαη ιεηηνπξγεί σο "δψλε πξνζηαζίαο" ηνπο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη 

ζπκβαηέο κε ηελ "θαηνίθεζε".  

ηελ πεξηνρή απηή δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ νρινχλ / 

ππνβαζκίδνπλ ηελ "θαηνίθεζε" (θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, κνλάδεο κέζεο θαη πςειήο 

φριεζεο, κεγάιεο κνλάδεο ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ, 

θ.ιπ.). 

Αγξνηηθνύ Φώξνπ / Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ – Γ) 

Ζ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο δηαζέηεη ζεκαληηθήο έθηαζεο πεδηλέο πεξηνρέο αξδεπφκελεο κε 

ζπιινγηθά δίθηπα γεσξγηθήο γεο, πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απαμηψλνληαη 

παξαγσγηθά θαη κεηψλνληαη σο πξνο ηελ έθηαζε απφ ηελ αλεμέιεγθηε επέθηαζε ησλ 

άιισλ ρξήζεσλ.  
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Καηά ζπλέπεηα πξνσζείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ 

Πεξηνρήο Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ – Γ) ζε επξχηαηε πεξηνρή ηεο ελδνρψξαο, 

εθεί φπνπ ν ηνκέαο δηαηεξεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Κάηη ηέηνην είλαη αλαγθαίν φρη κφλν 

γηα ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, αιιά θαη γηα λα δηαθπιαρζεί ν 

ραξαθηήξαο ηεο «εμνρήο», πνπ ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ξφινπ ηεο Γε σο θχξηα πεξηνρή αλαςπρήο – παξαζεξηζκνχ ηνπ Π Υαλίσλ θαη πεξηνρή 

δηεζλνχο ηνπξηζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ε ινθψδεο πεξηνρή ζην λφηην-δπηηθφ ηκήκα ηεο ΓΔ απνηειεί 

αμηφινγε γεσξγηθή γε,  γηαηί έρεη θπηεπηεί ζπζηεκαηηθά κε δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (ειηέο).  

Ζ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο δελ δηαζέηεη ζεκαληηθήο έθηαζεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε 

θηελνηξνθία απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζπληξέρεη ιφγνο 

θαζνξηζκνχ εηδηθήο ΠΔΠΓ – Κηελνηξνθίαο. Ζ άζθεζε, σζηφζν, ηεο θηελνηξνθίαο ζα 

εμαθνινπζήζεη λα επηηξέπεηαη ππφ "πξνυπνζέζεηο" κέζα ζηελ έθηαζε ησλ ΠΔΠΓ-Γ.  

 

δ – Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη αμηφινγεο πεξηνρέο ηνπ θπζηθνχ (θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα – ηνπία) θαη αλζξσπνγελνχο (ρψξνη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο) 

πεξηβάιινληνο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο.  

Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία / αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ.  

Γίδεηαη έκθαζε ζηελ νξηνζέηεζε δσλψλ "πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπίνπ", ηφζν θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ φζν θαη ζηελ ελδνρψξα ηεο ΓΔ, θαη 

εηδηθφηεξα ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 πνπ γεηηληάδνπλ κε ηνλ εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο βηφηνπν ηεο Λίκλεο Αγπηάο. Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαηά 

κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ζα αλαβαζκίζεη ηελ πεξηνρή φρη κφλν σο "ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ δηεζλνχο εκβέιεηαο" αιιά (θπξίσο) σο "πεξηνρή αλαςπρήο πεξηαζηηθνχ 

ραξαθηήξα". Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη:  

(α)  ε δηαζθάιηζε αδφκεησλ δσλψλ θαηά κήθνο ξεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

"νηθνινγηθνί δηάδξνκνη" κεηαμχ ηεο ελδνρψξαο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ. 

(β) ε δηαζθάιηζε αδφκεησλ κεγάισλ παξαιηαθψλ εθηάζεσλ θαη ε αλάδεημή ηνπο σο 

"ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ – αλαςπρήο" ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο. πγθεθξηκέλα 

πξφθεηηαη γηα: 

 Σελ πεξηνρή βφξεηα ησλ νξίσλ ζρεδίνπ πφιεο ηεο Παξεγνξηάο, απφ εθβνιέο 

Κιαδηζνχ έσο ηε Υξπζή Αθηή, κε εμπγίαλζε ηνπ ρψξνπ θαη ρσξνζέηεζε 

ρξήζεσλ αλαςπρήο – ππαίζξηνπ αζιεηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ ην παξαιηαθφ 
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κέησπν ζε απηή ηελ πεξηνρή λα απνηειέζεη θπζηθή ζπλέρεηα εθείλνπ ηεο Νέαο 

Υψξαο (Υαληά)  θαη εληαία δψλε έσο ηελ πεξηνρή ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ. 

 Σελ πεξηνρή Αγίσλ Απνζηφισλ φπνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα 

ρσξνζέηεζεο ρξήζεσλ αζιεηηζκνχ – αλαςπρήο – ππαίζξησλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ (ακθηζέαηξν), πξνθεηκέλνπ ε πεξηνρή απηή λα απνηειέζεη ηνλ 

θχξην πφιν ππαίζξηαο αλαςπρήο ηνπ Π Υαλίσλ. 

(γ) ε ζέζπηζε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ε εμέηαζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ λεζίδσλ 

Αγίσλ Θενδψξσλ (Θενδσξνχ – Θενδσξνπνχια), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνηάζεηο 

ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Υαλίσλ. 

Π.1.3.2 - Οηθηζηηθό Γίθηπν – Ρόινη θαη Ηεξαξρήζεηο 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκνζεηεκέλν νηθηζηηθφ δίθηπν (ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο / 

2003), ν νηθηζκφο Γαιαηάο, πνπ θαηαηάζζεηαη ζηα νηθηζηηθά θέληξα 4νπ+ (εληζρπκέλνπ) 

επηπέδνπ, απνηειεί ην νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο θαη είλαη εμαξηψκελν απφ 

ηα Υαληά, πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα νηθηζηηθά θέληξα 2νπ+ (εληζρπκέλνπ) επηπέδνπ. 

Δμππεξεηήζεηο 1νπ επηπέδνπ παξέρνληαη ζην Ζξάθιεην, έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Ύζηεξα, φκσο, απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΓΠΥΑΑ / 2008), ηα νηθηζηηθά θέληξα θαηαηάζζνληαη πιένλ ζε 7 

επίπεδα. Καηά ζπλέπεηα, ε ππφ εθπφλεζε κειέηε “Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ 

ΠΠΥΑΑ Κξήηεο” αλαζεσξψληαο ην ηζρχνλ ζεζκνζεηεκέλν νηθηζηηθφ δίθηπν πξνηείλεη (Β1 

ηάδην / νξηζηηθή παξαιαβή) ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηελ αθφινπζε δνκή: 

 Ο νηθηζκφο Γαιαηάο λα απνηειέζεη ην νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. Ο 

νηθηζκφο απηφο θαηαηάζζεηαη ζηα νηθηζηηθά θέληξα 7νπ επηπέδνπ θαη είλαη 

εμαξηψκελνο απφ ηα Υαληά, πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα νηθηζηηθά θέληξα 2νπ επηπέδνπ. 

ε φ,ηη αθνξά ην κειινληηθφ ξφιν αμηφινγσλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

ζην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο “Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ Κξήηεο” 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

«Φαληά: πξσηεύσλ εζληθόο πόινο επξσπατθήο, κεζνγεηαθήο θαη 

δηαπεξηθεξεηαθήο αθηηλνβνιίαο, κε άμνλα ηηο επηζηήκεο, ηηο εθαξκνγέο θαη 

ην πεξηβάιινλ. Γηαζέηεη ηηο Σρνιέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, κε ην ηδξπζέλ ζην 

κεηαμχ δηάζηεκα Τκήκα Αξρηηεθηφλσλ, ην Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ιλζηηηνχην 

(Μ.Α.Ι.Φ.) πνπ πξνηείλεηαη λα εκπινπηηζηεί κε ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη εθαξκνγήο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο (ζχγρξνλνη ηξφπνη θαιιηεξγεηψλ), ην Ιλζηηηνχην Υπνηξνπηθψλ θαη 

Διηάο, ην ΚΔΓΔ, ην Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ, ηελ Οξζφδνμε Αθαδεκία 

Κξήηεο θαη ην Ίδξπκα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ηα νπνία απνηεινχλ ζεζκνχο ελ 
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ιεηηνπξγία θαη πξνζαλαηνιίδνληαη κε αλαθνξά ηηο εθαξκνγέο, ηηο επηζηήκεο θαη 

ηελ πξνβνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ.  

Δλδεηθηηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εκπινπηηζηεί ε πφιε είλαη: 

Μεζνγεηαθφ Κέληξν Γεκνζηνγξαθίαο, ηνπ νπνίνπ έρεη πξν πνιινχ αλαθνηλσζεί ε 

ίδξπζε, θαζψο θαη Σρνιή Καιψλ Τερλψλ, Τκήκα Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο θαη 

Βηνηερλνινγίαο, Ιλζηηηνχην Γεσδπλακηθνχ θαη Αληηζεηζκηθνχ Σρεδηαζκνχ, ζην 

πιαίζην ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ζπκπιεξσκέλα κε ηελ ίδξπζε Σπλεδξηαθνχ 

Κέληξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2160/1993, άξζξν 41. Δπηδηψθεηαη λα εληζρπζεί 

πεξαηηέξσ ε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο, ν ππξήλαο ηνπ νπνίνπ έρεη 

ήδε ζπγθξνηεζεί απφ ην ΜΑΙΦ, γηα εθαξκνζκέλα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο θαη γηα νηθνινγηθά πξντφληα, νκνίσο ζηξακκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ. Δπίζεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ δηεζλνχο θφκβνπ 

νπηηθψλ ηλψλ, έρεη δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζεί ζε Κέληξν Δκπνξηθψλ Σπλαιιαγψλ 

ζην πιαίζην ηεο πνιπθεληξηθήο, ηζφξξνπεο αλάπηπμεο. 

(νηθηζηηθφ θέληξν 2νπ επηπέδνπ) 

Σνύδα: πφινο αλάπηπμεο κε εηδηθφ εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ξφιν. Ληκάλη 

δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο / επηβαηηθφ / εκπνξηθφ / θξνπαδηέξαο.  

(νηθηζηηθφ θέληξν 6νπ επηπέδνπ) 

Γαιαηάο: πφινο6, έδξα ηέσο Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ.  

(νηθηζηηθφ θέληξν 7νπ επηπέδνπ) 

Αλαθέξεηαη, επίζεο, σο θαηεχζπλζε, ε επηινγή ηεο “πνιπθεληξηθήο” νξγάλσζεο ηνπ 

ρψξνπ.  

Όια φζα πξναλαθέξζεθαλ, ζε ζρέζε κε ηνλ ππεξθείκελν ζρεδηαζκφ, έρνπλ ή ζα 

απνθηήζνπλ ζχληνκα ζεζκηθή ηζρχ. Χζηφζν, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο 

έρνπλ πξνθχςεη δηαπηζηψζεηο [ελφηεηα Α.3.3.5.1 (Οηθηζηηθφ δίθηπν / Υσξνθαηαλνκή θεληξηθψλ 

εμππεξεηήζεσλ) ηνπ Α΄ ηαδίνπ] πνπ δελ ζπλάδνπλ πιήξσο κε φζα πξναλαθέξζεθαλ. 

πγθεθξηκέλα: 

Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο ΓΔ δελ ιεηηνπξγεί σο “αλνηρηή πφιε”7 γηαηί δελ έρεη (πιένλ) 

“θεληξηθφ” νηθηζκφ, κεηά ηε δηάρπζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ παξαιηαθή δψλε.  

                                                           
6
 Ζ νκάδα κειέηεο, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα, δηαθσλεί κε ηε ζρεηηθή πξφβιεςε. 

7 
 “Αλνηρηή πφιε” νλνκάδεηαη κηα νηθηζηηθή ελφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη πνιινχο νηθηζκνχο εθ ησλ νπνίσλ 
θάπνηνη (πνπ νλνκάδνληαη “νηθηζηηθά θέληξα”) παξέρνπλ ζηνπο ππφινηπνπο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 
εμππεξεηήζεηο πνπ έρεη κηα “πφιε” αληίζηνηρνπ πιεζπζκνχ κε απηή. Με βάζε απηφ ην κνληέιν νξγάλσζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ κηαο ρσξηθήο / νηθηζηηθήο ελφηεηαο, ν θεληξηθφο νηθηζηηθφο ππξήλαο 
ηεο έρεη ην ξφιν “θέληξνπ πφιεο” θαη νη ππφινηπνη νηθηζκνί ην ξφιν “γεηηνληθψλ πξναζηίσλ”. 

 Σα “νηθηζηηθά θέληξα” ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο ή επίπεδα κε βάζε ην εχξνο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπο, ην 
είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ / εμππεξεηήζεσλ πνπ απηά έρνπλ θαη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζηνπο 
άιινπο νηθηζκνχο.  

 Ζ “αλνηρηή πφιε” έρεη “ππξήλα” νηθηζηηθφ θέληξν 4νπ επηπέδνπ. 
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Δπηπιένλ, ε πνιχ κεγάιε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ ηνπηθήο 

ζεκαζίαο θαη ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε νηθηζηηθψλ θέληξσλ 

"ελδηάκεζεο δπλακηθφηεηαο". 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε “θεληξηθφηεηα” ησλ νηθηζκψλ ηεο ελδνρψξαο (Γαξάηζν, 

Γαιαηάο, ηαιφο) βαίλεη κεηνχκελε, θαζψο παξάιιεια απμάλεη ε ζπγθέληξσζε 

εμππεξεηήζεσλ θεληξηθνχ ραξαθηήξα θαηά κήθνο ηεο ΠΔΟ. Ηδηαίηεξα κε ηε κεηαηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο ζε Γεκνηηθή Δλφηεηα  ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ, ν ξφινο 

ηνπ Γαιαηά σο θέληξνπ “ππεξεζηψλ” έρεη εμαζζελίζεη ζεκαληηθά. Δθηηκάηαη φηη ην έιιεηκκα 

“θεληξηθφηεηαο” πνπ εληνπίδεηαη δελ ζα θαιπθζεί ζην κέιινλ, γηαηί αλαπηχζζνληαη θαηά 

κήθνο ηεο ΠΔΟ εμππεξεηήζεηο θεληξηθνχ ραξαθηήξα, θπξίσο θάιπςεο θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ ησλ ηνπξηζηψλ / παξαζεξηζηψλ αιιά θαη ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, κε 

απνηέιεζκα ν ξφινο ηνπ Γαιαηά σο “ηνπηθφ θέληξν” παξαδνζηαθνχ ηχπνπ λα ζπλερίζεη 

λα αηνλεί.  

εκεηψλεηαη φηη φινη νη νηθηζκνί ηεο ΓΔ βξίζθνληαη ζηε Εψλε Ζκεξήζησλ Μεηαθηλήζεσλ 

(ΕΖΜ) ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ (ιφγσ ηεο κηθξήο “ρξνλναπφζηαζεο” απφ απηή), κε 

απνηέιεζκα πνιινί απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο λα θαιχπηνπλ θαη εθεί κέξνο ησλ 

θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Αγίαο Μαξίλαο, πνπ σο ν πιένλ 

“απνκαθξπζκέλνο” απφ ηα θέληξα εμππεξέηεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαιχπηεη κέξνο 

ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ απφ ην γεηηνληθφ νηθηζηηθφ θέληξν ηνπ Πιαηαληά.  

Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, πξνηείλεηαη ην παξαθάησ κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ 

νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο ΓΔ (πίλαθαο Π.1-4): 

                                                                                                                                                                                

 Οη νηθηζκνί κηθξνχ ζρεηηθά κεγέζνπο πνπ εμππεξεηνχλ γεηηνληθνχο ηνπο νηθηζκνχο απνηεινχλ νηθηζηηθά 
θέληξα 5νπ επηπέδνπ. 

 Ολνκάδνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο / εμππεξεηήζεηο, πνπ παξέρνπλ νηθηζηηθά θέληξα, σο εληζρπκέλνπ επηπέδνπ 
φηαλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν πνπ ην νηθηζηηθφ θέληξν θαηαηάζζεηαη. 

 (Πεγή: Δηζαγσγηθφ θείκελν κειέηεο “Πξνηάζεηο Υσξνηαμηθήο Οξγάλσζεο, Ννκφο Υαλίσλ”, Οηθηζηηθή Γνκή – ρεδηαζκφο 
Αλνηρηψλ Πφιεσλ, ΤΥΟΠ 1984 – Πξφγξακκα ΔΠΑ / Α. Σξίηζεο). 
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Πίλαθαο Π.1-4: Πξνηεηλόκελε Οξγάλσζε ηνπ Οηθηζηηθνύ Γηθηύνπ ηεο ΓΔ Νέαο 

Κπδσλίαο 

Οηθηζηηθφ Κέληξν ΓΔ 
Ο νηθηζκφο Γαιαηάο αδπλαηεί 
πιένλ λα ιεηηνπξγήζεη σο 
νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ 

 

Οηθηζηηθά Κέληξα ηνπηθήο 
ζεκαζίαο 

Γαιαηάο  
Γαξάηζν 

Καιχπηνπλ κέξνο ησλ αλαγθψλ 
ηνπο ζε εμππεξεηήζεηο 7

νπ
 

επηπέδνπ 

Οηθηζκνί  

Παξεγνξηά  
Μαθξχο Σνίρνο 
Κάησ Γαξάηζν 
Κάησ Γαιαηάο 
Κάησ ηαιφο 
ηαιφο 
Αγία Μαξίλα 

Σν γξακκηθφ θέληξν θαηά κήθνο 
ηεο ΠΔΟ θαιχπηεη κεγάιν κέξνο 
ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ 
7

νπ
 επηπέδνπ. Καηά ηα ινηπά 

εμππεξεηνχληαη απφ ηα νηθηζηηθά 
θέληξα ηνπηθήο ζεκαζίαο 
(Γαιαηάο – Γαξάηζν) & ηα Υαληά. 
 
(Δηδηθφηεξα ε Αγία Μαξίλα 
εμππεξεηείηαη απφ ηνλ Πιαηαληά 
θαη ηα Υαληά) 

Οηθηζηηθά Κέληξα εθηφο ΓΔ 
Ζξάθιεην 2

νπ
 επηπέδνπ 

Υαληά 2
νπ

 θαη 6
νπ

 επηπέδνπ  

Πεγή: Οκάδα κειέηεο 

Π.1.3.3 -  ρέζεηο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο κε ηνπο Δπξύηεξνπο Άμνλεο & 

Πόινπο Αλάπηπμεο 

χκθσλα κε ηνλ ππεξθείκελν ζρεδηαζκφ - ζπγθεθξηκέλα ηελ πξφηαζε ηεο Μειέηεο 

"Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ Κξήηεο" (Β1 ηάδην) - ε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

ζπλδέεηαη άκεζα: 

(α)  Με ηνλ θχξην άμνλα αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο ηε δηαζρίδεη (ΒΟΑΚ) θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο "ρεξζαίνο άμνλαο αλάπηπμεο εζληθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζεκαζίαο". 

(β)  Με ηα Υαληά (ρξνλναπφζηαζε ~20 ιεπηά), πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο "πξσηεχσλ 

εζληθφο πφινο δηα-πεξηθεξεηαθήο αθηηλνβνιίαο", ζηελ αλαπηπμηαθή θαη δηνηθεηηθή 

ελφηεηα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη (Γήκνο Υαλίσλ). 

(γ) Με ηε νχδα (ρξνλναπφζηαζε ~30 ιεπηά), πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο "πφινο αλάπηπμεο 

κε εηδηθφ εζληθφ ξφιν" (αεξνδξφκην - ιηκάλη - ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο), κε ηελ 

νπνία ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ ΒΟΑΚ. 

Δηδηθφηεξε αλαθνξά ζηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηεο ΓΔ ζην επξχηεξν ρσξνηαμηθφ ηεο πιαίζην 

γίλεηαη ζηελ ελφηεηα Α.1.2 ηνπ Α' ηαδίνπ ηεο κειέηεο (Υάξηεο Α.1-8). 
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Π.1.4 - ΑΝΑΓΡΑΖ ΠΡΟ ΣΟΝ  ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

Σν ζρέδην νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο ζπκθσλεί θαη εμεηδηθεχεη ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ξπζκίζεηο ηνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ.  

ε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε ηεο Μειέηεο "Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ 

Κξήηεο" (Β1 ηάδην): 

 Δθθξάδεη βάζηκεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ νηθηζκνχ Γαιαηά (ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ νηθηζκνχ ηεο ΓΔ) λα ιεηηνπξγήζεη σο νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ 

(7νπ επηπέδνπ). πλεπψο, πξνηείλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ νηθηζκψλ Γαιαηά θαη 

Γαξάηζν σο "νηθηζηηθά θέληξα ηνπηθήο ζεκαζίαο" (ελφηεηα Π.1.3.2).  

 Τηνζεηεί ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ηνπ ΣΔΔ-Σκ. Γπη. Κξήηεο 

θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Ν. Υαλίσλ ηα ζεκεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα Π.1.1.1. 
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Π.2 - ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 

(Υάξηεο Π.2: ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ,     
ΚΛ. 1:25.000) 

Π.2.1 - ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ / ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ  

ην θεθάιαην απηφ εμεηδηθεχνληαη νη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Γνκηθφ ρέδην 

Υσξηθήο Οξγάλσζεο (Π1) θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. Οη ξπζκίζεηο απηέο, ζχκθσλα 

κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν.2508/1997, πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεζζάξσλ εηδψλ 

πεξηνρψλ: 

 ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΟΑ) 

- Α1. Οηθηζηηθέο πεξηνρέο  

- Α2. Πεξηνρέο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ / Βηνηερληθέο Πεξηνρέο 

[Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν ηχπνπ Β ηνπ Ν. 3982/2011 (ΦΔΚ 143/Α/2011)] 

 ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΠΔΠ) 

- Β1. ΠΔΠ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (ΠΔΠ-ΦΠ), δηαθξηλφκελεο ζε: 

 (α) ΠΔΠ Σνπίνπ (ΠΔΠ-Σ) θαη 

 (β) ΠΔΠ Αλαδαζσηέσλ Πεξηνρψλ (ΠΔΠ-ΑΝ) 

- Β2. ΠΔΠ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ (ΠΔΠ-ΑΥ) 

 ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΓΟΜΖΖ (ΠΔΠΓ) 

- Γ1. ΠΔΠΓ Πεξηαζηηθή (ΠΔΠΓ-ΠΑ) 

- Γ2. ΠΔΠΓ Σνπξηζκνχ – Αλαςπρήο – Β΄ θαηνηθίαο (ΠΔΠΓ-Σ) 

- Γ3. ΠΔΠΓ Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ) 

 Γ. ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (ΠΗΥ) 

Οη πεξηνρέο ΠΔΠ θαη ΠΔΠΓ (θαη' εμνρήλ) ζπγθξνηνχλ ηνλ "εμσ-αζηηθφ" ρψξν ηεο ΓΔ, πνπ 

ζήκεξα δηέπεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο "εθηφο ζρεδίνπ" δφκεζεο.  

Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ιακβάλνπλ ππφςε αθ' ελφο ηηο ήδε ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο 

(εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεσλ, νξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ, θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη, 

αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, πεξηνρέο Γηθηχνπ Natura 2000, ζεζκνζεηεκέλνη πγξφηνπνη, θ.ιπ.) 

θαη ηηο πθηζηάκελεο - πξνγξακκαηηζκέλεο βαζηθέο ππνδνκέο (θχξην νδηθφ δίθηπν, θ.ιπ.) 

θαη αθ' εηέξνπ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.  
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Βαζηθνί ζηφρνη ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ είλαη, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ ΓΠ (ΦΔΚ 209/Α/2000): 

- Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

- Ζ ηζφξξνπε θαη αιιεινζηεξηδφκελε αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ / πεξηαζηηθνχ θαη ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ 

- Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο παξαγσγηθψλ δσλψλ θαη δσλψλ 

θαηνηθίαο, κε βάζε θαη ηηο αλάγθεο θαζεκεξηλήο κεηαθίλεζεο εξγαζίαο – θαηνηθίαο 

- Ζ δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο, ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο 

- Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηνπο νηθηζκνχο θαη ζηελ χπαηζξν. 

ηφρν, επίζεο, απνηειεί ε "θαζνδήγεζε" δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ψζηε ε 

αλάπηπμε ηεο ΓΔ λα θαηαζηεί "αεηθφξνο". 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο θαη θαζνξίδνληαη νη 

επηκέξνπο ρξήζεηο γεο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο πνπ ζα ηζρχνπλ ζε 

απηέο. Οη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο γεληθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔ (εμαηξνπκέλσλ πεξηνρψλ κε ίδην θαζεζηψο). 

Π.2.2 - ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΟΑ) 

Οη πξνηεηλφκελεο Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ) δηαθξίλνληαη θαη΄ αξρήλ ζε 

Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο θαη ζε Πεξηνρέο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ / Βηνηερληθέο 

Πεξηνρέο [Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν ηχπνπ Β ηνπ Ν. 3982/2011 (ΦΔΚ 143/Α/2011)]. 

Π.2.2.1 - Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο 

Οη νηθηζηηθέο πεξηνρέο αθνξνχλ ζε: 

 Πεξηνρέο εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο:  

- Παξεγνξηά ζηε ΓΚ Γαξάηζνπ  

 Οξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο:  

- Γαξάηζν, Κάησ Γαξάηζν, Μαθξύο Σνίρνο ζηε ΓΚ Γαξάηζνπ 

- Γαιαηάο, Κάησ Γαιαηάο ζηε ΓΚ Γαιαηά 

- ηαιόο, Κάησ ηαιόο ζηελ ΣΚ ηαινχ 

- Αγία Μαξίλα ζηελ ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο 

 Πεξηνρέο επέθηαζεο νξηζκέλσλ απφ ηηο παξαπάλσ νηθηζηηθέο πεξηνρέο.  

Πξνηείλεηαη ε πνιενδφκεζε θαη επέθηαζε ησλ νηθηζκψλ: Γαξάηζν, Γαιαηάο, Μαθξχο 

Σνίρνο, Κάησ Γαξάηζν, Κάησ Γαιαηάο, Κάησ ηαιφο, Αγία Μαξίλα. Ζ πνιενδφκεζε ηεο 

επέθηαζεο πξνυπνζέηεη ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ΓΠ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαη ν νξηνζεηεκέλνο 
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νηθηζκφο ηαιφο, κπνξεί επίζεο λα πνιενδνκεζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

αλεμάξηεηα ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ ΓΠ. 

Πξνηείλεηαη, επίζεο, ε πνιενδφκεζε κηαο ηδηαίηεξα κηθξήο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο 

ηεο Παξεγνξηάο γηα ιφγνπο ηαχηηζήο ηνπ κε ην δηνηθεηηθφ φξην ηεο ΓΔ.  

Οη πξνηεηλφκελεο πξνο επέθηαζε πεξηνρέο πξν-ειέρζεζαλ κε βάζε ηνλ εγθεθξηκέλν 

ράξηε ηεο θαη‟ αξρήλ γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο κειέηεο (ΑΠ 

έγθξηζεο νηθ.220/22-01-2015) ψζηε λα εκπίπηνπλ ζηηο θαη‟ αξρήλ θαηάιιειεο πξνο 

δφκεζε πεξηνρέο.  

ε φιεο ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο πξνηείλνληαη ρξήζεηο γεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη 

ζην θεθάιαην Π.3.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

- Οη πεξηνρέο επέθηαζεο, έσο φηνπ πνιενδνκεζνχλ, ζα νηθνδνκνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνηείλνληαη αλά ρξήζε απφ 

ηελ κειέηε (θεθ. Π.3). Ο θαζνξηδφκελνο απφ ηελ κειέηε κέζνο .Γ. ηζρχεη σο κέγηζηνο 

κέρξη ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο. 

- Οη νηθηζκνί, έσο φηνπ πνιενδνκεζνχλ θαη ζεζκνζεηεζεί ε πνιενδνκηθή ηνπο κειέηε, 

ζα νηθνδνκνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο νηθηζκνχο θάησ ησλ 2.000 

θαηνίθσλ ηνπ ΠΓ 24-4-85 (ΦΔΚ 181/Γ/3-5-85) θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

πξνηείλνληαη αλά ρξήζε απφ ηελ κειέηε (θεθ. Π.3). Ο θαζνξηδφκελνο απφ ηελ κειέηε 

κέζνο .Γ. πξνηείλεηαη λα ηζρχζεη κφλν κεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο Πνιενδνκηθήο 

Μειέηεο (βι. θαη ελφηεηα Π.2.6 – Γεληθέο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο). 

Οη νηθηζηηθέο πεξηνρέο ηεξαξρνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα πνιενδφκεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα πνπ παξαηίζεληαη ζε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

Π.2.2.2 - Πεξηνρέο Αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ 

Γελ πξνηείλνληαη Πεξηνρέο Αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ δηφηη εθηηκήζεθε φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, νχηε έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ νκάδα κειέηεο ζρεηηθά αηηήκαηα 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

Π.2.2.3 - Πεξηνρέο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ / Βηνηερληθέο Πεξηνρέο 

ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε κίαο πεξηνρήο παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία αθνξά ζε  βηνηερληθή ρξήζε. Ζ πεξηνρή, έθηαζεο πεξίπνπ 385 

ζηξεκκ., ρσξνζεηείηαη θαηά κήθνο ηεο επαξρηαθήο νδνχ 27 Υαληά – Αιηθηαλφο.  

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα γξακκηθή δψλε κήθνπο πεξίπνπ 1.700 κ. θαη κέζνπ πιάηνπο 

220 κ., ε νπνία έρεη νξηνζεηείηαη:  

 βφξεηα απφ ηελ νδφ Καηδνπξάθε, ε νπνία είλαη παξάιιειε ηεο επαξρ. νδνχ 27  
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 λφηηα ηελ επαξρηαθή νδφ 27  

 αλαηνιηθά απφ ην φξην ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο , θαη  

 δπηηθά απφ πθηζηάκελν δξφκν, ζε απφζηαζε 200 κ. απφ ηηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο 

Αγηάο.  

Δίλαη πεξηνρή κε κέζν πςφκεηξν 50 κ., κε νκαιφ αλάγιπθν, ρσξίο ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, 

κε νξαηή απφ ηελ ΠΔΠΓ-Σ (ηνπξηζκνχ – αλαςπρήο – β΄ θαηνηθίαο) θαη κε πνιχ θαιή 

πξφζβαζε. ηελ έθηαζε ηεο ιεηηνπξγνχλ ήδε πνιιέο βηνηερληθέο κνλάδεο ηεο ΓΔ, δχν 

πξαηήξηα βελδίλεο, ηξεηο ηδησηηθνί ρψξνη ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ θ.ιπ. παξεκθεξείο 

ρξήζεηο (αλάιπζε ζην Α΄ ηάδην ΓΠ, ηεχρνο θεηκέλνπ θαη απνηχπσζε ρξήζεσλ γεο ράξηεο Α.4-

10). 

Ζ πξνηεηλφκελε πεξηνρή παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ηκήκα αξδεπφκελεο 

γεσξγηθήο γεο (ΣΟΔΒ Βαξππέηξνπ) θαιήο πνηφηεηαο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη είλαη 

επηζπκεηή ε εμπγίαλζε ηεο ηνπξηζηηθήο δψλεο, πξνθχπηεη αλάγθε θάιπςεο ηνπηθψλ 

αλαγθψλ ηεο ΓΔ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα. ηελ πξνηεηλφκελε πεξηνρή, 

φπσο πξναλαθέξεηαη, ππάξρεη ήδε ζπγθέληξσζε κνλάδσλ. Οη κνλάδεο απηέο δελ είλαη 

ξππνγφλεο. πλεπψο δελ πξνθχπηεη ιφγνο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ, ηδηαίηεξα φηαλ ζηελ 

αξδεπφκελε γεσξγηθή γε, ππάξρεη ήδε ε κε αλαζηξέςηκε επέκβαζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

ησλ κνλάδσλ. 

Ζ πξνηεηλφκελε βηνηερληθή πεξηνρή νξίδεηαη σο  Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν Σχπνπ Β΄ κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3982/2011 (ΦΔΚ 143/Α/2011) «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο 

ηερληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». χκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Ν. 3982/11 ην Δπηρεηξεκαηηθφ 

Πάξθν Σχπνπ Β είλαη «ρψξνο πνπ θαζνξίδεηαη, νξηνζεηείηαη, πνιενδνκείηαη θαη 

νξγαλψλεηαη … γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο δξαζηεξηνηήησλ κέζεο θαη 

ρακειήο φριεζεο.» 

Οη βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηαηάζζνληαη σο πξνο ηνλ βαζκφ 

φριεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο φριεζεο (ΚΤΑ 

3137/191/Φ15/21-3-2012, ΦΔΚ 1048/Β/2012). 

Ζ πξνηεηλφκελε βηνηερληθή πεξηνρή είλαη κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο. Γηα ηηο κνλάδεο 

ρακειήο φριεζεο δελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηηο επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηηο 

κνλάδεο κέζεο φριεζεο νη επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  εμεηδηθεχνληαη ζην θεθ. Π.3. 

Ζ αλάπηπμε ηεο βηνηερληθήο πεξηνρήο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο πνιενδφκεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3982/11.   

Μέρξη ηε ζεζκνζέηεζε ηεο πεξηνρήο νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο βηνηερληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, ε νηθνδφκεζε ηεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ρσξίο παξεθθιίζεηο σο πξνο ηελ αξηηφηεηα 

(ειάρηζηε αξηηφηεηα 4 ζηξεκκ.), κε ηηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα ρξήζεηο.  

Δθηφο ηεο πξνηεηλφκελεο βηνηερληθήο πεξηνρήο, ζεκεηαθέο ρσξνζεηήζεηο βηνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπνληαη: 

(α)  ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο ζηηο ΠΔΠΓ Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ), κε ηελ πξνυπφζεζε ε 

δξαζηεξηφηεηα λα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ ηνπηθά 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. 

(β)  ρακειήο φριεζεο ζηελ Πεξηαζηηθή ΠΔΠΓ (ΠΔΠΓ-ΠΑ), ρσξίο πεξηνξηζκφ σο πξνο 

ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Οη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή (κέζεο φριεζεο), 

δηαηεξνχληαη σο δξαζηεξηφηεηα, σο φηνπ ζεζκνζεηεζεί θαηάιιεινο ππνδνρέαο ζηνλ 

νπνίν ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ. 

Οη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηελ 

δπλακηθφηεηά ηνπο (εληφο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε κέζε φριεζε) γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην νπνίν έρνπλ 

αδεηνδνηεζεί.  

Πξνο ηνχην πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε, εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο θαη ησλ θνξέσλ 

εθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αλαθνξηθά κε: 

 Σελ ηήξεζε φισλ ησλ θαηά λφκνλ απαηηνχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη κέηξσλ 

αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ 

αλαλέσζεο ηεο αδεηνδφηεζεο ηνπο.  

 Σε δηαηήξεζε ησλ ειάρηζησλ απνζηάζεσλ ηεο γεπεδηθήο ηνπο έθηαζεο  απφ ηα φξηα 

ησλ πθηζηάκελσλ θαη ζεζκνζεηεκέλσλ γεηηνληθψλ ρξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. 

Π.2.2.4 - Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο πξνο Πνιενδόκεζε 

πλνςίδνληαο, νη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε (ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο 

κειέηεο / 2031) δηαθξίλνληαη ζε: 

 εθηάζεηο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ (νηθηζηηθέο πεξηνρέο)  

 επεθηάζεηο νηθηζκψλ (νηθηζηηθέο πεξηνρέο) 

 βηνηερληθή πεξηνρή κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο (πεξηνρή παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ) 

Πξνηείλνληαη ηέζζεξεηο βαζκνί πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο, Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄, αλάινγα 

κε ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα αλάζεζεο ησλ (πίλαθαο Π.2-3). 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:            
Η. ΜΔΛΑΚΖ -  Σ. ΣΑΚΗΡΖ-  Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Η. ΑΡΝΔΛΛΟ – Α. ΠΑΤΛΑΚΖ – Μ. ΛΗΟΝΖ 

  - 58 - 

   

1. Πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο Α΄: άκεζε αλάζεζε πνιενδφκεζεο, 

ακέζσο κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο κειέηεο ΓΠ 

2. Πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο Β΄: αλάζεζε πνιενδφκεζεο ζε δεχηεξε 

θάζε 

3. Πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο Γ΄: καθξνπξφζεζκε ρξνληθά πξφηαζε 

πνιενδφκεζεο 

4. Πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο Γ΄: ε πιένλ καθξνπξφζεζκε ρξνληθά 

πξφηαζε πνιενδφκεζεο, ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη νξηνζεηεκέλνη νηθηζκνί νη 

νπνίνη δελ ππάγνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο.  

ηνλ πίλαθα Π.2-1 αλαθέξεηαη ε θαηαλνκή ησλ πθηζηάκελσλ θαη ζπλνιηθά πξνηεηλφκελσλ 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ αλά ΓΚ/ΣΚ. 

Πίλαθαο Π.2-1: Οηθηζηηθέο πεξηνρέο αλά ΓΚ/ΣΚ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

ΥΧΡΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΚ/ΣΚ 

Τθηζηάκελεο 

(ζηξκ)  
Δπεθηάζεηο 

πλνιηθά 
πξνηεηλόκελεο 

(ζηξκ) 

Αύμεζε 

έθηαζεο 

(%) 

Αύμεζε πιεζπζκνύ 

'91-'11 

(κόληκνο/πξαγκαηηθόο) 

(%) 

ΓΚ ΓΑΡΑΣΟΤ 1.560 485 2.045 31,1 57,8 / 205,00 

ΓΚ ΓΑΛΑΣΑ    687 415 1.102 60,4 48,6 / 125,3 

ΣΚ ΣΑΛΟΤ   358 155    513 43,3 57,3 / 367,0 

ΓΚ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ   875 150 1.025 17,1 51,6 / 425,9 

ΓΔ (ηέσο Γήκνο) 
ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 

3.480 1.205 4.685 34,6 53,9 / 235,6 

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. Έρεη γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ησλ εθηάζεσλ. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα: 

 Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ΓΔ αλέξρεηαη ζε 

3.480 ζηξέκκαηα θαη πξνηείλεηαη λα απμεζεί, κέζσ ησλ επεθηάζεσλ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ νηθηζκψλ, θαηά 1.205 ζηξέκκαηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

34,6%, φηαλ ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο ΓΔ έρεη απμεζεί, ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1991-

2011 (δει. κεηά ηελ νξηνζέηεζε απηψλ ησλ νηθηζκψλ), θαηά 53,91% θαη εθηηκάηαη 

φηη ζα απμεζεί ηελ πεξίνδν 2011-2031 θαηά 39,2%. 

 Ζ αλά ΓΚ/ΣΚ πνζνζηηαία αχμεζε ηεο έθηαζεο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ είλαη 

εκθαλψο κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο πιεζπζκηαθήο. 

Ζ επηινγή ησλ ζέζεσλ ησλ επεθηάζεσλ έγηλε κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 Δπηιέρζεθαλ πεξηνρέο ζε ζπλέρεηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ησλ νξηνζεηεκέλσλ 

νηθηζκψλ πνπ έρνπλ αλνηθηφ νξίδνληα, θαηά πξνηίκεζε ζέα πξνο ηελ ζάιαζζα, 

δει. πεξηνρέο ζε χςσκα. Με απηφ ην θξηηήξην ρσξνζεηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο 

ησλ επεθηάζεσλ. 
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 Γελ εληάρζεθαλ ζηηο επεθηάζεηο πεξηνρέο ζην πεξίγξακκα θαηά κήθνο ηνπ 

παξαιηαθνχ κεηψπνπ, νη νπνίεο είραλ αθεζεί εθηφο νξίσλ απφ ηελ αξρηθή 

νξηνζέηεζε ησλ νηθηζκψλ. 

 Διέγρζεθαλ νη «αλσκαιίεο» ζην πεξίγξακκα ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ κε απηνςία. 

Όπνπ δελ ζπλέηξεραλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληάρζεθαλ ζηηο επεθηάζεηο κηθξέο 

πεξηνρέο γηα ηελ εμνκάιπλζε ηνπ νξίνπ (αλαηνιηθή επέθηαζε Κάησ ηαινχ, 

επεθηάζεηο Μαθξχ Σνίρνπ θαη Παξεγνξηάο). 

 Τπήξμε θαηά ην δπλαηφλ κέξηκλα λα κελ εληαρζνχλ ζηηο επεθηάζεηο ηνπξηζηηθά 

ζπγθξνηήκαηα κεγάιεο δπλακηθφηεηαο. 

 Οη πεξηνρέο Κάησ Γαιαηά, Κάησ Γαξάηζνπ θαη Μαθξχ Σνίρνπ (βφξεηα ηεο ΠΔΟ) 

δελ δηαζέηνπλ πεξηνρέο κε ζέα. Χο εθ ηνχηνπ αλαδεηήζεθαλ θαη΄ νηθνλνκία 

πεξηνρέο πξφζθνξεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο επέθηαζεο. ηα ΓΚ 

Γαξάηζνπ θαη  Γαιαηά νη αλάγθεο επέθηαζεο θαιχθζεθαλ θαηά ην κάιινλ / ήηηνλ 

λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ, σο επεθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ ηεο ελδνρψξαο (Γαξάηζν – 

Γαιαηάο).  

ηνλ πίλαθα Π.2-2 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη πξνηεηλφκελεο επεθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ.  

ηνλ πίλαθα Π.2-3 αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε επηθάλεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο 

πνιενδφκεζε εθηάζεσλ θαη ν βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο. 

ηνλ πίλαθα Π.2-4 αλαθέξεηαη ε επηθάλεηα ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ αλά νηθηζκφ ηεο ΓΔ 

Νέαο Κπδσλίαο.  
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Πίλαθαο Π.2-2: Πξνηεηλόκελεο επεθηάζεηο νηθηζκώλ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο  

ΟΗΚΗΜΟ 

ΔΚΣΑΖ 
ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ 

ΟΗΚΗΜΟΤ 
(κ

2
) 

ΠΟΟΣΟ 
ΓΟΜΖΜΔΝ  
ΔΚΣΑΖ 

ΔΝΣΟ 
ΟΗΚΗΜΟΤ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΔΠΔΚΣΑΖ 

(κ
2
) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΥΟΛΗΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΔΚΣΑΖ 
(κ

2
) 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΔΠΗ ΣΖ 
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΔΚΣΑΖ 

ΓΑΡΑΣΟ 264.380 65% 

(Α) 147.875 
Δπέθηαζε ΒΓ ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ, εθαηέξσζελ ηεο θχξηαο 
δεκνηηθήο νδνχ  (ΚΓΟ) Γαξάηζν – Κάησ Γαξάηζν. Βφξεηα 
νξηνζεηείηαη απφ ηνλ παξάδξνκν ηνπ ΒΟΑΚ.  

326.520 

326.520 / 
(264.380 + 
326.520) = 

55,25% 
(Β) 123.935 

Δπέθηαζε ΒΑ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ, ζε απφζηαζε απφ ην 
αλαηνιηθφ φξην ηνπ, ψζηε λα παξακείλεη εθηφο νηθηζη. πεξηνρήο  ε 
ξεκαηηά ηνπ δπηηθνχ θιάδνπ ηνπ ξέκαηνο Αγίσλ Απνζηφισλ. 
Βφξεηα θαη αλαηνιηθά νξηνζεηείηαη απφ αγξνηηθνχο δξφκνπο.  

(Γ) 54.710 
Δπέθηαζε ΝΑ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ, ε νπνία πεξηθιείεη χςσκα. 
Γπηηθά νξηνζεηείηαη απφ αγξνηηθφ δξφκν. 

ΚΑΣΧ ΓΑΡΑΣΟ 456.360 72% 

(Α) 27.535 
Δπέθηαζε ΝΓ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ. Νφηηα νξηνζεηείηαη απφ ηελ 
ΚΓΟ Γαιαηάο – Κάησ Γαξάηζν. 

106.375 18,90% 
(Β) 74.330 

Δπέθηαζε ΝΑ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ.  Νφηηα νξηνζεηείηαη απφ ηνλ 
παξάδξνκν ηνπ ΒΟΑΚ, δπηηθά  απφ ηελ ΚΓΟ Γαξάηζν – Κάησ 
Γαξάηζν θαη αλαηνιηθά απφ αγξνηηθφ δξφκν.  

(Γ) 4.510 Μηθξή επέθηαζε ΒΑ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ (εμνκάιπλζε νξίνπ). 

ΜΑΚΡΤ ΣΟΗΥΟ 358.275 72% 
(Α) 12.225 

Μηθξή επέθηαζε δπηηθά ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ θαη βφξεηα ηεο ΠΔΟ, 
έσο ηνλ δξφκν ηνπ ΔΟΣ πξνο Αγίνπο Απνζηφινπο.  37.880 9,60% 

(Β) 25.655 Δπέθηαζε αλαηνιηθά ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ θαη βφξεηα ηεο ΠΔΟ.  

ΠΑΡΖΓΟΡΗΑ 481.900 58% 14.555 Μηθξή επέθηαζε ΝΓ ηνπ ζρεδίνπ πφιεο έσο ην φξην ηεο ΓΔ. 14.555 2,90% 

ΓΑΛΑΣΑ 392.000 63% 

(Α) 151.195 
Δπέθηαζε βφξεηα ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ έσο ηνλ  παξάδξνκν ηνπ 
ΒΟΑΚ.  

313.360 44,40% 
(Β) 66.695 

Δπέθηαζε ΝΓ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ, ε νπνία πεξηθιείεη χςσκα. 
Γπηηθά νξηνζεηείηαη απφ ηελ ΚΓΟ Γαιαηάο – Κπξησκάδν θαη 
αλαηνιηθά απφ ηελ ΚΓΟ Γαιαηάο – επαξρηαθή νδφο 27.  

(Γ) 95.470 
Δπέθηαζε ΝΑ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ, έσο ηελ δεμακελή Γαιαηά. 
Βφξεηα νξηνζεηείηαη απφ ηελ ΚΓΟ Πάλσ Γαξάηζν – Πάλσ Γαιαηάο. 
Γηαζρίδεηαη απφ ηελ ΚΓΟ Γαιαηάο – Λπγηδέο. 
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ΟΗΚΗΜΟ 

ΔΚΣΑΖ 
ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ 

ΟΗΚΗΜΟΤ 
(κ

2
) 

ΠΟΟΣΟ 
ΓΟΜΖΜΔΝ  
ΔΚΣΑΖ 

ΔΝΣΟ 
ΟΗΚΗΜΟΤ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΔΠΔΚΣΑΖ 

(κ
2
) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΥΟΛΗΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΔΚΣΑΖ 
(κ

2
) 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΔΠΗ ΣΖ 
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΔΚΣΑΖ 

ΚΑΣΧ ΓΑΛΑΣΑ 295.245 64% 

(Α) 38.745 

Δπέθηαζε ΝΓ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ. Γπηηθά νξηνζεηείηαη απφ ηνλ 
δξφκν ζχλδεζεο ηνπ θφκβνπ Γαιαηά ηνπ ΒΟΑΚ κε ηελ ΠΔΟ, 
αλαηνιηθά δε απφ ηελ ΚΓΟ Γαιαηάο – Νέα Δζληθή νδφο – Κάησ 
Γαιαηάο.  100.560 25,40% 

(Β) 61.815 
Δπέθηαζε λφηηα ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ, αλάκεζα ζην δπηηθφ θαη ην 
αλαηνιηθφ ζθέινο ηνπ.  

ΚΑΣΧ ΣΑΛΟ 268.625 77% 

(Α) 63.835 

Δπέθηαζε ΝΓ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ. Γπηηθά εθηείλεηαη έσο ην φξην 
ησλ ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο θαη ηαινχ, ζε επαθή κε ηελ επέθηαζε (Β) 
ηεο Αγίαο Μαξίλαο. Αλαηνιηθά θαη λφηηα νξηνζεηείηαη απφ ηελ ΚΓΟ 
Κάησ ηαιφο – Κάησ Αγία Μαξίλα. 

154.290 36,50% 

(Β) 66.475 
Δπέθηαζε λφηηα ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ, ζε επαθή κε ην αλαηνιηθφ 
ζθέινο ηνπ. Γηαζρίδεηαη απφ ηελ ΚΓΟ ηαιφο Άλσ θαη Κάησ. Νφηηα 
θαη δπηηθά νξηνζεηείηαη ελ κέξεη απφ αγξνηηθνχο δξφκνπο. 

(Γ) 23.980 Δπέθηαζε αλαηνιηθά  ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ (εμνκάιπλζε νξίνπ). 

ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ 874.975 71% 

(Α) 99.065 
Δπέθηαζε ΝΓ ηνπ νξηνζεη. νηθηζκνχ, έσο πθηζηάκελν δξφκν ζην 
φξην ηνπ Γήκνπ πξνο δπζκάο. Νφηηα νξηνζεηείηαη απφ αγξνηηθφ 
δξφκν πνπ νδεχεη έσο ηνλ ΒΟΑΚ.  

152.250 14,80% 

(Β) 53.185 
Δπέθηαζε ΝΑ ηνπ νξηνζεη.  νηθηζκνχ. Αλαηνιηθά εθηείλεηαη έσο ην 
φξην ησλ ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο θαη ηαινχ, ζε επαθή κε ηελ επέθηαζε 
(Α) ηνπ Κάησ ηαινχ.  Γπηηθά νξηνζεηείηαη απφ αγξνηηθφ δξφκν.  

Πεγή: Οκάδα κειέηεο. 
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Πίλαθαο Π.2-3:  Πεξηνρέο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο πξνο πνιενδόκεζε ηεο ΓΔ Νέαο 

Κπδσλίαο – Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο πνιενδόκεζεο 

Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο 
Πεξηνρέο πξνο 
Πνιενδόκεζε  

(ζηξεκκ.) 

Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο 
πνιενδόκεζεο 

 

 

ΟΗΚΗΜΟΗ (έθηαζε εληόο νξίσλ) 
 

Αγία Μαξίλα  ~875 
Α  

Κάησ ηαιφο ~270 
 

Γαιαηάο ~395 
Β  

Γαξάηζν ~265 
 

Κάησ Γαιαηάο ~295 

Γ  Κάησ Γαξάηζν ~455 

Μαθξχο Σνίρνο ~360 
 

ηαιφο ~90 Γ  

   

ΔΠΔΚΣΑΔΗ 
   

Αγία Μαξίλα ~150 

Α  Κάησ ηαιφο ~155 

Παξεγνξηά ~15 
   

Γαιαηάο ~315 
Β  

Γαξάηζν ~325 
   

Κάησ Γαιαηάο ~100 

Γ  Κάησ Γαξάηζν ~105 

Μαθξχο Σνίρνο ~40 

   

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ, αλαιπφκελν ζε  ~4.210  

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Α ~1.465 

 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Β ~1.300 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Γ ~1.355 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Γ ~90 

   

 

ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  ~385 Β 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ~4.595  

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. Έρεη γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ησλ εθηάζεσλ. 
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Πίλαθαο Π.2-4: Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο  

Καηεγνξία 
Οηθηζηηθήο 
Πεξηνρήο 

Ολνκαζία Πεξηνρήο 
Έθηαζε 

Πεξηνρήο 
(ζηξεκκ.) 

ύλνιν έθηαζεο 
αλά θαηεγνξία 

(ζηξεκκ.) 

Πεξηνρέο κε 
ζρέδην πόιεο 

Παξεγνξηά ~481,90 ~481,90 

Οξηνζεηεκέλνη 
νηθηζκνί 

Γαξάηζν ~264,38 

~2.999,68 

Κάησ Γαξάηζν ~456,36 

Μαθξχο Σνίρνο ~358,28 

Γαιαηάο ~392,00 

Κάησ Γαιαηάο ~295,25 

ηαιφο ~89,82 

Κάησ ηαιφο ~268,62 

Αγία Μαξίλα ~874,97 

Δπεθηάζεηο 
νηθηζκώλ & 

ζρεδίνπ πόιεο 

Γαξάηζν ~326,52 

~1.205,77 

Κάησ Γαξάηζν ~106,37 

Μαθξχο Σνίρνο ~37,87 

Γαιαηάο ~313,35 

Κάησ Γαιαηάο ~100,56 

Κάησ ηαιφο ~154,29 

Αγία Μαξίλα ~152,25 

Παξεγνξηά  ~14,56  

ΤΝΟΛΟ ~4.687,35 

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο.  
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Π.2.3 - ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΠΔΠ) 

ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο θαζνξίδνληαη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ), 

πνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1. ΠΔΠ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΠΔΠ-ΦΠ), δηαθξηλφκελεο ζε  

 1α- ΠΔΠ ΣΟΠΗΟΤ (ΠΔΠ –Σ) 

 1β- ΠΔΠ ΑΝΑΓΑΧΣΔΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ (ΠΔΠ-ΑΝ) 

2. ΠΔΠ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ (ΠΔΠ-ΑΥ)  

Π.2.3.1 - Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο (ΠΔΠ-ΦΠ) 

Π.2.3.1.1 - Γεληθά 

Θεζκνζεηεκέλεο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

κειέηεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνλ εζληθφ θαηάινγν πεξηνρψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

θνηλνηηθφ δίθηπν NATURA 2000, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην άξζ. 9 παξ. 6 ηνπ Ν. 

3937/11 (ΦΔΚ 60/Α/2011), είλαη: 

 H πεξηνρή κε θσδηθφ GR 4340006 θαη νλνκαζία ΛΗΜΝΖ ΑΓΗΑ - ΠΛΑΣΑΝΗΑ - 

ΡΔΜΑ ΚΑΗ ΔΚΒΟΛΖ ΚΔΡΗΣΖ - ΚΟΗΛΑΓΑ ΦΑΑ, έθηαζεο 1.211,83 Ζα. Απνηειεί 

Δηδηθή Εψλε Γηαρείξηζεο (ΔΕΓ). Μηθξφ ηκήκα ηεο εκπίπηεη ζηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. 

Με βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ΓΠ εληάζζεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

ζηελ ΠΔΠΓ Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ). Μηθξφ ηκήκα ηεο ΔΕΓ εληάζζεηαη ζε ΠΔΠ Σνπίνπ 

(ΠΔΠ-Σ8), ελψ ην ΝΓ ηκήκα ηεο πξνηεηλφκελεο βηνηερληθήο πεξηνρήο εκπίπηεη ζηελ 

ΔΕΓ. 

 Ζ πεξηνρή κε θσδηθφ GR 4340020 θαη νλνκαζία ΛΗΜΝΖ ΑΓΗΑ (ΥΑΝΗΑ), έθηαζεο 

66,71 Ζα. Απνηειεί Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ). Μηθξφ ηκήκα ηεο εκπίπηεη ζηε 

ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. Με βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ΓΠ εληάζζεηαη εμ‟ 

νινθιήξνπ ζηελ ΠΔΠΓ Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ). εκεηψλεηαη φκσο φηη, θαηά ηελ άπνςε 

ηεο νκάδαο κειέηεο ηνπ ΓΠ, ε ΕΔΠ ΛΗΜΝΖ ΑΓΗΑ είλαη ραξηνγξαθηθά 

ηνπνζεηεκέλε ιάζνο, δηφηη δελ ηαπηίδεηαη ρσξηθά κε ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο ηεο. 

Έρεη κεηαηφπηζε πξνο βνξξά πεξίπνπ 400 κ. σο πξνο απηφ. 

 Ζ πεξηνρή κε θσδηθφ GR 4340018 θαη νλνκαζία ΝΖΗΓΑ ΑΓΗΟΗ ΘΔΟΓΧΡΟΗ, 

έθηαζεο 81,52 Ζα. Απνηειεί ΕΔΠ. Δκπίπηεη εμ‟ νινθιήξνπ ζηελ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. 

Με βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ΓΠ απνηειεί ΠΔΠ Σνπίνπ (ΠΔΠ-Σ5). 

Με ην ΠΓ 12-6-12 «‟Έγθξηζε θαηαιφγνπ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ θαη θαζνξηζκφο 

φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ κηθξψλ παξάθηησλ 

πγξνηφπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ» (ΦΔΚ 229/ΑΑΠ/2012) ζεζκνζεηήζεθε ε 

πξνζηαζία ησλ κηθξψλ πγξνηφπσλ. ην ΒΑ φξην ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο βξίζθεηαη ν 
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πγξφηνπνο κε νλνκαζία «Δθβνιή Κιαδηζνχ» θαη θσδηθφ Τ434KRI188, έθηαζεο 26 

ζηξεκκ. Με βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ΓΠ πεξηιακβάλεηαη ζε ΠΔΠ Σνπίνπ (ΠΔΠ-

Σ1). 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ ζεζκνζεηεκέλεο πξνζηαζίαο, ζηελ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

ζέζεηο ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο απνηεινχλ νη αθηέο θαη νη παξαιίεο, ηα 

πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα, ηα ξέκαηα (θπξίσο νη εθβνιέο ηνπο) θαη ε πεξηνρή ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ.  

ηφρνο ησλ ΠΔΠ- ΦΠ είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ απηψλ. Οη ΠΔΠ-ΦΠ δηαθξίλνληαη ζε: 

- Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Σνπίνπ (ΠΔΠ-Σ), θαη  

- Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Αλαδαζσηέσλ Δθηάζεσλ (ΠΔΠ-ΑΝ). 

Π.2.3.1.2 - Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Σνπίνπ (ΠΔΠ-Σ) 

Καζνξίδνληαη νθηψ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Σνπίνπ (ΠΔΠ-Σ), σο εμήο: 

ΠΔΠ -Σ1: Παξαιηαθή δψλε απφ Κιαδηζφ έσο Άπηεξα 

ΠΔΠ –Σ2: Εψλε κεηαμχ Απηέξσλ, Παξεγνξηάο θαη Μαθξχ Σνίρνπ 

ΠΔΠ –Σ3: Πεξηνρή Αγίσλ Απνζηφισλ 

ΠΔΠ –Σ4: Παξαιηαθή δψλε αλαηνιηθά ηνπ Κάησ ηαινχ θαη ιφθνο Φαζί 

ΠΔΠ –Σ5: Νεζίδα Αγίσλ Θενδψξσλ 

ΠΔΠ –Σ6: Ρέκα Αγίαο Μαξίλαο 

ΠΔΠ –Σ7: Ρέκα ηαινχ 

ΠΔΠ –Σ8: Ρέκα Λίκλεο Αγηάο 

Ζ πεξηγξαθή ησλ ΠΔΠ-Σ θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο, κε κνξθή πεξηνξηζκψλ 

ρξήζεσλ θαη δφκεζεο, αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα Π.2-5. 
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Πίλαθαο Π.2-5: ΠΔΠ Σνπίνπ (ΠΔΠ-Σ) ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

ΚΧΓΗΚΟ - 

ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΠ-Σ1: 
Παξαιηαθή δψλε 
απφ Κιαδηζφ 
έσο Άπηεξα 

Δίλαη ε παξαιηαθή δψλε απφ ην αλαηνιηθφ φξην ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
έσο ηα Άπηεξα δπηηθά. Νφηηα εθηείλεηαη έσο ην φξην ηνπ ζρεδίνπ πφιεο 
Παξεγνξηάο (εθηφο ηεο πεξηνρήο ησλ Απηέξσλ). Πεξηιακβάλεη ηνλ 
πξνζηαηεπφκελν πγξφηνπν «εθβνιή Κιαδηζνχ» (Y434KRI188, ΦΔΚ 
229/ΑΑΠ/.2012) θαη ηελ παξαπνηάκηα δψλε ηνπ Κιαδηζνχ. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Δπηβάιιεηαη ε πξνζηαζία θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο 
θπζηθήο βιάζηεζεο. Δπηβάιιεηαη ε πξνζηαζία ησλ ακκνζηλψλ. 

Απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο δηθηχνπ κνλνπαηηψλ, ψζηε λα κελ 
ππνβαζκίδεηαη ε έθηαζε ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηελ αλεμέιεγθηε 
δηέιεπζε. Δπηηξέπεηαη ε δηάλνημε πνδειαηφδξνκνπ θαη ε 
δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαη αλάπαπζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
δαζηθή λνκνζεζία. 

Απαγνξεχεηαη ε δηάλνημε λέσλ νδηθψλ αμφλσλ. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ 
θαη ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ιεηηνπξγηθνχο 
ιφγνπο. 

Δπηηξέπνληαη κε κφληκεο θαηαζθεπέο γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 
εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο – πνιηηηζκνχ θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ινπνκέλσλ. 

ΠΔΠ-Σ2:  

Εψλε κεηαμχ 
Απηέξσλ, 
Παξεγνξηάο θαη 
Μαθξχ Σνίρνπ 

Απνηειεί δψλε πξαζίλνπ – νηθνινγηθφ δηάδξνκν απφ ηελ παξαιία έσο 
ηελ ΠΔΟ κεηαμχ Παξεγνξηάο θαη Μαθξχ Σνίρνπ. πλερίδεη λφηηα ηεο 
ΠΔΟ κεηαμχ ησλ νηθηζηηθψλ απηψλ πεξηνρψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Δπηβάιιεηαη ε πξνζηαζία θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο 
θπζηθήο βιάζηεζεο. Δπηβάιιεηαη ε πξνζηαζία ησλ ακκνζηλψλ. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε ησλ κνλνπαηηψλ, ε δηάλνημε 
πνδειαηφδξνκνπ θαη ε δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαη αλάπαπζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ δαζηθή λνκνζεζία. 

Απαγνξεχεηαη ε δηάλνημε λέσλ νδηθψλ αμφλσλ. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ 
θαη ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ιεηηνπξγηθνχο 
ιφγνπο. 

Δπηηξέπνληαη κε κφληκεο θαηαζθεπέο γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 
εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο – πνιηηηζκνχ θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ινπνκέλσλ. 
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ΚΧΓΗΚΟ - 

ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΠ-Σ3:  

Πεξηνρή Αγίσλ 
Απνζηφισλ 

Δίλαη ε έθηαζε πξψελ ηδηνθηεζίαο ΔΟΣ ζηελ πεξηνρή Αγίσλ 
Απνζηφισλ, επηθάλεηαο 456.358 κ2 (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ππ΄ αξ. 
427/7-5-08 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ΔΣΑ ΑΔ), ε θπξηφηεηα ηεο 
νπνίαο παξαρσξήζεθε ρσξίο αληάιιαγκα ζην Γήκν Υαλίσλ, βάζεη 
ηνπ Ν. 4049/2012, άξζξ. 36 (ΦΔΚ 35Α).  

ηελ έθηαζε πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξεηο ακκψδεηο παξαιίεο, εθ ησλ 
νπνίσλ νη δχν έρνπλ γαιάδηα ζεκαία, ην εθθιεζάθη ησλ Αγίσλ 
Απνζηφισλ, ηα εκηεξεηπσκέλα θηίξηα ησλ παιαηψλ παηδηθψλ 
θαηαζθελψζεσλ ηνπ ΠΗΚΠΑ, αιζχιην ην νπνίν έρεη αλαδαζσζεί, 
γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη άιια γήπεδα αζινπαηδηψλ.  

Ζ αξραηνινγηθή ππεξεζία αζθεί έιεγρν ζην ζχλνιν ηεο ρεξζαίαο θαη 
ζηελ αληίζηνηρε ζαιάζζηα πεξηνρή. 

Ζ έθηαζε ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ρψξν 
ππαίζξηαο αλαςπρήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Π Υαλίσλ.  

ηνλ 5εηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 2014-2019 (κε 
βάζε ην Δπηρεηξεζηαθφ ηνπ Πξφγξακκα), πεξηιακβάλεηαη ε 
εθπφλεζε νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηελ «αμηνπνίεζε θαη 
αλάδεημε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ Αγίσλ Απνζηφισλ (γηα 
δξάζεηο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, αλαςπρήο θαη ειεγρφκελσλ 
ηνπξηζηηθψλ ρξήζεσλ ήπηαο κνξθήο)».  

ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ΓΠ πξνηείλεηαη:  

(α) ε πεξηνρή λα απνηειέζεη Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν γηα 
δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηζκνχ – αλαςπρήο – πνιηηηζκνχ, κε θχξην 
άμνλα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(β) λα κελ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε αμηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθέο 
ρξήζεηο νπνηαδήπνηε κνξθήο 

(γ) λα αλαζηπισζνχλ ή λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ ζηελ ίδηα ζέζε  ηα 
θηίξηα ησλ παιαηψλ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ ηνπ ΠΗΚΠΑ γηα λα 
θηινμελήζνπλ απνθιεηζηηθά  ρξήζεηο αζιεηηζκνχ – αλαςπρήο – 
πνιηηηζκνχ 

(δ) πέξαλ ηεο αλαζηχισζεο  ή αλαθαηαζθεπήο ησλ πθηζηάκελσλ 
θηηζκάησλ, νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα λα ζηεγαζηεί ζε κε 
κφληκεο θαηαζθεπέο. 

ΠΔΠ-Σ4: 
Παξαιηαθή δψλε 
αλαηνιηθά ηνπ 
Κάησ ηαινχ θαη 
ιφθνο Φαζί 

Ζ παξαιηαθή δψλε βφξεηα ηεο ΠΔΟ θαη αλαηνιηθά ηνπ Κάησ ηαινχ 
έσο ηνλ ιφθν Φαζί ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε νηθνζπζηεκάησλ 
ακκνζηλψλ. 

Ο ιφθνο Φαζί απνηειεί ηνπφζεκν ηεο πεξηνρήο αιιά θαη 
αξραηνινγηθφ ρψξν. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Δπηβάιιεηαη ε πξνζηαζία ησλ ακκνζηλψλ. 

Δπηηξέπνληαη κε κφληκεο θαηαζθεπέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ινπνκέλσλ. 
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ΚΧΓΗΚΟ - 

ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΠ-Σ5:  

Νεζίδα Αγίσλ 
Θενδψξσλ 

Πεξηιακβάλεη ηηο λεζίδεο Αγίσλ Θενδψξσλ (ΕΔΠ GR 4340018) θαη 
Θενδσξνπνχιαο. 

Τηνζεηνχληαη νη πξνηάζεηο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Υαλίσλ, φπσο 
αλαθέξνληαη ζην  «ρέδην Γηαρείξηζεο Δθηξνθείνπ Θεξακάησλ 
Νεζίδαο Αγίσλ Θενδψξσλ» (2012), ζπγθεθξηκέλα: 

1. Δηήζηα θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ θαη δεκηνπξγία 
δεκνγξαθηθνχ κνληέινπ κε πξνβνιή ηεο πιεζπζκηαθήο 
εμέιημεο ζην ρξφλν 

2. Βειηίσζε ηνπ εθηξνθείνπ κέζσ ζεηξάο κέηξσλ, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ δεκηνπξγία πξνβιήηαο ζην λφηην ηκήκα ηνπ λεζηνχ 

3. Δθπφλεζε ρεδίνπ Δπηζθεςηκφηεηαο ηεο λεζίδαο. Απφ ηελ 
κειέηε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ εθηηκάηαη σο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 
επηζθεπηψλ αλά επίζθεςε ηα 20 άηνκα  

4. Καηαζθεπή ζθηαδίνπ επηζθεπηψλ 

5. Γεκηνπξγία θέληξνπ ππνδνρήο θαη ελεκέξσζεο ησλ 
επηζθεπηψλ 

6. Γεκηνπξγία δηθηχνπ κνλνπαηηψλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 3.700 κ., ηα 
νπνία ζα δηέξρνληαη απφ δηάθνξνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ,  απφ ην 
αζβεζηνθάκηλν θαη ηα δπν θξνχξηα 

7. Δθπφλεζε ζρεδίνπ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη αληηππξηθά 
κέηξα 

8. Αλάδεημε ησλ θξνπξίσλ, κε εξγαζίεο ζηεξέσζεο θαη 
δηακφξθσζεο, θαηφπηλ εθπφλεζεο κειέηεο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία 

9. Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηεο εθθιεζίαο θαη 
δεκηνπξγία ρψξνπ αλαςπρήο γηα ηνπο πξνζθπλεηέο θαηά ην 
εηήζην παλεγχξη 

10. Θέζπηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. 

Έρεη ππνγξαθεί Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 
Υαλίσλ θαη ηνπ ΤΠΔΚΑ, κε ζθνπφ “ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε 
έξγσλ δαζηθήο αλαςπρήο, αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζε δεκφζηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ζηε λήζν Αγ. 
Θενδψξσλ” (Οθη. 2013). Σν έξγν έρεη δεκνπξαηεζεί θαη βξίζθεηαη 
ππφ αλάζεζε. 
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ΚΧΓΗΚΟ - 

ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΠ-Σ6:  

Ρέκα Αγίαο 
Μαξίλαο 

Δθηείλεηαη απφ ην λφηην φξην ηνπ νηθηζκνχ Αγίαο Μαξίλαοο έσο ην 
παιηφ ιαηνκείν. Γξακκηθή δψλε κέζνπ πιάηνπο 30 κ. Απνζθνπεί ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ ξέκαηνο – νηθνινγηθνχ δηαζξφκνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε. 

Δπηηξέπεηαη ε άζθεζε γεσξγίαο, ρσξίο φκσο αιινίσζε ηνπ 
αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο. Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε κεγάισλ 
δέληξσλ θπζηθήο βιάζηεζεο.  

Δπηβάιιεηαη ε πξνζηαζία ηεο παξφρζηαο θπζηθήο βιάζηεζεο. ην 
πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο ραξηνγξαθνχληαη νη ζχιαθεο κε θπζηθή 
βιάζηεζε, έθηαζεο άλσ ησλ ηξηψλ (3) ζηξεκκάησλ, θαζψο θαη νη 
επηκήθεηο ισξίδεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ησλ 
ξεκάησλ, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 κ. θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 100 
κ. Φνξέαο αλάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ νξίδεηαη ε Γ/λζε 
Γαζψλ Υαλίσλ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ακκνιεςία θαη ε απφζεζε αδξαλψλ πιηθψλ 
(κπάδσκα). 

ΠΔΠ-Σ7:  

Ρέκα ηαινχ 

Ξεθηλά απφ ην λφηην φξην ηνπ Κάησ ηαινχ. ηε ζπλέρεηα δηαθιαδίδεηαη 
αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ θχξηνπ δεκνηηθνχ δξφκνπ Κπξησκάδν – 
ηαιφο έσο πεξίπνπ ηα φξηα ηεο ΓΔ πξνο ην Κπξησκάδν. Γξακκηθή 
δψλε κέζνπ πιάηνπο 40 κ. 

Απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ ξέκαηνο – νηθνινγηθνχ δηαζξφκνπ. 

Χο ΠΔΠ Σ-6. 

ΠΔΠ-Σ8:  

Ρέκα Λίκλεο 
Αγηάο 

Γξακκηθή δψλε πεξί ην ξέκα πνπ ξέεη πξνο ηελ ιίκλε ηεο Αγηάο απφ 
ηα ΒΑ, κέζνπ πιάηνπο 50 κ. Σεξκαηίδεη ΒΑ ζην γήπεδν πνπ ζήκεξα 
ζηεγάδεηαη ν ΟΑΚ. 

Απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ ξέκαηνο – νηθνινγηθνχ δηαδξφκνπ. 

Χο ΠΔΠ Σ-6. 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο. 
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Π.2.3.1.3 - Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Αλαδαζσηέσλ Δθηάζεσλ (ΠΔΠ-ΑΝ) 

Απφ ηελ Γ/λζε Γαζψλ Υαλίσλ έρνπλ εθδνζεί ζεηξά απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ  θήξπμε 

εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέεο ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. Οη θεξχμεηο αθνξνχλ ζε 

αλαδαζψζεηο εθηάζεσλ ησλ νπνίσλ ε βιάζηεζε θαηαζηξάθεθε απφ δηάθνξεο αηηίεο 

(ππξθαγηά, εκπξεζκφο, παξάλνκε θαηάιεςε θαη εθρέξζσζε).  

Οη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο Πεξηνρή Δδηθήο Πξνζηαζίαο Αλαδαζσηέσλ 

εθηάζεσλ (ΠΔΠ-ΑΝ) θαη παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα Π.2-6. 

Πίλαθαο Π.2-6: ΠΔΠ Αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ (ΠΔΠ-ΑΝ) ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο  

Α/Α 
Αξ. Πξση. 

Απόθαζεο 
ΘΔΖ ΔΚΣΑΖ (κ

2
) ΦΔΚ 

1 

8450/6-12-07 

Γεξνζπήινο θαη Βαξδηαλφ Αγίαο 

Μαξίλαο (ΒΓ & αλαηνιηθά ηνπ 

ιαηνκείνπ) 

Γχν ηκήκαηα: 

(α) 24.612 

(β) 16.835 

14/Γ/18-1-08 

2 579/3-2-03 Σεγαλίηεο 35.085 253/Γ/18-3-03 

3 

1159/21-3-97 

Κφθθηλε Κεθάια Πιαηαληά (απφ ηελ 

ζέζε ηνπ ζην ζπλεκ. ράξηε 

πξνθχπηεη φηη εκπίπηεη ζηελ έθηαζε 

ηεο Νέαο Κπδσλίαο) 

2.339 320/Γ/21-4-97 

4 
4857/10-10-96 

Μνλνθνχκαξν θαη θηλάξη θνηλ. Αγηάο 

& Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο 
530.000 1277/Γ/1-11-96 

5 1157/27-3-84 Βξνπιηέο ηαινχ 57.500 276/Γ/27-4-84 

Πεγή: Γ/λζε Γαζψλ Υαλίσλ. Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ & ζπκπιήξσζε ησλ ΦΔΚ απφ ηελ νκάδα κειέηεο. 

ηνλ ράξηε Π2, ιφγσ ηεο θιίκαθάο ηνπ (1:25.000), ζεκεηψλνληαη κφλν νη αλαδαζσηέεο 

εθηάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 15 ζηξεκκ. 

Οη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο δηέπνληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Ν. 998/79 (ΦΔΚ 

289/Α/79) φπσο κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηήζεθε . 

Π.2.3.2 - Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο  Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ (ΠΔΠ-ΑΥ) 

Π.2.3.2.1 - Γεληθά 

ηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ αξραηνινγηθνί ρψξνη (ρεξζαίνη θαη ελάιηνη), 

πξνζηαηεπφκελα κλεκεία θαη ζπήιαηα.  

Ο θαζνξηζκφο Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ (ΠΔΠ-ΑΥ) ζηφρν 

έρεη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
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Οη ΠΔΠ-ΑΥ πεξηιακβάλνπλ: 

Α. Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο (θεξπγκέλνπο θαη κε),  

Β. Βπδαληηλά θαη λεψηεξα κλεκεία (θεξπγκέλα θαη κε),  

Γ. πήιαηα (κε θεξπγκέλα) 

Π.2.3.2.2 - Αξραηνινγηθνί ρώξνη 

Πξφθεηηαη γηα πξντζηνξηθά θαη θιαζζηθά κλεκεία, κε θνξέα πξνζηαζίαο ηελ (πξψελ) ΚΔ΄ 

ΔΚΠΑ, ηελ (πξψελ) 28ε ΔΒΑ, ηελ Δθνξεία Παιαηναλζξσπνινγίαο & πειαηνινγίαο  θαη 

ηελ Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. Γηαθξίλνληαη ζε: 

Α1.  Κεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε δψλεο πξνζηαζίαο 

Α2.  Με θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε πξφηαζε νξηνζέηεζεο 

Α3.  Λνηπνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ρσξίο νξηνζέηεζε  

Α1.  ΚΖΡΤΓΜΔΝΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΜΔ ΕΧΝΔ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Δίλαη νη εμήο: 

Α1.1 - Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζην Φαζί (ρεξζαίνο – ζαιάζζηνο) 

Σν Φαζί είλαη ιφθνο ζηελ παξαιηαθή δψλε κεηαμχ Κάησ Γαιαηά θαη Κάησ ηαινχ. Με 

αλαζθαθηθή δηεξεχλεζε επηβεβαηψζεθε φηη ζηε ζέζε απηή ππήξρε ζεκαληηθφο νηθηζκφο 

ηεο ΠΜΗΗΑ – ΜΜΗΑ πεξηφδνπ (πεξίπνπ 2450-2000 π.Υ.), θαηεζηξακκέλνο απφ ηελ άξνζε 

ζε κεγάιν βαζκφ. Γηαζψζεθε κηθξφ θνκκάηη ηεο εγθαηάζηαζεο ζην ΝΓ ηκήκα ηνπ ιφθνπ, 

πνπ θαίλεηαη λα εθηείλεηαη θαη ζε άζθαθεο ηδηνθηεζίεο, ελψ ίζσο θάιππηε αξρηθά φιν ην 

πιάησκα. Λείςαλα αξραίαο θαηνίθεζεο εληνπίδνληαη ζηελ παξαιία, θαιπκκέλα ελ κέξεη 

απφ ζάιαζζα, ζηελ έθηαζε βφξεηα ηνπ ιφθνπ θαη ηεο παιαηάο εζληθήο νδνχ. Οη ελάιηεο 

αξραηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ αξραία λαπάγηα θαη ηα θαηαπνληηζκέλα ιείςαλα εθηεηακέλνπ 

κηλσηθνχ νηθηζκνχ, ηνίρσλ θαη ζηξσκάησλ θεξακηθήο ειιεληζηηθψλ θαη ξσκατθψλ ρξφλσλ. 

Με ηελ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ25/35736/1488/22-8-89 (ΦΔΚ 820/Β/25-10-89 θαη ΦΔΚ 

879/Β/30-11-89) θαζνξίζηεθαλ δψλεο πξνζηαζίαο Α1 (ην χςσκα λφηηα ηεο εζληθήο νδνχ 

Υαλίσλ –Καζηειιίνπ Κηζάκνπ) θαη Α2 (ε παξαιηαθή δψλε βφξεηα ηεο εζληθήο νδνχ) θαη 

θεξχρζεθε ε παξαιηαθή θαη ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Κάησ Γαιαηά σο αξραηνινγηθφο ρψξνο 

ζε κήθνο 900 κ. θαη πιάηνο 200 κ. 

Με ηε ζπκπιεξσκαηηθή θήξπμε ηεο ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/42791/2578 π.ε./18-1-2002 

(ΦΔΚ 90/Β/31-1-2002) ε θεξπγκέλε ζαιάζζηα πεξηνρή επεθηάζεθε θαηά 1.400 κ. 

αλαηνιηθά, απφ ηνλ φξκν ηνπ Κάησ Γαιαηά έσο ην κέζνλ ηνπ αλαηνιηθνχ φξκνπ ησλ 

Αγίσλ Απνζηφισλ. 
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Με ηα ΦΔΚ θήξπμεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ δελ θαζνξίζηεθαλ ρξήζεηο γεο ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν. 

ηα πιαίζηα ηεο πξνσζνχκελεο απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) 

γηα ηελ πεξηνρή Κνιπκπάξη – Υαληά, ε νπνία δελ ζεζκνζεηήζεθε, ε Γ/λζε Πξντζη. & 

Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ ΤΠΠΟ πξφηεηλε ηηο εμήο ρξήζεηο θαη φξνπο δφκεζεο 

(έγγξαθν Α.Π. ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ25/55387/2168/22-12-88):  

 ηε δψλε Α1 (ην χςσκα): Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, γηα ηελ νπνία 

απαηηείηαη ή δελ απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο αξρήο, ψζηε ε 

πεξηνρή λα παξακείλεη αδφκεηε, κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο (αξραηνινγηθφο ρψξνο – 

γεσξγία), εθηφο εάλ ε πεξηνρή απηή πεξηέιζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

δεκηνπξγία πάξθνπ, ζην νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε αλέγεξζε ηζνγείνπ αλαςπθηεξίνπ 

εκβαδνχ έσο 250 κ2.  

 ηε δψλε Α2 (παξαιηαθή): Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε έξγνπ, δει. 

νπνηαδήπνηε ηερλεηή ή θπζηθή αιινίσζε ηνπ εδάθνπο, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο 

επηθαλεηαθά ζσδφκελσλ αξραίσλ νηθνδνκηθψλ ιεηςάλσλ. 

 Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα θάζε επηηξεπφκελν έξγν ζηε δψλε Α1 θαη Α2 είλαη ε 

πξνεγνχκελε έγθξηζε θαη επίβιεςε ηεο ΚΔ'  ΔΠΚΑ, θαζψο θαη ε απαγφξεπζε 

ρξήζεο κεραληθνχ κέζνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ΓΠ πηνζεηνχληαη νη παξαπάλσ επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη 

πεξηνξηζκνί δφκεζεο, κε εμαίξεζε ηελ δπλαηφηεηα δφκεζεο αλαςπθηεξίνπ ή νπνηαδήπνηε 

άιιεο θαηαζθεπήο ζην χςσκα Φαζί, πξνθεηκέλνπ ην χςσκα λα παξακείλεη αδφκεην, 

αλεμάξηεηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ηνπ θαζεζηψηνο. Σν Φαζί, απφ ηελ παξνχζα κειέηε ΓΠ 

εληάζζεηαη επίζεο ζηε πεξηνρή πξνζηαζίαο ηνπίνπ ΠΔΠ-Σ4, ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη 

ε δφκεζε. 

Α1.2 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο πεξηνρήο «Άγηνη Απόζηνινη – Υξπζή Αθηή» 

Οξηνζεηήζεθε κε ηελ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΑΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/66776/3382/11-8-2005, ΦΔΚ 

1236/Β/1-9-2005. ηελ πεξηνρή ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ πεξηιακβάλνληαη νη ηξεηο 

ρεξζφλεζνη απφ ηε δπηηθή παξαιία ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ κέρξη θαη ηελ παξαιία ηεο 

Υξπζήο Αθηήο. Ζ νξηνζεηνχκελε πεξηνρή, πέξαλ ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπγθεληξψλεη (ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο, ηδηαίηεξν γεσινγηθφ ελδηαθέξνλ, λεψηεξεο 

ηζηνξηθέο κλήκεο), έρεη απνδψζεη ζεκαληηθέο αξραηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, έρνπλ 

εληνπηζζεί ίρλε κηλσηθήο εγθαηάζηαζεο, αξραηνινγηθά ζηξψκαηα ειιεληζηηθήο θαη 

ξσκατθήο πεξηφδνπ, θαηάινηπα παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο, ν λαΐζθνο ησλ Αγ. 

Απνζηφισλ, θαζψο θαη αξραία ιαηνκεία. 
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Δθθξεκεί ν θαζνξηζκφο ξπζκίζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο. 

Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ, πξνηείλεηαη λα ηζρχζνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο πεξηνρήο 

πξνζηαζίαο ηνπίνπ ΠΔΠ-Σ3 ζηελ νπνία εκπίπηεη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο. Πξνυπφζεζε 

γηα θάζε επηηξεπφκελν έξγν είλαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε θαη επίβιεςε ηεο ΚΔ' ΔΠΚΑ. Οη 

ηπρφλ πεξηνξηζκνί ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ (φηαλ ζεζκνζεηεζνχλ) ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ΠΔΠ-Σ3. 

Α1.3 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο «Νεξνζπειηάο», πιεζίνλ νηθηζκνύ Αγίαο Μαξίλαο 

Έγηλε πξνζσξηλή νξηνζέηεζε κε ηελ ΤΑ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/ 

Φ57/98982/60577/3084/1038/24-4-2017, ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/15-5-2017. 

ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν πεξηιακβάλεηαη ην ζπήιαην Νεξνζπειηάο, ιαηξεπηηθνχ 

ραξαθηήξα. Σν ζπήιαην αλαπηχζζεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ιφθνπ, θνληά ζηνλ νηθηζκφ 

Αγία Μαξίλα θαη απνηειείηαη απφ δχν αίζνπζεο. Σα επξήκαηα (κεηαμχ ησλ νπνίσλ εηδψιηα 

γπλαηθψλ, νζηέηλεο πεξφλεο)  ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ κηλσηθή πεξίνδν (θπξίσο ΜΜΗΗΗ θαη 

ΤΜ ρξφληα) θαη απφ ηα ηέιε ηνπ 5νπ αη. π.Υ. / αξρέο 4νπ αη. π.Υ. κέρξη θαη ηα ρξφληα ηεο 

Δλεηνθξαηίαο. 

Δθθξεκεί ε νξηζηηθή νξηνζέηεζε θαη ν θαζνξηζκφο ξπζκίζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο 

δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο.  

Μέρξη ηφηε πξνηείλεηαη λα απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Α1.4 - Αξραηνινγηθόο ρώξνο «Αλζξσπόηξππαο», πιεζίνλ νηθηζκνύ Αγ.  Μαξίλαο 

Έγηλε πξνζσξηλή νξηνζέηεζε κε ηελ ΤΑ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/ 

Φ57/98982/60577/3084/1038/24-4-2017, ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/15-5-2017. 

ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν πεξηιακβάλεηαη ην κηθξφ δπζπξφζηην ζπήιαην Αλζξσπφηξππα. 

Σν ζπήιαην βξίζθεηαη ζηελ ΒΑ απφθξεκλε  πιαγηά ηνπ ιφθνπ Σξνχιαο, θνληά ζηνλ 

νηθηζκφ Αγία Μαξίλα θαη απνηειείηαη απφ κία αίζνπζα. Ζ ρξήζε ηνπ ζπειαίνπ αλάγεηαη 

ζηελ Σειηθή Νενιηζηθή / Πξσηνκηλσηθή Πεξίνδν, ηνπο ξσκαΗθνχο, πζηεξνξσκατθνχο θαη 

βπδαληηλνχο ρξφλνπο. Ζ ζέζε, ε κνξθή θαη ηα επξήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ (ιίζηλα 

εξγαιεία) θαηαδεηθλχνπλ φηη ην ζπήιαην ρξεζίκεπζε απνθιεηζηηθά σο θαηαθχγην. 

Δθθξεκεί ε νξηζηηθή νξηνζέηεζε θαη ν θαζνξηζκφο ξπζκίζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο 

δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο.  

Μέρξη ηφηε πξνηείλεηαη λα απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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Α2.  ΜΖ ΚΖΡΤΓΜΔΝΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΜΔ ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ δψλε πξνζηαζίαο Β ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Φαζί, ε νπνία εθηείλεηαη 

λφηηα ηεο ΠΔΟ έσο ηελ θχξηα δεκνηηθή νδφ Κάησ ηαιφο – Πάλσ Γαιαηάο.  

Πξνηάζεθε απφ ηελ Γ/λζε Πξντζη. & Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ ΤΠΠΟ ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνσζνχκελεο απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Ε.Ο.Δ. γηα ηελ πεξηνρή Κνιπκπάξη – Υαληά (έγγξαθν 

Α.Π. ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ25/55387/2168/22-12-88), ε νπνία δελ ζεζκνζεηήζεθε.  

Μέρξη ην ΦΔΚ νξηνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ξπζκίζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο πξνηείλεηαη, απφ ηελ κειέηε 

ΓΠ, λα ηζρχζνπλ ηα αθφινπζα κέηξα πξνζηαζίαο:  

 Δπηηξέπεηαη ε γεσξγηθή ρξήζε (αλνηθηέο θαιιηέξγεηεο, αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

δεμακελέο θαη βνζθή) θαζψο θαη ε αλέγεξζε θαηνηθηψλ, γεσξγηθψλ απνζεθψλ, 

παξαδνζηαθψλ θαθελείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη ε 

δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο.  

 Καηψηαην φξην θαηάηκεζεο νξίδνληαη ηα ηέζζεξα (4) ζηξέκκαηα. Μέγηζηε 

επηηξεπφκελε δφκεζε νξίδεηαη ζε 150 η.κ. Μέγηζην επηηξεπφκελν χςνο νξίδνληαη 

ηα 3,50 κ., κε πξνζκεηξνχκελνπ ηνπ χςνπο ηεο ζηέγεο (ην νπνίν δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην 1,50 κ.), κε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ππνγείνπ.  

 Ζ κνξθή ησλ θηηξίσλ θαη ε νγθνπιαζηηθή ηνπο δηακφξθσζε ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ αληίιεςε θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο παξαδνζηαθήο θξεηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο. 

Οη πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα έξγα ζηε δψλε Β ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

πξνεγνχκελε έγθξηζε θαη επίβιεςε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΠΟ. πγθεθξηκέλα 

ν έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ θαη ν κνξθνινγηθφο έιεγρνο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ λα αζθείηαη 

απφ ηελ ΚΔ΄ ΔΚΠΑ.  

Α3.  ΛΟΗΠΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΥΧΡΗ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ 

Δθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ρψξσλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηελ εληφο νηθηζκνχ 

πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο έρνπλ εληνπηζηεί ιείςαλα νηθηζκνχ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ ζε 

δχν ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ΚΔ΄ ΔΚΠΑ αζθεί έιεγρν ζεκειίσλ ζε δχν 

πεξηνρέο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ, λφηηα ηεο παιαηάο εζληθήο νδνχ. 
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ηνλ πίλαθα Π.2-7 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ΠΔΠ- ΑΥ – Πξντζηνξηθά θαη Κιαζζηθά 

Μλεκεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Πίλαθαο Π.2-7:  ΠΔΠ Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ (ΠΔΠ-ΑΥ) ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο: 

Πξντζηνξηθά θαη Κιαζζηθά Μλεκεία  

α/α ΟΝΟΜΑΗΑ - ΘΔΖ 
ΚΖΡΤΞΔΗ – ΚΑΘΔΣΧ θαη ΜΔΣΡΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

Α1.1 

Μηλστθφο Οηθηζκφο ζηε ζέζε "Φαζί" - 
Θαιάζζηνο αξραηνινγηθφο ρψξνο 
αλαηνιηθά ηνπ φξκνπ Κάησ Γαιαηά 
έσο ηνλ φξκν Αγ. Απνζηφισλ 

Οξηνζέηεζε δψλεο πξνζηαζίαο Α θαη 
ζαιάζζηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ (ΦΔΚ 
820/Β/1989, 879/Β/1989 & 90/Β/2002). 

Πξφηαζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηε δψλε Α 
(Γ/λζε Πξντζη. & Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ 
ΤΠΠΟ & νκάδα κειέηεο). 

Α.2 

Πξφηαζε νξηνζέηεζεο  δψλεο πξνζηαζίαο Β 
(έγγξαθν Α.Π. ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ25/ 
55387/2168/22-12-88).  

Πξφηαζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηε δψλε Β 
(νκάδα κειέηεο).  

Α.1.2 
Πεξηνρή "Άγηνη Απφζηνινη - Υξπζή 
Αθηή" 

Οξηνζέηεζε (ΦΔΚ 1236/Β/2005).  

Πξφηαζε κέηξσλ πξνζηαζίαο (νκάδα κειέηεο).  

Α.1.3 πήιαην Νεξνζπειηάο 
Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017). 

Πξφηαζε κέηξσλ πξνζηαζίαο (νκάδα κειέηεο). 

Α.1.4 πήιαην Αλζξσπφηξππαο 
Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017). 

Πξφηαζε κέηξσλ πξνζηαζίαο (νκάδα κειέηεο). 

Α.3 
Οηθηζκφο Αγίαο Μαξίλαο Υσξίο νξηνζέηεζε.  

Έιεγρνο ζεκειίσλ (ΚΔ΄ ΔΚΠΑ). 

Πεγή: Δθνξείεο Αξραηνηήησλ. Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 

 

Π.2.3.2.3 - Μλεκεία βπδαληηλά θαη λεώηεξα 

Δίλαη ζεκεηαθά κλεκεία, εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ, θεξπγκέλα θαη κε.  

Σα θεξπγκέλα βπδαληηλά θαη λεψηεξα κλεκεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

πίλαθα Π.2-8. Σα κλεκεία απηά πξνζηαηεχνληαη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ηεο θήξπμεο ησλ.   
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Πίλαθαο Π.2-8:  ΠΔΠ Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ (ΠΔΠ-ΑΥ) ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο: 

Κεξπγκέλα Βπδαληηλά θαη Νεώηεξα Μλεκεία  

Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΘΔΖ ΚΖΡΤΞΔΗ - ΦΔΚ 
ΦΟΡ. 

ΠΡΟΣΑ- 
ΗΑ 

ΥΡΟΝΗΚΖ 
ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ-
ΜΟ 

ΜΝΖΜΔΗΟΤ - 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 

Βάζε κηλαξέ, 
ζνινζθέπαζηε 
δεμακελή θαη 
ζχξσκα 

Γαξάηζν 
εληφο 
νηθηζκνχ 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/ 
Φ38/55312/1050/27-
12-91,  

ΦΔΚ 38/Β/1992 

28
ε
 ΔΒΑ 

Βπδαληηλή / 
Μεηαβπδαλη. 

Κήξπμε ησλ 
θηηξηαθψλ 
ιεηςάλσλ σο 
ηζηνξηθά 
δηαηεξεηέα 
κλεκεία. 

1 
Μεηφρη 
Δπάγγεινπ 
Διεπζεξφπνπινπ 

Μαθξχο 
Σνίρνο 
εληφο 
νηθηζκνχ 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/ 
Φ38/56915/1263/4-
11-83,  

ΦΔΚ 674/Β/1983 

28
ε
 ΔΒΑ 

Βπδαληηλή / 
Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ 
δηαηεξεηέν 
κλεκείν. 

3 

Κηίξην 
ηδηνθηεζίαο 
Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ 
Υαλίσλ 
(επνλνκαδφκελν 
«ηεο 
Κσζηάληδαο») 

Κάησ 
Γαιαηάο 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/ 
39870/2470/10-10-
88,  

ΦΔΚ 778/Β/1988 

ΤΝΜΣΔ 
Κξήηεο 

Νενειιεληθή 

Ηζηνξηθφ 
δηαηεξεηέν 
κλεκείν.   

ψδεηαη κφλν 
ηκήκα ηεο 
πεξηκεηξηθήο 
ηνηρνπνηίαο. 
Λόγσ 
επηθηλδπλόηεηαο 
απαηηείηαη  
άκεζε 
αλαζηύισζή 
ηνπ, ή 
ελαιιαθηηθά 
πιήξεο 
θαηεδάθηζε ηνπ. 

Πεγή: Δθνξείεο Αξραηνηήησλ. Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 

 

Υαξαθηεξίδνληαη σο ΠΔΠ-ΑΥ ην ζχλνιν ησλ θεξπγκέλσλ ή κε θεξπγκέλσλ βπδαληηλψλ – 

κεηαβπδαληηλψλ θαη λεψηεξσλ κλεκείσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαη 

νηθηζκψλ ρψξν θαη θαζνξίδεηαη Πεξηνρή Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ζε αθηίλα 100 κ. απφ ηελ 

εληνπηζκέλε ζέζε, εθηφο αλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ή ζα θαζνξηζηεί ζην κέιινλ επξχηεξε 

δψλε κε ηελ θήξπμε ηνπ θάζε ρψξνπ. ηελ αθηίλα ησλ 100 κ. απφ ηηο εληνπηζκέλεο ζέζεηο 

κλεκείσλ απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ εδάθνπο, ε δφκεζε, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή (π.ρ. απνζήθεο, ζεξκνθήπηα θιπ.) γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ή δελ 

απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Γφκεζεο. Δπηηξέπνληαη κφλν, θαηφπηλ έγθξηζεο 

θαη επίβιεςεο ηεο  αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ, νη αλνηθηέο, κε αβαζή άξνζε 

θαιιηέξγεηεο θαη ηα απιά (κε δίθηπν) επηθαλεηαθά έξγα άξδεπζεο, θαζψο θαη ε βνζθή. 
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Π.2.3.2.4 - πήιαηα 

ηελ Δθνξεία Παιαηναλζξσπνινγίαο – πειαηνινγίαο Ννηίνπ Διιάδνο είλαη επίζεο 

γλσζηά (εθηφο ηεο Νεξνζπειηάο θαη ηεο Αλζξσπφηξππαο ζηα νπνία έρεη γίλεη πξνζσξηλή 

νξηνζέηεζε),  ηα αθφινπζα ζπήιαηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο: 

- πήιαην θαη νκάδα αθξηβψο πάλσ απφ ηε λνηηνδπηηθή βξαρψδε αθηνγξακκή ηεο 

λεζίδαο ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ (Θνδσξνχ.) 

- πήιαην ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ρεξζνλήζνπ ΠΙΚΠΑ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ. 

Σκήκα ηνπ ζπειαίνπ έρεη θαηαζηξαθεί. Δληφο ηνπ ζπειαίνπ έρεη βξεζεί θεξακηθή ησλ 

κηλσηθψλ ρξφλσλ. 

- Αγίσλ Απνζηφισλ. Βξίζθεηαη ζηε ρεξζφλεζν ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, ζε κηθξή 

απφζηαζε απφ ηνλ νκψλπκν λαφ. Δληφο ηνπ ζπειαίνπ βξέζεθε πζηεξνκηλσηθή, 

γεσκεηξηθή, ξσκατθή θαη βπδαληηθή θεξακηθή. 

Γηα ηα ζπήιαηα απηά, κέρξη ηελ θήξπμε ηνπο θαη ηελ νξηνζέηεζε δψλεο πξνζηαζίαο, ηζρχεη 

αθηίλα πξνζηαζίαο 100 κ. 
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Π.2.4 - ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΓΟΜΖΖ (ΠΔΠΓ) 

Καζνξίδνληαη Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ Γφκεζεο (ΠΔΠΓ) ζηελ ππφινηπε, εθηφο 

ησλ Πεξηνρψλ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ), ησλ Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) θαη 

ησλ Πεξηνρψλ Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ (ΠΗΥ), έθηαζε ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο.  

Οη πεξηνρέο ΠΔΠΓ δηαθξίλνληαη ζε: 

 ΠΔΠΓ Πεξηαζηηθή (ΠΔΠΓ-ΠΑ) 

 ΠΔΠΓ Σνπξηζκνχ – Αλαςπρήο – Β΄ θαηνηθίαο (ΠΔΠΓ-Σ) 

 ΠΔΠΓ Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ) 

Π.2.4.1 - ΠΔΠΓ Πεξηαζηηθή (ΠΔΠΓ-ΠΑ) 

Καιχπηεη:  

(α) ηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ Μαθξχ Σνίρνπ έσο ην φξην ηεο ΓΔ, θαη 

(β) ηελ δψλε πεξηκεηξηθά ησλ νηθηζκψλ Γαξάηζν θαη Γαιαηάο, λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ. 

Απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο "δψλεο αλάζρεζεο" / "buffer zone" γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνρψλ θαηνηθίαο, απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ ρσξνζεηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ή/θαη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη νρινχζεο γηα ηελ θαηνίθεζε.   

Γελ επηηξέπνληαη: 

- πγθξνηήκαηα ηνπξηζκνχ / παξαζεξηζκνχ κεγάιεο θιίκαθαο (.Σ.Κ., Ο.Τ.Σ.Γ., 

ΔΥΑΔ, ΔΥΑΓΑ, θ.ιπ.) 

- Βηνηερληθέο κνλάδεο κέζεο θαη πςειήο φριεζεο 

- Θεξκνθήπηα 

- Κηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

- ΑΠΔ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσηνβνιηατθψλ) 

Καζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο 

Ηζρχνπλ αλά ρξήζε νη δηαηάμεηο ηεο "εθηφο ζρεδίνπ" δφκεζεο. 

Π.2.4.2 - ΠΔΠΓ Σνπξηζκνύ – Αλαςπρήο – Β΄ θαηνηθίαο (ΠΔΠΓ-Σ) 

Καιχπηεη ην βφξεην παξαιηαθφ κέησπν ηεο ΓΔ (δψλε κεηαμχ ΒΟΑΚ θαη αθηνγξακκήο) 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ΠΔΠ, ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηεο πεξηνρήο ΠΔΠΓ-ΠΑ λφηηα ηνπ 

Μαθξχ Σνίρνπ.   
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Απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ ψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ηεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, κε 

ηελ απαγφξεπζε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ είλαη αζχκβαηεο κε απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

Γελ επηηξέπνληαη: 

- Βηνηερληθέο κνλάδεο, αλεμαξηήησο  βαζκνχ φριεζεο 

- Θεξκνθήπηα 

- Κηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

- ΑΠΔ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσηνβνιηατθψλ)  

Δπηηξέπνληαη ζπγθξνηήκαηα ηνπξηζκνχ / παξαζεξηζκνχ κεγάιεο θιίκαθαο (.Σ.Κ., 

Ο.Τ.Σ.Γ., ΔΥΑΔ, ΔΥΑΓΑ, θ.ιπ.) 

Καζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο 

Ηζρχνπλ αλά ρξήζε νη δηαηάμεηο ηεο "εθηφο ζρεδίνπ" δφκεζεο. 

Π.2.4.3 - ΠΔΠΓ Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ) 

Καιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηεο ΓΔ λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ΠΔΠ, ησλ 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, ηεο βηνηερληθήο πεξηνρήο θαη ηεο πεξηνρήο ΠΔΠΓ-ΠΑ. 

Απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία θαη πεξαηηέξσ αλαπηπμηαθή ψζεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 

Γελ επηηξέπνληαη: 

- Ξελψλεο – μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εθηφο εγθαηαζηάζεσλ 

αγξνηνηνπξηζκνχ  

- Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ ηνπηθά παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα  

- Κηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο. Καη' εμαίξεζε νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

επηηξέπνληαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 1.000 κ. απφ ην φξην ηνπ ΒΟΑΚ θαη 

κεγαιχηεξε ησλ 500 κ. απφ ηα φξηα ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ (νξηνζεηεκέλνη 

νηθηζκνί θαη επεθηάζεηο). 

- ΑΠΔ (εθηφο ησλ θσηνβνιηατθψλ) 

Καζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο 

Ηζρχνπλ αλά ρξήζε νη δηαηάμεηο ηεο "εθηφο ζρεδίνπ" δφκεζεο. 

 

 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:            
Η. ΜΔΛΑΚΖ –Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ –  Η. ΑΡΝΔΛΛΟ – Α. ΠΑΤΛΑΚΖ – Μ. ΛΗΟΝΖ 

  - 80 - 

Π.2.4.4 - ύλνςε ησλ πξνηεηλόκελσλ ξπζκίζεσλ ζηηο ΠΔΠΓ 

Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ζηηο επηκέξνπο ΠΔΠΓ ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα Π.2-9. 

Πίλαθαο Π.2-9: Πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο ζηηο ΠΔΠΓ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

ΥΡΖΖ ΓΖ ΠΔΠΓ-ΠΑ ΠΔΠΓ-Σ ΠΔΠΓ-Γ 

Καηνηθία λαη λαη λαη 

Σνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Δθηφο 

ζπγθξνηεκάησλ 

κεγάιεο θιίκαθαο 

λαη Μφλν αγξνηνηνπξηζκφο 

Βηνηερληθέο κνλάδεο 
Μφλν ρακειήο 

φριεζεο 
φρη 

Μφλν κέζεο & ρακειήο 

φριεζεο παξαγσγήο -

επεμεξγαζίαο ηνπηθά 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ 

ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

Θεξκνθήπηα φρη φρη λαη 

Κηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
φρη φρη 

Μφλν ζε απφζηαζε 

κεγαιχηεξε ησλ 1.000 κ. 

απφ ην φξην ηνπ ΒΟΑΚ θαη 

κεγαιχηεξε ησλ 500 κ. 

απφ ην φξην ησλ 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

ΑΠΔ φρη φρη Μφλν θσηνβνιηατθά 

εκείσζε:  ΠΔΠΓ-ΠΑ: ΠΔΠΓ Πεξηαζηηθή,   ΠΔΠΓ-Σ: ΠΔΠΓ Σνπξηζκνχ – Αλαςπρήο – Β΄ θαηνηθίαο,  

ΠΔΠΓ-Γ: ΠΔΠΓ Γεσξγίαο 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο 
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Π.2.5 - ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (ΠΗΥ) 

Π.2.5.1 - Γεληθά 

Οξίδνληαη σο Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ (ΠΗΥ) ζηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο νη 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: 

 ΠΗΥ-Η: Κνηκεηήξηα 

 ΠΗΥ-ΗΗ: Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο (Φπιαθέο) 

 ΠΗΥ-ΗΗΗ: Μεγάινη Μλεκεηαθνί Υψξνη 

ηηο πεξηνρέο ΠΗΥ απαγνξεχεηαη θάζε άιιε ρξήζε πέξαλ απηήο γηα ηελ νπνία 

πξννξίδνληαη. 

Π.2.5.2 - Κνηκεηήξηα (ΠΗΥ-Η) 

ηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο δηαπηζηψλεηαη αλεπάξθεηα ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ησλ θνηκεηεξίσλ.  

ηε ΓΔ ππάξρνπλ ηα εμήο ηέζζεξα θνηκεηήξηα, έλα αλά ΓΚ/ΣΚ: 

 Γαξάηζν: εθηφο νηθηζκνχ, 130 κ. λφηηα ηνπ νξίνπ ηνπ.   

 Γαιαηάο, εθηφο νηθηζκνχ, 420 κ. ΝΑ ηνπ νξίνπ ηνπ, ζηε ζέζε πθνιηά, ζε επαθή κε 

ηνλ ρψξν ηνπ ππφ αλέγεξζε Μλεκεηαθνχ πγθξνηήκαηνο Μάρεο Κξήηεο.  

 ηαιφο: εθηφο νηθηζκνχ, 100 κ. αλαηνιηθά ηνπ νξίνπ ηνπ. Απφ ηελ αξρηθή δηεξεχλεζε, 

ιφγσ ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ζπλζεθψλ, δελ πξνθχπηεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ  

 Αγία Μαξίλα: εληφο νηθηζκνχ, λφηηα ηεο ΠΔΟ. Γελ έρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο ΓΔ πξνηείλεηαη: 

- Ζ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ησλ θνηκεηεξίσλ Γαξάηζνπ θαη Γαιαηά. 

Δλαιιαθηηθά ή/θαη ζπλδηαζηηθά, γηα ηηο ΓΚ Γαξάηζνπ θαη Γαιαηά, ε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο απφ ην θνηκεηήξην Βακβαθφπνπινπ ηεο ΓΚ 

Θεξίζνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηα φξηα ηεο ΓΔ, ακέζσο λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ 

θαη δπηηθά ηνπ θφκβνπ Βακβαθφπνπινπ 

- Γηα ηελ ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο θαη ηελ ΣΚ ηαινχ: 

(α) ε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνηκεηεξίσλ, γηα ιφγνπο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

ρσξίο επέθηαζε 

(β)  ε αλαδήηεζε ρψξνπ λένπ θνηκεηεξίνπ ζηελ πεξηνρή ΠΔΠΓ-Γ (Γεσξγίαο) λφηηα 

ηνπ ΒΟΑΚ. Ζ ρσξνζέηεζε λένπ θνηκεηεξίνπ ζηελ πεξηνρή ΠΔΠΓ-Σ (ηνπξηζκνχ – 

αλαςπρήο – Β΄θαηνηθίαο) βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ   δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο, θξίλεηαη φκσο ζθφπηκε ε απνθπγή ρσξνζέηεζεο θνηκεηεξίνπ ζηελ 

ΠΔΠΓ-Σ γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνζθφκκαηα ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.  

Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ λένπ θνηκεηεξίνπ απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο. 
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Οη πξνηεηλφκελεο επεθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ απέρνπλ απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 250 κ. 

απφ ηα φξεηα ησλ πθηζηάκελσλ θνηκεηεξίσλ. ηελ πεξίπησζε πνιενδφκεζεο 

νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ, θαηά ηελ νπνία ην θνηκεηήξην βξίζθεηαη εληφο νηθηζκνχ (Αγία 

Μαξίλα)  ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 250 κ. απφ ηα φξηα ηνπ (Γαξάηζν, ηαιφο) , πξηλ 

ηελ πνιενδφκεζε πξέπεη λα πξνεγείηαη εηδηθή γεσινγηθή κειέηε. Ζ κειέηε απηή εμεηάδεη 

ηελ δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο απφζηαζεο ηεο πνιενδνκνχκελεο έθηαζεο απφ ην 

θνηκεηήξην ζε 150κ. ή ζε 50κ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλεπάξθεηα ησλ θνηκεηεξίσλ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ. Πξνθχπηεη ζπλεπψο ε αλάγθε ζχληαμεο κειέηεο ρσξνζέηεζεο θνηκεηεξίσλ ζην 

ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ. εκεηψλεηαη φηη αληίζηνηρε κειέηε είρε αλαηεζεί ζην 

παξειζφλ, ε νπνία δελ ηειεζθφξεζε. 

Π.2.5.3 - Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο (ΠΗΥ-ΗΗ) 

ηελ πεξηνρή κειέηεο έρνπλ ρσξνζεηεζεί δχν θαηαζηήκαηα θξάηεζεο: 

 Οη Αγξνηηθέο Φπιαθέο Αγηάο, επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ 27.   

 Σν Νέν σθξνληζηηθφ Καηάζηεκα Υαλίσλ, ην νπνίν ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία πξφζθαηα, 

ζε απφζηαζε 1.100 κ. ΝΓ ηνπ νξίνπ ηνπ Γαιαηά θαη 520 κ. βφξεηα ηεο επαξρηαθήο 

νδνχ 27.   

 

Π.2.5.4 - Μεγάινη Μλεκεηαθνί Υώξνη (ΠΗΥ-ΗΗΗ) 

Πξφθεηηαη γηα δχν ρψξνπο κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα, ζρεηηδφκελνπο κε ηελ Μάρε ηεο Κξήηεο 

(1941): 

 Μλεκείν Μάρεο Κξήηεο, ζηε ζέζε «Γνιγνζάο», ηφπνο εθηέιεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο. Έρεη γίλεη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. 

 Μλεκεηαθφ πγθξφηεκα Μάρεο Κξήηεο ζην ιφθν πθνιηά. Έρεη θαηαζθεπαζηεί ηκήκα 

ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ κεγάινπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πξννξηδφκελνπ γηα 

κνπζείν.  Οη  νηθνδνκηθέο εξγαζίεο έρνπλ δηαθνπεί. 
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Π.2.6 - ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 8 

Π.2.6.1 - Γεληθέο Γηαηάμεηο ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Κπδσλίαο, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο 

ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ησλ παξαδνζηαθψλ παξαγσγηθψλ 

ρξήζεσλ γεο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

1. Οη ρξήζεηο γεο θαη ν κέζνο .Γ. ζε πθηζηάκελνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο θαη 

επεθηάζεηο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ, ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Αλ απφ ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο εληφο 

νηθηζκψλ ν .Γ. θαη ε ζπλνιηθή δφκεζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηνλ νξηδφκελν Μέζν 

πληειεζηή Γφκεζεο (Μ..Γ.) ηζρχνπλ ηα κηθξφηεξα φξηα. 

2. Οη πεξηνρέο εληφο νξίσλ νηθηζκψλ, έσο φηνπ ζεζκνζεηεζεί ε πνιενδνκηθή ηνπο 

κειέηε,   νηθνδνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη αλά ρξήζε απφ ηελ παξνχζα. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν θαζνξηδφκελνο Μέζνο πληειεζηήο Γφκεζεο (Μ..Γ.) ηζρχεη κφλν κεηά ηελ 

ζεζκνζέηεζε ηεο πνιενδνκηθήο ηνπο κειέηεο. 

3. Οη πεξηνρέο επέθηαζεο, έσο φηνπ πνιενδνκεζνχλ νηθνδνκνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο ηνπ ΠΓ 24.5.85 (ΦΔΚ 270 Γ) θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα. Ο θαζνξηδφκελνο Μέζνο πληειεζηήο Γφκεζεο 

(Μ..Γ.) ηζρχεη σο κέγηζηνο επηηξεπφκελνο κέρξη ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο 

Πνιενδνκηθήο Μειέηεο γηα φζεο ρξήζεηο ηνλ ππεξβαίλνπλ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. 

4. Οη θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ ζα 

νξηζζνχλ απφ ηελ Πνιενδνκηθή Μειέηε. Χο θαηεπζχλζεηο δίδνληαη: α) λα είλαη θαηά 

ην δπλαηφλ δηάζπαξηνη ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ, β) ελδείθλπηαη λα ρσξνζεηνχληαη, εθφζνλ 

είλαη εθηθηφ, φκνξα κε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (αξραηνινγηθνί ρψξνη, ξέκαηα 

θιπ.), ψζηε λα επλνείηαη ε δεκηνπξγία δηθηχσλ πεδνδξφκσλ θαη ζπλερψλ ππαίζξησλ 

ρψξσλ αλαςπρήο. 

5. Καηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζκψλ είλαη δπλαηή ε ππέξβαζε ηνπ πνιπγψλνπ ηεο 

νξηνζεηεκέλεο έθηαζεο, γηα ιφγνπο εμνκάιπλζεο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζε ηπρφλ λέα δεδνκέλα, φζν θαη ζην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Ζ 

πξνζαξκνγή απηή δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ νηθηζκνχ θαη δελ ζα 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε δψλεο ΠΔΠ θαη ηζρχεη: α) πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

πξνζαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ζην θπζηθφ αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαη β) 

                                                           
8
 Κξίζεθε ζθφπηκν ε δηαηχπσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ λα βαζηζηεί ζε απηή πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε 

αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, κε ηηο απαξαίηεηεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ κειεηεηψλ, 
δηαθνξνπνηήζεηο. 
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πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην ζρέδην πφιεο ηδηνθηεζίεο νη νπνίεο θαηαηέκλνληαη 

απφ ην νξηδφκελν ζηελ παξνχζα απφθαζε φξην θαη ην ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ 

κέλεη εθηφο πνιενδνκνχκελεο έθηαζεο (δει. βξίζθεηαη «εθηφο ζρεδίνπ») είλαη 

κηθξφηεξν απφ 4 ζηξ. 

6. ε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο δελ επηηξέπεηαη: 

 ε ακκνιεςία απφ παξαιίεο, πνηάκηα θαη ξέκαηα θαη ε θαηαζηξνθή ησλ 

ακκνζηλψλ θαζ' φιν ην κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ 

 ε ξίςε κπαδψλ, ζθνππηδηψλ θ.ι.π. ζε ξέκαηα 

 ε επηθαλεηαθή εμφξπμε ρσξίο ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο 

 ε κεηαηξνπή ησλ ξεκάησλ θαη κνλνπαηηψλ ζε νδνχο θπθινθνξίαο 

ηξνρνθφξσλ 

 ε αιιαγή ηνπ αλαγιχθνπ ηνπ εδάθνπο κε εθρεξζψζεηο, εθζθαθέο, δηαλνίμεηο 

δξφκσλ ρσξίο λφκηκε αδεηνδφηεζε 

7. Υψξνη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (αζηηθψλ, αγξνηηθψλ, αδξαλψλ πιηθψλ, θιπ.) 

επηηξέπεηαη λα θαζνξίδνληαη, κε ηελ ηήξεζε ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ 

εμσαζηηθφ ρψξν ηεο ΓΔ, κε εμαίξεζε φιεο ηηο ΠΔΠ . 

8. ε φιεο ηηο ρεξζαίεο πεξηνρέο ησλ ρσξνηαμηθψλ δσλψλ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε 

κεηαιιεπηηθψλ θαη ιαηνκηθψλ έξγσλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο εζληθήο ζεκαζίαο, 

θαζψο θαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ νξπθηψλ, κε πιήξε ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δμαηξνχληαη 

φιεο νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο, νη πεξηνρέο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη νη 

ΠΔΠ, ΠΔΠΓ – ΠΑ θαη ΠΔΠΓ – Σ. 

9. Δπηηξέπνληαη νη πδαηνδεμακελέο, νη αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θξέαηα ζε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ΠΔΠ, 

θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε θνξέα. 

10. Δπηηξέπνληαη νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ νηθηζκψλ θαη ηα ζπλαθή 

έξγα πνπ απαηηνχληαη (π.ρ. αληιηνζηάζηα) ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ, θαηφπηλ ηεο 

έγθξηζεο ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε θνξέα. Δμαηξνχληαη νη ΠΔΠ. 

11. Οη ηδηνθηεζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πεξηνρέο δνκνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο κηαο εθ ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ην θηίζκα θαηαζθεπάδεηαη 

ζην ηκήκα ηνπ γεπέδνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή απηή, εθφζνλ ε ζπλνιηθή έθηαζε 

ηεο ηδηνθηεζίαο έρεη ηελ πξνβιεπφκελε γηα ηελ αηηνχκελε ρξήζε αξηηφηεηα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην θηίζκα θαηαζθεπάδεηαη ζην ηκήκα ηνπ γεπέδνπ πνπ εκπίπηεη 

ζηελ πεξηνρή απηή θαη δελ ηθαλνπνηνχληαη νη πιάγηεο απνζηάζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά 
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θαλφλα, είλαη δπλαηή ε νηθνδφκεζε θηίζκαηνο κέγηζηεο δηάζηαζεο 10 κέηξσλ 

πιάηνπο, κε κείσζε ησλ πιάγησλ απνζηάζεσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά θαλφλα. ε θακία 

πεξίπησζε φκσο νη πιάγηεο απνζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα είλαη κηθξφηεξεο ησλ 5 

κέηξσλ. 

12. Δθηφο ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ (ζην παξφλ ΓΠ) επεθηάζεψλ ηνπο 

δελ επηηξέπεηαη ε δηάλνημε λέσλ νδψλ εμππεξέηεζεο ηξνρνθφξσλ παξάιιεισλ 

πξνο ηελ αθηή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 70 κέηξσλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε 

γξακκή αηγηαινχ ή απηή πνπ ζα θαζνξηζηεί κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία. Οη πθηζηάκελνη 

νδνί - κε εμαίξεζε φζνπο πεξηιακβάλνληαη ζηα δίθηπα: εζληθφ, επαξρηαθφ θαη θχξην 

δεκνηηθφ - πεδνδξνκνχληαη ή κεηαηξέπνληαη ζε ήπηαο θπθινθνξίαο. 

13. Οη παξεθθιίζεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο γηα ηδηνθηεζίεο κε πξφζσπν ζε εζληθέο, 

επαξρηαθέο ή θχξηεο δεκνηηθέο νδνχο, ηζρχνπλ κφλν γηα νδνχο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο. Γηα 

ηδηνθηεζίεο κε πξφζσπν ζε δξφκνπο πνπ ζα ραξαθηεξηζζνχλ σο εζληθνί, 

επαξρηαθνί, δεκνηηθνί κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο δελ ηζρχνπλ 

νη παξεθθιίζεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. 

14. ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ φπνπ επηηξέπεηαη απφ ην ΓΠ ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, απηά ρσξνζεηνχληαη κφλν ζην εζληθφ δίθηπν, ζηνπο 

ραξαθηεξηζκέλνπο επαξρηαθνχο θαζψο θαη ζην θχξην δεκνηηθφ δίθηπν, ηεξνπκέλσλ 

πάληα ησλ φξσλ θπθινθνξηαθψλ ζπλδέζεσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ επί ησλ ηκεκάησλ ησλ 

παξαπάλσ νδψλ πνπ δηαζρίδνπλ νηθηζηηθέο πεξηνρέο. 

15. Δγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα δηαλνκήο ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ, χδξεπζεο θαζψο 

θαη εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ θαη 

πγξψλ απνβιήησλ επηηξέπνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απαγνξεχνληαη απφ 

άιιεο επηκέξνπο δηαηάμεηο θαη κφλνλ εθφζνλ ηεξεζνχλ νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο.  

16. Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε ζε απφζηαζε 50 κ. εθαηέξσζελ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 150 KV (δίθηπν ΓΔΖ). Ζ απαγφξεπζε απηή παχεη λα ηζρχεη 

ζε πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο ηεο γξακκήο, ζα ηζρχεη φκσο γηα νπνηαδήπνηε 

ελδερφκελε λέα ζέζε ηεο. 

17. Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε εθαηέξσζελ ηνπ ΒΟΑΚ, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη ζην 

ΠΓ 209/1998 (ΦΔΚ 169/Α/15-07-1998), φπσο ηζρχεη. Απαγνξεχεηαη επίζεο, γηα 

ιφγνπο αζθάιεηαο αιιά θαη απνθπγήο νπηηθήο φριεζεο ησλ ρξεζηψλ, ε 

ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο κέζα ζηελ δψλε 

απαγφξεπζεο ηεο δφκεζεο. 
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18. Ζ ρσξνζέηεζε λέσλ εμαηκηζνδεμακελψλ ησλ ειαηνπξγείσλ δελ επηηξέπεηαη ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 κέηξσλ απφ ηε βαζεηά γξακκή ησλ ξεκάησλ, εθηφο εάλ 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνβιέπνληαη κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, θαζψο θαη 

ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 300 κέηξσλ απφ ηα φξηα ησλ νηθηζκψλ. Δπηβάιιεηαη ε 

δεκηνπξγία πεξηκεηξηθήο δψλεο θχηεπζεο ειάρηζηνπ πιάηνπο 5 κέηξσλ, θαηάιιεισλ 

θπηεχζεσλ, γηα λα κελ είλαη νξαηέο απφ ην νδηθφ δίθηπν θαη ηνπο νηθηζκνχο.  

19. Υαξαθηεξηζκέλα παξαδνζηαθά θηίζκαηα ή θηίζκαηα πνπ ζα ραξαθηεξηζζνχλ 

κειινληηθά απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κπνξνχλ λα απνθαζίζηαληαη ζηελ αξρηθή 

κνξθή ηνπο αθφκα θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θαη απηψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε (π.ρ. αλεκφκπινη ζε θνξπθνγξακκέο) κεηά 

απφ ηεθκεξησκέλε κειέηε πνπ ζα εγθξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. ηα θηίξηα 

απηά επηηξέπνληαη νη απνιχησο αλαγθαίεο πξνζζήθεο γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο 

(π.ρ. WC) κεηά απφ έιεγρν απφ ην νηθείν πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο. 

20. Καηά ηελ θαηαζθεπή λέσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, ησλ 

νπνίσλ ηα γήπεδα εθηείλνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 100 κ. απφ ηε 

γξακκή ηνπ αηγηαινχ, λα ηεζνχλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζηε ΜΠΔ γηα ηε κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

ησλ κνλάδσλ απηψλ. πγθεθξηκέλα, νη ΜΠΔ ησλ κνλάδσλ απηψλ λα πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία γηα ηε θπζηθή βιάζηεζε θαη ηνπο κηθξννηθνηφπνπο ηνπ γεπέδνπ, πνπ 

εθάπηνληαη ή βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο γξακκήο αηγηαινχ (π.ρ. κηθξνιίκληα, ζέζεηο κε 

δελδξψδε ή ζακλψδε βιάζηεζε παξαιίαο, θ.ιπ.), θαζψο επίζεο λα πεξηέρνπλ 

πξνηάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ (κηθξν)νηθνηφπσλ απηψλ ζην κέγηζην βαζκφ. Ζ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηεο παξαιίαο λα απνηειεί αληηθείκελν ηεο ΜΠΔ 

θαη λα ζπκθσλεί κε ηπρφλ εγθεθξηκέλε, απφ ην Γήκν, ζρεηηθή κειέηε, πνπ ζα 

αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηεο ΓΔ. 

21. Ζ εηζθνξά ζε γε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πξνο ηελ Σνπηθή  Απηνδηνίθεζε ηνπ 

απφ 20.11.1988 Π.Γ., άξζξν 1, παξ. 7, ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε, παξαιηαθψλ 

ή κε κνλάδσλ, λα πξνβιέπεηαη ζηηο κειέηεο ηνπο ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε ν ρψξνο λα 

είλαη εληαίνο θαη λα δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο παξαρψξεζεο δεκφζηνο ρψξνο  

πξνζβάζηκνο απφ ην νδηθφ δίθηπν, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο 

ηνπ απφ ηελ Σνπηθή  Απηνδηνίθεζε. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαιηαθψλ 

κνλάδσλ, ε ζέζε ηεο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο λα πεξηιακβάλεη ηκήκα παξαιίαο 

κε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ θαη φρη δηακέζνπ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

22. Γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, νπνηαζδήπνηε ρξήζεο λέαο νηθνδνκήο, ζε 

πεξηνρή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο, εθηφο ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ θαη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ην παξφλ ΓΠ επεθηάζεσλ απηψλ, είλαη ππνρξεσηηθή ε 
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πξφβιεςε ππφγεηαο δεμακελήο νκβξίσλ, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε 25% 

ηεο επηθάλεηαο ησλ δσκάησλ ηεο θαηαζθεπήο. Χο δψκαηα λννχληαη φιεο νη 

ειεχζεξεο επηθάλεηεο ησλ θηηζκάησλ (δψκαηα, εμψζηεο, θεξακνζθεπέο) 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ ηεο ζηάζκεο ηνπ ηζνγείνπ. 

23. ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ φπνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ΓΠ λα 

αλαπηχζζνληαη νη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, ηζρχνπλ γηα ηα ζεξκνθήπηα νη 

παξαθάησ ξπζκίζεηο: 

 Διάρηζηε απφζηαζε απφ ΠΔΟ θαη επαξρηαθφ δίθηπν 50 κέηξα, ή ελαιιαθηηθά 

10 κέηξα κε ππνρξεσηηθή δψλε θχηεπζεο ςεινχ πξαζίλνπ. 

 Διάρηζηε απφζηαζε απφ νπνηνδήπνηε άιιν δξφκν 10 κέηξα, ή ελαιιαθηηθά 5 

κέηξα κε ππνρξεσηηθή δψλε θχηεπζεο ςεινχ πξαζίλνπ. 

 Μέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο ζεξκνθεπίνπ 70%. 

 Τπνρξεσηηθή θαηαζθεπή δεμακελψλ νκβξίσλ πδάησλ, φγθνπ ίζνπ κε ην 5% 

ηεο θάιπςεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

24. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ (θσηνβνιηατθά)  

επηηξέπνληαη κφλν ζηηο πεξηνρέο ΠΔΠΓ – Γ. 

Π.2.6.2 - Μνξθνινγηθνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί 

ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο ηζρχνπλ νη παξαθάησ φξνη θαη 

πεξηνξηζκνί: 

1.  Να δηαζθαιίδεηαη ε έληαμε ηνπ θηηξίνπ ζην ηνπίν θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζαξκφδεηαη 

κε ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, λα κελ παξακνξθψλεη ην αλάγιπθν θαη λα κελ 

ππεξβαίλεη ηηο θνξπθνγξακκέο. Σα θηίξηα ηνπνζεηνχληαη ρακειφηεξα, έηζη ψζηε λα 

κελ εκπίπηνπλ θαη εκπνδίδνπλ ηελ ζέαζε ησλ θνξπθνγξακκψλ, θαηά πξψην ιφγν 

απφ ηνπο βαζηθνχο δξφκνπο πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή. 

2.  Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ φζν θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπο ζα 

πξέπεη  λα ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ ππάξρνληνο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηφζν ηνπ ηδίνπ ηνπ νηθνπέδνπ 

φζν θαη ησλ νκφξσλ ηνπ, κε ρξήζε ησλ αλαγθαίσλ αλαιεκαηηθψλ ηνίρσλ θαη ησλ 

αλάινγσλ θπηεχζεσλ. 

3.  Να δηαηεξνχληαη, θαηά ην δπλαηφ, ηα ηπρφλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

γεπέδνπ (δέλδξα, βξάρνη, μεξνιηζηέο θ.ιπ.) θαη λα εληάζζνληαη ζηελ θηηξηαθή 

ζχλζεζε. 

4. Οη αλακνλέο νπιηζκνχ λα εληάζζνληαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ (ζε ζηεζαία ή 

πεζζνχο) θαη ζε θακηά πεξίπησζε λα κελ παξακέλνπλ εκθαλείο. 
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5 Οη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο λα εληάζζνληαη ζηελ θιίζε ηεο ζηέγεο, ή λα θαιχπηνληαη 

απφ ην ζηεζαίν ηνπ δψκαηνο, θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη νξαηνί απφ ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ. 

6. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή θηηξίσλ ζε pilotis ζηνπο νηθηζκνχο θαη εθηφο ζρεδίνπ. 

Πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο ε θαηαζθεπή ρψξσλ pilotis 

θξίλνληαη απφ ην νηθείν πκβνχιην Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ. 

7. Δηδηθέο θαηαζθεπέο (π.ρ. πέηξηλα γεθχξηα, αλεκφκπινη θ.ιπ.) θηίξηα ή ζχλνια θηηξίσλ 

πνπ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο ζεσξνχληαη 

παξαδνζηαθά θαη αμηνινγνχληαη απφ ην νηθείν πκβνχιην Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε θαηαζηξνθή ή αιινίσζή ηνπο θαη επηηξέπνληαη κφλν εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο θαη εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ 

πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ. 

8.  Απφ ηηο παξαπάλσ πξνβιέςεηο εμαηξνχληαη ηα θηίξηα πνπ ιφγσ εηδηθψλ ρξήζεσλ κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ θαη κεηά απφ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δελ επηηπγράλεηαη ε 

πινπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο (π.ρ. βηνκεραληθέο – βηνηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.) 

Π.2.6.3 - Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

Ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16, παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.4164/2013 (ΦΔΚ 

156/Α/2013). 
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Π.2.7 - ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

Π.2.7.1 - Οδηθό Γίθηπν  

Ζ Ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη: 

Κιεηζηόο απηνθηλεηόδξνκνο: 

Σελ πεξηνρή κειέηεο δηαζρίδεη ν Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο (ΒΟΑΚ) – Νέα Δζληθή 

Οδφο Νν 90. Έρεη θεξπρζεί σο νδφο ηαρείαο θπθινθνξίαο (ΦΔΚ 525/Γ/2001). Σν ηκήκα 

Καζηέιιη - Κνιπκπάξη - Γαιαηάο - Μνπξληέο ραξαθηεξίδεηαη σο δεπηεξεχνλ εζληθφ δίθηπν. 

Μέζσ ηνπ ΒΟΑΚ ε πεξηνρή κειέηεο ζπλδέεηαη κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Π Υαλίσλ, 

αιιά θαη κε ηελ έδξα θαη ηα ινηπά αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηα ιηκάληα θαη ηα 

αεξνδξφκηα νχδαο θαη Ζξαθιείνπ. Δμππεξεηείηαη επίζεο ε ζχλδεζε κε ην ππφινηπν ηεο 

Π.Δ. Υαλίσλ ζηα λφηηα θαη ζηα δπηηθά, ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο κεηαθίλεζεο απφ ηηο εγγχηεξεο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ θαη ε δψλε ηνπξηζκνχ / αλαςπρήο ηνπ παξαιηαθνχ 

ηκήκαηνο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο. 

Ζ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο ζπλδέεηαη κε ηνλ ΒΟΑΚ κε ηξεηο αληζφπεδνπο θφκβνπο: 

 Κφκβνο Γαιαηά, ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ν νπνίνο απνδφζεθε ζηελ 

θπθινθνξία πξφζθαηα. 

 Κφκβνο Βακβαθφπνπινπ, εθηφο πεξηνρήο κειέηεο ζηα αλαηνιηθά φξηα ηεο. 

Δμππεξεηεί ηελ πεξηνρή Παξεγνξηάο - Μαθξχ Σνίρνπ. 

 Κφκβνο Πιαηαληά, εθηφο πεξηνρήο κειέηεο ζηα δπηηθά ηεο. Δμππεξεηεί νξηαθά ηελ 

Αγία Μαξίλα (δεδνκέλνπ φηη γηα λα θηάζεηο ζε απηήλ απφ ηνλ θφκβν Πιαηαληά 

πξέπεη λα δηαζρίζεηο κεγάιν ηκήκα ηεο θπθινθνξηαθά βεβαξπκέλεο ΠΔΟ). 

Πξσηεύνπζεο Αξηεξίεο: 

 Παιαηά Δζληθή Οδφο Νν 90 Υαλίσλ - Κηζάκνπ. ην νδηθφ ηκήκα "Γαιαηάο – 

Πιαηαληάο – Υαληά" θαηαηάζζεηαη ζην ηξηηεχνλ εζληθφ δίθηπν (απνθ. ΓΜΔΟ/ε/νηθ 

827/4-8-95). Μέζσ ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΠΔΟ εμππεξεηείηαη, θπξίσο, ε 

κεηαθίλεζε πξνο Υαληά θαη νχδα. Μέζσ ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΠΔΟ 

εμππεξεηείηαη ε κεηαθίλεζε κεηαμχ δπηηθήο πεξηνρήο Νέαο Κπδσλίαο θαη ησλ Γήκσλ 

Κηζζάκνπ θαη Πιαηαληά. 

Γεπηεξεύνπζεο Αξηεξίεο:  

 Δπαξρηαθή Οδφο 27 «Υαληά – Αιηθηαλφο – Παιαηφρσξα δηα Νέσλ Ρνπκάησλ, ειιί, 

έκπξσλα, Αγίαο Δηξήλεο, Ρνδνβαλίνπ, Σεκελίσλ θαη Αδσγπξέ». ην νδηθφ ηκήκα 

«Υαληά – Αιηθηαλφο – Νέα Ρνχκαηα – Αγία Δξήλε – Ρνδνβάλη» θαηαηάζζεηαη ζην 

πξσηεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν (ΦΔΚ 293/Β/1995).  
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ηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πξνηάζεθε (απφ ην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Κξήηεο) ε έληαμε ηνπ νδηθνχ απηνχ άμνλα ζηηο ζπλδέζεηο 

ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ ελδνπεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο (ή βαζηθνχ πεξηθεξεηαθνχ 

νδηθνχ δηθηχνπ). 

πιιεθηήξηεο νδνί:  

πιιεθηήξηεο είλαη νη θχξηεο δεκνηηθέο νδνί:  

1. Βακβαθφπνπιν – Καιιηζέα - Γαξάηζν (απνθ. ΓΣΤ Ν. Υαλίσλ 3095/26-3-80) 

2. Γαιαηάο - Κπξησκάδν (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 17605/27-2-08, ΦΔΚ 104/ΑΑΠ/2008) 

3. Γαιαηάο – επαξρ. Οδφο 27 (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 6611/13-1-92, ΦΔΚ 109/Γ/1992) 

4. Γαιαηάο – Κάησ Γαξάηζν (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 2746/3-5-99, ΦΔΚ 424/Γ/1999) 

5. Γαιαηάο – Λπγηδέο [κέζσ επαξρηαθήο νδνχ πξνο Αιηθηαλφ] (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 

1306/30-9-94, ΦΔΚ 1105/Γ/1994) 

6. Γαιαηάο – Νέα Δζληθή Οδφο – Κάησ Γαιαηάο (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 2760/3-5-99, 

ΦΔΚ 425/Γ/1999, απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 7578/12-9-05, ΦΔΚ 1079/Γ/05, απνθ. 

Ννκ. Υαλίσλ 16759/3-2-10, ΦΔΚ 65/ΑΑΠ/2010) 

7. Γαξάηζν – επαξρ. Οδφο 27 (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 6611/13-1-92, ΦΔΚ 

109/Γ/1992) 

8. Γαξάηζν – Κάησ Γαξάηζν {Άγηνη Απφζηνινη] (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 7852/30-11-

98, ΦΔΚ 32/Γ/1999) 

9. Πάλσ Γαξάηζν – Πάλσ Γαιαηάο [απφ λεθξνηαθείν Πάλσ Γαξάηζν πξνο Αγ. 

Αληψλην Πάλσ Γαιαηά (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 4872/13-6-00, ΦΔΚ 417/Γ/2000) 

10. Κπξησκάδν – ηαιφο (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 3632/22-4-09, ΦΔΚ 253/ΑΑΠ/2009) 

11. Μαθξχο Σνίρνο – Νέα Δζληθή νδφο (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 4579/23-6-03, ΦΔΚ 

789/Γ/2003) 

12. Άλσ ηαιφο – Αγία Μαξίλα (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 6359/16-11-01, ΦΔΚ 

1033/Γ/2001) 

13. ηαιφο Άλσ θαη Κάησ (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 4015/31-7-86) 

14. Κάησ ηαιφο – Κάησ Αγία Μαξίλα (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 6359/2-10-02, ΦΔΚ 

895/Γ/2002) 

15. Κάησ ηαιφο – Πάλσ Γαιαηάο (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 7765/24-10-00, ΦΔΚ 

758/Γ/2000). 
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ην ζπιιεθηήξην νδηθφ δίθηπν θαηαηάζζεηαη επίζεο ε νδφο ζχλδεζεο ηνπ θφκβνπ ΒΟΑΚ 

Γαιαηά κε ηελ ΠΔΟ. Ζ νδφο απηή δελ έρεη ραξαθηεξηζκφ, ιφγσ ηνπ φηη δελ έρεη δνζεί 

αθφκα επίζεκα ζηελ θπθινθνξία. 

Λνηπό νδηθό Γίθηπν:  

Πεξηιακβάλεη ην ινηπφ δεκνηηθφ δίθηπν, ην αγξνδαζηθφ δίθηπν θαζψο θαη ηνπο ινηπνχο 

πθηζηάκελνπο δξφκνπο. 

Ηζόπεδνη θόκβνη: 

Με εμαίξεζε ηνλ αληζφπεδν θφκβν Γαιαηά ηνπ ΒΟΑΚ, φινη νη ππφινηπνη θφκβνη ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο είλαη ηζφπεδνη. Οη πιένλ ζεκαληηθνί 

δηακνξθσκέλνη ηζφπεδνη θφκβνη, φινη θαηά κήθνο ηεο ΠΔΟ, είλαη νη εμήο: 

 Κφκβνο ΠΔΟ κε ηελ επαξρηαθή νδφ 27 (θφκβνο Κιαδηζνχ)  

 Κφκβνο ΠΔΟ κε ηνλ δξφκν ΔΟΣ πξνο Υξπζή Αθηή  

 Κφκβνο ΠΔΟ κε ηνλ δξφκν ΔΟΣ πξνο Αγίνπο Απνζηφινπο 

 Κφκβνο ΠΔΟ κε ηελ θχξηα δεκνηηθή νδφ πξνο Γαιαηά – Κάησ Γαξάηζν 

 Κφκβνο ΠΔΟ κε ηελ νδφ πξνο θφκβν ΒΟΑΚ Γαιαηά  

Πξνγξακκαηηδόκελνη Νένη Οδηθνί Άμνλεο 

Απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο δελ πξνγξακκαηίδνληαη λένη νδηθνί άμνλεο ή βειηηψζεηο 

πθηζηάκελσλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Πξνηεηλόκελα / Αλαγθαία λέα νδηθά έξγα 

Α. Οινθιήξσζε ησλ παξάδξνκσλ (service roads)  βφξεηα θαη λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ. Δίλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ήδε βφξεηα θαη λφηηα ζε φιν ην κήθνο απφ Κιαδηζφ έσο Κάησ 

Γαξάηζν, ζε ηκήκαηα δε (θπξίσο λφηηα) απφ  Κάησ Γαξάηζν πξνο δπζκάο.  

Β. Μειέηε θαη πινπνίεζε πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ ζχλδεζεο ησλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ 

ηεο ΓΔ απφ λφην, κεηαμχ ΠΔΟ θαη ΒΟΑΚ. Ο πξνηεηλφκελνο άμνλαο ζα ελνπνηήζεη ηηο 

νηθηζηηθέο πεξηνρέο, απνθνξηίδνληαο παξάιιεια ηελ θπθινθνξία ηεο ΠΔΟ. 

Τθηζηάκελα ηκήκαηα δεκνηηθνχ – αγξνηηθνχ δηθηχνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνλ 

άμνλα απηφ. 

Γεκηνπξγία πνδειαηνδξόκσλ - πεδνδξόκσλ  

εκαληηθφ έξγν γηα ηελ αλάδεημε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ είλαη ε κειέηε θαη πινπνίεζε 

πνδειαηνδξφκνπ - πεδφδξνκνπ απφ ηνλ Κιαδηζφ έσο ηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο, έξγν ην 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 5εηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 2014-2019 θαη ζην 

Σερληθφ Πξφγξακκα έξγσλ ηνπ Γήκνπ 2015. 
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Π.2.7.2 - Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο  

Ζ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο δελ δηαζέηεη ιηκάλη ζηελ έθηαζε ηεο. Δμππεξεηείηαη απφ ηνλ ιηκέλα 

ηεο νχδαο θαη ηνλ ιηκέλα ηεο Κηζζάκνπ γηα ηε ζαιάζζηα ζχλδεζή ηεο κε ηε πξσηεχνπζα 

θαη ηε Πεινπφλλεζν, κέζσ ησλ νπνίσλ έρεη πξνζπέιαζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

Ληκελίζθνο,  πνπ εμππεξεηεί κφλν βάξθεο, έρεη δεκηνπξγεζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ 

πεξηνρή Κάησ Γαιαηά, απέλαληη απφ ην μελνδνρείν «Παλφξακα». ηα πιαίζηα ηεο 

δηαβνχιεπζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πξνηάζεθε (απφ ην Πεξηθεξεηαθφ 

πκβνχιην Κξήηεο) λα εληαρζεί ζηα επηβαηηθά ιηκάληα ηνπηθήο εκβέιεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Απνβάζξα ππάξρεη επίζεο ζηελ λφηηα αθηή ηεο λεζίδαο ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ.  

Π.2.7.3 - Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο  

ην ρψξν ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο δε ιεηηνπξγεί αεξνδξφκην. Ζ αεξνπνξηθή εμππεξέηεζε 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο γίλεηαη απφ ην πιεζηέζηεξν αεξνδξφκην πνπ είλαη ην αεξνδξφκην 

Υαλίσλ “Η. Γαζθαινγηάλλεο”, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Αθξσηήξη, ζε απφζηαζε ~25 ρικ 

αλαηνιηθά. 

Σν αεξνδξφκην  “Η. Γαζθαινγηάλλεο” είλαη δηεζλέο θαη ζπλδέεη ηελ Κξήηε κε ηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα, κε πνιιά λεζηά θαη πιείζηα δηεζλή αεξνδξφκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηφζν κε ηαθηηθά 

δξνκνιφγηα φζν θαη κε έθηαθηα (charters). ηελ παξνχζα θάζε είλαη ππφ θαηαζθεπή ε 

επέθηαζε – αλαβάζκηζε ηνπ. 

Δλαιιαθηηθά, ππάξρεη δπλαηφηεηα αεξνπνξηθήο εμππεξέηεζεο θαη απφ ην δηεζλέο 

αεξνδξφκην Ζξαθιείνπ "Ν. Καδαληδάθεο", πνπ πξνζθέξεη κεγαιχηεξν εχξνο πξννξηζκψλ 

θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ~150 ρικ αλαηνιηθά. 

Π.2.7.4 - Δλέξγεηα 

Ζ ΓΔ Κπδσλίαο ειεθηξνδνηείηαη κέζσ γξακκψλ κέζεο ηάζεο: 

- ζηελ πεξηνρή Αγίαο Μαξίλαο, ηαινχ θαη Κάησ ηαινχ απφ ηνλ Τ/ Τςειήο – Μέζεο 

ηάζεο Αγηάο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ ΓΔ Θεξίζνπ, ζε επαθή κε ην ΝΓ φξην ηεο Γε 

Νέαο Κπδσλίαο.  

- ζηελ πεξηνρή απφ ηνλ Γαιαηά θαη αλαηνιηθά απφ ηνλ Τ/ Τςειήο – Μέζεο ηάζεο 

Υαλίσλ (ζέζε Ξπινθακάξα), ν νπνίνο ηξνθνδνηεί ηελ πφιε Υαλίσλ. 

Οη γξακκέο κέζεο ηάζεο ησλ Τ/ Υαλίσλ θαη Αγηάο δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε 

ηνλ Τ/ Καζηειιίνπ, ψζηε λα θαιχπηεηαη ε ειεθηξνδφηεζε ζε πεξίπησζε βιάβεο. 
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Ζ γξακκή κεηαθνξάο 150 ΚV «Υαληά – Καζηέιιη» δηέξρεηαη απφ ην λφηην άθξν ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο (πεξηνρή Φπιαθψλ Αγηάο). ηελ γξακκή απηή κεηαθνξάο ππάξρεη 

δψλε δνπιείαο δηέιεπζεο πιάηνπο 20 κ. εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηεο γξακκήο.  

Απφ άπνςε ειεθηξνδφηεζεο δελ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα αλεπάξθεηαο δηθηχνπ ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ππάξρνπλ έξγα ειεθηξνδφηεζεο ζε εμέιημε. 

ην άκεζν κέιινλ πξνγξακκαηίδεηαη ε κεηάβαζε ηεο κέζεο ηάζεο απφ 15 ΚV ζε 20 ΚV 

γηα ηνπο Τ/ Αγηάο θαη Υαλίσλ, γηα ιφγνπο βειηίσζεο δηθηχνπ. 

Π.2.7.5 - Σειεπηθνηλσλίεο  

Ζ ΓΔ Κπδσλίαο θαιχπηεηαη ηφζν απφ ην δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ, φζν θαη 

απφ ηα δίθηπα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα. 

Σν δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ θαιχπηεη κε πιεξφηεηα ηηο αλάγθεο ηεο 

πεξηνρήο. Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ εμππεξεηείηαη απφ ηα Αζηηθά Κέληξα (Α/Κ) Γαιαηά, Αγίαο 

Μαξίλαο θαη Κχδσλα (νδφο Μαξγνπλίνπ, Υαληά). Σα Α/Κ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ΓΔ είλαη 

δηαζπλδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ, πνπ παξέρνπλ πςειέο ηαρχηεηεο θαη 

πνηφηεηαο επηθνηλσλίαο.  

χκθσλα κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΔ, δελ εκθαλίδεηαη ζην άκεζν κέιινλ αλάγθε 

επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ κε εθηέιεζε ζρεηηθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Π.2.7.6 - Ύδξεπζε 

Ζ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο πδξνδνηείηαη απφ ηελ θεληξηθή δεμακελή ηξνθνδφηεζεο ηνπ ΟΑΚ 

ζηα Μπισληαλά, κέζσ έμε δεμακελψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ έθηαζε ηεο Γ. Δ. Νέαο 

Κπδσλίαο. Ζ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ είλαη 1.250 κ3. Σν δίθηπν χδξεπζεο 

έρεη κήθνο 145 ρικ., πεξηιακβάλεη δε νθηψ πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηέζζεξεηο 

ρισξησηέο. 

Σα πξνβιήκαηα ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηχνπ χδξεπζεο είλαη ηα εμήο: 

α - Έιιεηςε ηθαλψλ απνζεθεπηηθψλ φγθσλ ζε δεμακελέο θνξηίνπ. πγθεθξηκέλα, ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ φγθνπ ησλ δεμακελψλ, ηα απνζέκαηα εμαληινχληαη άκεζα. 

β - Ζ θεληξηθή δεμακελή ηξνθνδφηεζεο ησλ Μπισληαλψλ έρεη κηθξή πςνκεηξηθή δηαθνξά 

απφ ηηο δεμακελέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ε ζηάζκε ηεο δεμακελήο 

Μπισληαλψλ είλαη ρακειή, κεηψλεηαη ε παξνρεηεπηηθφηεηα πξνο ηηο δεμακελέο ηεο 

Νέαο Κπδσλίαο. 

γ - Γελ ππάξρνπλ ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε ζηα επηκέξνπο αληιηνζηάζηα, κε απνηέιεζκα 

λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ πδξνδφηεζε θαηά ηηο δηαθνπέο ηεο 

ειεθηξνδφηεζεο. 
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Ζ ΓΔΤΑΥ ήδε εθπνλεί κειέηε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο ηεο Γ. Δ. Νέαο 

Κπδσλίαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

 κία ή δχν δεμακελέο θνξηίνπ, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 6.000 κ3, 

ζε πςφκεηξν πεξίπνπ +130κ., καδί κε αληιηνζηάζην ηξνθνδνζίαο απφ ην ζχζηεκα 

ησλ πεγψλ Αγηάο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 

ΟΑΚ. 

 θαηαζθεπή ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ κεηαμχ λέσλ θαη πθηζηάκελσλ δεμακελψλ θαη 

αλεμαξηνπνίεζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο Γαξάηζνπ απφ ην δίθηπν ηνπ ΟΑΚ. 

 εθζπρξνληζκφ θαη απηνκαηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ, θαζψο θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ 

ζηα αληιηνζηάζηα. 

Π.2.7.7 - Απνρέηεπζε αθαζάξησλ 

Σν ζχλνιν ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο θαη ηκήκα ηεο ελδνρψξαο 

έρεη ήδε ζπλδεζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ιπκάησλ ηνπ 

Βφξεηνπ Άμνλα, ε νπνία βξίζθεηαη ζην Γεξάλη Γήκνπ Πιαηαληά. Ζ απνρέηεπζε ησλ 

ππφινηπσλ νηθηζκψλ ηεο ελδνρψξαο (ηαιφο, πςειή δψλε Κάησ ηαινχ, Γαξάηζν θαη ην 

ηκήκα ηεο Παξεγνξηάο λφηηα ηεο παιαηάο εζληθήο νδνχ) γίλεηαη κε βφζξνπο. 

Μεηά  ηε δηνηθεηηθή ελζσκάησζε ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο ζην Γήκν Υαλίσλ, ε δηαρείξηζε 

ηεο απνρέηεπζεο ησλ ιπκάησλ ηεο έρεη πεξηέιζεη απφ ηελ ΓΔΤΑΒΑ (Γηαδεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Βνξείνπ Άμνλα) ζηε ΓΔΤΑΥ. Λφγσ ηνπ φηη ε 

εγθαηάζηαζε βηνινγηθνχ ηεο ΓΔΤΑΒΑ (Γεξάλη) βξίζθεηαη γεσγξαθηθά πιεζηέζηεξα ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο απφ φηη ε εγθαηάζηαζε ηνπ βηνινγηθνχ ησλ Υαλίσλ (Αθξσηήξη), ππάξρεη 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ΓΔΤΑΥ θαη ΓΔΤΑΒΑ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ 

ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο απφ ηε ΓΔΤΑΒΑ. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΥ, γηα ηε ζχλδεζε ησλ 

ππνινίπσλ νηθηζκψλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ απαηηείηαη ε 

πινπνίεζε πξνζζέηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ κήθνπο πεξίπνπ 10 ρικ. Δπηπξφζζεηα, ηα 

πθηζηάκελα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ θαιχπηνπλ κελ ηηο αλάγθεο απφ άπνςε δπλακηθφηεηαο, 

είλαη φκσο ηερλνινγηθά παξσρεκέλα ρσξίο δπλαηφηεηεο εζράξσζεο θαη παξάθακςεο (by 

pass), κε απνηέιεζκα ηελ δπζρεξή ζπληήξεζή ησλ. 

Ζ έληαμε θαη πινπνίεζε ησλ ππνιεηπνκέλσλ δηθηχσλ αθαζάξησλ απφ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ 

ΓΔΤΑΥ εηνηκάδεηαη λα μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ γηα ηα 

απαηηνχκελα λέα δίθηπα, θαζψο θαη ηελ κειέηε εθζπγρξνληζκνχ ή αληηθαηάζηαζεο ησλ 

πθηζηακέλσλ αληιηνζηαζίσλ.  
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Π.2.7.8 - Απνρέηεπζε νκβξίσλ 

ηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο δελ πθίζηαληαη δίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ είλαη: 

- ε κε νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο, γεγνλφο ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ 

ζπληήξεζε ησλ 

- ην δηακνξθσκέλν «θξάγκα» εμφδνπ ησλ νκβξίσλ πξνο ηελ ζάιαζζα, ιφγσ ηεο 

δφκεζεο θαηνηθηψλ θαη ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ 

- ε θαηαπάηεζε θαη ην κπάδσκα θαηά ηφπνπο ησλ ξεκάησλ θαη ε παξεκπφδηζε ηεο 

πνξείαο ησλ νκβξίσλ κε ηελ ηνπνζέηεζε εληφο ηεο θνίηεο πεξηθξάμεσλ ή πξφρεηξσλ 

θαηαζθεπψλ 

Παξά ηαχηα, ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ηνπηθά θαη κηθξήο 

θιίκαθαο, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ ηαινχ.  

Απφ ηελ ΓΔΤΑΥ δελ έρεη εθπνλεζεί πξνκειέηε ησλ βαζηθψλ αμφλσλ ηνπ δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ. 

Απφ ηελ ΠΜΓΚ πξνηείλεηαη ε ηαρχηαηε πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ νξηνζέηεζεο ησλ 

ξεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί: 

 Ζ απνηξνπή απζαίξεησλ επεκβάζεσλ ζηελ θνίηε ηνπο 

 Ζ αζθαιήο δηφδεπζε ησλ πιεκκπξηθψλ ηνπο απνξξνψλ 

 Ζ πεξηβαιινληηθή ηνπο πξνζηαζία 

 Ζ νκαιή εμέιημε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ αλαγιχθνπ κε ηα πξντφληα ηεο 

απνζάζξσζεο θαη ηδηαίηεξα ε «δηαηξνθή» ηεο ακκψδνπο παξάθηηαο δψλεο. 

Π.2.7.9 - Άξδεπζε 

Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο αξδεχεηαη. πγθεθξηκέλα αξδεχνληαη:  

- νη πεξηνρέο Αγίαο Μαξίλαο θαη ηαινχ απφ ηνλ ΣΟΔΒ Αγίαο Μαξίλαο. 

- νη πεξηνρέο Γαιαηά, Γαξάηζνπ, Κάησ Γαιαηά, Κάησ Γαξάηζνπ, Μαθξχ Σνίρνπ θαη 

Παξεγνξηάο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο (ΟΑΚ, πξψελ ΟΑΓΤΚ),   

- νη πεξηνρέο θαηά κήθνο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 27 απφ ηνλ ΣΟΔΒ Βαξππέηξνπ.  

Σα λεξά ησλ ΟΑΚ θαη ΣΟΔΒ Βαξππέηξνπ πξνέξρνληαη απφ γεσηξήζεηο ζηελ πεξηνρή 

Μπισληαλψλ (δηαθνξεηηθέο ζέζεηο). Ο ΣΟΔΒ Αγίαο Μαξίλαο θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηεί 

λεξά πνπ ηνπ παξέρεη ν ΟΑΚ.  

Ζ πνηφηεηα λεξνχ είλαη άξηζηε θαη ε δηαζεζηκφηεηα θξίλεηαη επαξθήο, παξφηη θαηά ηνπο 

κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην εκθαλίδεηαη έιιεηςε. Ζ έιιεηςε απηή ζεσξείηαη 

απνηέιεζκα ιάζνο πξαθηηθψλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη φρη πξαγκαηηθά νπζηαζηηθή έιιεηςε 
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λεξνχ. Με νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ θαη νξζνινγηθή αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ ην λεξφ 

πνπ δηαηίζεηαη είλαη επαξθέο. 

Π.2.7.10 - ηεξεά απνξξίκκαηα 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (ζηεξεά απφβιεηα) ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο εληάζζεηαη 

ζηνλ «Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο, φπσο επηθαηξνπνηήζεθε κε ηελ κε Α.Π. 677/21-2-2006 απφθαζε ηνπ Γ. Γ. 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη παξαηάζεθε ε ηζρχο ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ηνπ κε ηελ κε Α.Π. 

4223/1-10-2010 απφθαζε ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

Ζ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο εληάζζεηαη ζηελ 1ε Γηαρεηξηζηηθή Δλφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

Δμππεξεηείηαη απφ ην ΔΜΑΚ (Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη 

Κνκπνζηνπνίεζεο) θαη ην ΥΤΣ (Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο) πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή Κνξαθηά Μνπδνπξά Αθξσηεξίνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ζηελ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο έρεη σο εμήο: 

 Σα ζχκκηθηα απνξξίκκαηα ζπιιέγνληαη απφ ηελ Γ/λζε Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Υαλίσλ. 

Καη΄ εμαίξεζε, ε ζπιινγή θαη απνθνκηδή θαηά κήθνο ηεο ΠΔΟ γίλεηαη απφ ηελ 

Γ.Δ.ΓΗ..Α. (Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ), θαηφπηλ 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην Γήκν Υαλίσλ. 

 Σα αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα (ραξηί – πιαζηηθά – ζηδεξνχρα – αινπκηλνχρα – 

γπαιί) ζπιιέγνληαη απφ ηελ ΓΔΓΗΑ. 

 Σα ζχκκηθηα θαη ηα αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα νδεγνχληαη ζηελ ΔΜΑΚ Κνξαθηάο.  

 Σα νγθψδε απνξξίκκαηα (ειεθηξηθέο ζπζθεπέο – έπηπια θιπ) ζπιιέγνληαη απφ ηελ 

Γ/λζε Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Υαλίσλ, θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη 

νδεγνχληαη ζηνλ ΥΤΣ ζηε ζέζε Παλαγηά ΓΔ Κεξακεηψλ Γήκνπ Υαλίσλ. 

ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο δελ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα.  
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Π.3 - ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΧΝ 
ΟΗΚΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΥΔΧΝ ΣΖ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 

(Υάξηεο Π.3: ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΟΗΚΗΜΧΝ, ΚΛ. 1:5.000) 

Π.3.1 - ΥΡΖΔΗ ΓΖ (ΠΓ 23-2-87) ΑΝΑ ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΤΠΟΓΟΥΔΑ 

Καζνξίδνληαη ρξήζεηο γεο φπσο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ΠΓ 23-2-87 (ΦΔΚ 

166/Γ/1987) ζηελ έθηαζε ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ.  

Οη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο αλά θαηεγνξία πεξηνρήο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ππνθεθ. 

Π.3.1.2. Οη θαζνξηδφκελεο πεξηνρέο ρξήζεσλ γεο απεηθνλίδνληαη ζηνπο Υάξηεο Π-3, θιηκ. 

1:5.000. 

Π.3.1.1 - Γεληθέο Αξρέο Καζνξηζκνύ ρξήζεσλ Γεο 

- Ζ ρξήζε «ακηγνύο θαηνηθίαο», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 23-2-87, 

εμππεξεηεί πεξηνρέο θαηνηθίαο ζην επίπεδν ηεο γεηηνληάο ζε θαζεκεξηλέο αλάγθεο. Γελ 

πξνηείλεηαη σο απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε θαλέλα νηθηζκφ, δηφηη δελ επηηξέπεη ηηο ρξήζεηο 

αλαςπθηεξίνπ (θαθελείνπ) – εζηηαηνξίνπ (ηαβέξλαο) – γξαθείνπ θ.ιπ., δει. 

εμππεξεηήζεσλ κηθξήο θιίκαθαο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζρεηηθή απηάξθεηα ηνπ 

νηθηζκνχ.  

Χο εθ ηνχηνπ ε ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο ρσξνζεηείηαη κφλν ζε πεξηνρέο επεθηάζεσλ 

λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ (Γαιαηάο – Γαξάηζν), ζηνπο νπνίνπο ζεσξείηαη ζθφπηκε ε παξνρή 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ζηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο. 

πγθεθξηκέλα ε ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο  ρσξνζεηείηαη:  

(α) ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο ΒΑ θαη ΝΑ ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ Γαξάηζνπ 

(β) ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο ΝΓ θαη ΝΑ ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ Γαιαηά. 

- Ζ ρξήζε «γεληθήο θαηνηθίαο», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 23-2-87, 

πξνηείλεηαη θαηά θαλφλα ζηνπο νηθηζκνχο ηεο κειέηεο. Γηαθνξνπνηείηαη ζε γεληθή 

θαηνηθία (Α) ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη ζρεηηθά «νρινχζεο» ρξήζεηο θαη ζε γεληθή 

θαηνηθία (Β) ε νπνία δελ ζέηεη πεξηνξηζκφ ζην είδνο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο φριεζεο. 

Δηδηθφηεξα: 

α - ηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο (Α)  δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε 

επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ φπσο:  

 ζπλεξγεία απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ,   

 ζπλεξγεία γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ,   
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 εξγαζηήξηα θαηεξγαζίαο καξκάξνπ θαη πξντφλησλ ζηδήξνπ, αινπκηλίνπ, μχινπ 

θαη δέξκαηνο  

 κάληξεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ,  

 ειαηνπξγεία 

 απνζήθεο δηάζεζεο ιηπαζκάησλ θαη δσνηξνθψλ 

 ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ αληηζηξαηεχεηαη ηελ επηινγή ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

νηθηζκψλ απφ αγξνηηθνχο ζε αγξνηηθνχο – παξαζεξηζηηθνχο δηεζλνχο εκβέιεηαο. Οη 

παξαπάλσ ρξήζεηο, κε ηελ δπλακηθφηεηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ ρακειή φριεζε 

βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, επηηξέπνληαη κφλν ζε ηκήκα ησλ νηθηζκψλ, ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπο, φπνπ θαζνξίδεηαη Γεληθή Καηνηθία (Β).  

 Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα εξγαζηήξηα παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ απηνχ ηνπ είδνπο, ε 

παξνπζία ησλ νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ζην θέληξν ησλ νηθηζκψλ. 

β -  ζηνπο νηθηζκνχο ηεο ελδνρψξαο (λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ) δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε  

πξαηεξίσλ βελδίλεο / πιπληεξίσλ απηνθηλήησλ, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη φριεζεο 

 

Ζ ρξήζε γεληθή θαηνηθία (Α) ρσξνζεηείηαη:  

(α)  ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ησλ νξηνζεηεκέλσλ (ΠΓ 24-4-85) νηθηζκψλ ηεο 

ελδνρψξαο  Γαξάηζν θαη Γαιαηάο  

(β)  ζηελ λφηηα ηεο ΠΔΟ έθηαζε ησλ νξηνζεηεκέλσλ (ΠΓ 24-4-85) παξαιηαθψλ 

νηθηζκψλ Κάησ Γαξάηζν, Κάησ Γαιαηάο, Κάησ ηαιφο, Αγία Μαξίλα θαη Μαθξχο 

Σνίρνο. Δηδηθά γηα ην Μαθξχ Σνίρν εμαηξείηαη γξακκηθή δψλε θαηά κήθνο ηεο ΠΔΟ 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Πνιενδνκηθφ Κέληξν (ΠΚ). 

 

Ζ ρξήζε γεληθή θαηνηθία (Β)  ρσξνζεηείηαη:  

(α)  ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ ηεο ελδνρψξαο Γαξάηζν θαη Γαιαηά, 

αληίζηνηρα ΒΓ θαη βφξεηα ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ, νη νπνίεο εθηείλνληαη 

λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ, έσο ηνλ παξάδξνκν ηνπ  

(β)  ζε φιεο ηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ ησλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη 

λφηηα ηεο ΠΔΟ, αλαιπηηθά:  

 Κάησ Γαξάηζν, πεξηνρέο επέθηαζεο ΝΓ θαη ΝΑ ηνπ νξηνζεηεκέλνπ 

νηθηζκνχ 

 Κάησ Γαιαηάο – Κάησ ηαιφο – Αγία Μαξίλα  ην ζχλνιν ησλ επεθηάζεσλ 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:            
Η. ΜΔΛΑΚΖ –Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ –  Η. ΑΡΝΔΛΛΟ – Α. ΠΑΤΛΑΚΖ – Μ. ΛΗΟΝΖ 

  - 99 - 

 (γ) ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ νηθηζκνχ ηαιφο, ζηνλ νπνίν δελ πξνηείλνληαη 

επεθηάζεηο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπ κεγέζνπο. 

(δ)  ηελ Παξεγνξηά, ζην ζχλνιν ηεο εληφο ζρεδίνπ θαη επέθηαζεο πεξηνρήο, κε 

εμαίξεζε γξακκηθή δψλε θαηά κήθνο ηεο ΠΔΟ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

Πνιενδνκηθφ Κέληξν. εκεηψλεηαη φηη ε ρξήζε γεληθήο θαηνηθίαο (αξζξ. 3 ΠΓ 23-

87) θαζνξίδεηαη γηα ηελ Παξεγνξηά απφ ην ΦΔΚ έγθξηζεο ηεο Πνιενδνκηθήο ηεο 

Μειέηεο (ΦΔΚ 988/Γ/1998).  

 

-  Ζ ρξήζε «πνιενδνκηθνύ θέληξνπ», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 

23-2-87  ρσξνζεηείηαη ζε γξακκηθή δψλε εθαηέξσζελ ηεο ΠΔΟ ζε φιν ην κήθνο: 

(α)  ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπ Μαθξχ Σνίρνπο 

(β)  ηεο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρήο Παξεγνξηάο 

 

-  Ζ ρξήζε «Σνπξηζκόο – αλαςπρή», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 

23-2-87, ρσξνζεηείηαη:  

(α)  ζηελ βφξεηα ηεο ΠΔΟ έθηαζε ησλ νξηνζεηεκέλσλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ Κάησ 

Γαξάηζν, Κάησ Γαιαηάο, Κάησ ηαιφο, Αγία Μαξίλα θαη Μαθξχο Σνίρνο. 

Δηδηθά γηα ην Μαθξχ Σνίρν εμαηξείηαη γξακκηθή δψλε θαηά κήθνο ηεο ΠΔΟ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο Πνιενδνκηθφ Κέληξν. 

(β)  ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο ηνπ Κάησ Γαξάηζν, ε νπνία βξίζθεηαη βφξεηα ηεο 

ΠΔΟ 

(γ) ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο ηνπ Μαθξχ Σνίρνπο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην ζχλνιν 

ηνπο βφξεηα ηεο ΠΔΟ, κε εμαίξεζε γξακκηθή δψλε θαηά κήθνο ηεο ΠΔΟ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο Πνιενδνκηθφ Κέληξν. 

 

-  Ζ ρξήζε «Διεύζεξνη ρώξνη – αζηηθό πξάζηλν», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 23-2-87, δελ ρσξνζεηείηαη κε ην παξφλ ΓΠ ζηηο νηθηζηηθέο 

πεξηνρέο, γηα λα ππάξρεη επρέξεηα θαζνξηζκνχ ηεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ.  

 Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ΠΜ επηβάιιεηαη λα θαζνξίδνληαη 

δψλεο πξαζίλνπ θαηά κήθνο ησλ ξεκάησλ, ζε ζέζεηο πνπ λα εμππεξεηνχλ ην 

γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο λα 

πεξηιακβάλνληαη νη πθηζηάκελνη δεκφζηνη / δεκνηηθνί ρψξνη πξαζίλνπ.  
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ρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο ζηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο ηεο ΓΔ: 

-  ζην ζχλνιν ηεο νξηνζεηεκέλεο έθηαζεο ηνπο θαζνξίζηεθαλ ρξήζεηο πνπ 

απνθιείνπλ ζρεηηθά νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, κε ζθνπφ  ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο εμπγίαλζε. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, ζηηο νξηνζεηεκέλεο εθηάζεηο νξίδνληαη ρξήζεηο ηνπξηζκφο – 

αλαςπρή θαη γεληθή θαηνηθία (Α). Οη ζρεηηθά νρινχζεο ρξήζεηο επηηξέπνληαη  ζηηο 

πξνο λφην επεθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ απηψλ [πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο (Β)].  

-  ε ρξήζε ηνπξηζκνχ – αλαςπρήο δελ πξνηείλεηαη ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ησλ 

παξαιηαθψλ νηθηζκψλ δηφηη δελ επηηξέπεη (κεηαμχ άιισλ) εθπαηδεπηήξηα. 

 

-  Ζ ρξήζε «κε νρινύζαο βηνκεραλίαο - βηνηερλίαο», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 5 ηνπ ΠΓ 23-2-87 θαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί θαηάηαμεο βηνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ηνλ βαζκφ φριεζεο, ρσξνζεηείηαη ζηελ πξνηεηλφκελε 

βηνηερληθή πεξηνρή θαηά κήθνο ηεο επαξρηαθήο νδνχ 27. 

Π.3.1.2 - Πεξηερόκελν θαηεγνξηώλ ρξήζεσλ γεο 

Με βάζε ηηο γεληθέο αξρέο θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο, φπσο απηέο αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

ελφηεηα Π.3.1.1, ην πεξηερφκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο 

εμεηδηθεχεηαη φπσο αθνινπζεί. 

πλνπηηθή αλαθνξά ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο αλά θαηεγνξία κέζα ζηηο νηθηζηηθέο 

πεξηνρέο, παξαηίζεηαη, γηα ιφγνπο επνπηείαο, ζηνλ πίλαθα Π.3-1. 

Π.3.1.2.1 - Δπηηξεπόκελεο ρξήζεηο ζηηο πεξηνρέο «ακηγνύο θαηνηθίαο» 

ηηο πεξηνρέο «ακηγνχο θαηνηθίαο», επηηξέπνληαη φιεο νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 23-

2-87, εθηφο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ. πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 

1. Καηνηθία 

2. Ξελψλεο κηθξνχ δπλακηθνχ (πεξί ηηο 20 θιίλεο) 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο (παληνπσιεία, θαξκαθεία, ραξηνπσιεία θιπ.) 

4. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

5. Κηίξηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

6. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

7. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη  

8. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
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Π.3.1.2.2 - Δπηηξεπόκελεο ρξήζεηο ζηηο πεξηνρέο «γεληθήο θαηνηθίαο (Α)» 

ηηο πεξηνρέο «γεληθήο θαηνηθίαο (Α)», επηηξέπνληαη φιεο νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 

23-2-87 (εθηφο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ), κε πεξηνξηζκνχο ζε νξηζκέλεο ρξήζεηο. 

πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 

1. Καηνηθία 

2. Ξελνδνρεία κέρξη 100 θιηλψλ θαη μελψλεο 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα) 

4. Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί 

5. Κηίξηα εθπαίδεπζεο 

6. Δζηηαηφξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 200 θαζηζκάησλ γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο ελδνρψξαο 

(λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ) θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ δπλακηθφηεηαο γηα ηνπο παξαιηαθνχο 

νηθηζκνχο 

7. Αλαςπθηήξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 200 θαζηζκάησλ γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο ελδνρψξαο 

(λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ) θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ δπλακηθφηεηαο  γηα ηνπο παξαιηαθνχο 

νηθηζκνχο 

8. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

9. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

10. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο εθηφο ζπλεξγείσλ 

απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ, ζπλεξγείσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, 

εξγαζηεξίσλ θαηεξγαζίαο καξκάξνπ θαη πξντφλησλ ζηδήξνπ, αινπκηλίνπ, μχινπ θαη 

δέξκαηνο, κάληξεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ειαηνπξγείσλ, απνζεθψλ δηάζεζεο 

ιηπαζκάησλ θαη δσνηξνθψλ. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηα εξγαζηήξηα 

παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ απηνχ ηνπ είδνπο. 

11. Πξαηήξηα βελδίλεο, κφλν ζηνπο νηθηζκνχο βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ 

12. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

13. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

14. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Π.3.1.2.3 - Δπηηξεπόκελεο ρξήζεηο ζηηο πεξηνρέο «γεληθήο θαηνηθίαο (Β)» 

ηηο πεξηνρέο «γεληθήο θαηνηθίαο (Β)», επηηξέπνληαη φιεο νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 

23-2-87 (εθηφο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ), κε πεξηνξηζκνχο ζε νξηζκέλεο ρξήζεηο. 

πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη:  

1. Καηνηθία 

2. Ξελνδνρεία κέρξη 100 θιηλψλ θαη μελψλεο 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα) 
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4. Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί 

5. Κηίξηα εθπαίδεπζεο 

6. Δζηηαηφξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 200 θαζηζκάησλ γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο ελδνρψξαο 

(λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ) θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ δπλακηθφηεηαο γηα ηνπο παξαιηαθνχο 

νηθηζκνχο 

7. Αλαςπθηήξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 200 θαζηζκάησλ γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο ελδνρψξαο 

(λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ) θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ δπλακηθφηεηαο  γηα ηνπο παξαιηαθνχο 

νηθηζκνχο 

8. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

9. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

10. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο  

11. Πξαηήξηα βελδίλεο, κφλν ζηνπο νηθηζκνχο βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ 

12. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

13. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

14. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Π.3.1.2.4 - Δπηηξεπόκελεο ρξήζεηο ζηηο πεξηνρέο «Πνιενδνκηθνύ Κέληξνπ»  

ηηο πεξηνρέο «Πνιενδνκηθνχ Κέληξνπ», επηηξέπνληαη φιεο νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ΠΓ 23-2-87, κε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα. πγθεθξηκέλα 

επηηξέπνληαη: 

1. Καηνηθία 

2. Ξελψλεο, μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

4. Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί 

5. Γηνίθεζε 

6. Δζηηαηφξηα 

7. Αλαςπθηήξηα 

8. Κέληξα δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο 

9. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

10. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

11. Κηίξηα εθπαίδεπζεο 

12. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

13. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

14. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο εθηφο ζπλεξγείσλ 

απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ, ζπλεξγείσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, 

εξγαζηεξίσλ θαηεξγαζίαο καξκάξνπ θαη πξντφλησλ ζηδήξνπ, αινπκηλίνπ, μχινπ θαη 
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δέξκαηνο, κάληξεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ειαηνπξγείσλ, απνζεθψλ δηάζεζεο 

ιηπαζκάησλ θαη δσνηξνθψλ. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηα εξγαζηήξηα 

παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ απηνχ ηνπ είδνπο. 

15. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

16. Πξαηήξηα βελδίλεο 

17. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

18. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ – εθζεζηαθά θέληξα 

19. Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Π.3.1.2.5 - Δπηηξεπόκελεο ρξήζεηο ζηηο πεξηνρέο «Σνπξηζκνύ – Αλαςπρήο»  

ηηο πεξηνρέο θαηεγνξίαο «Σνπξηζκνχ – αλαςπρήο», επηηξέπνληαη νη πεξηζζφηεξεο 

ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΠΓ 23-2-87. πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 

1. Ξελψλεο – μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

2. Καηνηθία 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

4. Δζηηαηφξηα 

5. Αλαςπθηήξηα 

6. Κέληξα δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο 

7. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

8. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

9. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

10. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

11. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

12. Πξαηήξηα βελδίλεο 

13. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

14. πλεδξηαθά θέληξα 

15. Καδίλα 

16. Σνπξηζηηθνί ιηκέλεο 

17. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, εθζεζηαθά θέληξα 

Π.3.1.2.6 - ύλνςε ησλ επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ αλά θαηεγνξία ρξήζεο γεο ζηηο 

Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο  

πλνπηηθή αλαθνξά ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο αλά θαηεγνξία ρξήζεο γεο ηνπ ΠΓ 23-2-

87 κέζα ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο, παξαηίζεηαη, γηα ιφγνπο επνπηείαο, ζηνλ πίλαθα Π.3-1. 
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Πίλαθαο Π.3-1:  Δπηηξεπόκελεο ρξήζεηο αλά θαηεγνξία ρξήζεο γεο (ΠΓ 23-2-87) 

ζηηο Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

Δπηηξεπόκελε ρξήζε 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΡΖΖ ΓΖ (ΠΓ 23-2-87) 

ΑΚ ΓΚΑ ΓΚΒ ΠΚ ΣΑ 

Καηνηθία Υ Υ Υ Υ Υ 

Ξελψλεο Υ (1) Υ (2) Υ (2) Υ Υ 

Ξελνδνρεία  Υ (2) Υ (2) Υ Υ 

Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (εθηφο 
ππεξαγνξψλ – πνιπθαηαζηεκάησλ) 

Υ Υ Υ Υ (5) Υ (5) 

Γξαθεία – ηξάπεδεο – αζθάιεηεο – 
θνηλσθειείο νξγαληζκνί 

 Υ Υ Υ  

Γηνίθεζε    Υ  

Κηίξηα εθπαίδεπζεο Υ Υ Υ Υ  

Δζηηαηφξηα  Υ (3) Υ (3) Υ Υ 

Αλαςπθηήξηα  Υ (3) Υ (3) Υ Υ 

Κέληξα δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο    Υ Υ 

Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ     Υ Υ 

Θξεζθεπηηθνί ρψξνη Υ Υ Υ Υ Υ 

Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο Υ Υ Υ Υ Υ 

Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα – 
δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο 

 Υ (4) Υ Υ (4)  

Πξαηήξηα βελδίλεο  Υ(6) Υ(6) Υ Υ 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Υ Υ Υ Υ Υ 

Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο  Υ Υ Υ Υ 

Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο Υ Υ Υ Υ Υ 

πλεδξηαθά θέληξα     Υ 

Καδίλα     Υ 

Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ – 
εθζεζηαθά θέληξα 

   Υ  

Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο 

   Υ  

Σνπξηζηηθνί ιηκέλεο     Υ 

 

Δπεμεγήζεηο πίλαθα 

ΑΚ : Ακηγήο θαηνηθία 
ΓΚΑ : Γεληθή θαηνηθία (Α) 
ΓΚΒ : Γεληθή θαηνηθία (Β) 
ΠΚ : Πνιενδνκηθφ θέληξν 
ΣΑ : Σνπξηζκφο – αλαςπρή 
 
(1) : κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 20 θιηλψλ 
(2) : κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ  
(3) : κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 200 θαζηζκάησλ γηα ηνπο νηθηζκνχο λφηηα ηνπ ΒΟΑΚ 
(4) : δελ επηηξέπνληαη «νρινχζεο» δξαζηεξηφηεηεο 
(5) : επηηξέπνληαη ππεξαγνξέο & πνιπθαηαζηήκαηα 
(6) : κφλν ζηνπο νηθηζκνχο βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ 

 

Πεγή: ΠΓ 23-2-1987 (ΦΔΚ 166/Γ/1987). Δπεμεξγαζία νκάδα κειέηεο. 
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Π.3.1.2.7 - Δπηηξεπόκελεο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή «κε νρινύζαο  βηνκεραλίαο – 

βηνηερλίαο»  

ηελ πξνηεηλφκελε βηνηερληθή πεξηνρή κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο (Δπηρεηξεκαηηθφ 

Πάξθν Σχπνπ Β΄ ηνπ Ν. 3982/11) επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΠΓ 23-2-87, 

κε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηηο επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο κέζεο φριεζεο. 

πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 

1. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

3. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

4. Κηίξηα, γήπεδα απνζήθεπζεο 

5. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

6. Πξαηήξηα βελδίλεο, πγξαεξίνπ 

7. Καηνηθία γηα πξνζσπηθφ αζθαιείαο 

8. Γξαθεία 

9. Δζηηαηφξηα 

10. Αλαςπθηήξηα 

11. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

12. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

13. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

14. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, εθζεζηαθά θέληξα 

15. Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξψλ 

Οη ρξήζεηο κε ζηνηρεία (9) έσο (15) επηηξέπνληαη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ 

ηκήκα ησλ βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. 

Γηα ηηο ρξήζεηο κε ζηνηρεία (1), (2), (3)  θαη (4) ν βαζκφο φριεζεο (ρακειή, κέζε, πςειή) 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 3137/191/Φ15/21-3-12 (ΦΔΚ 1048/Β/12).  

ηελ ρσξνζεηνχκελε ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ΓΠ βηνηερληθή πεξηνρή κέζεο θαη 

ρακειήο φριεζεο: 

- Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ρξήζεηο ρακειήο 

φριεζεο κε ηα ζηνηρεία (1), (2), (3)  θαη (4).  

- Αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο κέζεο φριεζεο κε ηα ζηνηρεία (1), (2), (3) θαη (4), ε έγθξηζε 

ρσξνζέηεζεο ησλ επηηξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε 

απφ ηελ νηθεία Γ/λζε Αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηνπο πξνο αλάπηπμε ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  
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Απφ ηελ κειέηε ΓΠ πξνηείλεηαη λα επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε κνλάδσλ κέζεο 

φριεζεο νη νπνίεο αθνξνχλ: 

(α)  ζηελ θαηεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ηνπηθά παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

(β)  ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ δηαζέζηκσλ ζηελ 

ηνπξηζηηθή αγνξά (νηθνηερλία) 

(γ)  ζηελ παξαγσγή πιηθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα 

(δ)  ζηελ επηζθεπή θαηαζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ.  

Να απνθιείεηαη ε ρσξνζέηεζε κνλάδσλ πνπ πξνθαινχλ φριεζε (αέξηνπο ξχπνπο, 

πγξά απφβιεηα, νζκέο) ιφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξήο απφζηαζεο ηεο βηνηερληθήο πεξηνρήο 

απφ ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο. 
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Π.3.1.3 -  Πιαίζην Γόκεζεο / Υσξεηηθόηεηα θαη πλνιηθό Ηζνδύγην (2031) αλά 

Οηθηζκό θαη ΠΔ  

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί / εθηηκεζεί ε επάξθεηα ησλ επεθηάζεσλ θαη γεληθφηεξα ε 

επάξθεηα ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ΓΠ - φζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ 

νηθηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο 

(2031) - απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη ηνλ "ραξαθηήξα" / "πνηφηεηα δσήο" πνπ επηδηψθεηαη λα 

απνθηήζεη ε θάζε πεξηνρή κε ηελ πνιενδφκεζή ηεο. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο 

παξακέηξνπο ζα απνηειέζνπλ θαη ην "ππνρξεσηηθφ" πιαίζην θαηά ηελ πνιενδφκεζή ηνπο 

(ειάρηζην πνζνζηφ ΚΥ+ΚΦ, Μέζνο Γ, θ.α.).  

Πνζνζηό ΚΦ-ΚΦ / Πνζνζηό Ο.Τ. 

Πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί σο ειάρηζην πνζνζηφ: 

 ΚΥ+ΚΦ = 30% ζηελ έθηαζε εληφο νξίσλ,  

 ΚΥ+ΚΦ = 40% ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο φισλ ησλ πξνο πνιενδφκεζε νηθηζκψλ. 

πλεπψο, ην πνζνζηφ ηεο έθηαζεο πνπ ζα δηαηεζεί γηα Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα (Ο.Σ.) ησλ 

ινηπψλ ρξήζεσλ πξνθχπηεη 0,70 θαη 0,60 αληίζηνηρα. Χο πνζνζηηαία ηηκή, απηή ζεσξείηαη 

ζρεηηθά πςειή. Ο θαζνξηζκφο ηεο απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ νηθηζκψλ, κέζσ ηεο επηθείκελεο πνιενδφκεζήο ηνπο, ψζηε 

λα απνηειέζνπλ αμηνβίνηνπο (δηεζλείο) ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ή/θαη πξνλνκηνχρα 

πξνάζηηα α' θαη β' θαηνηθίαο ηνπ Π Υαλίσλ.  

εκεηψλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ, αληίζηνηρα, ιφγνη θαζνξηζκνχ κέζσ ηνπ ΓΠ ειάρηζηνπ 

πνζνζηνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηελ πεξίπησζε πνιενδφκεζεο ηεο Βηνηερληθήο 

Πεξηνρήο, ιφγσ ηεο χπαξμεο πεξηβάιινπζαο νδνχ, ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ηεο έθηαζεο θαη 

ηνπ επηκήθνπο ζρήκαηφο ηεο. Οη ρψξνη απηνί ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε. 

Μέζνο Σπληειεζηήο Γόκεζεο (ΜΣΓ) αλά νηθηζκό θαη ΠΔ 

Ο ΜΓ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί σο εμήο:  

 Οη νηθηζηηθέο πεξηνρέο κε ζρέδην πφιεο δηαηεξνχλ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο, ζηελ 

έθηαζε πνπ απηφ θαιχπηεη. Ζ Παξεγνξηά είλαη ε κφλε νηθηζηηθή πεξηνρή κε ζρέδην 

πφιεο ζηελ ΓΔ. Πξνηείλεηαη λα ηζρχζεη ν ίδηνο Μέζνο Γ θαη θαηά ηελ πνιενδφκεζε 

ηεο επέθηαζήο ηεο.  

- ΜΓ Παξεγνξηάο = 0,60 
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 ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ζπλππάξρνπλ:  

(α)  πεξηνρή εληφο νξίσλ νηθηζκνχ ζρεηηθά δνκεκέλε, ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ θαζεζηψο δφκεζεο εθηηκάηαη ΜΓ = 0,80 θαη  

(β)  πεξηνρέο επέθηαζεο, ελ γέλεη αδφκεηεο, ζηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ΜΓ = 0,60.  

Σπληειεζηήο Κνξεζκνύ (εθηηκώκελν πνζνζηό) 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηειηθήο / πξαγκαηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ 

ιακβάλεηαη σο κέγηζην πνζνζηφ θνξεζκνχ "ι" (ζπληειεζηήο θνξεζκνχ) ησλ Ο.Σ. - 

δεδνκέλνπ φηη ε ζπλνιηθή (νηθνπεδηθή) επηθάλεηα ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ δελ πξφθεηηαη 

πνηέ λα δνκεζεί πιήξσο - σο εμήο:  

 0,6 γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δηαηεξήζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ 

αγξνηηθφ ηνπο ραξαθηήξα (ηαιφο).  

 0,7 γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα απνθηήζνπλ αζηηθφ ραξαθηήξα, φπσο νη 

νηθηζηηθνί ππξήλεο ησλ νηθηζκψλ πξν ηνπ '23, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ 

δέρνληαη έληνλεο ηνπξηζηηθέο πηέζεηο. 

 ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηέζεθαλ ειαθξά κεησκέλεο ή απμεκέλεο ηηκέο γηαηί θξίζεθε 

φηη αληηζηνηρνχλ θαιχηεξα ζηε ζρεηηθή ηνπο ηδηνκνξθία.  

 0,9 γηα ηηο πεξηνρέο πνιενδνκηθνχ θέληξνπ. πγθεθξηκέλα, αθνξά ην πνζνζηφ ησλ 

νηθνπέδσλ πνπ αλακέλεηαη λα δνκεζνχλ θαη ηα νπνία βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο 

ΠΔΟ, εληφο ησλ νηθηζκψλ Μαθξχο Σνίρνο θαη Παξεγνξηά (ηνπηθφ θαη ππεξηνπηθφ 

εκπφξην / είζνδνο ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ).  

Γόκεζε γηα πξνγξακκαηηθό πιεζπζκό (εθηηκώκελν πνζνζηό)  

Δθηηκάηαη ην πνζνζηφ ηνπ δηθαηψκαηνο δφκεζεο πνπ ζα δηαηεζεί (ηειηθά) αλά πεξηνρή γηα 

ηε ζηέγαζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ (κφληκνπ+επνρηθνχ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηνπξηζηψλ, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα έληνλνπ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα νξηζκέλσλ 

παξαιηαθψλ νηθηζκψλ.  

εκεηψλεηαη φηη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα εθπαίδεπζε, πξφλνηα θαη ινηπέο θνηλσθειείο 

ιεηηνπξγίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ ΚΥ+ΚΦ. Καηά ζπλέπεηα, ην εθηηκψκελν 

πνζνζηφ πξνθχπηεη αθαηξψληαο ηηο ινηπέο ρξήζεηο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηηο ρξήζεηο 

θάιπςεο θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ (εκπφξην / εμππεξεηήζεηο),  νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ 

ζπγθεληξψλνληαη θαηά κήθνο ηεο ΠΔΟ, ρξήζε ΠΚ, θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο πεξηνρέο ΜΚ. 

Σν πνζνζηφ απηψλ ησλ ρξήζεσλ ζα είλαη "ειάρηζην" ζηηο πεξηνρέο "επέθηαζεο" θαη ζα 
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έρεη "κέζε ηηκή" ζηηο πεξηνρέο εληφο νξίσλ ησλ νηθηζκψλ ηεο ελδνρψξαο, γηαηί αλακέλεηαη 

λα δηαηεξήζνπλ κεηνχκελν ηνλ αγξνηηθφ9 ηνπο ραξαθηήξα.  

Γόκεζε αλά Άηνκν (εθηηκώκελν πνζνζηό κέζεο ηηκήο αλά πεξηνρή) 

Οξίδεηαη σο απνδεθηφ ζηαζεξφηππν δφκεζεο αλά άηνκν, φζνλ αθνξά ζηελ α' θαηνηθία 

(κφληκνο πιεζπζκφο) 45 η.κ., θαη φζνλ αθνξά ζηε β' θαηνηθία / ηνπξηζκφο (επνρηθφο 

πιεζπζκφο) 30 η.κ. 

Όιεο νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ΓΔ έρνπλ κεηθηφ ραξαθηήξα. Χο εθ ηνχηνπ, ε εθηίκεζε ηεο 

κέζεο ηηκήο αλά πεξηνρή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο σο πεξηνρή "κφληκεο 

θαηνηθίαο" ή "ηνπξηζκνχ / παξαζεξηζκνχ".  

Με βάζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη ηηο πξναλαθεξφκελεο 

παξαδνρέο, ζηνλ πίλαθα Π.3-2 απνηππψλεηαη ε εθηηκψκελε Σειηθή / Πξαγκαηηθή 

Υσξεηηθφηεηα,  ε Πξαγκαηηθή Ππθλφηεηα, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ ηζνδχγην 2031 φισλ ησλ 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ΓΔ. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Π.3-2 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Δθηηκάηαη φηη κεηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζκψλ, βάζεη ησλ παξαδνρψλ ηνπ 

πίλαθα, φιεο νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο (επίπεδν ΓΚ/ΣΚ) ζα έρνπλ ζεηηθφ, ζπλνιηθφ 

ηζνδχγην - δει. ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κε επάξθεηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ 

πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ κφληκσλ θαηνίθσλ θαη παξαζεξηζηψλ ην 2031. Θα 

ππάξρεη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ζρεηηθήο αχμεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θιηλψλ ζην πιαίζην ηεο ΓΔ. 

 Ζ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ θαηέζηε δπλαηή εμαηηίαο ησλ θαηάιιεισλ 

επεθηάζεσλ ζηνπο πθηζηάκελνπο νηθηζκνχο.  

Δπηζεκαίλεηαη, γηα κηα αθφκα θνξά, φηη ε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή έιιεηςε / αλεπάξθεηα ησλ 

δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (ΔΤΔ / ΔΛ.ΣΑΣ.) ζε επίπεδν νηθηζκνχ ηεο ΓΔ - ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία πιεζπζκηαθή αλάπηπμε ηνπο, θπξίσο θαηά ηελ ηειεπηαία 

30εηία- δελ επηηξέπεη αζθαιείο εθηηκήζεηο γηα ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ζε επίπεδν 

νηθηζκνχ ην 2011  θαη θαζηζηά εμίζνπ επηζθαιείο ηηο φπνηεο πξνβιέςεηο γηα ην 2031. 

Παξφια απηά, επηρεηξήζεθε κηα «ζρεηηθή» πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ 

(κφληκνο + επνρηθφο) αλά νηθηζκφ, κε βάζε ηελ έθηαζε θαη ηνλ «ραξαθηήξα» θάζε 

επηκέξνπο πεξηνρήο ηνπ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη φινη νη κεκνλσκέλνη νηθηζκνί, θαζψο 

θαη ε νηθηζηηθή ελφηεηα ηεο παξαιηαθήο δψλεο Παξεγνξηά - Κάησ Γαιαηάο εκθαλίδνληαη κε 

ζεηηθφ ηζνδχγην ην 2031. 
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 ηηο αγξνηθίεο ηκήκα ηνπ δηθαηψκαηνο δφκεζεο δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα (π.ρ. 

απνζήθεο, ζηάβινη, θ.ιπ.). 
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Πίλαθαο Π.3-2: Σειηθή εθηίκεζε ρσξεηηθόηεηαο θαη ζπλνιηθνύ ηζνδπγίνπ (2031) αλά νηθηζκό θαη ΠΔ  ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο  

Υσξηθή Δλόηεηα 
Υξήζε 

(ΠΓ 23-2-87) 

Δπηθάλεηα (ζηξκ.) 
ΚΥ+ΚΦ 

(%) 

Ο.Σ. 

(πνζνζηφ) 

Μέζνο 
Γ 

(πνζνζηφ) 

Δθηίκεζε 

Μέγηζην 
πνζνζηό 
θνξεζκνύ  

ι 

Γόκεζε 
γηα 

θαηνηθία  
(πνζνζηφ) 

 Γόκεζε αλά 
άηνκν  

(η.κ.) 

Σειηθή / 
Πξαγκαηηθή 

Υσξεηηθόηεηα 
(αη.) 

Πξνγξ. 
Πιεζπζκόο* 

2031 
(αη.) 

πλνιηθό 
Ηζνδύγην 

2031         
(αη.) 

Πξαγκαηηθή 
Ππθλόηεηα*  

(αη/Ha) 
εληόο νξίσλ / 
ζρεδ. πόιεο 

επέθηαζε 

ΠΔ.1 /  Γαξάηζν 

ΓΚΑ 264  30 0,70 0,80 0,70 0,80 43 

    ΓΚΒ  148 40 0,60 0,60 0,70 0,80 40 

ΑΚ  179 40 0,60 0,60 0,70 0,90 40 

ΤΝΟΛΟ 591  0,64 0,69 0,70 0,83 41,34 3.668 ~3.600 +68 62 

ΠΔ.1 /  Κάησ   
Γαξάηζν 

ΓΚΑ 204  30 0,70 0,80 0,75 0,90 40 

    ΓΚΒ  102 40 0,60 0,60 0,75 0,80 35 

ΣΑ 252 4 30 0,70 0,80 0,75 0,90 35 

ΤΝΟΛΟ 562  0,68 0,76 0,75 0,88 36,81 5.208 ~5.000 +208 93 

ΠΔ.1 / Μαθξύο 
Σνίρνο 

ΓΚΑ 67  30 0,70 0,80 0,80 0,90 40 

    ΣΑ 239 28 30 0,70 0,60 0,80 0,90 35 

ΠΚ 52 10 35 0,65 0,60 0,90 0,40 40 

ΤΝΟΛΟ 396  0,69 0,63 0,82 0,82 36,63 3.160 ~3.600 -440 80 

ΠΔ.1 / Παξεγνξηά 

ΓΚΒ 408 15 30 0,70 0,60 0,75 0,80 40 
    

ΠΚ 74  30 0,70 0,60 0,90 0,40 40 

ΤΝΟΛΟ 497  0,70 0,60 0,77 0,74 40,00 2.973 ~2.800 +173 60 

 ΠΔ.1/ΓΚ ΓΑΡΑΣΟΤ  2.046  0,71  15.009 ~15.000 +9 73 

ΠΔ.2 / Γαιαηάο 

ΓΚΑ 392  30 0,70 0,80 0,68 0,80 43 

    ΓΚΒ  151 40 0,60 0,60 0,70 0,80 40 

ΑΚ  162 40 0,60 0,60 0,70 0,90 40 

ΤΝΟΛΟ 705  0,66 0,71 0,69 0,82 41,67 4.486 ~4.300 +186 64 

ΠΔ.2 / Κάησ 
Γαιαηάο 

ΓΚΑ 275  30 0,70 0,80 0,75 0,90 40 

    ΓΚΒ  101 40 0,60 0,60 0,75 0,80 35 

ΣΑ 20  30 0,70 0,80 0,75 0,90 35 

ΤΝΟΛΟ 396  0,67 0,75 0,75 0,87 38,47 3.375 ~3.200 +175 85 
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Υσξηθή Δλόηεηα 
Υξήζε 

(ΠΓ 23-2-87) 

Δπηθάλεηα (ζηξκ.) 
ΚΥ+ΚΦ 

(%) 

Ο.Σ. 

(πνζνζηφ) 

Μέζνο 
Γ 

(πνζνζηφ) 

Δθηίκεζε 

Μέγηζην 
πνζνζηό 
θνξεζκνύ  

ι 

Γόκεζε 
γηα 

θαηνηθία  
(πνζνζηφ) 

 Γόκεζε αλά 
άηνκν  

(η.κ.) 

Σειηθή / 
Πξαγκαηηθή 

Υσξεηηθόηεηα 
(αη.) 

Πξνγξ. 
Πιεζπζκόο* 

2031 
(αη.) 

πλνιηθό 
Ηζνδύγην 

2031         
(αη.) 

Πξαγκαηηθή 
Ππθλόηεηα*  

(αη/Ha) 
εληόο νξίσλ / 
ζρεδ. πόιεο 

επέθηαζε 

ΠΔ.2/ΓΚ ΓΑΛΑΣΑ  1.101  0,72  7.861 ~7.500 +361 71 

ΠΔ.3 / ηαιόο 
ΓΚΒ 90  30 0,70 0,80 0,60 0,80 43     

ΤΝΟΛΟ 90  0,70 0,80 0,60 0,80 43 563 ~500 +63 63 

ΠΔ.3 / Κάησ 
ηαιόο 

ΓΚΑ 177  30 0,70 0,80 0,70 0,90 40     

ΓΚΒ  154 40 0,60 0,60 0,70 0,80 35     

ΣΑ 92  30 0,70 0,80 0,70 0,90 35     

ΤΝΟΛΟ 423  0,66 0,73 0,70 0,86 37,10 3.307 ~3.300 +7 78 

ΠΔ.3/ΣΚ ΣΑΛΟΤ  513  0,74  3.870 ~3.800 +70 75 

ΠΔ.4 / Αγία 
Μαξίλα 

ΓΚΑ 653  30 0,70 0,80 0,70 0,90 40 

    ΓΚΒ  152 40 0,60 0,60 0,70 0,80 35 

ΣΑ 222  30 0,70 0,80 0,70 0,90 35 

ΤΝΟΛΟ 1.027  0,69 0,77 0,70 0,89 38,18 8.904 ~8.700 +204 87 

ΠΔ.4/ΓΚ ΑΓΗΑ 
ΜΑΡΗΝΑ  1.027  0,77  8.904 ~8.700 +204 87 

ΤΝΟΛΟ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 4.687  35.644    

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 

(ΑΚ): Ακηγήο θαηνηθία,  (ΓΚΑ): Γεληθή θαηνηθία (Α),  (ΓΚΒ): Γεληθή θαηνηθία (Β), (ΠΚ): Πνιενδνκηθφ θέληξν,  (ΣΑ): Σνπξηζκφο – αλαςπρή,   

*  ηα κεγέζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ππθλφηεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη, πέξα απφ ηνλ κφληκν θαη παξαζεξηζηηθφ πιεζπζκφ, θαη ν 
ηνπξηζηηθφο πιεζπζκφο. 
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Π.3.1.4 - Εώλεο Κηλήηξσλ & Πνιενδνκηθώλ Μεραληζκώλ – Πξνηεηλόκελεο 

Ρπζκίζεηο  

 Εψλεο Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο (ΕΔΠ), Εψλεο Αζηηθνχ Αλαδαζκνχ (ΕΑΑ) θαη Εψλεο 

Δηδηθψλ Κηλήηξσλ (ΕΔΚ) δελ πξνηείλνληαη ζηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο γηαηί 

δελ ζπληξέρνπλ ζρεηηθνί ιφγνη. 

 Εψλεο Τπνδνρήο πληειεζηή Γφκεζεο δελ πξνηείλνληαη γηαηί εθηηκάηαη φηη ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Πξνηείλεηαη, σο θχξηα δξάζε αλαβάζκηζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ησλ νηθηζκψλ ε 

αλάπιαζε – αλαβίσζε ηνπ ξόινπ ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ ηνπ θάζε νηθηζκνύ, κε κηα 

ζεηξά κέηξσλ10 φπσο: 

1. Μεηαηξνπή δξφκσλ ηνπ θεληξηθνχ απηνχ ηκήκαηνο ζε δξφκν ήπηαο θπθινθνξίαο 

(φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ). 

2. Αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ησλ νηθηζκψλ κε δηαπιαηχλζεηο πεδνδξνκίσλ, 

θχηεπζε δελδξνζηνηρηψλ, θ.ιπ. 

3. Απνζπκθφξεζε ηεο ζηάζκεπζεο θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ, κε ηε 

δεκηνπξγία ππαίζξησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο παξά ηελ είζνδν ησλ νηθηζκψλ. 

4. εκαηνδφηεζε θαη θαιισπηζκφο ησλ εηζφδσλ ησλ νηθηζκψλ (π.ρ. κε 

δελδξνθπηεχζεηο 100κ. πξν θαη παξά ηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ). 

Σα παξαπάλσ κέηξα, εθηφο ησλ άιισλ, ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο απφ 

δηεξρφκελν θπθινθνξηαθφ θφξην, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία παξαθακπηεξίνπ δξφκνπ. 

Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη: 

 Ζ αλάπιαζε / αλάδεημε ησλ παξαθάησ πεξηνρψλ (βι. επίζεο Υάξηεο Π.3):  

- Κεληξηθή πεξηνρή Γαξάηζνπ (πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή πιαηεία) 

- Κεληξηθή πεξηνρή Γαιαηά (πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή πιαηεία) 

- Πεξηνρή πιαηείαο Ππζίαο Μαθξχ Σνίρνπ 

- Πεξηνρή πιαηείαο Άλσ ηαινχ 

- Πεξηνρή πιαηείαο Άλσ Αγίαο Μαξίλαο 

- Πεξηνρή εηζφδνπ πφιεο Υαλίσλ (ηκήκα ηεο ΠΔΟ απφ δπηηθφ φξην νηθηζκνχ 

Μαθξχ Σνίρνπ έσο αλαηνιηθφ φξην ΓΔ). 
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 Δίλαη απηνλφεην φηη απηά ηα κέηξα έρνπλ πεδίν εθαξκνγήο, θπξίσο, ζε νηθηζκνχο πξν ηνπ '23, πνπ δελ 
εκθαλίδνπλ ξαγδαία νηθηζηηθή αλάπηπμε (π.ρ. νηθηζκφο Άλσ ηαινχ). 
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Π.3.2 - ΑΦΑΛΔΗΑ / ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΗΚΗΜΧΝ – ΔΗΜΟΗ 

Με ζηφρν ηε ζσξάθηζε ησλ πξνο πνιενδφκεζε εθηάζεσλ απφ πιεκκχξεο, επηβάιιεηαη 

λα δηαηεξεζνχλ ηα πθηζηάκελα ξέκαηα (ηα νπνία πξέπεη εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ 

λα ζπλδπάδνληαη κε δψλεο αζηηθνχ πξαζίλνπ), ψζηε θαη κεηά ηελ (πιήξε) δφκεζε ησλ 

νηθηζκψλ λα απνηεινχλ ηνπο ”θπζηθνχο” απνδέθηεο ησλ νκβξίσλ. Αληίζηνηρα, ζηηο εθηφο 

ησλ νηθηζκψλ πεξηνρέο, απαγνξεχεηαη ε δφκεζε πιεζίνλ ησλ αμηφινγσλ ξεκάησλ ζε 

απφζηαζε κεγαιχηεξε ηεο ηζρχνπζαο (πεξηνρέο ΠΔΠ).  

Με ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο απφ ελδερφκελε εκθάληζε παιηξξντθνχ 

θχκαηνο (ηζνπλάκη) πξνηείλεηαη ε απαγφξεπζε ρσξνζέηεζεο λέσλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαη 

γεληθφηεξα δεκφζηνπ ραξαθηήξα ρψξσλ ζπγθέληξσζεο ζε πςφκεηξν κηθξφηεξν ησλ 6κ. 

απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.  

Με ζηφρν ηε ζσξάθηζε ησλ νηθηζκψλ, ζε πεξηπηψζεηο ζεηζκψλ, ιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ κέηξα: 

 Οη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο επέθηαζεο έρνπλ πξν-ειεγρζεί γεσινγηθά κε βάζε ηνλ 

Υάξηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο κειέηεο θαη απηνςία ηνπ 

Γεσιφγνπ. Οη πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο (νηθηζκνί + ζρέδην πφιεο) θαζψο θαη 

νη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο επέθηαζεο ειέγρνληαη κε βάζε ηελ (παξάιιεια 

εθπνλνχκελε) Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο ηνπ Β1 ηαδίνπ. Πεξηνρέο νη 

νπνίεο ζα θξηζνχλ γεσινγηθά αθαηάιιειεο, απφ ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε, 

πξνηείλεηαη θαηά ηελ πνιενδφκεζή ηνπο λα εληαρζνχλ ζε δψλεο αζηηθνχ πξάζηλνπ – 

ειεχζεξσλ ρψξσλ. Ζ δφκεζε γηα ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζηηο δψλεο απηέο 

πξέπεη λα γίλεηαη θαηφπηλ εηδηθήο γεσηερληθήο κειέηεο.   

 Θεζπίδεηαη κε ην παξφλ ΓΠ (ζρεηηθά) πςειφ πνζνζηφ ΚΥ+ΚΦ ρψξσλ (>30%) ψζηε 

κέζσ ηεο επηθείκελεο πνιενδφκεζεο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ λα επλνεζεί ε 

δεκηνπξγία ζεκαληηθήο έθηαζεο αλνηρηψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη γεληθά ειεχζεξσλ 

ρψξσλ (πξαζίλνπ, θ.ιπ.) ζηνπο νηθηζκνχο, νη νπνίνη δχλαληαη ζε πεξίπησζε 

ζεηζκνχ (καδί κε ηηο πιαηείεο, ηνλ πξναχιην ρψξν ησλ ζρνιείσλ θαη άιινπο 

πθηζηάκελνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο) λα απνηειέζνπλ ηφπνπο αζθαινχο 

ζπγθέληξσζεο ησλ θαηνίθσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ 5εηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 2014-2019 έρνπλ 

εληαρζεί ζρεηηθέο δξάζεηο, φπσο:  

- Γεκηνπξγία δηθηχνπ κφληκεο παξαθνινχζεζεο ζεηζκηθήο θίλεζεο Γήκνπ Υαλίσλ 

- Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ρψξσλ θαηαθπγήο Γήκνπ Υαλίσλ 

- Δθπφλεζε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ππνδνκψλ ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο Γήκνπ 

Υαλίσλ 
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ην πιαίζην ηεο ΠΜΓΚ επηζεκάλζεθε ε έληνλε ππνβάζκηζε ηεο ακκψδνπο παξάθηηαο 

δψλεο ηνπ θφιπνπ Υαλίσλ κε θαηλφκελα αθηνκεραληθήο δηάβξσζεο, ζπλδεφκελα κε 

νξηζκέλεο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο, νη νπνίεο επέθεξαλ έληνλε δηαηάξαμε ηεο 

ηζνξξνπίαο ησλ γεσινγηθψλ δηεξγαζηψλ, κε ζπλέπεηα ηελ ηζρπξή δηάβξσζε - ξαγδαία 

ππνρψξεζε έσο θαη θαηά ζέζεηο ηελ θαηαζηξνθή ηκεκάησλ ηεο ακκψδνπο παξάιηαο 

πεξηνρήο. Παξάιιεια δηαπηζηψζεθε θίλδπλνο ππνρψξεζεο ηνπ παξαιηαθνχ  δξφκνπ θαη 

θαηάξξεπζεο παξαζεξηζηηθψλ νηθεκάησλ (ζηε ζέζε ηνπ θφιπνπ Κάησ Γαιαηάο). Με 

ζηφρν ηε δηάζσζε ηεο επαίζζεηεο γεσπεξηβαιινληηθά παξάθηηαο απηήο δψλεο πξνηείλεηαη 

απφ ηελ ΠΜΓΚ: 

 Ζ εθπφλεζε έξεπλαο - κειέηεο, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εθηεηακέλεο δηάβξσζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνπκέλσλ ελεξγεηψλ θαη 

κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε - εκπινπηηζκφ, πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ηεο ακκψδνπο παξάθηηαο δψλεο θφιπνπ Υαλίσλ, θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ άκεζα γηα ηε δηάζσζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ 

θαηάξξεπζε. 

 Ο επαλέιεγρνο ησλ πάζεο θχζεσο πθηζηακέλσλ ιηκεληθψλ έξγσλ σο πξνο ηηο 

δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπο ζηα θαηλφκελα δηάβξσζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη 

φπνπ απαηηεζεί ε άκεζε απνκάθξπλζή ηνπο. 

Σέινο, ζηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ (δηα κέζσ ησλ νηθηζκψλ) ζα ζπκβάιινπλ ηα 

κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ελφηεηα Π.3.1.4 (θεληξηθνί δξφκνη ήπηαο θπθινθνξίαο, 

δελδξνθπηεχζεηο πξν θαη παξά ηελ είζνδν ησλ νηθηζκψλ, θ.ιπ.). 
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Π.3.3 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ / ΑΝΑΓΚΔ Δ ΓΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ 

ην θεθάιαην απηφ  ππνινγίδνληαη νη αλάγθεο ζε γε γηα θνηλσληθφ εμνπιηζκφ ηεο ΓΔ Νέαο 

Κπδσλίαο, ζχκθσλα κε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ 

10788/2004 Απφθαζε ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 285/Γ//2004).  

Χο αξηζκφο εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ιακβάλεηαη ππφςε ν εθηηκψκελνο κφληκνο 

πιεζπζκφο ηεο ΓΔ ην 2031, δει. ~15.000 θαη., ν νπνίνο πξνζαπμάλεηαη θαηά 33% γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε γε γηα αζιεηηθνχο ρψξνπο ιφγσ ηνπ πεξηαζηηθνχ, 

παξαζεξηζηηθνχ, ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ΓΔ.   

ηνλ πίλαθα Π.3-3 ζπλνςίδνληαη νη αλάγθεο ζε γε γηα θνηλσληθφ εμνπιηζκφ ηεο ΓΔ Νέαο 

Κπδσλίαο γηα ην έηνο – ζηφρν 2031. ηε ζπλέρεηα νη αλάγθεο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηνπο 

ηνκείο εθπαίδεπζεο, πξφλνηαο, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ – 

αλαςπρήο.  

Πίλαθαο Π.3-3:  Αλάγθεο ζε γε γηα θνηλσληθό εμνπιηζκό (2031) ηεο ΓΔ Ν. Κπδσλίαο 

Υξήζε 

Πξνγξακκαηηθό 

Μέγεζνο     

(2031) 

ηαζεξόηππν 

Γεο 
ύλνιν Γεο 

Αξηζκόο 

Μνλάδσλ 

Δθπαίδεπζε 

Νεπηαγσγείν
11

 300 15-24 ηκ 4,5 - 7 ζηξεκ 11 

Γεκνηηθφ
12

 1.500 7-11 ηκ 10,5 – 16,5  ζηξεκ 7 

Γπκλάζην
13

 750 7-11 ηκ 5 - 8 ζηξεκ 3 

Λχθεην
14

 600 7-11 ηκ 5 - 8 ζηξεκ 3 

Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο
15

  300 22 ηκ  6,5  ζηξεκ 3 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 20.000 5,5 ηκ ~110 ζηξεκ - 

Πνιηηηζηηθά 15.000 0,20 ηκ 3 ζηξεκ - 

Διεχζεξνη ρψξνη νηθηζκψλ
16

  20.000 2,5 ηκ 50 ζηξεκ - 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο. 

 

                                                           
11

 Διάρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 20-30 παηδηά, Υξήζηεο ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 15-24 ηκ. Μέγηζηε αθηίλα εμππεξέηεζεο 400κ.  

12
 Διαρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 180 καζεηέο, Υξήζηεο ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 7-11ηκ. Μέγηζηε αθηίλα εμππεξέηεζεο 800κ. 

13
 Διάρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 105 καζεηέο, Υξήζηεο ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 7-11 ηκ. Μέγηζηε αθηίλα εμππεξέηεζεο 1.500κ. 

14
 Διάρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 105 καζεηέο, Υξήζηεο ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 7-11 ηκ. Μέγηζηε αθηίλα εμππεξέηεζεο 1.500κ. 

15
 Διάρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 21 παηδηά, Υξήζηεο ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα αλά 
ρξήζηε: 22 ηκ. 

16
 Νεζίδεο πξάζηλνπ – πιαηείεο – παηδηθέο ραξέο – πάξθν.  

Δηδηθφηεξα: Πιαηείεο: Βηψζηκν κέγεζνο 1.000 – 5.000 ηκ. Αλαγθαία επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 0,50 ηκ. 

 Παηδηθέο ραξέο: Βηψζηκν κέγεζνο 100 – 1.000 ηκ. Αλαγθαία επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 0,25 ηκ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηνχλ νη θνηλφρξεζηνη / θνηλσθειείο ρψξνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ έθηαζε ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπο, αλεμάξηεηα ησλ πξνγξακκαηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Οη ζρεηηθέο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη θαη' ειάρηζην εθφζνλ ην άζξνηζκα ησλ θνηλφρξεζησλ 

/ θνηλσθειψλ ρψξσλ ππεξβαίλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο πνιενδνκνχκελεο έθηαζεο (ΚΦ + 

ΚΥ  30%). 

Ζ ζπλζήθε απηή ππεξθαιχπηεηαη εθφζνλ νη νηθηζκνί πνιενδνκεζνχλ κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηνλ πίλαθα Π.3-2 παξαδνρέο.   

 

Π.3.3.1-  Πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη αλαγθαία γε εθπαίδεπζεο 

Οη ππνδνκέο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, αλά Γεκνηηθή / Σνπηθή Κνηλφηεηα είλαη 

νη εμήο: 

Π.3.3.1.1 - Νεπηαγσγεία 

ΓΚ Γαξάηζνπ:  

ηνλ νηθηζκφ Μαθξχο Σνίρνο ιεηηνπξγεί 1 Νεπηαγσγείν (3ν Νέαο Κπδσλίαο), ζε κηζζσκέλν 

αθίλεην.    

ηνλ νηθηζκφ Γαξάηζν ιεηηνπξγνχλ 2 Νεπηαγσγεία (2ν θαη 5ν Νέαο Κπδσλίαο), ζε 

κηζζσκέλα αθίλεηα.  

ην ρέδην Πφιεο Παξεγνξηάο (ΟΣ Γ1446) πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή Νεπηαγσγείνπ. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα πνπ πξναλαθέξνληαη, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 

εθηηκψληαη ζε 132 άηνκα, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  5 κνλάδσλ. Απαηηείηαη ε 

εμεχξεζε γεο γηα ηηο ηέζζεηο κνλάδεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ Νεπηαγσγείνπ 

ζηελ Παξεγνξηά. 

ΓΚ Γαιαηά:  

ηνλ νηθηζκφ Γαιαηάο ιεηηνπξγνχλ δχν Νεπηαγσγείν, ην 1ν Νέαο Κπδσλίαο ζε ηδηφθηεην 

νηθφπεδν θαη ην 6ν Νέαο Κπδσλίαο ζε κηζζσκέλν αθίλεην. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 93 

άηνκα, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  3 κνλάδσλ. Απαηηείηαη ε εμεχξεζε γεο γηα ηηο δχν 

κνλάδεο. 

ΣΚ ηαινχ:  

ηνλ νηθηζκφο ηαιφο ιεηηνπξγεί 1 Νεπηαγσγείν (4ν Νέαο Κπδσλίαο), ζε ηδηφθηεην 

νηθφπεδν. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 24 

άηνκα, ζπλεπψο επαξθεί ε ιεηηνπξγία  ηεο κίαο κνλάδαο. Γελ απαηηείηαη δεκηνπξγία λέαο. 

Απαηηείηαη φκσο θηηξηαθή επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο, ψζηε λα θαιχςεη ηηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο ΓΚ. 
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ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο:  

ηνλ νηθηζκφ Αγία Μαξίλα ιεηηνπξγεί 1 Νεπηαγσγείν, ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν, εληαίν κε ην 

αληίζηνηρν Γεκνηηθφ ρνιείν.  

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 51 

άηνκα, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  2 κνλάδσλ. Απαηηείηαη ε εμεχξεζε γεο γηα κηα 

κνλάδα, ε νπνία πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ. 

Π.3.3.1.2 – Γεκνηηθά ρνιεία 

ΓΚ Γαξάηζνπ:  

ηελ  ΓΚ Γαξάηζνπ δελ ιεηηνπξγνχλ Γεκνηηθά ρνιεία. 

ην ρέδην Πφιεο Παξεγνξηάο (ΟΣ Γ 1457) πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, ζε έθηαζε 3.780 η.κ.  Με ηελ 879/7-11-16 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Υαλίσλ (ΑΓΑ:70Β9ΧΖ5-42Υ) πξνηάζεθε λα πινπνηεζεί κέζσ ΓΗΣ ε αλέγεξζε ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα 12ζέζην ρνιείν. Ζ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπ θηηξίνπ 

εγθξίζεθε απφ ηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΗΣ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 660 

άηνκα, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  3 κνλάδσλ. Απαηηείηαη ε εμεχξεζε γεο γηα ηηο δχν 

κνλάδεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηελ Παξεγνξηά. 

ΓΚ Γαιαηά:  

ηνλ νηθηζκφ Γαιαηάο ζπζηεγάδνληαη δχν Γεκνηηθά ρνιεία (1ν θαη 2ν Νέαο Κπδσλίαο) ζε 

εληαίν ηδηφθηεην νηθφπεδν. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 465 

άηνκα, ζπλεπψο επαξθεί ε ιεηηνπξγία  ησλ 2 κνλάδσλ. Γελ απαηηείηαη ίδξπζε λέσλ. 

Απαηηείηαη φκσο  ε εμεχξεζε ρψξνπ γηα ηελ κεηαζηέγαζε ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, 

ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο πθηζηάκελεο νηθνπεδηθήο έθηαζεο. Απφ ηνλ Γήκν έρεη πξνηαζεί ε 

κεηαζηέγαζε ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ζην θηίξην ηνπ πξψελ Γεκαξρείνπ Νέαο Κπδσλίαο. 

ΣΚ ηαινχ:  

ηελ ΣΚ ηαινχ δελ ιεηηνπξγνχλ Γεκνηηθά ρνιεία. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 120 

άηνκα.  

Με δεδνκέλν φηη ε ειάρηζηε βηψζηκε κνλάδα είλαη 180 καζεηέο δελ πξνηείλεηαη ε 

ρσξνζέηεζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Οη καζεηέο ηεο ΣΚ ηαινχ ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο. 

ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο:  

ηνλ νηθηζκφ Αγία Μαξίλα ιεηηνπξγεί 1 Γεκνηηθφ ρνιείν, ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν, εληαίν κε 

ην αληίζηνηρν Νεπηαγσγείν. Οη ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο επεθηείλνληαη πξνθεηκέλνπ ην 

ρνιείν απφ 10ζέζην λα γίλεη 12ζέζην. 
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Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 255 

άηνκα. ε απηνχο πξνζηίζεληαη νη εθηηκψκελνη 120 καζεηέο ηεο ΣΚ ηαινχ, δει. ζπλνιηθά 

375 άηνκα. πλεπψο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  2 κνλάδσλ. Απαηηείηαη ε εμεχξεζε γεο γηα 

κηα κνλάδα, ε νπνία πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ, ζε 

ζπλδηαζκφ κε ην πξνηεηλφκελν λέν λεπηαγσγείν. 

Π.3.3.1.3 – Γπκλάζηα 

ΓΚ Γαξάηζνπ:  

ηνλ νηθηζκφ Γαξάηζν ιεηηνπξγεί ην κνλαδηθφ Γπκλάζην ηεο ΓΔ, ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν. 

ην ρέδην Πφιεο Παξεγνξηάο (ΟΣ Γ 1422) πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή Γπκλαζίνπ ζε 

„εθηαζε 3.490 ηκ. Με ηελ 879/7-11-16 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ 

(ΑΓΑ:70Β9ΧΖ5-42Υ) πξνηάζεθε λα πινπνηεζεί κέζσ ΓΗΣ ε αλέγεξζε ηνπ. Πξφθεηηαη γηα 

12ζέζην ρνιείν. Ζ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπ θηηξίνπ εγθξίζεθε απφ ηελ 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΗΣ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 330 

άηνκα, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  δχν κνλάδσλ. Απαηηείηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ Γπκλαζίνπ ζηελ Παξεγνξηά. 

ΓΚ Γαιαηά:  

ηελ  ΓΚ Γαιαηά δελ ιεηηνπξγεί Γπκλάζην. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 233 

άηνκα. Γεδνκέλεο ηεο αθηίλαο εμππεξέηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα πξφηππα (1.500 

κ.), νη καζεηέο Γπκλαζίνπ ηεο ΓΚ Γαιαηά ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηα Γπκλάζηα ηεο ΓΚ 

Γαξάηζνπ. Γελ απαηηείηαη δεκηνπξγία λέαο κνλάδαο. 

ΣΚ ηαινχ:  

ηελ  ΣΚ ηαινχ δελ ιεηηνπξγεί Γπκλάζην. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 60 

άηνκα.  Με δεδνκέλν φηη ε ειάρηζηε βηψζηκε κνλάδα είλαη 105 καζεηέο θαη ε αθηίλα 

εμππεξέηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα πξφηππα είλαη 1.500 κ., δελ πξνηείλεηαη ε 

ρσξνζέηεζε Γπκλαζίνπ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο καζεηέο ηεο ΣΚ ηαινχ. Οη καζεηέο απηνί 

ζα εμππεξεηνχληαη απφ θνηλή ζρνιηθή κνλάδα κε ην ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο, νπνία πξνηείλεηαη 

λα ζπλδηαζηεί κε Λχθεην. 

ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο:  

ηελ  ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο δελ ιεηηνπξγεί Γπκλάζην. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 128 

άηνκα. ε απηνχο πξνζηίζεληαη νη εθηηκψκελνη 60 καζεηέο ηεο ΣΚ ηαινχ, δει. ζπλνιηθά 

188 άηνκα. Λφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο αθηίλαο εμππεξέηεζεο, νη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηεζνχλ απφ ηα Γπκλάζηα ηεο ΓΚ Γαξάηζνπ. 
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πλεπψο απαηηείηαη ε εμεχξεζε γεο γηα κηα κνλάδα, ε νπνία πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί 

είηε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο ή ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο ΓΚ ηαινχ (εληφο 

ή εθηφο νηθηζκνχ), βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ, ζε ζπλδηαζκφ κε ην πξνηεηλφκελν λέν Λχθεην. 

Δπηζπκεηφ είλαη ε κνλάδα λα ρσξνζεηεζεί βφξεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πεξηθεξεηαθνχ 

δξφκνπ ζχλδεζεο ησλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ. 

Π.3.3.1.4 – Λύθεηα 

ΓΚ Γαξάηζνπ:  

Πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνχ Γαξάηζν (εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ) ιεηηνπξγεί ην κνλαδηθφ Λχθεην ηεο 

ΓΔ, ζε ηδηφθηεην γήπεδν. ην ρέδην Πφιεο Παξεγνξηάο (ΟΣ Γ 1422) πξνβιέπεηαη ε 

θαηαζθεπή Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 264 

άηνκα. Απαηηείηαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ Λπθείνπ ζηελ Παξεγνξηά. 

ΓΚ Γαιαηά:  

ηελ  ΓΚ Γαιαηά δελ ιεηηνπξγεί Λχθεην. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην 2031 εθηηκψληαη ζε 186 άηνκα. 

Γεδνκέλεο ηεο αθηίλαο εμππεξέηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα πξφηππα (1.500 κ.), νη 

καζεηέο Λπθείνπ ηεο ΓΚ Γαιαηά ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηα Λχθεηα ηεο ΓΚ Γαξάηζνπ. Γελ 

απαηηείηαη δεκηνπξγία λέαο κνλάδαο. 

ΣΚ ηαινχ:  

ηελ  ΣΚ ηαινχ δελ ιεηηνπξγεί Λχθεην. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην 2031 εθηηκψληαη ζε 48 άηνκα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ειάρηζηε βηψζηκε κνλάδα είλαη 105 καζεηέο θαη ε αθηίλα εμππεξέηεζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα πξφηππα είλαη 1.500 κ., δελ πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε Λπθείνπ 

γηα ηνπο καζεηέο ηεο ΣΚ ηαινχ. Θα εμππεξεηνχληαη απφ θνηλή ζρνιηθή κνλάδα κε ην ΓΚ 

Αγίαο Μαξίλαο, νπνία πξνηείλεηαη λα ζπλδηαζηεί κε Γπκλάζην φπσο πξναλαθέξεηαη. 

ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο:  

ηελ  ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο δελ ιεηηνπξγεί Λχθεην. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην 2031 εθηηκψληαη ζε 102 άηνκα. 

Αζξνηζηηθά νη καζεηέο ησλ ΣΚ ηαινχ θαη ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο δεκηνπξγνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο βηψζηκεο κνλάδαο.  Λφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο αθηίλαο εμππεξέηεζεο, νη 

ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηα Λχθεηα ηεο ΓΚ Γαξάηζνπ. πλεπψο, 

φπσο πξναλαθέξεηαη,  απαηηείηαη ε εμεχξεζε γεο γηα κηα κνλάδα, ε νπνία πξνηείλεηαη λα 

ρσξνζεηεζεί είηε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο ή ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο ΓΚ 

ηαινχ (εληφο ή εθηφο νηθηζκνχ), βφξεηα ηνπ ΒΟΑΚ, ζε ζπλδηαζκφ κε ην πξνηεηλφκελν λέν 

Γπκλάζην. 
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πκπεξαζκαηηθά, ζηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο,απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη ηα 

ζπγθεληξσηηθά  ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Π.3-4, πξνθχπηεη φηη  ε έιιεηςε ζρνιηθήο ζηέγεο είλαη 

έληνλε. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε πινπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ζρέδην πφιεο Παξεγνξηάο, ε κεηαζηέγαζε ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ  

ρνιείνπ θαη ε εμεχξεζε γεο γηα ηηο απαηηνχκελεο λέεο κνλάδεο θαη ηελ κεηαζηέγαζε 

απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κηζζσκέλα θηίξηα.  
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Πίλαθαο Π.3-4: Πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη αλαγθαία γε εθπαίδεπζεο (2031) ζηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 
ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΓΚ/ΣΚ) 

ΠΟΛΔΟ-
ΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 
(ΠΔ) 

ΟΗΚΗΜΟΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ        
 (έηνο-ζηφρνο 2031) 

ΜΟΝΑΓΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 20-30 παηδηά, 

Φξήζηεο 2% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, 

Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 15-24 η.κ. 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 180 καζεηέο, 

Φξήζηεο 10% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, 

Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 7-11 η.κ. 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 105 καζεηέο, 

Φξήζηεο 5% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, 

Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 7-11 η.κ. 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 105 καζεηέο, 

Φξήζηεο 4% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, 

Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 7-11 η.κ. 

2017 2031 2017 2031 2017 2031 2017 2031 

ΓΚ ΓΑΡΑΣΟΤ Π.Δ.1 

Γαξάηζν 

~ 6.600 

2 (*) 2 - 1 1 1 1 1 

Κάησ Γαξάηζν - 1 - 1 - - - - 

Μαθξχο Σνίρνο 1 (*) 1 - - - - - - 

Παξεγνξηά - 1 (**) - 1 (**) - 1 (**) - 1 (**) 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 6.600 3 (*) 5 - 3 1 2 (***) 1 2 (***) 

Απαηηνύκελε 'λέα' επηθάλεηα (η.κ.) 1.560 – 2.500 3.080 – 4.840 - - 

ΓΚ ΓΑΛΑΣΑ Π.Δ.2 

Γαιαηάο 
~ 4.650 

1 + 1(*) 2 2 2 - - - - 

Κάησ Γαιαηάο - 1 - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 4.650 1 + 1 (*) 3 2 2 (*****) - - - - 

Απαηηνύκελε 'λέα' επηθάλεηα (η.κ.) 930 – 1.490 - - - 

ΣΚ ΣΑΛΟΤ Π.Δ.3 

ηαιφο 
~ 1.200 

0 0 - - - - - - 

Κάησ ηαιφο 1 1 - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 1.200 1 1 - - - - - - 

  Απαηηνύκελε 'λέα' επηθάλεηα (η.κ.) - - - - 

ΓΚ ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ Π.Δ.4 

Αγία Μαξίλα ~ 2.550 1 2 1 2 - 1 - 1 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 2.550 1 2 1 2 (****) - 1 (****) - 1 (****) 

Απαηηνύκελε 'λέα' επηθάλεηα 380 - 600 1.260 - 1980 1.320 – 2.070  1.050 – 1.650 

ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ~ 15.000 3 + 4 (*) 11 3 7 1 3 1 3 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 'ΝΔΑ' ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 2.870 – 4.590 4.340 – 6.820 1.320 – 2.070  1.050 – 1.650 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο. 

() Λεηηνπξγνχλ ζε κηζζσκέλα θηίξηα. 

(**) Πξνβιέπεηαη απφ ην ρέδην Πφιεο Παξεγνξηάο – δελ έρεη πινπνηεζεί. Ζ επηθάλεηα απηή έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ απαηηνχκελε «λέα» επηθάλεηα. 

(***) Δμππεξεηνχλ θαη ηνπο καζεηέο ηεο ΓΚ Γαιαηά 

(****) Δμππεξεηνχλ θαη ηνπο καζεηέο ηεο ΣΚ ηαινχ 

(*****) Πξνηείλεηαη ε κεηαζηέγαζε ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Κπδσλίαο ζην πξψελ Γεκαξρείν Νέαο Κπδσλίαο 
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Π.3.3.2-  Πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη αλαγθαία γε πξόλνηαο 

ε φ,ηη αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο Πξφλνηαο, ζηα φξηα ηεο ΓΔ ιεηηνπξγεί  Βξεθνλεπηαθφο 

ηαζκφο, ππφ ηελ επζχλε ηεο ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ,  ζηνλ νηθηζκφ Γαιαηά, ζε ηδηφθηεην 

ρψξν, δπλακηθφηεηαο 125 βξεθψλ θαη λεπίσλ. 

Υψξνο γηα Παηδηθφ – Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ πξνβιέπεηαη επίζεο ζην ΟΣ Γ1429 ηνπ 

ζρεδίνπ πφιεο Παξεγνξηάο.   

Οη εθηηκψκελνη ρξήζηεο ηεο ΓΔ είλαη  2% ηνπ πιεζπζκνχ , δει. 300 άηνκα γηα ην 2031. 

Λακβάλεηαη πςειφ πνζνζηφ ρξεζηψλ ιφγσ ηεο λεαληθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Πνιενδνκηθφ ζηαζεξφηππν: ιφγσ ηνπ φηη δελ θαζνξίδεηαη απφ ηα πνιενδνκηθά 

ζηαζεξφηππα ηεο απνθ. 10788/5-3-04, ιακβάλεηαη ε απνθ. Π1β/Γ.Π.νηθ.116847/26-11-02 

«Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο 

Φξνληίδαο απφ Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Γ.Κ.Κ.), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλψζεηο Γεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα» (ΦΔΚ 1519/Β/02). Απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο απφθαζεο απηήο πξνθχπηεη (αζξνίδνληαο ηηο επηκέξνπο θηηξηαθέο 

απαηηήζεηο) απαηηνχκελε σθέιηκε επηθάλεηα ηεο ηάμεο ησλ 18 κ2/ρξήζηε, δει. 

απαηηνχκελε γεπεδηθή επηθάλεηα πεξίπνπ 22 κ2/ ρξήζηε. 

Διάρηζηε βηψζηκε κνλάδα 21 ρξήζηεο (6 βξέθε + 15 λήπηα). 

Δθηηκάηαη φηη ν Β ηεο ΓΚ Γαιαηά ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ΓΚ. 

Ο Β ηεο ΓΚ Γαξάηζνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο, απαηηείηαη φκσο ε άκεζε πινπνίεζε 

ηνπ. 

Γηα ηελ ΣΚ ηαινχ θαη ηελ ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο Β, 

δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 75 ρξεζηψλ γηα ην έηνο 2031, ζε ζέζε εχθνια πξνζβάζηκε 

θπθινθνξηαθά.  

ηνλ πίλαθα Π.3-5 θαηαγξάθεηαη ε αλαγθαία γε ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. 
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Πίλαθαο Π.3-5: Πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη αλαγθαία γε ζε Βξεθνλεπηαθνύο 

ηαζκνύο (2031) ζηε ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

ΓΗΟΗΚΖ-
ΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

ΠΟΛΔΟ-
ΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 
(έηνο-ζηφρνο 2031) 

ΠΡΟΝΟΗΑ 

Βξεθνλεπηαθόο Σηαζκόο 

Φξήζηεο 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ,                                                      
Αλαγθαία επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 22 η.κ. 

2017 2031 
Απαηηνύκελε «λέα» 

επηθάλεηα (η.Μ.) 

ΓΚ 
ΓΑΡΑΣΟΤ 

Π.Δ.1 ~ 6.600 - 1 (*) - 

ΓΚ ΓΑΛΑΣΑ Π.Δ.2 
~ 4.650 

 
1 1 - 

ΣΚ  
ΣΑΛΟΤ 

Π.Δ.3 ~ 1.200 

- 1 1.650 
ΓΚ ΑΓ. 

ΜΑΡΗΝΑ 

Π.Δ.4 
~ 2.550 

ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ~ 15.000 1 3 1.650 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο. 

() Πξνβιέπεηαη απφ ην ρέδην Πφιεο Παξεγνξηάο – δελ έρεη πινπνηεζεί. Ζ επηθάλεηα απηή έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ 
απαηηνχκελε «λέα» επηθάλεηα  
 

ηνλ νηθηζκφ Γαξάηζν ιεηηνπξγεί επίζεο ην κνλαδηθφ ΚΑΠΖ ηεο ΓΔ, ην νπνίν ζηεγάδεηαη 

ζε ηδηφθηεην θηίξην. 

 

 

Π.3.3.3-  Πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη αλαγθαία γε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Οη θπξηφηεξεο αζιεηηθέο ππνδνκέο ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο είλαη νη εμήο: 

 Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην ηαινύ, ζε νηθφπεδν έθηαζεο πεξίπνπ 300 ηκ. 

 Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Γαξάηζνπ, ζε νηθφπεδν έθηαζεο πεξίπνπ 300 ηκ. 

 Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Αγίαο Μαξίλαο, ζε νηθφπεδν έθηαζεο πεξίπνπ 300 ηκ. 

 Γήπεδν πνδνζθαίξνπ Αγίσλ Απνζηόισλ, έθηαζεο πεξίπνπ 12 ζηξεκκ. Βξίζθεηαη 

ζηελ νκψλπκε πεξηνρή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνπνλήζεηο θαη πνδνζθαηξηθνχο 

αγψλεο ησλ νκάδσλ ηεο ΓΔ. 

 Γήπεδν πνδνζθαίξνπ Αγίαο Μαξίλαο, έθηαζεο πεξίπνπ 10 ζηξεκκ. Βξίζθεηαη ζηνλ 

νκψλπκν νηθηζκφ.  Πξφθεηηαη γηα παξαζαιάζζην γήπεδν κε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ – εθκεηαιιεχζεσλ. 

 Γήπεδν πνδνζθαίξνπ Γαιαηά, έθηαζεο πεξίπνπ 13 ζηξεκκ. Πξφθεηηαη γηα ηδησηηθή 

έθηαζε, ε νπνία αλήθεη ζηνλ γπκλαζηηθφ θαη ζθνπεπηηθφ ζχιινγν «ΗΓΟΜΔΝΔΑ». Γελ 

είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκε. 

 Γήπεδα beach-volley Αγίσλ Απνζηόισλ, έθηαζεο πεξίπνπ 4 ζηξεκκ. 
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 Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Κιαδηζνύ, ζε νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ,  ΟΣ 

Γ1423 ηνπ ζρεδίνπ πφιεο Παξεγνξηάο. Σν ΟΣ έρεη έθηαζε πεξίπνπ 26 ζηξεκκ.. θαη 

απφ ην ζρέδην πφιεο ραξαθηεξίδεηαη σο Αζιεηηθφ Κέληξν.  

Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ γεπεδηθψλ εθηάζεσλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 66 ζηξεκκ. 

Γεληθά ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αζιεηηζκφ, νη θάηνηθνη ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο, πέξα απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ππνδνκέο, εμππεξεηνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε Υαλίσλ θαζψο θαη ζηα γεηηνληθά νηθηζηηθά θέληξα.  

εκεηψλεηαη φηη ην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Κιαδηζνχ, βξίζθεηαη ζην φξην ηεο ΓΔ κε ηα Υαληά 

θαη απνηειεί αζιεηηθή ππνδνκή ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο. Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ (γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη γήπεδα beach-volley) 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο απφ ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

χκθσλα κε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα «… ην πξφηππν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

αζιεηηζκνχ είλαη 5,5 ηκ / θάηνηθν θαη αθνξά ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε θαη φρη ζηα 

ειάρηζηα αλαγθαία θαη εθηθηά θαηά πεξίπησζε.» 

Με βάζε ην πξφηππν απηφ: 

- γηα ηνλ ζεκεξηλφ πιεζπζκφ ηεο ΓΔ (10.770 θάηνηθνη) απαηηνχληαη 59,2 ζηξεκ. δει. 

ππάξρεη ππεξεπάξθεηα ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

- γηα ηνλ εθηηκψκελν κφληκν πιεζπζκφ ηνπ 2031 απαηηνχληαη 82,5 ζηξεκκ., άξα 

εκθαλίδεηαη έιιεηκα ηεο ηάμεο ησλ 16,5 ζηξεκ.  

- ιακβάλνληαο, φκσο,  πξνζαχμεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ θαηά 33% 

ιφγσ ηνπ  πεξηαζηηθνχ, παξαζεξηζηηθνχ, ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ΓE, 

απαηηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 2031 ζπλνιηθά (20.000 θαη. Υ 5,5 ηκ/θαη. =) 110 

ζηξεκ. αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζσλ, δει. πξνθχπηεη έιιεηκα ηεο ηάμεο ησλ 44 ζηξεκ. 

Σν έιιεηκα απηφ κπνξεί λα θαιπθζεί: 

(α) κε ηελ ρσξνζέηεζε ελφο ππξήλα Α (25 ζηξεκ.) ζηελ επξχηεξε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή 

ηεο Αγίαο Μαξίλαο / Κάησ ηαινχ θαη  

(β) κε ηελ επηπξφζζεηε ρσξνζέηεζε κηθξήο θιίκαθαο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (αλνηθηά 

γήπεδα) δηάζπαξησλ ζηηο παξαζεξηζηηθνχ ραξαθηήξα νηθηζηηθέο πεξηνρέο, ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 19 ζηξεκ. Οη ρψξνη απηνί ζα εμαζθαιηζηνχλ θαηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 
 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ –Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ –  Η. ΑΡΝΔΛΛΟ – Α. ΠΑΤΛΑΚΖ – Μ. ΛΗΟΝΖ 

  - 125 - 

Π.3.3.4-  Πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη αλαγθαία γε πνιηηηζηηθώλ  

ηελ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο πθίζηαληαη νη εμήο ρψξνη πνιηηηζκνχ: 

-  Σν κηθξφ ιανγξαθηθφ Μνπζείν Αγίαο Μαξίλαο, εληφο νηθηζκνχ  

-  Ζ παηξηθή νηθία Μίθε Θενδσξάθε, εληφο νηθηζκνχ Γαιαηά, ε νπνία αλαθαηλίζηεθε θαη 

ζα ιεηηνπξγήζεη σο Μνπζείν (120 ηκ) ζε νηθφπεδν 660 ηκ 

-  Σν κνπζείν Μάρεο Κξήηεο,  εληφο νηθηζκνχ Γαιαηά. 

Τπφ θαηαζθεπή είλαη ην Μλεκεηαθφ πγθξφηεκα  Μάρεο Κξήηεο ζην ιφθν πθνιηά ηεο ΓΚ 

Γαιαηά, ζε κεγάιε γεπεδηθή έθηαζε, ηνπ νπνίνπ φκσο ε θαηαζθεπή παξακέλεη ζηάζηκε. Ζ 

απνπεξάησζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνπ ζα θαιχςεη ζε κεγάιν βαζκφ ην έιιεηκα πνιηηηζηηθήο 

ππνδνκήο πνπ εκθαλίδεη ε ΓΔ ζήκεξα. 

εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηεο κηθξήο ρξνλναπφζηαζεο απφ ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, νη θάηνηθνη 

αιιά θαη νη παξαζεξηζηέο εμππεξεηνχληαη απφ ηηο ππνδνκέο ηεο πφιεο. Δπίζεο, ζε 

νξηζκέλεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ηεο ΓΔ ιεηηνπξγνχλ ζπλεδξηαθνί ρψξνη, νη νπνίνη 

δηαηίζεληαη γηα εθδειψζεηο. 

Παξά ηαχηα, γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, πξνηείλεηαη 

ε ρσξνζέηεζε ρψξνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θεληξνβαξηθά ζηελ παξαιηαθή δψλε. 

χκθσλα κε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα (0,20 ηκ/θαη) θαη δεδνκέλσλ ησλ πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ, ε απαηηνχκελε έθηαζε ηνπ  είλαη 1,5 - 2 ζηξεκ.  

Π.3.3.5-  Πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη αλαγθαία γε ζε ειεύζεξνπο ρώξνπο 

νηθηζκώλ 

ηελ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο ππάξρεη ν πλεχκνλαο πξαζίλνπ – αζιεηηζκνχ – αλαςπρήο ησλ 

Αγίσλ Απνζηφισλ (δεκνηηθή έθηαζε, 456 ζηξεκ.), ν νπνίνο εμππεξεηεί  φιν ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε ρσξνζέηεζε 

πάξθνπ πφιεο ζηνπο νηθηζκνχο ηεο ΓΔ. 

Με βάζε: 

-  ην πνιενδνκηθφ ζηαζεξφηππν ησλ 2,5 ηκ/ρξήζηε γηα ειεχζεξνπο  ρψξνπο (λεζίδεο 

πξάζηλνπ - πιαηείεο – παηδηθέο ραξέο – πάξθν) κέζα ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο, θαη 

-   εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ (2031) 20.000 ρξήζηεο (πξνζαχμεζε κφληκνπ 

πιεζπζκνχ θαηά 33% ιφγσ ηνπ  πεξηαζηηθνχ, παξαζεξηζηηθνχ, ηνπξηζηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο ΓE), 

πξνθχπηεη αλάγθε εμαζθάιηζεο 50 ζηξεκ. ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 

νηθηζηηθέο πεξηνρέο,  νη νπνίνη ζα εμαζθαιηζηνχλ θαηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ. 
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Π.4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΠ17 ΣΖ ΓΔ ΝΔΑ 
ΚΤΓΧΝΗΑ 

Σν Πξφγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο, πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα 

δξάζεσλ: ηηο κειέηεο Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ Δθαξκνγήο  (θηεκαηνγξάθεζε / γεσινγηθή 

/ πεξηβαιινληηθή / πνιενδνκηθή / πξάμε εθαξκνγήο) πνπ πξέπεη λα εθπνλεζνχλ (θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο) γηα ηηο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο [θεθ. 

Π.2, πίλαθαο Π.2-3], ηηο κειέηεο Δηδηθψλ Πεξηνρψλ γηα Αλάδεημε / Αλάπιαζε, θ.ιπ. πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηηο ζεζκνζεηήζεηο φπνπ απαηηνχληαη 

θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ.   

Πξψηε πξνηεξαηφηεηα, σζηφζν, είλαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ παξφληνο ΓΠ.  

Π.4.1 - ΦΟΡΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΠ  

χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2508/97 (ΦΔΚ 124/Α), γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ ζπζηήλεηαη ζρεηηθφο θνξέαο (λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ) αλά Ννκφ / Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ ηνπ Ννκνχ / ΠΔ.   

Δλαιιαθηηθά, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο / ζχζηαζεο 5κεινχο Δπηηξνπήο κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο ΠΔ.  

ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (ΠΔ) Υαλίσλ κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ζπζηαζεί ηέηνηνη θνξείο. 

εκεηψλεηαη φηη έσο ζήκεξα ε ζχζηαζε ηέηνησλ θνξέσλ έρεη πξνρσξήζεη ζε ειάρηζηεο 

ΠΔ ηεο ρψξαο.  

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241/Α/2016), άξζξν 7, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠ / ΥΟΟΑΠ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο.  

 

                                                           
17

 Με ηνλ Ν.4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α/2014) ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2508/1997 θαηαξγήζεθε. Χζηφζν, ε εθπφλεζε 
ηεο παξνχζαο κειέηεο "ζπλερίζηεθε" κε βάζε ηνλ Ν.2508/1997, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13α ηνπ 
Ν.4269/2014. ηε ζπλέρεηα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4269/14 θαηαξγήζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 
ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241/Α/2016). ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Ν. 4447/16 αλαθέξεηαη φηη 
«Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ή ηξνπνπνίεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ, Σρεδίνπ Φσξηθήο θαη 
Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο θαη Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ ζπλερίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
δπλάκεη ησλ νπνίσλ εθπνλνχληαη». πλεπψο ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπλερίδεηαη κε βάζε ηνλ 
Ν.2508/1997. Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη, ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θξίλεηαη 
ζθφπηκν θαη αλαγθαίν   ην θεθάιαην Π.4 λα ππνβιεζεί ζε "νξηζηηθή κνξθή" ζην Β2  ππν-ηάδην ηεο κειέηεο, 
φηαλ νη πξνηάζεηο ηνπ ΓΠ ζα έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 
ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, ην αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα Γήκνπ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ αιιά (θπξίσο) ηελ 
ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. πκπεξαζκαηηθά: ζην παξφλ Β1 ππν-ηάδην ν Φνξέαο Δθαξκνγήο ηνπ ΓΠ 
αλαθέξεηαη κε βάζε ηνλ Ν.2508/1997 θαη νη πξνβιέςεηο ζην Πξφγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ 
πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε δξάζεηο – έξγα πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα ηεο πξψηεο 5εηίαο απφ ηε 
ζεζκνζέηεζή ηνπ.  
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Π.4.2 - ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΗΗΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΜΔ 
ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ            

Ζ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ πξνυπνζέηεη ηελ εκπινθή θνξέσλ 

ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ αλεχξεζε ηνκέσλ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηψλ.  

ε φ,ηη αθνξά ην δεκφζην ηνκέα, ην θάζκα ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ θαιχπηεη φια ηα 

επίπεδα απφ ην ηνπηθφ έσο ην πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ, αλάινγα ηεο ζεκαζίαο, ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο, ηεο γεσγξαθηθήο εκβέιεηαο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θάζε δξάζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα:  

Α.  Γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο αξκφδηα ππεξεζία 

(Ν.2508/1997) είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ην ΓΠ 

εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά 

απφ γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ θαη ηνπ ΤΠΟΘΑ. 

 χκθσλα κε ηνλ Ν.4447/2016, ηα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα (πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηα 

ΓΠ) ζεζκνζεηνχληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ  Υαλίσλ θαη ηνπ ΚΔΤΠΟΘΑ. 

 εκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα κειέηε εθπνλείηαη θαη ζεζκνζεηείηαη κε ηελ πξντζρχνπζα 

λνκνζεζία (Ν.2508/1997).  

Β. Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ ινηπψλ επηπέδσλ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο ηα Πνιενδνκηθά ρέδηα Δθαξκνγήο (ΠΔ) ηνπ 

Ν.4447/2016, αξκφδηνο πιένλ γηα ηελ έγθξηζή ηνπο είλαη ν Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ θαη ηνπ ΤΠΟΘΑ. 

Γ. Γηα ηηο αλαπιάζεηο ηνπηθήο ζεκαζίαο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο είλαη 

ν Γήκνο Υαλίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα Παξαθνινχζεζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ 

ΓΠ.  

Γ. Γηα ηα έξγα ηερληθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο αξκφδηνη θνξείο είλαη, θαηά 

πεξίπησζε, ν Γήκνο Υαλίσλ, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη νη Κεληξηθνί Φνξείο.  

Δ. Γηα ππεξηνπηθά έξγα ρξεηάδεηαη ν ζπληνληζκφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ηνλ Φνξέα 

Παξαθνινχζεζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ ΓΠ θαζψο θαη κε ηνπο θαζ' χιελ αξκφδηνπο 

θνξείο.  

Σ.  ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ (π.ρ. επηρεηξεκαηηθά πάξθα) απαηηείηαη θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Ε. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ πξνψζεζε έξγσλ πεξηθεξεηαθήο ή/θαη εζληθήο εκβέιεηαο 

απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο.  
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Π.4.3 - ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ   

Π.4.3.1 - Μειέηεο πνιενδόκεζεο ησλ νηθηζηηθώλ ππνδνρέσλ / πεξηνρώλ 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο 

Απαηηείηαη ε αλάζεζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ πνιενδφκεζεο θαζψο θαη πξάμεσλ 

εθαξκνγήο ζε πεξηνρέο εληφο ησλ πθηζηάκελσλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ αιιά θαη ησλ 

πξνηεηλφκελσλ επεθηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα Πνιενδνκηθά ρέδηα Δθαξκνγήο (ΠΔ) ηνπ 

Ν.4447/2016. Καηά πξνηεξαηφηεηα (πξψηε 5εηία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ) πξνηείλεηαη ε 

πνιενδφκεζε θαη επέθηαζε ησλ νηθηζκψλ: Αγία Μαξίλα θαη Κάησ ηαιφο θαζψο θαη κηθξή 

επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεο Παξεγνξηάο [πίλαθαο Π.2-3 θεθ. Π.2].  

Οη νηθηζκνί Αγία Μαξίλα θαη Κάησ ηαιφο έρνπλ έληνλν ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα, είλαη 

νξηνζεηεκέλνη, κε ξαγδαία πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζηνλ νηθηζκφ Αγία Μαξίλα δηαζψδεηαη ν παιηφο νηθηζηηθφο ππξήλαο πνπ 

ρξήδεη αλάπιαζεο. ε φ,ηη αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ηεο Παξεγνξηάο 

αθνξά έθηαζε κφιηο ~15 ζηξεκκάησλ, πνπ δελ ελζσκαηψζεθε θαηά ηελ πνιενδφκεζή 

ηεο ιφγσ αζάθεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο ΓΔ. 

ηνλ πίλαθα Π.4-1 απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά αθελφο νη πξνηεηλφκελεο κειέηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πνιενδφκεζε ησλ παξαπάλσ νηθηζκψλ θαη αθεηέξνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ηεο πνιενδφκεζεο αλά νηθηζκφ. ην θφζηνο απηφ, πνπ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα εθηηκάηαη 

ζε € 700 / ζηξέκκα, πεξηιακβάλεηαη ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ: θηεκαηνγξάθεζεο, 

πνιενδφκεζεο, πξάμεο εθαξκνγήο, γεσινγηθή, πεξηβαιινληηθή, νξηνζέηεζεο ξεκάησλ 

θαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α., δεδνκέλνπ φηη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία αλαζέζεσλ επηβάιιεη ηελ 

παξνρή ζρεηηθψλ εθπηψζεσλ.  

εκεηψλεηαη φηη γηα λα αλαηεζεί ε εθπφλεζε ησλ παξαπάλσ κειεηψλ αξθεί λα 

εμαζθαιηζηνχλ ηα αληίζηνηρα πνζά ζε πνζνζηφ 70%, εθφζνλ ζηε ζπλέρεηα νη 

παξαπάλσ κειέηεο (δχλαηαη λα) απηνρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο πξνθαηαβνιέο θαηά ηελ 

έθδνζε ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ. Δπηπιένλ, απφ ηηο εηζθνξέο 

ζε ρξήκα πνπ πξνβιέπνληαη ρξεκαηνδνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα ηα απαηηνχκελα έξγα 

ππνδνκήο, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 
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Πίλαθαο Π.4-1: Πξνηεηλόκελεο Μειέηεο Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ Δθαξκνγήο (ΠΔ)  

Μειέηε θηεκαηνγξάθεζεο, 

πνιενδόκεζεο, πξάμεο εθαξκνγήο, 

νξηνζέηεζεο ξεκάησλ θαη γεσινγηθήο 

ζεώξεζεο νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ  

(πεξηνρή εληφο νξίσλ + επεθηάζεηο) 

Έθηαζε  

(ζηξεκκ.) 

ΚΟΣΟ 

(ζε επξψ) 

Αγία Μαξίλα (ΠΔ4) ~1.025 ~720.000,00 

Κάησ ηαιφο (ηκήκα ηεο ΠΔ3) ~425 ~300.000,00 

Παξεγνξηά (ηκήκα ηεο ΠΔ1) ~15   ~30.000,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ~1.470 ~1.050.000,00 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο 

Π.4.3.2 – Σνπηθέο /  εκεηαθέο Πνιενδνκηθέο Παξεκβάζεηο 

Σνπηθέο /  ζεκεηαθέο πνιενδνκηθέο, παξεκβάζεηο εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ:  

(α) ζηνπο ππξήλεο ησλ νηθηζκψλ, γηα ηε δηαπιάηπλζε νδψλ, ηελ εμαζθάιηζε ειεχζεξσλ 

ρψξσλ (π.ρ. πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, θ.ν.θ.), αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη νηθηζκνί απηνί 

ζα πνιενδνκεζνχλ (ζπλνιηθά) ή φρη ή έσο φηνπ πνιενδνκεζνχλ. Οη επεκβάζεηο απηέο 

ζα εληνπηζηνχλ / αμηνινγεζνχλ κε ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα (Π.4.3.3) 

(β) ζηελ είζνδν/ πεξηθέξεηα θάζε νηθηζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ππαίζξησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο, δεδνκέλνπ φηη πθηζηάκελνη (φπνπ ππάξρνπλ) δελ επαξθνχλ.  

Π.4.3.3 - Μειέηεο αλάπιαζεο / αλάδεημεο  

Αθνξά εθηάζεηο εληφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ: 

 Μειέηε Αλάπιαζεο / Αλάδεημεο θεληξηθήο πεξηνρήο νηθηζκνχ Αγίαο Μαξίλαο (Άλσ 

Αγία Μαξίλα / παιαηφο ππξήλαο) 

 Μειέηε Αλάπιαζεο / Αλάδεημεο θεληξηθήο πεξηνρήο νηθηζκνχ Γαξάηζνπ 

 Μειέηε Αλάπιαζεο / Αλάδεημεο θεληξηθήο πεξηνρήο νηθηζκνχ Γαιαηά 

 Μειέηε Αλάπιαζεο / Αλάδεημεο πεξηνρήο πιαηείαο Ππζίαο νηθηζκνχ Μαθξχ Σνίρνπ  

 Μειέηε Αλάπιαζεο / Αλάδεημεο πιαηείαο νηθηζκνχ ηαινχ (Άλσ ηαιφο / λφηηα 

απφιεμε νηθηζκνχ) 

 Μειέηε Αλάπιαζεο / Αλάδεημεο ηκήκαηνο ΠΔΟ (ρξήζεηο ππεξηνπηθνχ εκπνξίνπ) 

ζηελ πεξηνρή Μαθξχο Σνίρνο – Παξεγνξηά, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εηζφδνπ ζηελ 

πφιε Υαλίσλ  
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Π.4.3.4 - Δηδηθέο κειέηεο αμηνπνίεζεο / αλάδεημεο / ρσξνζέηεζεο πεξηνρώλ  

Αθνξά εθηάζεηο εθηφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ: 

 Μειέηε αλάπιαζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ απφ αλαηνιηθφ φξην ηεο ΓΔ έσο 

Αγίνπο Απνζηφινπο, γηα ηε δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ θαη πεδνδξφκσλ 

 Οινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπ "Μεηξνπνιηηηθνχ 

Πάξθνπ Αγίσλ Απνζηφισλ", γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο 

 Μειέηε Καηαδπηηθψλ Πάξθσλ Αγίαο Μαξίλαο, Θενδσξνπνχιαο θαη Λαδαξέησλ.  

 Μειέηε αθηνκεραληθήο δηάβξσζεο αθηψλ ΓΔ θαη ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ 

 Μειέηε λφηηνπ πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ ζχλδεζεο ησλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ (κεηαμχ 

ΠΔΟ θαη ΒΟΑΚ) 

 Μειέηε δηεξεχλεζεο ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ησλ θνηκεηεξίσλ Γαξάηζνπ θαη 

Γαιαηά 

 Μειέηε ρσξνζέηεζεο λένπ θνηκεηεξίνπ ζηελ πεξηνρή ΠΔΠΓ-Γ (Γεσξγίαο) λφηηα ηνπ 

ΒΟΑΚ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ΓΚ Αγίαο Μαξίλαο θαη ΣΚ ηαινχ 

Π.4.3.5 - Λνηπέο δξάζεηο / κειέηεο / έξγα18  

 Γηακφξθσζε Άιζνπο Υξπζήο Αθηήο 

 Απαιινηξίσζε ηνπ ρψξνπ γηα ηε δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκνπ απφ Κιαδηζφ πξνο 

Υξπζή Αθηή 

 Αλάπιαζε θεληξηθήο νδνχ Αγίσλ Απνζηφισλ (νδφο Νεάξρνπ) 

 Αλάπιαζε πιαηείαο Γαιαηά 

 Γηακφξθσζε ηνπ πξψελ Γεκαξρείνπ ηεο Νέαο Κπδσλίαο ζε Γεκνηηθφ ρνιείν 

 Αλέγεξζε 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Κπδσλίαο (Παξεγνξηά) 

 Δλνπνίεζε Παηδηθνχ ηαζκνχ θαη Νεπηαγσγείνπ Γαιαηά 

 

                                                           
18

 Αλαθέξνληαη κφλν απηέο, απφ ηηο φζεο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 5εηή 
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ (Μάτνο – Ηνχληνο 2015) θαη δελ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί.  
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Π.4.4 - ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ - ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ - 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2508/1997 (πξν-ηζρχνπζεο δηαηάμεηο) φηαλ θαη εθφζνλ 

ζπζηαζεί ν θαηάιιεινο Φνξέαο Γηαρείξηζεο / Δθαξκνγήο ησλ ΓΠ/ ΥΟΟΑΠ ζηελ ΠΔ 

Υαλίσλ πξέπεη λα θαηαξηίδεη εηήζηα θαη κεζνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα πινπνίεζήο ηνπο. 

Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη θαη λα 

εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ, ζηηο επηινγέο, ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 

ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο.  

ε απηφ ην πιαίζην, ε ζχληαμε αλαιπηηθνχ θαηαιφγνπ (κε ηηο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο, 

ηα ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηηο πηζαλέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο) θξίλεηαη ζθφπηκε κφλν γηα ηηο κειέηεο ηεο πξψηεο 5εηίαο, θνξέαο 

αλάζεζεο ησλ νπνίσλ ζα είλαη ν Γήκνο Υαλίσλ ή αληίζηνηρνο θνξέαο αλψηεξεο 

δηνηθεηηθήο βαζκίδαο.  

εκεηψλεηαη φηη, ζηνλ 5εηή Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 2014-2019 - πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξ. 331/15-05-2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ θαη 

ειέγρζεθε σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηεο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο κε ηελ 

ππ' αξ. 1022/12-06-2015 απφθαζε - δελ πεξηιακβάλνληαη νη πξναλαθεξφκελεο 

πνιενδνκήζεηο. πλεπψο, απαηηείηαη ε έληαμή ηνπο ζε ελδερφκελε αλαζεψξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ.   

ηνλ πίλαθα Π.4-2 απνηππψλεηαη ζπλνπηηθά ην πξφγξακκα πινπνίεζεο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ πξνηάζεσλ πνιενδφκεζεο. 

Πίλαθαο Π.4-2: Πξόγξακκα Τινπνίεζεο ησλ Πξνηάζεσλ Πνιενδόκεζεο ηεο 

πξώηεο 5εηίαο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔ Νέαο Κπδσλίαο 

 ΣΟΜΔΑ  

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΓΟΣΖΖ  

1
εο

 5εηίαο 

 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΜΔΣΡΑ/ ΈΡΓΑ  
ΚΟΣΟ  

(ζε επξψ) 
 2018 2019 2020 2021 2022 

 

I.  ΜΔΛΔΤΔΣ           

1  - ΠΔ Αγία Μαξίλα (ΠΔ4)   ~720.000,00       

2  - ΠΔ Κάησ ηαιφο (ηκήκα ΠΔ3)  ~300.000,00       

3  - ΠΔ Παξεγνξηά (ηκήκα ΠΔ1)  ~30.000       

ΤΝΟΛΟ  ~1.050.000,00       

Πεγή: Οκάδα κειέηεο 
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Π.4.5 - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Με βάζε ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζηνλ πίλαθα Π.4-3 αλαθέξνληαη 

(ελδεηθηηθά) πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ / έξγσλ πνπ ζα 

πξνηαζνχλ θαηά ην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξνχζαο κειέηεο (Β2 ππν-ηάδην). 

Πίλαθαο Π.4-3: Πηζαλέο Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο ησλ κειεηώλ / έξγσλ ηνπ ΓΠ 

Πξνγξάκκαηα κε 

Δπξσπατθή 

πγρξεκαηνδφηεζε 

ΔΠΑ 

2014-2020 

Δζληθά / Σνκεαθά 

Πξνγξάκκαηα 

ΔΠ: «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε / Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α.» 

ΔΠ: «Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία / ΔΠΑΝΔΚ» 

ΔΠ: «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

ΔΠ: «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα» 

ΔΠ: «Σερληθή Βνήζεηα» 

ΔΠ: «Αιηείαο θαη Θάιαζζαο» 

ΔΠ: «Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» 

Πεξηθεξεηαθφ 

Πξφγξακκα 
ΠΔΠ Κξήηεο 2014-2020 

Σακείν πλνρήο 

Δπξσπατθφ Σακείν Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (FEAD) 

Δπξσπατθφ Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (AMIF) 

Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο & Γηθηχσζεο:  

Horizon 2020, Urbact III, Life 2014-2020, Meditteranean, Balkan-Med, INTERREG-

EUROPE,  IPA CBC MED 

Δζληθνί πφξνη Δζληθνί πφξνη δεκφζησλ θνξέσλ (Γήκνο, Πεξηθέξεηα, Πξάζηλν Σακείν, θ.ιπ.) 

Ηδησηηθφο ηνκέαο 

 

 

 


