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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ                    Ανθαιμπώνη,   06 / 05 /2019        

     ΚΟΙΟ ΕΡΑΗΘΓΖΟΤ                            Αν. Πνςη.       6216    

ΔΕΙΟ ΙΖΚΩΑ ΠΓΔΖΑΔΑ         

       ΔΕΙΑΡΥΟ              

 

Τ Π Ο Ι Κ Ε Ι Α 

ηοσ Δεμάρτοσ Δήμοσ Ιηκώα Πεδηάδας θ. Δαταρία Ηαιογεράθε ζηεκ 

Δηαρθή Γπηηροπή Παραγωγής θαη Γμπορίοσ ηες Βοσιής ηωκ Γιιήκωκ επί 

ηοσ ζτεδίοσ κόμοσ ηοσ Τποσργείοσ Τποδομώκ θαη Ιεηαθορώκ «Ηύρωζε 

ηες από 21.2.2019 ύμβαζες Παρατώρεζες ηοσ Έργοσ «Ιειέηε – 

Ηαηαζθεσή – Υρεμαηοδόηεζε – Θεηηοσργία – σκηήρεζε θαη Γθμεηάιιεσζε 

ηοσ Κέοσ Δηεζκούς Αεροιημέκα Εραθιείοσ Ηρήηες θαη Ιειέηε – 

Ηαηαζθεσή θαη Υρεμαηοδόηεζε ηωκ Οδηθώκ ηοσ σκδέζεωκ» 

 

Ο Κέος Δηεζκής  Αεροιημέκας Ηαζηειιίοσ απμηειεί ημ μεγαιύηενεξ ζεμα-

ζίαξ ένγμ πμο πνόθεηηαη κα οιμπμηεζεί ζηεκ Κνήηε, ημ μπμίμ ζα απμηειέζεη 

ηεκ θύνηα πύιε εηζόδμο θαη βάζε γηα ηεκ παναπένα ημονηζηηθή ακάπηολε, όπη 

μόκμ γηα ημ ίδημ ημ κεζί αιιά γηα μιόθιενμ ημκ Γιιαδηθό πώνμ θαη ηεκ 

ειιεκηθή μηθμκμμία, πμο ζε πενίμδμ θνίζεξ ακαδεηεί ακαπηοληαθέξ δηελόδμοξ. 

Έκα ένγμ πμο λεθίκεζε από ημ 2003 με ηεκ ελαγγειία ηεξ ηόηε πμιηηηθήξ 

εγεζίαξ ημο Υπμονγείμο Μεηαθμνώκ, έπεηηα από πμιιέξ ελαγγειίεξ, 

ακαβμιέξ θαη αθόμε πενηζζόηενα εμπόδηα, ημ ένγμ αοηό λεθηκά, μεηά από 16 

πνόκηα. Βνηζθόμαζηε ζήμενα εδώ, πάνε ζηηξ ζοζηεμαηηθέξ εκένγεηεξ ημο 

ζεμενηκμύ Τποσργού Τποδομώκ θαη Ιεηαθορώκ θ. Υρήζηοσ πίρηδε, θαη 

ηςκ οπενεζηαθώκ παναγόκηςκ, γεγμκόξ πμο πνέπεη κα ημ ακαγκςνίζμομε 

δεμόζηα.  
 



[2] 
 

Ο Δήμμξ Μηκώα Πεδηάδαξ πμο επηιέπηεθε κα θηιμλεκήζεη αοηό ημ  μεγάιεξ 

εζκηθήξ θιίμαθαξ ένγμ οπμδμμήξ  ημ μπμίμ ακαμθίβμια επενεάδεη θαη 

επακαπνμζδημνίδεη ηα μηθμκμμηθά, θμηκςκηθά, πενηβαιιμκηηθά θαη ζοκμιηθά ηα 

ακαπηοληαθά δεδμμέκα ηεξ πενημπήξ. Αοηή ε ακαηνμπή ηςκ μέπνη ζήμενα 

δεδμμέκςκ πνέπεη ζε θάζε πενίπηςζε κα έπεη ζεηηθό πνόζεμμ γηα ημ ζύκμιμ 

ημο Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ θαη ηεξ Πενηθένεηαξ  Κνήηεξ, ηόζμ 

βναποπνόζεζμα όζμ θονίςξ μαθνμπνόζεζμα, απμδεπόμεκμη θαη ηηξ όπμηεξ 

ανκεηηθέξ επηπηώζεηξ ημο ένγμο (απώιεηα παναγςγηθήξ γεξ θαη ακηίζημηπςκ 

ζέζεςκ ενγαζίαξ, δέζμεοζε θοζηθώκ πόνςκ θ.ιπ.), οπό ηεκ αοημκόεηε 

πνμϋπόζεζε όηη ημ ένγμ ηαοηόπνμκα ζα απμηειέζεη έκα ζεμακηηθό (αιιά όπη 

ημκ μμκαδηθό) ποιώκα ακάπηολεξ. 

Ε Δεμμηηθή Ανπή ημο Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ, ήδε από ημ 2011 πμο ακέιαβε 

ηεκ δημίθεζε ημο Δήμμο μέπνη θαη ζήμενα, έιαβε με πνςημβμοιία ηεξ 

Απμθάζεηξ ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο, ζέημκηαξ έκα ζαθέξ θαη ζογθεθνημέκμ 

πιαίζημ δηεθδηθήζεςκ, μη μπμίεξ αθμνμύκ ηόζμ ζηεκ ηνμπμπμίεζε ηεξ 

Σύμβαζεξ Παναπώνεζεξ ακαθμνηθά με ηηξ πνμηάζεηξ ημο Δήμμο Μηκώα 

Πεδηάδαξ, αιιά θαη ζηα ζοκμδεοηηθά ένγα θαη δνάζεηξ πμο ζα έπνεπε κα 

πνμγναμμαηηζημύκ θαη κα πνεμαημδμηεζμύκ, πανάιιεια με ηεκ δηαδηθαζία 

οιμπμίεζεξ ημο  Κέοσ Δηεζκούς Αεροιημέκα Ηαζηειιίοσ.  

Ωξ Δεμμηηθή Ανπή ζέιαμε κα επηζεμάκμομε, ελ ανπήξ, όηη ημ ένγμ ηεξ 

θαηαζθεοήξ ημο Κέοσ Δηεζκούς Αεροιημέκα Ηαζηειιίοσ όπςξ θαη θάζε 

μεγάιμ ένγμ δεκ ζα πνέπεη θαη δεκ μπμνεί κα απμηειεί ακηηθείμεκμ 

μηθνμθμμμαηηθήξ εθμεηάιιεοζεξ άιια απαηηεί μηα εονεία ζοκεκκόεζε θαη 

δηαθμμμαηηθή ζοκαίκεζε θαη ζοκενγαζία ημο ζοκόιμο ηςκ πμιηηηθώκ θμμμάηςκ 

θαη θμνέςκ γηαηί δεκ αθμνά μόκμ ηεκ πενημπή μαξ άιια ηεκ Κνήηε μιόθιενε.  

Ε Δεμμηηθή Ανπή, με μμόθςκεξ Απμθάζεηξ ηςκ Σοιιμγηθώκ Ονγάκςκ ηεξ, 

πένα θαη έλς από μηθνμθμμμαηηθέξ θαη παναηαληαθέξ ζθμπημόηεηεξ, 

απμδεηθκύμκηαξ όηη δεηήμαηα ηέημημο μεγέζμοξ απαηημύκ εονεία ζοκαίκεζε 

θαη μεζμδηθή δηεθδίθεζε, θαη ζε ζοκενγαζία με ημο θμνείξ ημο ηόπμο μαξ, 

έπεη θαηαζέζεη έκα πιήνεξ θαη ζογθεθνημέκμ δηεθδηθεηηθό πιαίζημ, ημ μπμίμ 

ηενανπεμέκα  ζαξ θαηαζέημομε ςξ  θαηςηένς: 

1. Δίθαηεξ Απαιιμηνηώζεηξ πενημοζηώκ πμο ζίγμκηαη.  

Έκα μεγάιμ ζέμα θονίςξ γηα ημοξ ακζνώπμοξ πμο πάκμοκ ημ μεγαιύηενμ 

μένμξ ηεξ πενημοζίαξ ημοξ θαη μέκμοκ αθηήμμκεξ ζημκ ηόπμ ημοξ. Ωξ 

Δεμμηηθή Ανπή με αίζζεμα εοζύκεξ απέκακηη ζημοξ θαημίθμοξ ηεξ πενημπήξ, 

( 1783/06.02.2019 επηζημιή Δεμάνπμο Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ), έκακηη 

ηεξ Έθζεζεξ Γθηίμεζεξ ηεξ πηζημπμηεμέκεξ εθηημήηνηαξ ημο Υπμονγείμο 
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Οηθμκμμηθώκ γηα ημκ οπμιμγηζμό ηεξ αλίαξ ηςκ οπό απαιιμηνίςζε 

ηδημθηεζηώκ, δεημύμε από ημοξ ζοκανμόδημοξ Υπμονγμύξ, κα εκενγμπμηεζεί 

ανμμδίςξ, θαη ζηεκ πενίπηςζε ηεξ θαηαζθεοήξ ημο Νέμο Αενμδνμμίμο 

Καζηειιίμο, ε δηάηαλε ημο άνζνμο 7 Ν. 1859/1989 πμο ζέζπηζε, ίζςξ γηα 

πνώηε θμνά, ζομπιενςμαηηθή, πένακ ηεξ κόμημεξ απμδεμίςζεξ, γηα ηεκ 

απαιιμηνίςζε, με θμηκςκηθά θνηηήνηα, με ημκ όνμ “πνεμαηηθή θμηκςκηθή 

απμθαηάζηαζε” οπέν ηςκ ηδημθηεηώκ, ηςκ αγνμηώκ, ηςκ θηεκμηνόθςκ θαη 

ηςκ αγνμηηθώκ εθμεηαιιεύζεςκ, γηα ηηξ απαιιμηνηώζεηξ πμο έγηκακ γηα ηεκ 

θαηαζθεοή ηςκ ένγςκ. 

2. Φνεμαημδόηεζε εκόξ εηδηθμύ πνεμαημδμηηθμύ ακαπηοληαθμύ 

πνμγνάμμαημξ ηςκ ένγςκ θαη ηςκ δνάζεςκ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζημ 

οπό εθπόκεζε « Γηδηθό Ακαπηοληαθό Σπέδημ ημο Δήμμο Μηκώα 

Πεδηάδαξ». 

Ο Δήμμξ Μηκώα Πεδηάδαξ έπεη οπό θαηάνηηζε ημ « Γηδηθό Ακαπηοληαθό 

Σπέδημ ημο Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ», ςξ έκα απαναίηεημ μεζμδμιμγηθό 

ενγαιείμ, από ημ μπμίμ ζα πνμθύρμοκ ζογθεθνημέκα ένγα θαη δνάζεηξ πνμξ 

οιμπμίεζε, πνμθεημέκμο μ Δήμμξ Μηκώα Πεδηάδαξ κα αθμμμηώζεη ζ’ επίπεδμ 

οπμδμμώκ θαη ιεηημονγηώκ, ηηξ ζοκέπεηεξ από ηεκ ιεηημονγία ημο Νέμο 

Δηεζκμύξ Αενμδνμμίμο Καζηειιίμο. Σηεκ θαηεύζοκζε αοηή απαηηείηαη ε 

ζεζμμζέηεζε εκόξ εηδηθμύ πνεμαημδμηηθμύ ακαπηοληαθμύ πνμγνάμμαημξ, ημ 

όπμημ κα εκζςμαηώκεη ημ ζύκμιμ ηςκ ένγςκ θαη ηςκ δνάζεςκ ημο « Γηδηθμύ 

Ακαπηοληαθμύ Σπεδίμο ημο Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ», όπςξ γηα πανάδεηγμα 

ημ εηδηθό ακαπηοληαθό πνόγναμμα « Κνήηε Πνάζηκε Ακάπηολε» πμο οιμπμηεί 

ε Πενηθένεηα Κνήηεξ..      

3. Γθπόκεζε «Τμπηθμύ Φςνμηαληθμύ Σπεδίμο ημο Δήμμο Μηκώα 

Πεδηάδαξ». 

Ε εθπόκεζε ημο Τμπηθμύ Φςνμηαληθμύ Σπεδίμο ημο Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ 

απμηειεί γηα εμάξ απαναίηεηε αθεηενία πανάιιειε με αοηή ηεξ θαηαζθεοήξ 

ημο Νέμο Αενμδνμμίμο Καζηειιίμο. Σε ζοκενγαζία με ηα ζοκανμόδηα 

Υπμονγεία Υπμδμμώκ θαη Μεηαθμνώκ, Πενηβάιιμκημξ θαη Γκένγεηαξ 

ακαμέκμομε θαη ειπίδμομε άμεζα, ηεκ πνεμαημδόηεζε ηεξ μειέηεξ γηα ημ 

Τμπηθό Φςνηθό Σπέδημ ημο Δήμμο πμο ζα θαζμνίζεη ηηξ πνήζεηξ γεξ ώζηε με 

ηεκ έκανλε ημο ένγμο κα πνμζηαηέρμομε ηεκ πενημπή από ηεκ άκανπε δόμεζε.  

4. Ακηαπμδμηηθά ηέιε γηα ένγα θαη θμηκςκηθέξ δνάζεηξ οπέν-ημπηθήξ 

εμβέιεηαξ. 
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Τμ 2% επί ηςκ αθαζανίζηςκ εζόδςκ εθ ηςκ μπμίςκ ημ 1% απεοζείαξ ζημ 

Δήμμ Μηκώα Πεδηάδαξ θαη άιιμ 1% ζημοξ Δήμμοξ ηεξ ΠΓ Εναθιείμο γηα 

ένγα θαη θμηκςκηθέξ δνάζεηξ οπένημπηθήξ εμβέιεηαξ. Οη πνμηάζεηξ πμο ζα 

θαηαζέηεη μ Δήμμξ Μηκώα θαη ιεηημονγμύκ πνμζζεηηθά με οπμδμμέξ πμο ζα 

παναθηενίδμκηαη ςξ οπέν ημπηθέξ θαζώξ θαη θμηκςκηθέξ δνάζεηξ οπέν-

ημπηθμύ παναθηήνα, ζα πνέπεη κα θαημπονςζεί ζεζμηθά, όηη ζα πνμεγμύκηαη 

ζηεκ αλημιόγεζε θαη ζηεκ οιμπμίεζή ημοξ.    

Γπίζεξ ζα πνέπεη κα θαημπονςζεί κμμμζεηηθά, ε δηαδηθαζία  απόδμζεξ ημο 

2% επί ηςκ αθαζανίζηςκ εζόδςκ, θαη κα μεκ επαθίεηαη ζηεκ δηαθνηηηθή 

εοπένεηα ημο εθάζημηε Υπμονγμύ Υπμδμμώκ θαη Μεηαθμνώκ.    

  

5. Οκμμαζία ημο Νέμο Αενμδνμμίμο. 

 

Σηεκ μκμμαζία ημο Νέμο Δηεζκμύξ Αενμιημέκα Εναθιείμο Κνήηεξ, ζα πνέπεη 

κα πνμζηεζεί θαη ε μκμμαζία ημο Καζηειιίμο πμο ημ θηιμλεκεί, θαη κα 

ακαγνάθεηαη πιέμκ ςξ  «Νέμξ Δηεζκήξ Αενμιημέκαξ Εναθιείμο-Καζηειιίμο 

Κνήηεξ». 

 

6. Γθανμμγή Μειέηεξ Πενηβαιιμκηηθώκ Γπηπηώζεςκ. 

 

Δεημύμε ηεκ πιήνε εθανμμγή ηεξ ηνμπμπμηεμέκεξ Μειέηεξ 

Πενηβαιιμκηηθώκ Γπηπηώζεςκ με βάζε ηηξ παναηενήζεηξ θαη επηζεμάκζεηξ 

πμο έπμοκ γίκεη από ημοξ ημπηθμύξ οπενεζηαθμύξ θμνείξ. Θα πνέπεη κα 

πνμβιεθζεί ε ζύζηαζε εκόξ ημπηθμύ θμνέα ζηεκ πενημπή, ζημκ μπμίμ ζα 

ζομμεηέπμοκ εθπνόζςπμη ημο Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ θαη ηεξ Πενηθένεηαξ 

Κνήηεξ, ημο ΤΓΓ Κνήηεξ θαη ηςκ ημπηθώκ θμνέςκ, πμο ανμμδηόηεηα ζα έπεη 

ημκ έιεγπμ ηεξ ηήνεζεξ ηςκ όνςκ ηεξ Μειέηεξ Πενηβαιιμκηηθώκ 

Γπηπηώζεςκ ηδηαίηενα ζηα επίπεδα ηςκ νύπςκ θαη ημο ζμνύβμο.    
 

Σθμπόξ ημο ζα είκαη μ εκημπηζμόξ θαη ε αλημιόγεζε ηςκ βαζηθώκ 

επηπηώζεςκ ζημ πενηβάιιμκ, ζηεκ πενηγναθή ηςκ μέηνςκ γηα ηε πνόιερε, ε 

μείςζε ή ε απμθαηάζηαζε ηςκ ανκεηηθώκ επηπηώζεςκ ζημ πενηβάιιμκ, ε 

ελέηαζε ηςκ εκαιιαθηηθώκ ιύζεςκ με ζηόπμ ηεκ απμηειεζμαηηθόηενε 

ιεηημονγία (ημο ένγμο ή ηεξ δναζηενηόηεηαξ) με ηηξ ειάπηζηεξ 

πενηβαιιμκηηθέξ επηπηώζεηξ ζύμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία.  

 

7. Καημπύνςζε ηεξ ζομμεημπήξ ημο Δεμάνπμο Μηκώα Πεδηάδαξ ζημ 

Δημηθεηηθό Σομβμύιημ ηεξ Γηαηνείαξ δηαπείνηζεξ ημο Νέμο 

Αενμδνμμίμο.     
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Καηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ οπμγναθήξ ηεξ Σύμβαζεξ Παναπώνεζεξ ζημ Καζηέιιη 

ηεκ 21.02.2019, μ πανηζηάμεκμξ Υπμονγόξ Υπμδμμώκ θαη Μεηαθμνώκ αιιά 

θαη μ εθπνόζςπμξ ηεξ ακαδόπμο εηαηνείαξ, μεηά από ηεκ ημπμζέηεζε ημο 

Δεμάνπμο, δεμόζηα δεζμεοηήθακ αμθόηενμη, όηη μ εθπνόζςπμξ ημο Γιιεκηθμύ 

Δεμμζίμο ζημ Δημηθεηηθό Σομβμύιημ ηεξ Γηαηνείαξ Δηαπείνηζεξ ημο Νέμο 

Αενμδνμμίμο, δηα ημο ανμόδημο Υπμονγμύ Υπμδμμώκ θαη Μεηαθμνώκ, ζα είκαη 

μ Δήμανπμξ Μηκώα Πεδηάδαξ. Αοηή ε δεμόζηα δέζμεοζε ζα πνέπεη κα 

απμηοπςζεί θαη ζεζμηθά. 

 

8. Καημπύνςζε ηεξ πνμηεναηόηεηαξ πμο ζα έπμοκ ζηηξ πνμζιήρεηξ ημο 

πνμζςπηθμύ ημο Νέμο Αενμδνμμίμο μη δεμόηεξ ημο Δήμμο Μηκώα 

Πεδηάδαξ.    

Καηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ οπμγναθήξ ηεξ Σύμβαζεξ Παναπώνεζεξ ζημ Καζηέιιη 

ηεκ 21.02.2019, μ πανηζηάμεκμξ Υπμονγόξ Υπμδμμώκ θαη Μεηαθμνώκ αιιά 

θαη μ εθπνόζςπμξ ηεξ ακαδόπμο εηαηνείαξ, μεηά από ηεκ ημπμζέηεζε ημο 

Δεμάνπμο, δεμόζηα δεζμεοηήθακ αμθόηενμη, γηα ηεκ πνμηεναηόηεηα πμο ζα 

έπμοκ ζηηξ πνμζιήρεηξ ημο πνμζςπηθμύ ημο Νέμο Αενμδνμμίμο δεμόηεξ ημο 

Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ. Αοηή ε δεμόζηα δέζμεοζε ζα πνέπεη κα απμηοπςζεί 

θαη ζεζμηθά. 

9. Μεηεγθαηάζηαζε ηςκ μηθηζμώκ άμεζεξ γεηηκίαζεξ με ημ Νέμ Δηεζκέξ 

Αενμδνόμημ Καζηειιίμο . 

Με ηεκ ιεηημονγία ημο Νέμο Δηεζκμύξ Αενμδνόμημο Καζηειιίμο, επηβάιιεηαη 

κα ιεθζεί μένημκα από ηα ζοκανμόδηα Υπμονγεία Υπμδμμώκ θαη Μεηαθμνώκ, 

Πενηβάιιμκημξ θαη Γκένγεηαξ θαη Οηθμκμμίαξ θαη Οηθμκμμηθώκ γηα ηεκ 

πνμμπηηθή ηεξ μεηεγθαηάζηαζεξ ημο ζοκόιμο ηςκ ζηγόμεκςκ μηθηζμώκ, 

εθόζμκ μη θάημηθμί ημοξ ημ επηιέλμοκ. Γηα ηεκ δοκαηόηεηα αοηή ζα πνέπεη κα 

οπάνλεη ακάιμγε κμμμζεηηθή νύζμηζε. Ακηίζημηπα ζα πνέπεη κα οπάνπεη 

ακάιμγε πνόβιερε γηα όζμοξ θαημίθμοξ επηιέλμοκ κα παναμείκμοκ ζημοξ 

ακςηένς μηθηζμμύξ, ζημοξ μπμίμοξ ζα πνέπεη κα δμζμύκ, μέζς 

πνεμαημδμηηθώκ πνμγναμμάηςκ, μη δοκαηόηεηεξ κα ακαζθεοάζμοκ ηηξ μηθίεξ, 

όπςξ γηα πανάδεηγμα με ζοζηήμαηα ζοκμιηθήξ επμμόκςζεξ ζημ θέιοθμξ ημο 

θηηνίμο θαη ζηα θμοθώμαηα.  

10. Οδηθή ζύκδεζε ημο Νέμο Αενμδνμμίμο Καζηειιίμο, εθηόξ ηςκ ήδε 

πνμβιεπόμεκςκ μδηθώκ πνμζβάζεςκ θαζώξ θαη αηέιεηα ζηε δηέιεοζε 

ηςκ θαημίθςκ ημο Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ από ηα μδηθά δίθηοα 

παναπώνεζεξ.  
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Απαηηείηαη ε εθπόκεζε ζογθμηκςκηαθήξ μειέηεξ γηα ηε δηαζύκδεζε ημο Νέμο 

Αενμδνμμίμο Καζηειιίμο με άιιεξ πενημπέξ ηεξ Κνήηεξ θαη πνεμαημδόηεζε 

ηςκ ζογθμηκςκηαθώκ ένγςκ πμο ζα πνμβιέπμκηαη από ηηξ μειέηεξ αοηέξ. 

Τέημηεξ πανεμβάζεηξ θνίκμκηαη απαναίηεηεξ θαη πνέπεη άμεζα κα λεθηκήζεη ε 

θαηαζθεοή ημοξ όπςξ μ Κόμβμξ ημο Καζηειιίμο θαη ηα οπόιμηπα ζοκμδά ένγα 

μδηθώκ ζοκδέζεςκ. 

Θεςνείηαη αοημκόεημ όηη μη μδηθέξ ζοκδέζεηξ ζα είκαη ειεύζενεξ δημδίςκ . 

 

11. Υθηζηάμεκα δίθηοα θμηκήξ ςθειείαξ θαη επάνθεηα οδνμδόηεζεξ ημο 

Νέμο Αενμδνμμίμο Καζηειιίμο θαη μεηαθμνάξ ηςκ θαοζίμςκ.  

Τμ Νέμ Αενμδνόμημ Καζηειιίμο απμηειεί έκα ένγμ ημο μπμίμο μη ιεηημονγίεξ 

ηδηαίηενα ζηεκ ύδνεοζε θαη ζηεκ θαηακάιςζε εκένγεηαξ θαηά ημοξ ζενηκμύξ 

μήκεξ, όπμο ζα ακαμέκεηαη θαη ε αολεμέκε ιεηημονγία ημο, ζα είκαη ηδηαίηενα 

αολεμέκεξ. Ωξ εθ ημύημο θαη με δεδμμέκεξ ηηξ ήδε αολεμέκεξ ακάγθεξ ημο 

οπάνπμκημξ πιεζοζμμύ ζα πνέπεη κα επακαζπεδηαζημύκ ηα δεδμμέκα ηεξ 

πανμπήξ κενμύ πνμξ ημ Νέμ Αενμδνόμημ Καζηειιίμο από ημ θνάγμα ημο 

Απμζειέμε θαζώξ θαη εκίζποζε δηθηύςκ Ειεθηνηθήξ δηαζύκδεζεξ γηα ηεκ 

θάιορε ηεξ μεγάιεξ αύλεζεξ θαηακάιςζεξ εκένγεηαξ θαη από ηεκ μενηά ηεξ 

ακαδόπμο θμηκμπναλίαξ ε οημζέηεζε ζηόπςκ μείςζεξ ηεξ θαηακάιςζεξ 

εκένγεηαξ ώζηε ημ αενμδνόμημ κα ιεηημονγήζεη ςξ πνάζηκμ αενμδνόμημ με ημ 

ειάπηζημ πενηβαιιμκηηθό απμηύπςμα. Ταοηόπνμκα ζα πνέπεη κα 

επακελεηαζηεί μ ηνόπμξ μεηαθμνάξ θαοζίμςκ θαη δηενεύκεζεξ ηεξ πνόηαζεξ 

γηα δεμημονγία κέμο αγςγμύ. 

12. Σύκδεζε ημο Βημιμγηθμύ ημο Καζηειιίμο με ημκ βημιμγηθό θαζανηζμό 

ημο  Νέμο Αενμδνμμίμο Καζηειιίμο. 

Θα πνέπεη κα γίκεη νεηή ακαθμνά γηα ημ όηη μ βημιμγηθόξ ζηαζμόξ ημο Νέμο 

Αενμδνμμίμο Καζηειιίμο ζα ζοκδεζεί με ημ βημιμγηθό θαζανηζμό ημο 

Καζηειιίμο.  

13. Ένγα ακηηπιεμμονηθήξ ζςνάθηζεξ θαη εκίζποζε ημο οδνμθόνμο 

μνίδμκηα ζηηξ πανοθέξ ηεξ δώκεξ απαιιμηνίςζεξ. 

Ε ακςηένς θαηεγμνία πανεμβάζεςκ ζα πνέπεη κα απμηειέζεη μηα λεπςνηζηή 

εκόηεηα ένγςκ, πενηιαμβακμμέκεξ ηεξ ιεθάκεξ ημο Καζηειιίμο, πμο 

θαηαζθεοάδεηαη ημ Νέμ Αενμδνόμημ Καζηειιίμο, ε μπμία απμηειεί ηεκ 

απμννμή ηςκ πεημενηκώκ βνόπηκςκ κενώκ ημο παναθείμεκμο μνεηκμύ όγθμο. 

Τα απαναίηεηα οδναοιηθά ένγα πμο ζα πνέπεη κα θαηαζθεοαζημύκ πνέπεη κα 

απμηειέζμοκ, ιόγς ημο μεγέζμοξ θαη ηεξ πμιοπιμθόηεηάξ ημοξ, ακηηθείμεκμ 

ημο Υπμονγείμο Υπμδμμώκ θαη Μεηαθμνώκ. Σομπεναζμαηηθά ηα όπμηα ένγα 
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ακηηπιεμμονηθήξ ζςνάθηζεξ, επηιεγμύκ, ζα πνέπεη κα ζοκδοαζημύκ θαη με 

ένγα πμο ζα εθμεηαιιεύμκηαη ηα όμβνηα πεημενηκά κενά πνμξ εκίζποζε ημο 

οδνμθόνμο μνίδμκηα εμπιμοηίδμκηάξ  αοηόκ.  

Πνμξ ηεκ θαηεύζοκζε αοηή ζεςνμύμε όηη ζα πνέπεη κα θαηαζθεοαζημύκ 

θνάγμαηα ηα μπμία ζα έπμοκ δηηηό νόιμ, αοηόκ ηεξ ακάζπεζεξ ηςκ νμώκ ηςκ 

βνόπηκςκ κενώκ αιιά θαη ηεξ απμζήθεοζεξ θαη εθμεηάιιεοζεξ ηςκ κενώκ 

αοηώκ ημοξ ζενηκμύξ μήκεξ.  

Ταοηόπνμκα εθηόξ από ημκ εμπιμοηηζμό ηςκ οθηζηάμεκςκ γεςηνήζεςκ 

αλημπμηώκηαξ ημ Φνάγμα Απμζειέμε, ζα πνέπεη κα γίκεη ακόνολε κέςκ 

ανδεοηηθώκ θαη οδνεοηηθώκ γεςηνήζεςκ πμο ζα ακηηθαηαζηήζμοκ θαη ζα 

ακαπιενώζμοκ ημο οδάηηκμ ηζμδύκαμμ πμο ζα απμννμθήζεη ημ Νέμ Δηεζκέξ 

Αενμδνόμημ. 

14. Ακηηθαηάζηαζε οθηζηάμεκςκ δηθηύςκ άνδεοζεξ, ύδνεοζεξ θαη 

δεμμηηθήξ μδμπμηίαξ θαζώξ θαη ακόνολε κέςκ ανδεοηηθώκ θαη 

οδνεοηηθώκ γεςηνήζεςκ από ηεκ θαηαζθεοή ημο Νέμο Αενμδνμμίμο 

Καζηειιίμο.     

Ε θαηαζθεοή ημο Νέμο Αενμδνμμίμο Καζηειιίμο, επενεάδεη άμεζα ηα 

οθηζηάμεκα δίθηοα άνδεοζεξ, ύδνεοζεξ θαη δεμμηηθήξ μδμπμηίαξ ζηεκ πενημπή 

πμο απαιιμηνηώκεηαη θαζώξ θαη ζε αθηίκα εθηόξ ηεξ ακςηένς πενημπήξ. Τα 

δίθηοα αοηά, ηδηαίηενα εθείκα ηεξ άνδεοζεξ θαη ηεξ ύδνεοζεξ, ε έθηαζε ηςκ 

μπμίςκ οπενβαίκεη ηα όνηα ηεξ δώκεξ πμο απαιιμηνηώκεηαη, πναθηηθά 

θαζίζηακηαη με ιεηημονγηθά. Ακηίζημηπα θαη ημ δεμμηηθό αγνμηηθό μδηθό 

δίθηομ, πμο απμθόπηεηαη, με ηεκ δώκε πμο απαιιμηνηώκεηαη, από ημ 

οπόιμηπμ ημήμα ημο, θαζίζηαηαη με ιεηημονγηθό θαη ζα πνέπεη κα 

επακαζπεδηαζηεί.  

  Θεςνμύμε όηη μη ακςηένς πανεμβάζεηξ, πμο αθμνμύκ ηεκ απμθαηάζηαζε 

ηςκ οπμδμμώκ από ηεκ θαηαζθεοή ημο Νέμο Αενμδνμμίμο Καζηειιίμο, ζα 

πνέπεη κα εκηαπζμύκ, από ηα ζοκανμόδηα Υπμονγεία, με ζογθεθνημέκε 

εκάνηζμε Σοιιμγηθή Απόθαζε Ένγμο (ΣΑΓ), ζημκ πνμϋπμιμγηζμό ημοξ, θαη ε 

πνεμαημδόηεζή ημοξ κα γίκεη είηε από ημ Πνόγναμμα Δεμμζίςκ Γπεκδύζεςκ 

ημοξ είηε από ημ Τμμεαθό ΓΣΠΑ ημοξ. 

15. Τεπκηθή θαη Νμμηθή Βμήζεηα Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ. 

Γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ ένγςκ θαη ηςκ δνάζεςκ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζημ οπό 

εθπόκεζε « Γηδηθό Ακαπηοληαθό Σπέδημ ημο Δήμμο Μηκώα Πεδηάδαξ»,  αιιά 

θαη γηα ηεκ παναθμιμύζεζε ηςκ πανεμβάζεςκ θαη ηςκ ζοκμδεοηηθώκ ένγςκ  




