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Πεξίιεςε

Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, απνηεινύλ πιένλ έλα θαζνξηζηηθό εξγαιείν
ζπιινγήο, αλάιπζεο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο πνηθίιισλ δεδνκέλσλ όπσο νηθηζηηθώλ θαη
πεξηβαιινληηθώλ.
Μηα ηέηνηα εθαξκνγή ζε έλα ζεζκνζεηεκέλν ΥΟΟΟΑΠ όπσο απηό ηνπ Πιαηαληά,
ΦΔΚ 472 ΑΑΠ/22-10-2007) αλαδεηθλύεη ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εκπεξηέρεη, θαη ν
εκπινπηηζκόο ηνπ κε λέα ζηνηρεία παξάιιεια κε ηε ζπλνιηθή ζεώξεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο
λνκνζεζίαο, θαζηζηνύλ απνηειεζκαηηθόηεξε ηε δηαρείξηζε ηνπ. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη πέληε θαη πιένλ ρξόληα
κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη απνηεινύλ πιηθό γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ, όπσο νξίδεηαη από ην Ν.
2508/1997.
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Abstract
Geographic Information Systems are a determinative tool in order to collect and process
all sorts of data such us environmental and land planning .
Such a law such us the institutionalized SXOOOAP of Platanias highlights the
management of information involved. Datas are enriched with new elements and in adittion to the
overview of the legislation, management of the information is more effective. Such a process is
necessary for understanding the impact 5,50 years after this law, as the results can be used in the
modification of this law as it is described in the law 2508/1997
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Δηζαγσγή
θνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κεηαθνξά ηνπ ΥΟΟΑΠ Πιαηαληά
ζε έλα ζύζηεκα GIS, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε θαη επνπηεία ηνπ πξώηνπ θαη ηελ
δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ εθπόλεζε απηνύ ηνπ ζέκαηνο απνηειεί
έλα επέιηθην θαη εύρξεζην πξντόλ γηα ην Γήκν Πιαηαληά, θαζώο ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα
πεξεηαίξσ αλάπηπμε απηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
Ζ πνξεία ηεο εθπόλεζεο απηνύ ηνπ ζέκαηνο αλαιύεηαη κέζα ζε πέληε θεθάιαηα ηα νπνία
πεξηέρνπλ, κε δύν ιόγηα, ηα εμήο:
Κεθάιαην 1: Παξνπζηάδνληαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. αλαιύεηαη ε
έλλνηα, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη εθαξκνγέο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ
εξγαιείνπ απηνύ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ
εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο όπσο είλαη ε γεσαλαθνξά, ε ςεθηνπνίεζε, θαη ε αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ.
Κεθάιαην 2:Αλαιύεηαη ν Γήκνο Πιαηαληά. Γίλνληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην
αβηνηηθό πεξηβάιινλ, όπσο γεσινγηθά , πδξνινγηθά θαη ζεηζκνινγηθά ζηνηρεία, αιιά θαη γηα ην
βηνηηθό πεξηβάιινλ όπσο είλαη ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο
Κεθάιαην 3: Γίλεηαη πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο.
Παξνπζηάδνληαη δεκνγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, θαζώο θαη παξνπζηάδνληαη ηα έξγα
ππνδνκήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο αιιά θαη ηα πεξηβαιινληηθά ηεο κεγέζε.
Κεθάιαην 4: Γίλνληαη θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο γηα ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη
ηα ρέδηα Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο θαζώο θαη γηα ηε λνκνζεζία πνπ ηα
δηέπεη.
Κεθάιαην 5: Αλαιύεηαη ην ΥΟΟΑΠ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πιαηαληά. Παξνπζηάδεηαη ε
νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζην νηθηζηηθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη ζηηο πεξηνρέο κε νηθηζηηθήο
αλάπηπμεο. Παξάιιεια ζεζκνζεηνύληαη νη Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ θαζώο θαη νη Πεξηνρέο
Δηδηθήο Πξνζηαζίαο
Κεθάιαην 6: Μειεηνύληαη νη επηπηώζεηο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ΥΟΑΑΠ, ζην
δνκεκέλν θαη ζην αδόκεην πεξηβάιινλ θαζώο θαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη
αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ.
Κεθάιαην 7: Πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ παξαπάλσ εξγαζία Γίλεηαη
αλαθνξά ζην πξόγξακκα ελεξγνπνίεζεο, ζηηο λέεο ρξήζεηο, αιιά θαη δηάθνξεο άιιεο πξνηάζεηο
γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο κειέηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ
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Κεθάιαην 8: Γίλεηαη κία πξόηαζε πξνθεηκέλνπ ην ΥΟΟΑΠ λα ελαξκνληζηεί κε ηελ
πξόζθαηε λνκνζεζία, δειαδή κε ην Νόκν πεξί βηνπνηθηιόηεηαο, ησλ κηθξώλ λεζησηηθώλ
πγξνηόπσλ, ηελ θήξπμε ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηνπ Μάιεκε αιιά θαη ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ
πνηακνύ Σαπξσλίηε.
Ζ κειέηε απηή ζπληάζζεηαη 5 ρξόληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ απηνύ, όπνπ πιένλ
ζύκθσλα κε ην Ν 2508/1997 είλαη δπλαηή ε αλαζεώξεζε ηνπ, νπόηε ηα όπνηα ζπκπεξάζκαηα
δηεμάγνληαη από ηε δηπισκαηηθή απηή, απνηεινύλ πξνβιεκαηηζκνύο θαη πξνηάζεηο γηα ηε κειέηε
αλαζεώξεζεο ε νπνία ζα μεθηλήζεη άκεζα από ην Γήκν Πιαηαληά.
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Κεθάιαην 1:Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (Γ..Π)

1.1 Γεληθά
Σα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ επξύηεξα γλσζηά σο G.I.S. (Geographic
Information Systems) είλαη έλα εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππάξρνπλ θαη ησλ γεγνλόησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην γεσγξαθηθό ρώξν.
Ζ ηερλνινγία ησλ GIS ζπκπιεξώλεη ηηο ζπλήζεηο εθαξκνγέο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ,
όπσο αλαδήηεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κέζσ ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο νπηηθήο απεηθόληζεο θαη
ηεο γεσγξαθηθήο αλάιπζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ράξηεο.
Απηή είλαη θαη ε εηδνπνηόο δηαθνξά ησλ GIS από ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη
γη‟ απηό θαζίζηαληαη πνιύηηκα ζε έλα κεγάιν εύξνο δεκνζίσλ νξγαληζκώλ θαη ηδησηηθώλ
επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ επεμήγεζε γεγνλόησλ, ηελ εθηίκεζε απνηειεζκάησλ, ην ζρεδηαζκό
ζηξαηεγηθώλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ. (Κσζηήο Κνπηζόπνπινο, Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηώλ θαη αλάιπζε ρώξνπ, 2005)
Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο GIS ν ρώξνο κνληεινπνηείηαη ζπγθεληξώλνληαο θαη
ζπλδπάδνληαο έλα πιήζνο πιεξνθνξηώλ. Γηα λα ην πεηπρεη απηό, απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζε
δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο βαζκίδεο (layers), όπσο γηα παξάδεηγκα πόιεηο, δξόκνη, θηίξηα, αγσγνί,
γεσγξαθηθό αλάγιπθν, ιίκλεο, πνηάκηα, ινηπά ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Οη βαζκίδεο απηέο
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κέζσ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ θαη γηα ηελ Διιάδα θαηά θαλόλα
κέζσ ηνπ Δζληθνύ Γεσγξαθηθνύ πζηήκαηνο Αλαθνξάο (ΔΓΑ 1987). Απηή αθξηβώο ε
ζεσξεηηθά απιή ζύλδεζε θαζηζηά ην πξόγξακκα απηό πνιύηηκν γηα ηελ επίιπζε πιήζνπο
πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, κηα πνπ ην GIS όρη κόλν δηαζέηεη κία βάζε γεσγξαθηθώλ, αιιά
ηαπηόρξνλα πεξηιακβάλεη θαη κία βάζε πεξηγξαθηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα δεδνκέλα
ηνπ ρώξνπ, επηηξέπνληαο ην ζπλδπαζκό απηώλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ απεηθόληζή ηνπο ζε κνξθή
ζπλδπαζκέλσλ πιεξνθνξηώλ πάλσ ζε ράξηεο.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ GIS, όπνπ νη επηκέξνπο
ζεκαηηθέο βαζκίδεο ραξηνγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζπλδπάδνληαη ζε κία θαη κόλν νπηηθή
απεηθόληζε, ε νπνία παξάιιεια ζπζρεηίδεηαη κε βάζε δεδνκέλσλ γηα ην ζύλνιν ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ απηή ε απεηθόληζε πεξηιακβάλεη. εκεηώλεηαη όηη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά
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ηνπ ράξηε (features) απνζεθεύνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηξεηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο: ε
γεσγξαθηθή πιεξνθνξία, ε πξνβνιή (projection) πάλσ ζηελ νπνία εθθξάδεηαη ε γεσγξαθηθή
πιεξνθνξία θαη νη ηδηόηεηεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ.

Δηθόλα 1.1 Αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ GIS
1.2 Καηεγνξίεο GIS
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δνκείηαη ν ςεθηνπνηεκέλνο ράξηεο ρσξίδεη ηα GIS ζε δύν
κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα «δηαλπζκαηηθά» (vector) ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα «κσζατθνύ»
(raster ή grid). Ζ γεσγξαθηθή πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη κε δηαλπζκαηηθά ζπζηήκαηα ζε
αλαιπηηθή κνξθή ζπληεηαγκέλσλ, ελώ ηα ζπζηήκαηα κσζατθνύ απνζεθεύνπλ ηελ πιεξνθνξία ζε
κνξθή πιέγκαηνο ςεθίδσλ. Αληίζεηα, ζηα δηαλπζκαηηθά GIS ρξεζηκνπνηείηαη ε γεσκεηξία ησλ
δηαλπζκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ζεκεία, γξακκέο θαη πνιύγσλα, κε ηα νπνία αληηπξνζσπεύνληαη
αληηζηνίρσο ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ: ηόπνη, γξακκηθά ζηνηρεία θαη επηθάλεηεο, γηα ηελ
θαηαγξαθή θαη ε επεμεξγαζία ησλ ρσξηθώλ πιεξνθνξηώλ. Σα GIS κσζατθνύ ηύπνπ βαζίδνληαη
ζηελ αξρή ησλ ζηνηρεησδώλ επηθαλεηώλ (raster, cells, pixels). Γεκηνπξγείηαη δειαδή κε απηόλ ηνλ
ηξόπν έλα πιέγκα πάλσ από κία εηθόλα (ζπλήζσο ςεθηαθά ζαξσκέλνο ράξηεο), ην νπνίν
δηαρσξίδεη ηελ εηθόλα ζε πνιύ κηθξά ζηνηρεηώδε θνκκάηηα - ςεθίδεο, (όπσο απηέο πνπ βιέπεη
θαλείο όηαλ κεγεζύλεη ππεξβνιηθά κία ςεθηαθή θσηνγξαθία).
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πγθξίλνληαο ηηο δύν κνξθέο, νη ράξηεο κσζατθνύ (raster ή grid) πζηεξνύλ ζηε δεκηνπξγία
ησλ ρσξηθώλ ζπζρεηίζεσλ πνπ επηηπγράλνπλ νη δηαλπζκαηηθνί (vector) ράξηεο. Γηα ην ιόγν απηό
ηα ζύγρξνλα GIS ρξεζηκνπνηνύλ δηαλπζκαηηθνύο ράξηεο, ελώ ζπλνδεύνληαη θαη από εηδηθέο
εθαξκνγέο κεηαηξνπήο ησλ ραξηώλ από «raster» ζε «vector» κνξθή.

1.3 Οη πεγέο δεδνκέλσλ ησλ GIS
Ζ ύπαξμε ησλ θαηάιιεισλ γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ είλαη ν θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο
γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε θαη ρξήζε ελόο GIS, ηα νπνία όηαλ ζπλδπαζηνύλ κε ηα ππόινηπα
δεδνκέλα ελόο νξγαληζκνύ, δύλαηαη λα ππνζηεξίμνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο ή θαη ηε ιήςε
απνθάζεσλ.
Σα δεδνκέλα απηά κπνξνύλ είηε λα αγνξαζηνύλ είηε λα δεκηνπξγεζνύλ εμαξρήο κε ηε
ρξήζε εηδηθώλ δηαηάμεσλ ςεθηνπνίεζεο ησλ ραξηώλ. Ζ Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνύ (ΓΤ)
πξνζθέξεη πιεζώξα αμηόπηζησλ γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ Διιαδηθό ρώξν. Σα ηειεπηαία
ρξόληα ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πινήγεζεο θαη παξαθνινύζεζεο νρεκάησλ θαη ε
απμαλόκελε δηείζδπζε ησλ GIS ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα έρνπλ νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή
θαη δηάζεζε αμηόπηζησλ αιιά θαη νηθνλνκηθώλ γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη από ηδησηηθνύο
θνξείο .
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1.4 Πεδίν εθαξκνγήο ησλ GIS

Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ γεσγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ είλαη επξύηαην αθνύ
αμηνπνηνύληαη ζε νπνηαδήπνηε ρξήζε ε παξάκεηξνο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ππεηζέξρεηαη
άκεζα ή έκκεζα, όπσο είλαη: νη αλάγθεο ραξηνγξάθεζεο, ηα δεηήκαηα ρσξνηαμίαο, πεξηπηώζεηο
αζηηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ κειεηώλ, δηαρείξηζεο θπζηθώλ πόξσλ, νηθνινγηθώλ εξεπλώλ,
δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θηεκαηνινγίνπ θαη πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, κειέηεο θπθινθνξηαθώλ
ζπλζεθώλ, δηαρείξηζεο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, δεκνγξαθηθά δεηήκαηα. Δπίζεο, κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηαρείξηζε εηαηξηώλ όπσο ζηε δηεξεύλεζε θαη αλάιπζε πσιήζεσλ
πξντόλησλ, ζην ζρεδηαζκό ησλ δηθηύσλ εθνδηαζκνύ θαη δηαθίλεζεο, πξνγξακκαηηζκνύ ηεο
δηαλνκήο πξντόλησλ, θαζώο θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ νρεκάησλ.
Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηα GIS λα ιεηηνπξγνύλ θαη σο ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία ζε
ιεηηνπξγίεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ, είηε γηα λα πινπνηείηαη απιή δηαρείξηζε ηεο
γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, είηε γηα πην ζύλζεηε επεμεξγαζία ησλ ρσξηθώλ θαη πεξηγξαθηθώλ
βάζεσλ δεδνκέλσλ, κε ζθνπό ηελ παξαγσγή δηαθόξσλ αλαθνξώλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Ζ δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηε ρξήζε ησλ GIS πεξηιακβάλεη:
Γεκηνπξγία δπλακηθώλ ςεθηαθώλ ηνπνγξαθηθώλ ραξηώλ, κε εύθνιε ελεκέξσζε
θαη επηθαηξνπνίεζε .
Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ησλ ραξηώλ κε αλάγιπθν εδάθνπο, ρξήζηκν ζηε
δηαρείξηζε ησλ νξπθηώλ πόξσλ ή ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ
γεληθόηεξα.
Γηαρείξηζε ρσξνηαμηθώλ, θηεκαηνινγηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηε
δεκηνπξγία θαη θηεκαηνινγίνπ ή δαζνινγίνπ θαη ρσξνηαμηθώλ κειεηώλ θαζώο θαη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε αλαιύζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
Αλάιπζε, ζρεδηαζκό θαη δηαρείξηζε δηθηύσλ, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν
ζρεδηαζκόο δξνκνινγίσλ, ε παξαθνινύζεζε ηεο θπθινθνξίαο, ε νκαδνπνίεζε ησλ θόκβσλ ελόο
δηθηύνπ έηζη ώζηε απηνί λα εμππεξεηνύληαη από ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (clustering and allocation
problems).
Τπνβνιή εξσηεκάησλ (queries) κε βάζε ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα, όπσο γηα
παξάδεηγκα: πνην θαηάζηεκα είλαη ην πην θεξδνθόξν αλά πεξηνρή, πόζν θνληά είλαη νη
αληαγσληζηέο; Πνύ είλαη νη θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ θαηαζηήκαηνο; πνηα είλαη
ε ζπληνκόηεξε δηαδξνκή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαδόζεσλ; ζε πνηα ζεκεία ελόο δηθηύνπ
εληνπίδνληαη δπζιεηηνπξγίεο πνην είλαη ην πην θνληηλό λνζνθνκείν από έλα αηύρεκα; πνηα ρσξηά
βξίζθνληαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 5 ρηιηνκέηξσλ από ηελ εζηία κίαο δαζηθήο ππξθαγηάο;
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Οπηηθή απεηθόληζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ δεδνκέλσλ ζε ράξηεο θαη παξαγσγή
γξαθεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζπγθέληξσζε απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ, όπσο γηα
παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ, ηνπ θόζηνπο ή ηεο
πειαηεηαθήο βάζεο.
Τπνζηήξημε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζπλδπάδνληαο ηηο παξαπάλσ δπλαηόηεηεο.

1.5 Η εθαξκνγή ησλ GIS γηα ηε κειέηε ηνπ ΥΟΟΑΠ δήκνπ Πιαηαληά.
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία βαζίζηεθε ζηελ
αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ νηθηζηηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο
κειέηεο θαζώο θαη ζηελ θαηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ησλ ρσξηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ
νύησο ώζηε λα είλαη εθηθηή ε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο.
Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνύλ νη επηπηώζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδίνπ ηνπ ΥΟΟΑΠ ηνπ
Γήκνπ Πιαηαληά θαη λα παξνπζηαζζνύλ ζηελ παξνύζα εξγαζία, έγηλε ε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΑRC GIS 9.3.
Σν ςεθηαθό ππόβαζξν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη νξζνθσηνράξηεο ηεο πεξηόδνπ 20072009, όπσο πξνβάιινληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ:
http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζην βνξεηναλαηνιηθό άθξν ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ
Πιαηαληά, νη νξζνθσηνράξηεο έρνπλ αιινησζεί από ηελ παξαπάλσ Τπεξεζία, θαζόηη εθεί είλαη
εγθαηεζηεκέλε ε 1ε ΜΑΛ (Μνλάδα Αιεμηπησηηζηώλ) θαη ην γλσζηό ζηξαηησηηθό αεξνδξόκην ηνπ
Μάιεκε , ζπλήζεο ηαθηηθή ζε ζηξαηησηηθνύο ρώξνπο όπνπ ζπληξέρνπλ ιόγνη εζληθήο αζθάιεηαο.
Παξόια απηά, ε απεηθόληζε είλαη ζρεηηθά πξόζθαηε θαη αξθεηά θαιή ζε αλάιπζε θαη απηόο είλαη
από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο πνπ έγηλε απηή ε επηινγή.
1.5.1 Γεσαλαθνξά
Οη νξζνθσηνράξηεο απηνί εηζάρζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ArcGis θαη
ζηε ζπλέρεηα γεσαλαθέξζεθαλ.
Γεσαλαθνξά είλαη ε έληαμε ηεο ςεθηαθήο εηθόλαο ελόο ράξηε ζε έλα πξνβνιηθό
ζύζηεκα. Απηό γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεζζάξσλ ή πεξηζζόηεξσλ θνηλώλ ζεκείσλ πνπ
γλσξίδνπκε ηελ ζέζε ηνπο ζηελ εηθόλα αιιά γλσξίδνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζην πξνβνιηθό
ζύζηεκα ζην νπνίν ζα εληάμνπκε ηελ εηθόλα, δειαδή ζην Δζληθό Γεσγξαθηθό ύζηεκα
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Αλαθνξάο ΔΓΑ 1987. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε νξζνθσηνράξηεο ρσξνζεηνύληαη ζηε ζσζηή ζέζε
θαη θιίκαθα.
Ζ δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ράξηεο ζηαζεξήο θιίκαθαο, θαη
νξζνθσηνράξηεο, ελώ πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηεο ζε αεξνθσηνγξαθίεο πνπ σο γλσζηό
δελ έρνπλ εληαία θιίκαθα. Οη ράξηεο απηνί απνηέιεζαλ θαη ην θύξην ππόβαζξν ηεο εξγαζίαο.
ηε ζπλέρεηα ςεθηνπνηήζεθαλ νη ράξηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ρξήζεηο γεο
ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ Πιαηαληά, όπσο ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην ΦΔΚ 472ΑΑΠ/2007. Γηα ηηο
αλάγθεο ηηο κειέηεο, ςεθηνπνηήζεθαλ επίζεο πδξνινγηθνί θαη γεσινγηθνί ράξηεο.
Γηα ηελ δηαδηθαζία απηή, ζηαζεξά ζεκεία ζεσξήζεθαλ ηα ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία ηεο
πεξηνρήο.
Δλδεηθηηθά ζα αλαθεξζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ε γεσαλαθνξά ησλ ραξηώλ ηνπ
ΥΟΟΑΠ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Αθνύ εηζαρζεί ζην αξρείν ν θάζε ράξηεο, επηιέγεηαη ην επίπεδν ηνπ (layer) θαη από ην ηηο
επηινγέο ηνπ κελνύ πνπ πξνθύπηεη παηώληαο δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ, επηιέγεηαη ε εληνιή zoom to
layer.
Αθνύ εκθαληζηεί ε εηθόλα, επηιέγνληαη θάπνηα ζηαζεξά ζεκεία πνπ γλσξίδνπκε ηηο
ζπληεηαγκέλεο ηνπο θαη ελεξγνπνηνύκε ηα εξγαιεία : “Georeferencing” (`/ Georeferencing)
Από ην εξγαιείν «Add control points» θάλνληαο αξηζηεξό θιηθ επηιέγεηαη γξαθηθά ε ην
ζεκείν θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο εληνιήο Input X and Y εηζάγνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ
ζεκείνπ. Γηα θάζε ράξηε ρξεζηκνπνηνύληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ηέηνηα ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα
πεξηνξηζηεί ην ζθάικα. Κάζε ζεκείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γεσαλαθνξά, ζεκεηώλεηαη πάλσ
ζην ράξηε κε έλα θόθθηλν ζηαπξό. Όια ηα ζεκεία αλαθνξάο παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή πηλάθα,
πξνθεηκέλνπ λα ειεγζνύλ θαη λα γίλνπλ νη αλάινγεο δηνξζώζεηο. (Σζνπριαξάθε Αλδξνλίθε,
Αρηιιεσο Γεσξγηνο, Μαζαίλνληαο ηα GIS ζηελ πξάμε, 2010)
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Δηθόλα 1.5.1.1 Πίλαθαο κε ζεκεία γεσαλαθνξαο γηα ηνλ ράξηε Π2ηει1 ηνπ ΥΟΟΑΠ
Πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδεηαη ε εηθόλα απηή ζηε δεδνκέλε ζέζε ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή
rectify, δεκηνπξγώληαο έλα θαηλνύξην ςεθηαθό αξρείν. Έηζη απνζεθεύνπκε ην ράξηε απηό κε ηε
κνξθή .tiff θη έηζη πιένλ κπνξνύκε λα εκθαλίδνπκε θάζε θνξά ηελ θαηλνύξηα γεσαλαθεξόκελε
εηθόλα, ρσξίο λα γίλεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία.

Δηθόλα 1.5.1.β Πίλαθαο κε ζεκεία γεσαλαθνξαο γηα ηνλ ράξηε Π2ηει1 ηνπ ΥΟΟΑΠ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

Μ.Γ.Δ. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ & ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ»

16

ΣΗΚΟΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ
ΣΟΤ 2007 ΣΟΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝIΑ.

1.5.2.Φεθηνπνίεζε ησλ εηθόλσλ ησλ ραξηώλ
Μεηά ηε γεσαλαθνξά ηνπ ππνβάζξνπ (νξζνθσηνράξηεο θηεκαηνινγίνπ) αιιά θαη
ππνινίπσλ ραξηώλ ην επόκελν ζηάδην πνπ έπξεπε λα γίλεη ήηαλ ε ςεθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ
πνπ πξνζθέξνπλ.
Ζ ςεθηνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηελ απνηύπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο ράξηε, ν νπνίνο
ηίζεηαη πάλσ ζε έλαλ πίλαθα ςεθηνπνίεζεο. Οπζηαζηηθά ε ςεθηνπνίεζε κεηαηξέπεη παηώληαο
πιήθηξα ζηνλ θέξζνξα, ηα ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ράξηε (ζεκεία, γξακκέο, επηθάλεηεο) ζε
ςεθηαθή κνξθή (Υ,Φ ζπληεηαγκέλεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα κόλν δεύγνο ζπληεηαγκέλσλ
αλαπαξηζηά έλα ζεκείν, ελώ κηα ζεηξά δεπγώλ ζπληεηαγκέλσλ αλαπαξηζηά κία γξακκή (ηόμν).
Μηα ή πεξηζζόηεξεο γξακκέο πνπ νξηνζεηνύλ κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηελ ρξήζε ελόο ζεκείνπ
εηηθέηα αλαπαξηζηνύλ κηα επηθάλεηα (πνιύγσλν).
Από ηνπο ράξηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ ςεθηνπνηήζεθαλ όιεο νη θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο κε ηελ
παξαθάησ δηαδηθαζία:
Αξρηθά πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ην αξρείν ζην νπνίν ζα θαηαγξαθνύλ ηα δεδνκέλα
ςεθηνπνίεζεο κέζα από ην ArcCatalog θαη κέζα από ηηο εληνιέο File/New/Shapefile
δεκηνπξγνύκε έλα λέν αξρείν πνπ λα έρεη ηε κνξθή ζεκείσλ, γξακκώλ ή πνιπγώλσλ ελώ επίζεο
νξίδνπκε ην όλνκα, ηνλ ηύπν θαη ην γεσγξαθηθό ζύζηεκα ησλ νληνηήησλ πνπ ζα ςεθηνπνηήζνπκε

Δηθόλεο 1.5.2.1, 1.5.2.2 ηάδηα Γεκηνπξγίαο επηπέδσλ (layers) γηα ηελ ςεθηνπνίεζε
δεδνκέλσλ
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Αθνύ εηζαρζεί ην αξρείν ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ ArcMap κέζα από ηελ εληνιή
Add Data, ελεξγνπνηνύκε ηα εξγαιεία Editor κέζα από ηα Δξγαιεία View/Toolbars/ Editor.
Γηα λα μεθηλήζεη ε ςεθηνπνίεζε πξέπεη λα νξηζηνύλ
1. Σν εξγαιείν πνπ ζα ρξεηαζηεί ζηελ ςεθηνπνίεζε (Sketch Tool )
2. ηε δηαδηθαζία πνπ ζέινπκε λα δηεθπεξαησζεί (Create new Feature )
3. Σν επίπεδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πνπ ζα απνζεθεπηνύλ νη θαηλνύξηεο
ςεθηνπνηεκέλεο νληόηεηεο (Oikismoi).
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ςεθηνπνίεζεο, επηιέγεηαη ε εληνιή Stop Editing θαη
επηιέγεηαη ε απνζήθεπζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ.

Δηθόλα 1.5.2.3 Φεθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ νηθηζκώλ
Μεηά ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ε ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο
αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο κέζα από ηελ εληνιή Start Editing
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Δηθόλα 1.5.2.4 Δλεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα νλόκαηα ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ
νηθηζκώλ.
Με

ηελ

παξαπάλσ

δηαδηθαζία

γεσαλαθεξζεθαλ

νη

αληίζηνηρνη

ράξηεο

θαη

ςεθηνπνηήζεθαλ ηα αλάινγα δεδνκέλα, πέξαλ από απηνύο ηνπ ΥΟΟΑΠ, πξνθεηκέλνπ λα
εηζαρζνύλ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ GIS, επξύηεξα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο.
Έηζη ςεθηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ησλ ιεθαλώλ απνξξνήο θαη ηα νξαηά πηζαλά θαη
αλελεξγά ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην νδηθό
δίθηπν ηεο πεξηνρήο κειέηεο όπσο ην εζληθό, επαξρηαθό θαη θύξην δεκνηηθό νδηθό δίθηπν, θαζώο
θαη ηα πεξηγξάκκαηα ησλ Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ αιιά θαη ησλ νξζνθσηνραξηώλ ηα
πεξηνρήο. (Σζνπριαξάθε Αλδξνλίθε, Αρηιιεσο Γεσξγηνο, Μαζαίλνληαο ηα GIS ζηελ πξάμε,
2010)
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1.5.3 Γηαρείξηζε πιεξνθνξίαο
Μαδί κε ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ραξηώλ ηνπ ΥΟΟΑΠ όζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο έγηλε
θαη ν εκπινπηηζκόο

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ησλ Γεκνηηθώλ

δηακεξηζκάησλ έηζη ώζηε λα εμαρζνύλ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα γηα ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα,
έγηλε δειαδή ζύλδεζε ησλ πεξηγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ κε ηα ρσξηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο.
Γη απηό ην ζθνπό ηα δεδνκέλα ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ εκπινπηίζηεθαλ κε ηηο
απνγξαθέο ηνπ 1981,1991 θαη 2001.

Δηθόλα 1.5.3.1 Γηαρείξηζε πιεξνθνξίαο
Καηά ηε δηαρείξηζε ησλ ρξήζεσλ γεο, απηέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε
λα αλαδεηθλύεηαη ην πλεύκα θαη ν ζηόρνο ηεο λνκνζεζίαο απηήο.
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1.5.4 Πξνζαξκνγή θαη ρξήζε δεδνκέλσλ ζε κνξθή shapefile
Σν επόκελν βήκα θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε ρξήζε ησλ
δεδνκέλσλ ηα νπνία είλαη ήδε ζε κνξθή shapefile. Σέηνηα αξρεία είλαη ην δίθηπν Νatura 2000
(Δπξσπατθό Οηθνινγηθό Γίθηπν πεξηνρώλ, νη νπνίεο θηινμελνύλ θπζηθνύο ηύπνπο νηθνηόπσλ θαη
νηθνηόπνπο εηδώλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί ζε επξσπατθό επίπεδν)θαη ην Corine 2000 (Κάιπςε γεο
γηα ηελ Διιάδα θαη ην έηνο 2000, ζύκθσλα κε ηα παξαδνηέα ηνπ νκώλπκνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο), ηα νπνία ειήθζεζαλ από ηελ ηζηνζειίδα:
http://www.geodata.gov.gr/geodata/
Δηδηθόηεξα γηα ην πξόγξακκα Corine 2000, απνκνλώζεθε κόλν ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ
Πιαηαληά, νπησο ώζηε λα απνηππσζνύλ κόλν νη ρξήζεηο γεο πνπ αθνξά ηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ
Γήκνπ Πιαηαληά. Απηό γίλεηαη θαη γηα λα ππάξρεη ζαθήο εηθόλα γηα ηεο ρξήζεηο γεο κόλν ηνπ ηεο
πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη γηα λα είλαη κηθξόηεξα ζε κέγεζνο ηα δεδνκέλα θαη σο εθ
ηνύηνπ λα απαηηνύλ κηθξόηεξε κλήκε από ηνλ ππνινγηζηή.
Γηα λα γίλεη απηό εθαξκόζζεθε ε εληνιή clip, ε νπνία είλαη κηα εληνιή κε ηελ νπνία
εληνπίδεηαη ε ηνκή αλάκεζα ζε δύν επίπεδα πνιπγώλσλ.
Δλεξγνπνηώληαο ηνλ ArcToolbox θαη κέζσ ησλ Analysis Tools επηιέρζεθε ε εληνιή clip.
ηελ πξώηε ζεηξά δόζεθε ην αξρείν ηνπ Corine 2000, ζηε δεύηεξε ζεηξά δόζεθε ην πεξίγξακκα ε
πεξηνρή κειέηεο κε κνξθή shapefile (polygon platanias) . Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη ρξήζεηο γεο γηα
ηνλ Γήκν Πιαηαληά.

Δηθόλα 1.5.4: Ζ εληνιή clip
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Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζηνπο κηθξνύο λεζησηηθνύο βηόηνπνπο, ζηνπο
νπνίνπο ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ.

1.5.5 Καηεγνξηνπνίεζε δεδνκέλσλ,
Αθνύ έγηλε ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, μεθίλεζε ε επεμεξγαζία ηνπο ζύκθσλα κε ην
πλεύκα ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά.
Έηζη, επηιέρηεθαλ ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα πνπ απνηεινύλ νηθηζηηθή ελόηεηα κεηαμύ
ηνπο θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγήζεθε ην λέν Shapefile. Γειαδή επηιέρηεθαλ ηα δεκνηηθά
Γηακεξίζκαηα εθείλα πνπ απνηεινύλ κηα Οηθηζηηθή Δλόηεηα θαη κεηά, κέζσ ηεο εληνιήο Export
Data, έγηλε ε εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απηώλ ζε έλα λέν Shapefile.

Δηθόλα 1.5.5.1 Γεκηνπξγία Οηθηζηηθήο Δλόηεηαο Παιαηνύ Γεξαλίνπ – Πιαηαληά
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία δεκηνπξγήζεθαλ όιεο νη Οηθηζηηθέο Δλόηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα
ελώζεθαλ ζε έλα λέν νκώλπκν Layer.
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Δηθόλα 1.5.5.2 Παξνπζίαζε ηνπ Layer ησλ νηθηζηηθώλ Δλνηήησλ
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξγαλσζήθαλ θαη ελνπνηήζεθαλ όιεο νη πεξηνρέο κε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά νη νπνίεο ζα αλαθεξζνύλε παξαθάησ, δειαδή νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απαηηνύληαη
επηπιένλ κειέηεο, νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηαξγείηαη ε πεξηνξίδεηαη ε δόκεζε θαη όιεο νη
θαηεγνξίεο ρξήζεο γεο νη νπνίεο ζα αλαθεξζνύλε παξαθάησ.
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Κεθάιαην 2: Ο Γήκνο Πιαηαληά

Δηθόλα 2: Πεξηγξαθή ζέζεο ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά
Γεσγξαθηθά, ν Καπνδηζηξηαθόο Γήκνο Πιαηαληά βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηνπ
Ννκνύ Υαλίσλ, βξέρεηαη από ην Κξεηηθό πέιαγνο θαη ζπλνξεύεη δπηηθά κε ην Γήκν Βνπθνιηώλ,
αλαηνιηθά κε ηνπο Γήκνπο Νέαο Κπδσλίαο, Θεξίζνπ θαη Μνπζνύξσλ θαη λόηηα κε ην Γήκν
Μνπζνύξσλ. Με ηε ζπλέλσζε ηνπ Καιιηθξάηε, ν λένο Γήκνο Πιαηαληά έρεη ζπλελσζεί κε ηνπο
Γήκνπο Κνιπκβαξίνπ, Μνπζνπξσλ θαη Βνπθνιηώλ θαη απνηειεί ην λέν Καιιηθξαηηθό Γήκν
Πιαηαληά. Ο Καπνδηζηξηαθόο Γήκνο Πιαηαληά, δηνηθεηηθά απνηειεί πιένλ ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα
Πιαηαληα.
Ζ Γεκνηηθή Δλόηεηα Πιαηαληά δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ρσξηθέο ελόηεηεο, από βνξξά πξνο
λόην, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά από άπνςε ρξήζεσλ γεο, νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο:
ΖΩΝΗ Θ: βόρεηο/παραιηαθό ηκήκα ην νπνίν ρσξνζεηείηαη από ηελ
αθηνγξακκή κέρξη ηνλ ΒΟΑΚ. Πεξηιακβάλεη ηνπο παξαιηαθνύο νηθηζκνύο Πιαηαληά,
Παιαηό Γεξάλη, Πύξγν Φεινλέξνπ θαη Μάιεκε. Απνηειεί ην (γεσγξαθηθό θαη νπζηαζηηθό)
θέληξν ηεο παξαιηαθήο δώλεο ηνπξηζκνύ/παξαζεξηζκνύ Υαληά-Κνιπκπάξη.
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ΖΩΝΗ ΘΘ: βόρεηο/πεδηλό ηκήκα ην νπνίν ρσξνζεηείηαη από ην Παηειάξη
έσο ηε Βιαρεξσλίηηζζα θαη ην ηξίιη. Αλήθεη ζηε ρακειή γεσξγηθή δώλε (γεσξγηθή γε α΄
πξνηεξαηόηεηαο αξδεπόκελε) Υαληά - Καζηέιη
ΖΩΝΗ ΘΘΘ: λόηηο/ορεηλό ηκήκα ην νπνίν ρσξνζεηείηαη από ην Παηειάξη
έσο ην Ενπλάθη θαη ην Νηεξέ. Τπάγεηαη ζηελ δώλε πνπ ζπλδέεη ηελ ρακειή γεσξγηθή δώλε
κε ηελ νξνζεηξά ησλ Λεπθώλ Οξέσλ.
Σν θιίκα είλαη ήπην κεζνγεηαθό. Ζ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία ηεο παξαιηαθήο δώλεο
θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ – Οθησβξίνπ θπκαίλεηαη από 15 – 25 °C, θαηά δε ηνπο ρεηκεξηλνύο
κήλεο από 12-15 °C. Οη αθξαίεο ηηκέο ησλ ζεξκνθξαζηώλ δηαηεξνύληαη ζε απνδεθηά επίπεδα ηόζν
γηα ηνλ ηνπξηζκό όζν θαη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο. Ζ μεξνζεξκηθή πεξίνδνο είλαη κεγάιε θαη
εθηείλεηαη από ηνλ Απξίιην - Μάην κέρξη ηνλ Ννέκβξην.
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2.1 Οη ρξήζεηο γεο ζύκθσλα κε ην Corinne 2000
Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν θαηαγξαθήο ησλ ρξήζεσλ γεο ζηνλ επξσπατθό ρώξν κέζα
από δνξπθνξηθέο εηθόλεο κε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 200 κ. έσο ην έηνο 2000.
ηελ παξαιηαθή δώλε (Η) θαηαγξάθνληαη νη θσδηθνί 112, 122, 124, 133, 142, 222 θαη 242, κε
θπξίαξρνπο ηνπο θσδηθνύο 242 θαη 222, όπνπ θπξηαξρνύλ νη θαιιηέξγεηεο ειηάο θαη πνξηνθαιηάο,.
Αλ θαη ζε όιε ηελ παξαιηαθή δώλε ππάξρεη δόκεζε, νη αξαηνδνκεκέλνη νηθηζκνί δελ επηηξέπνπλ
ηελ θαηάηαμε ηεο δώλεο ζε θαηεγνξία αζηηθήο νηθνδόκεζεο. Ο θσδηθόο 112 (δηαθεθνκκέλε
αζηηθή νηθνδόκεζε) αλαθέξεηαη κόλν ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Πιαηαληά θαη ηνπ Μάιεκε.
Δπίζεο, επεηδή ε δώλε παξαιίαο θαη νη εθβνιέο ησλ πνηακώλ δελ ππεξβαίλνπλ ζε πιάηνο ηα 100
κ., δελ εκθαλίδνληαη ζαλ ρξήζε γεο ζηελ θαηαγξαθή ηνπ CORINE.
ην βόξεην/πεδηλό ηκήκα (δώλε ΗΗ) θαηαγξάθνληαη νη θσδηθνί 222, 223, 243 θαη 323. όπνπ νη
θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδώλ αθνινπζνύλ ηηο θνηιάδεο θαη εληνπίδνληαη ζηηο πξνζηαηεπκέλεο
ζέζεηο ησλ θνηιάδσλ.
ην λόηην/νξεηλό ηκήκα (δώλε ΗΗΗ) θαηαγξάθνληαη νη θσδηθνί 222, 223, 243, 311, 321, 323. Ζ
δώλε ΗΗΗ πεξηιακβάλεη θπζηθή βιάζηεζε ζε έληνλε κίμε κε θαιιηέξγεηεο. Απηή ε πνηθηιόηεηα
απνηειεί θαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο.

Legend
corine platanias
<all other values>

CODE_00
112
122
124
133
142
222
223
242
243
311
321
323
324
331

Υάξηεο 2.1 Οη ρξήζεηο γεο ζύκθσλα κε ην Corinne 2000
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ΚΧΓΙΚΟ
112
122
124
133
142
222
223
242
243
311
321
323
324
331

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Γηαθεθνκκέλε αζηηθή νηθνδόκεζε
Οδηθά ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα θαη γεηηληάδνπζα γε
Αεξνδξόκηα
Υώξνη νηθνδόκεζεο
Δγθαηαζηάζεηο αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο
Οπσξνθόξα δέλδξα θαη θπηείεο κε ζαξθώδεηο θαξπνύο
Διαηώλεο
ύλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο
Γε πνπ θαιύπηεηαη θπξίσο από ηε γεσξγία κε ζεκαληηθέο
εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο
Γάζνο πιαηπθύιισλ
Φπζηθνί βνζθόηνπνη
θιεξνθπιιηθή βιάζηεζε
Μεηαβαηηθέο δαζώδεηο ζακλώδεηο εθηάζεηο
Παξαιίεο ακκόινθνη ακκνπδηέο

Οη θσδηθνί ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο Corinne2000

2.2 Αβηνηηθό πεξηβάιινλ

2.2.1 Γεσινγία ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ.
Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά παξνπζηάδεηαη ζηα θύιια «Αιηθηαλνύ» θαη
«Πιαηαληάο», ηνπ Γεσινγηθνύ ράξηε ηεο Διιάδαο ηνπ ΗΓΜΔ θι. 1:50.000 (ηελ πεξηνρή ηνπ
Γήκνπ εκθαλίδνληαη:
α) Έλα ζύζηεκα ην νπνίν απνηειείηαη από θπιιίηεο, αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο.
β) Σελ ελόηεηα Γαβξόβνπ-Σξίπνιεο κε αζβεζηόιηζνπο, ζε πνιύ κηθξή έθηαζε.
γ) πάλσ ζε απηνύο ηνπο αιπηθνύο ζρεκαηηζκνύο θάζνληαη κε ζηξσκαηνγξαθηθή
αζπκθσλία ηδήκαηα ηοσ Νεογελούς θαη Τεηαρηογελούς..
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2.2.2 Οξενγξαθία
Ζ πςειόηεξε θνξπθή ηεο πεξηνρήο είλαη ν Αζθεληηιέο (605κ) βξίζθεηαη ζηα
Ννηηαλαηνιηθά ηνπ Γήκνπ (605κ). Άιιεο πςειέο θνξπθέο είλαη ην ειιί (375m) ζηα βόξεηα ηνπ
νηθηζκνύ Σνκαδηαλά ηεο πεξηνρήο ηνπ Νηεξέ, ε 287m ζηα αλαηνιηθά ηνπ Μαλσιηόπνπινπ θαη ν
Άγηνο Γεώξγηνο (275m) λνηίσο ησλ Βξπζώλ θαη ηνπ Παηειαξίνπ.
2.2.3 Τδξνινγία
Σν δπηηθό όξην ηνπ Γήκνπ ζε κεγάιν κήθνο είλαη ν πνηακόο Σαπξσλίηεο. Ζ αλαηνιηθή
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ δηαξξέεηαη από ην ξέκα Πιαηαληά, ν νπνίνο δηαηεξεί ξνή όιν ην έηνο θαη ζηα
αλάληε νλνκάδεηαη πνηακόο Κεξίηεο.
Αιιά ζεκαληηθά πδαηνξεύκαηα πνπ δηαζρίδνπλ ην Γήκν είλαη ηα εμήο:
ην ξέκα Ληλάξδνπ, πνπ δηέξρεηαη από ηελ παξάθηηα πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ
Πιαηαληά.
ην Βξπζηαλό Ρέκα, ην νπνίν θαηαιήγεη ζηνλ π. Πιαηαληά.
ην ξέκα πνπ δηέξρεηαη από ηνλ νηθηζκό Γεξάλη.
ην ξέκα θαθνξύαθν.πνπ εθβάιιεη αλαηνιηθά ηνπ Μάιεκε.
ην ξέκα Νηεξηαλό (ή Γηηαζηκηώηεο πνηακόο) ην νπνίν είλαη παξαπόηακνο
ηνπ Σαπξσλίηε θαη ζπκβάιιεη ζε απηόλ ζηε πεξηνρή ηνπ ηξηιίνπ. Αλάληε ηεο ζέζεο
απηήο ν Σαπξσλίηεο νλνκάδεηαη ζπλήζσο Βνπθνιηαλόο π. Σν Νηεξηαλό ξέκα είλαη ην
κεγαιύηεξν ζε κήθνο πδαηόξεπκα πνπ δηαξξέεη ηνλ Γήκν, αλ θαη νη πνηακνί Σαπξσλίηεο
θαη Κεξίηεο έρνπλ κεγαιύηεξα ζπλνιηθά κήθε (εληόο θαη εθηόο ηνπ Γήκνπ).
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Λεθάλες απορροής θαη σδρογραθηθό δίθησο

Δπηθαλεηαθέο ιεθάλεο απνξξνήο
Σσμβολιζμός
λεκάνης

Έκηαζη
(km2)

Κύριο σδαηόρεσμα ηης λεκάνης

Λ1

76,3

Σαπξσλίηεο Π.,

Λ2
Λ3

0,49
11,75

Λ4

0,15

Λ5
Λ6

1,98
10,67

Λ7

0,29

Λ8

1,86

Λ9

36,8

Λ10

1,14

Λ11

129,23

Νηεξηαλόο Ρ., Σδπκπηιηαλό Ρ.,

Λ12

184,17

Πιαηαληάο π. (Κεξίηεο)

Λ13

0,54

Λ14

0,4

Λ15

1,71

Λ16

0,55

Λ17

1,9

θαθνξύαθν Ρ.

πήινο Ρ., Φηεξόιαθθνο Ρ.

Ληλάξδνο Ρ.

Δπίζεο, παιαηόηεξα, πεξίπνπ ζηα όξηα κεηαμύ ηεο ινθώδνπο θαη ηεο πεδηλήο δώλεο
βξηζθόηαλ αξδεπηηθή ηάθξνο (Υάληαθαο), ε νπνία δηεξρόηαλ θάζεηα ζηα δηάθνξα πδαηνξεύκαηα
κε έξγα δηαθόξσλ ηύπσλ. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζσιελσηνύ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηνπ
ΟΑΓΤΚ, ε ηάθξνο απηή εγθαηαιείθζεθε. ήκεξα, ην απιάθη απηό έρεη ζρεδόλ ηειείσο θαιπθζεί
κε ηερλεηέο επηρσκαηώζεηο, κε ηελ Νέα Δζληθή Οδό θαη άιιεο νδνύο.
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Υάξηεο 2.4 Λεθάλεο απνξξνήο επξύηεξεο πεξηνρήο Γήκνπ Πιαηαληά
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2.2.4 εηζκηθόηεηα

Σν θύιιν Πιαηαληάο ηνπ Γεσινγηθνύ Υάξηε ηεο Διιάδαο ηνπ ΗΓΜΔ, παξνπζηάδεη έλα
ξήγκα ζηα αλαηνιηθά όξηα ηνπ Γήκνπ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ, κόλν κε ηα δηαζέζηκα βηβιηνγξαθηθά
θαη ραξηνγξαθηθά δεδνκέλα, δελ κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί σο λεώηεξε ησλ αιπηθώλ δνκώλ πνπ
νξίδεη θαη ηέκλεη.
Ο εηζκνηεθηνληθόο Υάξηεο ηεο Διιάδαο ( Μαξηνιάθνο θ.α. 1989,) παξνπζηάδεη ζηελ
πεξηνρή 2 ξήγκαηα ειηθίαο Πιεηνθαίλνπ – Κάησ Πιεηζηνθαίλνπ, 1 ξήγκα ειηθίαο Μέζνπ
Πιεηζηνθαίλνπ – Οινθαίλνπ θαη 1 ξήγκα ηνπ νπνίνπ ε ειηθία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί.
ύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ ΟΑΠ, ηα ξήγκαηα Πιεηνθαίλνπ – Κάησ Πιεηζηνθαίλνπ είλαη
πηζαλά ελεξγά, ελώ ην ξήγκα ειηθίαο Μέζν Πιεηζηνθαίλνπ – Οινθαίλνπ είλαη ελεξγό (ζηε
ζπλέρεηα θαζώο θαη ζηνλ ράξηε Α.3.4.1 ζην όλνκά ηνπο πεξηέρεηαη ην επίζεκα )
Ο εηζκνηεθηνληθόο Υάξηεο ηεο Κξήηεο (Γξαθόπνπινο θ.ά. 1982) παξνπζηάδεη ζηελ
πεξηνρή 2 ξεμηγελείο δώλεο (ζηε ζπλέρεηα θαζώο θαη ζηνλ ράξηε ζην όλνκά ηνπο πεξηέρεηαη ην
επίζεκα Κ).
Οη Φπηξνιάθεο & Γεξκηηδάθεο (1996) ζην Υάξηε Δλεξγώλ Ρεγκάησλ ηεο Δπξύηεξεο
Πεξηνρήο ηεο Ν. Κξήηεο, παξνπζηάδνπλ 2 ξήγκαηα ειηθίαο Άλσ Πιεηζηνθαίλνπ – Οινθαίλνπ θαη
2 ξήγκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία όηη ελεξγνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία 100.000 ρξόληα,
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Υάξηεο 2.5. εηζκηθόηεηα ζηελ πεξηνρή
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2.2.5 Βηνηηθό πεξηβάιινλ
Απνηύπσζε νηθόηνπσλ
Σκήκαηα ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά ππάγνληαη ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ
NATURA (ΦΤΖ) 2000. πγθεθξηκέλα:
-

ην δπηηθό ηκήκα ηεο παξαιίαο, από ηηο εθβνιέο ηνπ Κεξίηε κέρξη ηα δπηηθά όξηα

ηνπ Γήκνπ, ππάγεηαη ζην NATURA GR4340003.
-

ε θνηιάδα ηνπ Κεξίηε κε ηηο εθβνιέο θαη ηκήκα ηεο παξαιίαο εληάζζεηαη ζην

NATURA GR 4340006 .

Ζ πεξηνρή NATURA 2000 κε θωδηθό GR 4340006 πεξηιακβάλεη ηελ θνηιάδα ηνπ
Κεξίηε κε ηηο εθβνιέο,, ηελ ιίκλε ηεο Αγηάο θαη ηελ θνηιάδα ηεο Φάζαο. Από απηά εληόο ησλ
δνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ εληάζζεηαη κέξνο ηεο θνηιάδαο ηνπ Κεξίηε θαη νη εθβνιέο ηνπ. Σα
ζπγθξηηηθά πεξηβαιινληηθά πξνηεξήκαηα ηεο θνηιάδαο ηνπ Κεξίηε είλαη θαηά θύξην ιόγν ε
κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ πνπ ππάξρεη θαζ‟ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απηό είλαη ζπάλην γηα ηελ
Μεζόγεην θαη ηδηαίηεξα γηα λεζηά.

Ζ πεξηνρή NATURA 2000 κε θσδηθό GR 4340003 πεξηιακβάλεη ην αθξσηήξη πάζα –
Ρνδσπνύ θαη ηελ παξαιία ηνπ θόιπνπ ησλ Υαλίσλ από ην Κνιπκπάξη κέρξη ηνλ Πιαηαληά. ηελ
παξνύζα κειέηε καο αθνξά κόλν ην παξαιηαθό ηκήκα θαη θπξίσο απηό πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ
εθβνιώλ Κεξίηε θαη εθβνιώλ Σαπξσλίηε πνπ δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηνλ Γήκν Πιαηαληά.
Οη νηθόηνπνη πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε απηό ην ηκήκα είλαη ακκνζίλεο ζε πξώηκε κνξθή,
εθβνιέο πνηακώλ κε πεξηνδηθή ξνή θαη ζηελ ζάιαζζα νη πνζεηδσλίεο.
Οη δύν πξώηνη θηλδπλεύνπλ ηδηαίηεξα από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ
ζηνλ ηνπξηζκό, ην ηξίην από ηελ ξύπαλζε θαη κόιπλζε ησλ λεξώλ. ηελ πεξηνρή απηή ε
ζαιάζζηα ρειώλα (Careta careta) γελλάεη ηα απγά ηεο ζηελ παξαιία. Ο κεγαιύηεξνο θίλδπλνο γη
απηέο είλαη νη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε θάιπςε ηεο παξαιίαο κε νκπξέιεο θαη
μαπιώζηξεο, θώηα ην βξάδπ από ηα γύξσ εζηηαηόξηα θαη μελνδνρεία
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Δηθόλα 2.6.1 Ζ πεξηνρή NATURA 2000 κε θωδηθό GR 4340006 όπσο έρεη νξηζηεί από
ην ΤΠΔΥΧΓΔ
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Δηθόλα 2.6.2 Ζ πεξηνρή NATURA 2000 κε θσδηθό GR 4340003 όπσο έρεη νξηζηεί από
ην ΤΠΔΥΧΓΔ
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Πεξηνρέο Νatura 2000 εληνο ηνπ Γήκνπ Πιαηαληα
2.2.6 Υισξίδα
Ζ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεηαη πινύζηα. Παξαθαησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά
θάπνηα από ηα πην ελδηαθέξνληα είδε
Σηελ παραιηαθή Ζώλε Θ :
- ηα αθόινπζα είδε δέληρωλ: αικπξίθηα (Tamarix

parviflora), θππαξίζζηα

(Cupressus sepremvirens), δηάθνξα είδε επθαιύπησλ (Eucalyptus sp), ιεύθεο (Populus sp),
πιαηάληα (Platanus orientalis), ηηηέο (Salix sp), ζπθηέο (Ficus carica) θαη κνπξηέο (Morus alba
& nigra)
- ηα αθόινπζα είδε ζάκλωλ: πηθξνδάθλεο (Nerium oleader), ιηγαξηέο (Vitex agnusΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ
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castus) θαη θαιάκηα (Arundo donax)
- ηα εμήο είδε ποώλ: Alkanna sieberi, Allium rubrovittatum, Anacamptis
pyramidalis, Anchusa variegata, Asperula pubescens, Asperula rigida, Carex cretica,
Centaurea argentea, Centaurea idaea, Centaurea spinosa, Cerastium scaposum, Crepis cretica,
Crepis tybakiensis, Cyclamen creticum, Cyclamen graecum, Dactylorhiza romana, Lathyrus
neurolobus, Limodorum abortivum, Listera ovata, Melica rectiflora, Micromeria hispida,
Ononis verae,
- επίζεο ζπλαληώληαη πνιιά θαιιωπηζηηθά θσηά, ηα νπνία έρνπλ πξνζαξκνζζεί ζην
ηνπηθό θπζηθό πεξηβάιινλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ σο απηνθπή.
Από ηα παξαπάλσ, ηδηαίηεξε αλαθνξά απαηηείηαη γηα ην θρηλάθη ηες ζάιαζζας
(Pancratium maritimum), πνπ είλαη ελδεκηθό ηεο Κξήηεο θαη δηαβηεί ζε έλα από ηνπο πιένλ
επαίζζεηνπο νηθνηόπνπο πνπ ζπλαληώληαη ζηνλ Γήκν, ηηο ακκνζίλεο. Σν είδνο απηό θαηαηάζζεηαη
από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα είδε πξνηεξαηόηεηαο (ππνρξεσηηθή πξνζηαζία).

Εηθόλα 2.7.1 θρηλάθη ηες ζάιαζζας (Pancratium maritimum)

Σηελ Ζώλε ΘΘ (βόρεηο / πεδηλό ηκήκα) ηα δέλδξα πνπ θπξηαξρνύλ είλαη νη ειηέο (Olea
europea). Μαδί ζπλαληώληαη ραξνππηέο (Ceratonia siliqua), όπσο θαη αριαδηέο – αγξηναριαδηέο
(Pyrus sp), θππαξίζζηα (Cupressus sepremvirens), πεύθα (Pinus brutia θαη halapensis εηζαγόκελν
είδνο από ηελ επεηξσηηθή Διιάδα), θαξπδηέο (Juglans regia), πιαηάληα (Platanus orientalis),
ακπγδαιηέο (Prunus sp), ζπάξηα (Spartium junseum), αζπάιαζννπο (Calikotome vilosa), ζθίλνπο
(Pistacia lentiscus), πνπξλάξηα (Quercus coccifera). Αθόκα, ζηελ ίδηα δώλε, βξίζθνπκε ηνλ βάην
(Rubus sp), Cistus incanus-creticus, ηνλ Cistus parviflorus, ηελ Ebenus cretica, ηελ πηθξνδάθλε
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(Nerium oleander), ην Rannunculus asiaticus, ηελ Capparis ovata, ηελ πηθξαγγνπξηά (iicbalium
elaterium), ηελ θνηλή παπαξνύλα Papaver rhoeas, ηνλ Daucus carotta, ηε Roemeria hybrida, ηε
Matthiola incana, ηε Lunaria annua, ηε Reseda alba, ηνλ Lupinus albus, ηνλ Lupinus angustifolius, ην
Chrysanthemum coronarium, ηνλ Tetragonolobus purpureus, ηε Securigera securidaca θαη πνιιά
άιια. πλεζηζκέλα θπηά είλαη επίζεο ε Anemone coronaria, ε Euphorbia helioscopia, ε
Ρεηζηλνιαδηά (Ricinus communis), ε Lavatera arborea θαη ε Lavatera cretica, Gossypium herbaceum
θαη Gossypium hirsutum, ην Hypericum empetrifolium, δηάθνξα είδε Eryngium, ε Ferula
communis, ε Ferulago nodosa, ην Tordylium apulum, ε Periploca laevigata, ν Comphocarpus
fruticosus, ν Convolvulus arvensis, ην Borago officinalis, ε Anchusa azurea θαη ε Anchusa undulata,
ππνείδνο hybrida. Δθεί βξίζθνπκε αθόκα ηελ ιηγαξηά (Vitex agnus-castus) ηε Lavandula stoechas, ην
Mandragora autumnalis, ηνλ Acanthus spinosus, ην Υακνκήιη (Chamomilla recutita), ηνλ
Tragopogon porrifolius, ην Allium neapolitanum θαη ην Allium roseum, ηνλ Narcissus tazetta θαη ην
Narcissus serotinus, ηνλ Gladiolus italicus, ηνλ Dracungulus vulgaris, θαη δηάθνξα είδε Serapias.
Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ απαηηνύλ ηα παξαπάλσ είδε εμαζθαιίδνληαη ζε ζέζεηο κε
θπζηθή βιάζηεζε. Αλ νη ππάξρνπζεο κηθξέο θαη ιίγεο ζέζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο δελ
δηαηεξεζνύλ, ηόηε αξθεηά από ηα παξαπάλσ είδε δελ ζα επηβηώζνπλ ζην κέιινλ.
Σηελ Ζώλε ΘΘΘ (ορεηλή εκηορεηλή), εθηόο ησλ δέλδξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνεγνύκελε δώλε, ζπλαληάκε επίζεο ηελ θαζηαληά (Castanea sativa), ηελ θνπκαξηά (Arbutus
unedo), ηνλ αζηείξαθα (Styrax officinale), ηελ αγξηνθνπκαξηά (Arbutus adrachne), ηελ Erica arborea,
ηελ Erica manipuliflora, ηελ Euphorbia dendroides, ην Thymus capitatus, ην Rhamnus alaternus,
ηε Thymelaea hirsuta θαη ηε Thymelaea tartonraira. Δπίζεο απαληώληαη ν Acer sempervirens, ε
Euphorbia acanthothamnos, ε Medicago arborea, ε Calicotome villosa, ToSarcopoterium spinosum,
ε Clematis flammula θαη ε Clematis cirrhosa, ε Lonicera implexa, ε Phlomis cretica, ε Phlomis
lanata θαη ε Phlomis fruticosa, ην Prasium.majus, ην Teucrium microphyllum, ν Cistus salvifolius, ν
Cistus monspeliensis, ν Cistus incanus-creticus θαη άιια. Από ηα πνώδε θαη βνιβώδε θπηά πξέπεη λα
επηζεκαλζνύλ ην Cyclamen creticum, ε Iris inguicularis, ην Allium subhirsurum, ε Asphodeline lutea,
ν Asphodelus aestivus θαη ν Asphodelus fistuclosus, ε Anthyllis yulveraria, ε Trigonella corniculata
θαη ε Trigonella balansae, ε Anemone heldreichii, δηάθνξα είδε Vicia θαη Lathyrus, ην Tremastelma
palaestinum, ε Urginea maritima, ε Ballota nigra, ν Convolvulus althaeoides, ην Cyclamen
graecum, θαη πνιιά νξρενεηδή, ησλ γελλώλ Ophrys, Orchis θαη Serapias.
Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ηεο νξεηλήο δώλεο απνηειεί ε θσηηθή
δηάπιαζε καθία (ππθλνί ζακλώλεο κε κεγάιε πνηθηιόηεηα εηδώλ). Σα παιαηόηεξα ρξόληα Ζ
δηάπιαζε απηή εκθαληδόηαλ από ηελ πεδηλή κέρξη θαη ηελ εκηνξεηλή δώλε. Δίλαη όκσο απηή πνπ
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δέρηεθε όιε ηελ πίεζε ηεο αγξνηηθήο θαη θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, θαη
επεηδή απνηεινύζε ην θπξίαξρν νηθνζύζηεκα ηεο Κξήηεο, ηπρόλ νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε ηεο
ζα ζπκπαξαζύξεη θαη όια ηα άιια νηθνζπζηήκαηα ηεο Κξήηεο. Ζ δηαηήξεζε ηεο είλαη
ππνρξεσηηθή εάλ ζέινκε λα κηιάκε θαη ζην κέιινλ γηα θπζηθό πεξηβάιινλ, όπσο ην μέξνκε
ζήκεξα. εκεηώλεηαη όηη ε ιεηηνπξγία ηεο καθίαο ζηεξίδεηαη ζηε ζηελή αιιειεμάξηεζε κεηαμύ
ησλ εηδώλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ (ρισξίδα θαη παλίδα).
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2.2.7 Παλίδα
Ζ Κξήηε απνηειεί πξννξηζκό θαη ελδηάκεζν ζηαζκό ησλ πεξηζζόηεξσλ απνδεκεηηθώλ
πνπ ζπλαληάκε ζηνλ Διιαδηθό ρώξν. Ο θόιπνο Υαλίσλ απνηειεί έλαλ κεηαλαζηεπηηθό δηάδξνκν
πνπ επηιέγνπλ παξπδάηηα πηελά, κε θπξίεο ζέζεηο πξνζέγγηζεο ηηο εθβνιέο ησλ πνηακώλ Κεξίηε
θαη Σαπξσλίηε. Δπίζεο, όπνπ ππάξρεη λεξό παξαηεξνύκε απμεκέλε ζπγθέληξσζε πνπιηώλ. Ζ
παξόρζηα θπζηθή βιάζηεζε απνηειεί ζνβαξό ιόγν επηινγήο γηα ηα πνπιηά, αθνύ παξέρεη θάιπςε
θαη απμάλεη ηελ δηαζέζηκε ηξνθή.

ΕΙΔΟΣ
Phalacrocorax aristotelis desmarestii (θαλαςςοκόρακασ)
Nycticorax nycticorax (νυχτοκόρακασ)
Ardea purpurea (πορφυροτςικνιάσ)
Ciconia nigra (μαυροπελαργόσ)
Plegadis falcinellus (χαλκοκότα)
Platalea leucorodia (χουλιαρομφτα)
Tadorna tadorna (βαρβάρα)
Anas strepera (καπακλήσ)
Anas querquedula (ςερςζλα)
Circus aeroginosus (καλαμόκιρκοσ)
Falco naumanii (κιρκινζηι)
Falco eleonorae (μαυροπετρίτησ0
Falco peregrinus (πετρίτησ)
Coturnix coturnix (ορτφκι)
Porzana parva (μικροπουλάδα)
Haematopus ostralegus (ςτρειδοφάγοσ)
Himantopus himantopus (καλαμοκανάσ)
Burhinus oedicnemus (πετροτριλίδα)
Tringa stagnatilis (βαλτότρυγγασ)
Larus melanocephalus (μαυροκζφαλοσ)
Sterna sandvicensis (χειμωνογλάρονο)
Chlidonias hybridus (μουςτακογλάρονο)
Chlidonias niger (μαυρογλάρονο)
Coracias garrulus (χαλκοκουροφνα)
Oenanthe isabellina (αμμοπετρόκλθσ)
Cisticola juncidis (κιςτικόλη)
Acrocephalus melanopogon (μουςτακοποταμίδα)
Lanius minor (γαϊδαροκεφαλή)

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΒΙΒΛΙΟ
V
K
V
E
E
E
V
K
K
V
V
K
K
K
R
K
V
V
K
V
I
V
V
V
R
K
R
K

.
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Δ =θηλδπλεύνληα είδε,
V = ηξσηά είδε, R = ζπάληα είδε,
Η =είδε ρσξίο αξθεηή πιεξνθνξία ώζηε λα θαηαηαγνύλ ζε θηλδπλεύνληα ή
ηξσηά,
Κ = αλεπαξθώο γλσζηά είδε
(Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία θαη Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Κόθθηλν
Βηβιίν , 1992 )

Εηθόλα 2.2.7.1 Σν ζπάλην είδνο Oenanthe isabellina (ακκνπεηξόθιεο)

Παξαηεξνύκε όηη ν αξηζκόο ησλ εηδώλ ησλ πηελώλ πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη ηδηαίηεξα
πςειόο. Απηό δελ νθείιεηαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ, αιιά ζηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε
πνπ αλαγθάδεη ηα πνπιηά λα πξνζεγγίζνπλ. Σν γεγνλόο απηό απνηειεί έλα ελ δπλάκεη ζπγθξηηηθό
πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο, αιιά ηαπηόρξνλα δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε ζηνλ Γήκν ηεο
πξνζηαζίαο όρη κόλν ησλ ίδησλ ησλ πνπιηώλ, αιιά θαη ησλ νηθνηόπσλ ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλάγθε
γηα λα επηβηώζνπλ.
Θειαζηηθά θαη ερπεηά: Σα ζπρλόηεξα απαληώκελα ζειαζηηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ
Πιαηαληά είλαη ν ιαγόο (Lepus europeus), ην θνπλάβη – δνπξίδα (Martes foina), ν αζβόο άξθαινο (Meles meles arkalus), ε λπθίηζα – θαιηγηαλλνύ (Mustela nivalis) θαη ν ζθαληδόρνηξνο
(Erinaceus concolor). Δπίζεο εκθαλίδνληαη ηξσθηηθά, λπθηεξίδεο θαη θάπνηα δειθίληα.
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Σα εξπεηά πνπ απαληώληαη ζπρλόηεξα ζηελ πεξηνρή είλαη ε ζαιάζζηα ρειώλα (Careta
careta), ε ρειώλα ησλ γιπθώλ λεξώλ (Mauremys caspica), ην ζπηηόθηδν (Elaphe situla), ε
δελδξνγαιηά (Columber gemonensis gemonensis) θαη νη ζαύξεο (Lacerta sp).

Δηθόλα 2.2.7.2 Φσιηά Caretta Caretta κε ζήκαλζε από ηνλ ύιινγν Αξρέισλ ζηελ
παξαιία ηνπ Μάιεκε
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Κεθάιαην 3:Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο
3.1 Γηνηθεηηθή δηάξζξσζε
Ζ Γεκνηηθή Δλόηεηα Πιαηαληά θαη ζπγθξνηείηαη δηνηθεηηθά από 13 Σνπηθέο Κνηλόηεηεο
πνπ είλαη νη εμήο: Βιαρεξσλίηηζζα, Βξύζεο, Γεξάλη, Ενπλάθη, Κνληνκαξί, Κππάξηζζνο, Μάιεκε,
Μαλνιηόπνπιν, Μόδη, Νηεξέο, Ξακνπδνρώξη, Πιαηαληάο θαη ηξίιη.
Ζ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πιαηαληά αλέξρεηαη ζε 74,9 ηεηξ. ρικ., ην νπνίν
απνηειεί ην 3,2% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Ννκνύ. ην εζσηεξηθό ηνπ Γήκνπ, ε θαηαλνκή ηεο
ζπλνιηθήο ηνπ έθηαζεο κεηαμύ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ είλαη ζρεηηθά αλνκνηνγελήο. Σε
κεγαιύηεξε έθηαζε θαηαιακβάλνπλ ηα Γ.Γ. Νηεξέ, Βξπζώλ (Κπδσλίαο) θαη Μαλνιηόπνπινπ κε
18,7, 7,5 θαη 7,8 ηεηξ. ρικ. θαη ηε κηθξόηεξε ηα Γ.Γ. ηξηιίνπ θαη Κππάξηζζνπ κε 2,7 θαη 2,9 ηεηξ.
ρικ., αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ζην αλάγιπθν, ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ Γήκνπ ραξαθηεξίδεηαη
(ζύκθσλα θαη κε ηελ ηαμηλόκεζε ηεο ΔΤΔ) σο «πεδηλό».
3.2 Πιεζπζκηαθά – δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
Πιεζπζκηαθά, ε Γεκνηηθή Δλόηεηα Πιαηαληά έρεη πιεζπζκό 5.225 θαηνίθνπο (πνπ
αληηζηνηρεί ζην 3,47% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ Ννκνύ - απνγξαθή 2001). Σν 51%
απηνύ ηνπ πιεζπζκνύ δηακέλεη ζηνπο ηξεηο (θύξηνπο) νηθηζκνύο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά κήθνο
ηνπ παξαιηαθνύ άμνλα δπηηθά ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ (Γεξάλη, Μάιεκε, Πιαηαληά).
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3.3 Απνγεγξακκέλνο πιεζπζκόο-πιεζπζκηαθή Δμέιημε (ηαηηζηηθή
Τπεξεζία http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE)
Σν κεγαιύηεξν πιεζπζκηαθό βάξνο ζην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδνπλ ζηαζεξά θαηά
ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ηα Γ.Γ. Γεξαλίνπ, Μάιεκε θαη Πιαηαληά, παξά ην γεγνλόο όηη γηα ην
Γ.Γ. Πιαηαληά ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ είλαη αξλεηηθή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Γεληθά, νη
νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ, πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνύ άμνλα δπηηθά ησλ Υαληώλ,
εκθαλίδνπλ πιεζπζκηαθή αύμεζε
Σν πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Πιαηαληά θαηά ηε
δεθαεηία 1981-1991 είλαη κεγαιύηεξν από ην αληίζηνηρν ηεο Υώξαο θαη ηνπ Ννκνύ (7,00% έλαληη
5,33% θαη 6,29%). Έμη (6) Σνπηθέο Κνηλόηεηεο παξνπζηάδνπλ πιεζπζκηαθή αύμεζε. Ζ
κεγαιύηεξε εκθαλίδεηαη ζηα Γ.Γ. Κππαξίζζνπ, Μάιεκε θαη Πιαηαληά, κε πνζνζηό 36,08%,
25,76 θαη 25,40% αληίζηνηρα. Αληίζεηα, επηά (7) Σνπηθέο Κνηλόηεηεο κεηώλνπλ ηνλ πιεζπζκό
ηνπο, κε ηα Γ.Γ. Νηεξέ θαη Ενπλαθίνπ λα παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιύηεξε πνζνζηηαία αξλεηηθή
κεηαβνιή (-20,48% θαη -24,29%, αληίζηνηρα).
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ
(Γ.Γ.),

ΠΛΖΘΤΜΟ

ΜΔΣΑΒΟΛΖ

ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ

1981

1991

2001

΄81-΄91

΄91-΄01

΄81-΄01

΄81-΄91

΄91-΄01

΄81-΄01

Γ.Γ. Γεξαλίνπ
Γ.Γ.
Βιαρεξσληηίζζεο
Γ.Γ. Βξπζώλ
Κπδσλίαο

668

820

1.222

22,75%

82,93%

2,07%

4,07%

6,23%

158

167

145

5,70%

-1,40%

-0,85%

469

413

-2,09%

-0,21%

-1,26%

-1,47%

Γ.Γ. Ενπλαθίνπ
Γ.Γ.
Κνληνκαξίνπ

280

212

183

-24,29%

-8,23%
13,78%
34,64%

0,56%

479

49,02%
13,17%
11,94%
13,68%

-2,74%

-1,46%

-4,16%

484

457

460

-5,58%

0,07%

-0,51%

194

264

168

36,08%

-4,96%
13,40%

-0,57%

Γ.Γ. Κππαξίζζνπ

0,66%
36,36%

3,13%

-4,42%

-1,43%

Γ.Γ. Μάιεκε
Γ.Γ.
Μαλνιηνπνύινπ

528

664

708

25,76%

6,63%

2,32%

0,64%

2,98%

364

341

327

-6,32%

-4,11%

34,09%
10,16%

-0,65%

-0,42%

-1,07%

Γ.Γ. Μνδίνπ

213

243

268

14,08%

10,29%

1,33%

0,98%

2,32%

Γ.Γ. Νηεξέ
Γ.Γ.
Ξακνπδνρσξίνπ

249

198

196

-20,48%

-1,01%

-2,27%

-0,10%

-2,36%

190

178

161

-6,32%

-9,55%

-0,65%

-1,00%

-1,64%

Γ.Γ. Πιαηαληά

630

790

744

25,40%

-5,82%

2,29%

-0,60%

1,68%

Γ.Γ. ηξηιίνπ

277

241

230

-13,00%

-4,56%

-1,38%

-0,47%

-1,84%

25,82%
21,29%
15,26%
18,10%
16,97%

Πίλαθαο 3.3.1 Μεηαβνιέο ηνπ Πιεζπζκνύ ζην Γήκν Πιαηαληά

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

Μ.Γ.Δ. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ & ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ»

44

ΣΗΚΟΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ
ΣΟΤ 2007 ΣΟΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝIΑ.

Υάξηεο 3.3.1 Παξνπζίαζε ηνπ πιεζπζκνύ αλά Γεκνηηθό Γηακέξηζκα ηα έηε 1981,1991,2001
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3.4 Καηαλνκή πιεζπζκνύ
Ζ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γεκνηηθήο ελόηεηαο Πιαηαληά είλαη αλνκνηνγελήο. Σα
παξαιηαθά δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ είλαη πην ππθλνθαηνηθεκέλα από ηα εζσηεξηθά κε ηάζεηο
πεξαηηέξσ πύθλσζεο.

Υάξηεο 3.3.1 Καηαλνκή ππθλόηεηαο πιεζπζκνύ αλά Γεκνηηθό Γηακέξηζκα ην έηνο 2001

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

Μ.Γ.Δ. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ & ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ»

46

ΣΗΚΟΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ
ΣΟΤ 2007 ΣΟΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝIΑ.

3.5 Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα
Κπξίαξρνη παξαγσγηθνί ηνκείο ζην Γήκν Πιαηαληά είλαη ν ηξηηνγελήο (41,08%) θαη ν
πξσηνγελήο (40,60%). Αθνινπζεί ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο κε 10,18%, ελώ 8,14% δε δήισζαλ
θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Ζ απαζρόιεζε ζηε Γεσξγία-Κηελνηξνθία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κεηώζεθε θαηά 24,24%. Σν αληίζηνηρν πνζνζηό κείσζεο ηεο Υώξαο είλαη -7,51%, ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη -8,79%
θαη ηνπ Ννκνύ είλαη -7,51%.
ηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, ε απαζρόιεζε παξνπζηάδεη κείσζε θαηά -14,46%, ίζε
δειαδή κε απηή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ππεξδηπιάζηα από απηή ηεο Υώξαο (-0,59%) θαη ηνπ Ννκνύ
(-2,66%).
Σέινο, κείσζε θαηά -7,57% παξνπζηάδεη ε απαζρόιεζε ζην ρνλδξηθό θαη ιηαληθό
εκπόξην
Ο ηνπξηζκόο ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Πιαηαληά θαηαιακβάλεη δεζπόδνπζα ζέζε ζηε
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα
Από ηνπο παξαιηαθνύο/ηνπξηζηηθνύο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ (Παιαηό Γεξάλη, Πύξγν
Φεινλέξνπ, Μάιεκε θαη Πιαηαληά), ηε κεγαιύηεξε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηηο μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο ζηα έηε 1998-2002 εκθαλίδνπλ νη νηθηζκνί ηνπ Πιαηαληά (56,67%) θαη ηνπ Γεξαλίνπ
(42,86%), κε 47 θαη 10 κνλάδεο αληίζηνηρα ζην έηνο 2002. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα μελνδνρεηαθά
θαηαιύκαηα βξίζθνληαη είηε εληόο ησλ νηθηζκώλ, είηε ζε άκεζε επαθή κε απηνύο, είλαη κηθξνύ
ζρεηηθά δπλακηθνύ θαη ρακειήο θαηεγνξίαο.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη κία δπλακηθή ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηνπ Γήκνπ, ε
νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα παξνπζηάδεη κία αμηνζεκείσηε ζεηηθή κεηαβνιή.
3.6 Έξγα ππνδνκήο
3.6.1 Σειεπηθνηλσλίεο
Ζ ρσξηθή ελόηεηα ηνπ Γήκνπ θαιύπηεηαη ηόζν από ην „δίθηπν‟ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
ηνπ ΟΣΔ, όζν θαη από ηα „δίθηπα‟ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Υώξα.
πλνπηηθά ηα δίθηπα απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΚΔΝΣΡΟ
DLC Ενπλαθίνπ
Αζηηθό Αγίαο
Μαξίλαο
Αζηηθό Μνδίνπ
Αζηηθό Μάιεκε
Αζηηθό Αιηθηαλνύ

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ
ΣΟΤ 2007 ΣΟΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝIΑ.

Απιέο ςεθηαθέο
ηειεθσληθέο παξνρέο
Δγθαηε
Καηεηι
ζηεκέλεο
εκκέλεο
104
66

Παξνρέο ISDN
Δγθαη
εζηεκέλεο
8

Καηεη
ιεκκέλεο
1

2.170

1.916

416

392

800
848
2.000

722
726
1.823

80
80
96

68
72
89

Πίλαθαο 3.6.1 Γίθηπα ηειεπηθνηλσληώλ
3.6.2 ΓΔΗ
ε όινπο ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ ιεηηνπξγνύλ δίθηπα ειεθηξηζκνύ (ΓΔΖ).
Από ηε ρσξηθή ελόηεηα ηνπ Γήκνπ (ζην κέζν ηεο πεξηνρήο κεηαμύ ησλ νηθηζκώλ
Μαλνιηόπνπινπ θαη Απνζεθώλ θαη λόηηα ηεο Λίκλεο) δηέξρεηαη ε γξακκή κεηαθνξάο 150KV
Υαληά-Καζηέιη (ΓΔΖ). ηελ παξαπάλσ γξακκή κεηαθνξάο ππάξρεη δώλε δνπιείαο δηέιεπζεο
πιάηνπο 40 κέηξσλ
3.6.3.Ύδξεπζε -Άρδευση
Δηδηθόηεξα, ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ
γίλεηαη ζε γεληθά ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν αλ θαη ε αλνηθνδόκεζε θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο
παξαιηαθήο δώλεο απαηηνύλ επηπιένλ πνζόηεηεο .
Ζ ύδξεπζε ηθαλνπνηείηαη από ην θξάγκα ηνπ Νηεξέ, ηε γεώηξεζε ηνπ Κππαξίζζνπ , ελώ
ε άξδεπζε γίλεηαη από ηα Μπισληαλά κέζσ ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΟΑΓΤΚ, ηνπ ΣΟΔΒ θαη
γεσηξήζεσλ ζηε ζέζε Κακπηά θαη Κξύα Βξύζε
3.6.4 Απνρέηεπζε
Σν ζύλνιν ζρεδόλ ησλ νηθηζκώλ ηελ πεξίνδν κειέηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ απνρεηεπόηαλ κε
απνξξνθεηηθνύο βόζξνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είραλ παξαηεξεζεί δπζιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο
όκσο δελ έρνπλ πξνθαιέζεη θνηλσληθά θαη πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα.
ε κηθξή έθηαζε ηνπ νηθηζκνύ Μαλνιηόπνπιν ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο, πνπ
θαηαιήγεη ζην πδαηόξεπκα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ ρσξηνύ θαη ην νπνίν δηαηεξεί ξνή
θαηά ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηνπ έηνπο. Γηα ηελ απόξξηςε ησλ ιπκάησλ απηώλ ππάξρνπλ
παξάπνλα θαη ν Γήκνο επηδηώθεη ηελ θαηάξγεζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο απόξξηςεο.
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3.6.5 Γηάζεζε ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ
Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (ζηεξεά απόβιεηα) ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά, εληάζζεηαη
ζην „ρεδηαζκό Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Ννκνύ Υαλίσλ‟, ε έγθξηζε ηνπ νπνίνπ
δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 1451Β/14-7-1999.
ην πιαίζην απηνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ ε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ Δ΄ Γηαρεηξηζηηθή
Δλόηεηα ηνπ Ννκνύ. Σειηθόο απνδέθηεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ είλαη ην Δξγνζηάζην
Μεραληθήο Γηαινγήο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο θαη ν ρώξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ
(ΥΤΣΤ), ζηελ Κνξαθηά ηνπ Γ.Γ. Μνπδνπξά ηνπ Αθξσηεξίνπ.

3.6.6 Κηίξηα θνηλήο σθειείαο
Σα εθπαηδεπηηθά θηίξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην δήκν Πιαηαληά είλαη ηα λεπηαγσγεία θαη ηα
Γεκνηηθά ζρνιεία ζην Μάιεκε, ζην Άλσ Γεξάλη θαη ζηνλ Πιαηαληά, ελώ παξάιιεια ζηνλ
Πιαηαληά ιεηηνπξγεί ην κνλαδηθό γπκλάζην ηνπ Γήκνπ
Όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ηε πγείαο, αγξνηηθά ηαηξεία ιεηηνπξγνύλ ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο
νηθηζκνύο ηνπ δήκνπ, όκσο νπζηαζηηθά νη αλάγθεο απηέο θαιύπηνληαη από ην ηα ηαηξεία, ηηο
θιηληθέο θαη ην λνζνθνκείν ηνπ δήκνπ Υαλίσλ
Δμεηάδνληαο ηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο, ππάξρνπλ γήπεδα πνδνζθαίξνπ,
αιιά δελ ππάξρεη θάπνην θιεηζηό γπκλαζηήξην.
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3.6.7. Οδηθό δίθηπν
Σελ πεξηνρή κειέηεο δηαζρίδεη ν Βόξεηνο Οδηθόο Άμνλαο Κξήηεο (ΒΟΑΚ), ε Παιαηά
Δζληθή νδόο θαη ε παιαηά παιαηα Δζληθή Οδόο κε άμνλα Αλαηνιή -Γύζε.

Υάξηεο 3.6.7.1.Απνηύπσζε Δζληθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ
Παιαηά Παιαηά Δζληθή νδόο
Παιαηά Δζληθή νδόο
ΒΟΑΚ (Νεα Δζληθή νδόο )
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Οη επαξρηαθνί δξόκνη πνπ δηέξρνληαη από ην Γήκν είλαη νη παξαθάησ:

2

Υάξηεο 3.6.7.2 Απνηύπσζε Δπαξρηαθώλ Οδώλ

23.Μαιεκε- Νηεξεο -Νεα Ρνπκαηα από 16ν ρηιηόκεηξν Δζληθήο Οδνύ Υαλίσλ
Καζηειίνπ θαη δηα Ξακνπδνρσξίνπ, Ενπλαθίνπ Λίκλεο
24.Πνιεκαρη-Ενπλαθη-Βνπθνιηέο πξνο ζύλδεζε επαξρηαθώλ νδώλ 14 θαη 23
25. Γεξαλη-Λνπηξαθη Μαλσιηόπνπιν από 14ν ρηιηόκεηξν Δζληθήο Οδνύ Υαλίσλ
Καζηειίνπ κέρξη επαξρηαθήο νδνύ 23
26.Πιαηαληαο-Παηειαξη-Κνπθνο
28.Αιηθηαλνο Μαλσιηόπνπιν-Ενπλαθη από επαξρηαθήο νδνύ 27 δηα Κνπθνύ θαη κέρξη
επαξρηαθήο νδνύ 25
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Οη θύξηνη Γεκνηηθνί δξόκνη κε ηελ έγθξηζε από ην Ννκάξρε είλαη νη παξαθάησ:

Υάξηεο 3.6.7.3 Απνηύπσζε Κπξίσλ Γεκνηηθώλ Γξόκσλ
1. Πιαηαληάο Κπξηνκάδν ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ 7979/12-12-02 απόθαζε Ννκάξρε
2. Παιαηό Γεξάλη- Δπαξρηαθή νδόο (Πιαηαληά – Παηειαξη – Κνπθόο ) κε ηελ ππ αξηζκ 5397/22-993 απόθαζε Ννκάξρε
3.Βξύζζεο κε επαξρηαθή νδό πξνο Παηειαξη κε ηελ ππ αξηζκ 3181/28-9-01 απόθαζε Ννκάξρε
4.Βιαρεξσλίηηζζα Μάιεκε κε ηελ ππ αξηζκ 8259/5-1-88 απόθαζε Ννκάξρε
5. Βιαρεξσλίηηζζα Ξακνπδνρώξη κε ηελ ππ αξηζκ 2370/24-6-98 απόθαζε Ννκάξρε
6.Βιαρεξσληηηζζα πξίιη κε ηελ ππ αξηζκ 11842/12-10-2006 απόθαζε Ννκάξρε
7. Κνληνκαξί Ξεξνθάκπη κε ηελ ππ αξηζκ 6503/25-11-96 απόθαζε Ννκάξρε
Οπόηε ην θύξην νδηθό δίθηπν ηεο πεξηνρήο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή
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Υάξηεο 3.6.7.4 Υάξηεο απεηθόληζεο ηνπ εζληθνύ (θόθθηλν ρξώκα), επαξρηαθνύ (κπιε
ρξώκα) θαη θύξηνπ Γεκνηηθνύ δηθηύνπ (θίηξηλν ρξώκα) ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
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3.7 Πεξηβαιινληηθά κεγέζε
ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο εζηίεο κόιπλζεο θαη ξύπαλζεο κε
εμαίξεζε ηελ ερεηηθή ξύπαλζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ νηθηζκό ηνπ Πιαηαληά ιόγσ ηεο κεγάιεο
ζπγθέληξσζεο θαηαζηεκάησλ αλαςπρήο
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Αξραηνινγηθά κλεκεία, Ιζηνξηθά ζηνηρεία θαη Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία
3.7.1. Μλεκεία
ηελ πεξηνρή κειέηεο βξίζθνληαη ηα αθόινπζα κλεκεία:
Ζ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ (Δ.Π.Κ.Α.) έρεη θαηαγξάςεη ηα
αθόινπζα κλεκεία:
- Πξντζηνξηθό ζπήιαην Κεξάο πειηώηηζζαο ζην ύςσκα «Φινκέο» λόηηα ηνπ
νηθηζκνύ Βξύζεο (θήξπμε σο αξραηνινγηθόο ρώξνο θαη ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν κε ηελ
Τ.Α 21220/10-8-67, ΦΔΚ 527Β/24-8-67).
- Δξείπηα ειιεληθήο πόιεο αγλώζηνπ νλόκαηνο, ίζσο ηεο αξραίαο Πεξγάκνπ ζηα
πςώκαηα «Κάζηειινο» θαη «Άγηνο Γεώξγηνο», λόηηα ηνπ νηθηζκνύ Βξύζεο (θήξπμε σο
αξραηνινγηθόο ρώξνο θαη ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν κε ηελ Τ.Α 21220/10-8-67, ΦΔΚ
527Β/24-8-67).
- Τζηεξνκηλσηθόο ζνισηόο ηάθνο ζην Μάιεκε, ΝΓ εθηόο ζρεδίνπ πόιεο (θήξπμε σο
αξραηνινγηθόο ρώξνο κε ηελ Τ.Α 15904/24-11-62, ΦΔΚ 473Β/17-12-62).
- Λαμεπηνί ηάθνη πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηόδνπ δπηηθά ηεο επαξρηαθήο νδνύ πξνο
Βξύζεο-Παηειάξη (δελ έρεη γίλεη θήξπμε).
- Οηθηζηηθά θαηάινηπα πζηεξνκηλσηθώλ ρξόλσλ ζην Μόδη (δελ έρεη γίλεη θήξπμε).

Δηθόλα 3.7.1 Τζηεξνκηλσηθόο ζνισηόο ηάθνο ζην Μάιεκε
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Ζ 13ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ (Δ.Β.Α.) αλαθέξεη σο θεξπγκέλα ηα αθόινπζα
κλεκεία:
- Ζ νηθία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Βεξπβάθε πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνηλόηεηα Βξύζεο
επαξρίαο Κπδσλίαο Ν. Υαλίσλ σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν, γηαηί απνηειεί αμηόινγν
δείγκα αξρηηεθηνληθήο ηεο πξώηκεο Σνπξθνθξαηίαο (θήξπμε σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν
ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ Β1/Φ38/22074/553/2-7-1986, ΦΔΚ 550/Β/12-8-1996).
- Ο ελεηηθόο πδξόκπινο ζηνλ νηθηζκό Πιαηαληά (θήξπμε σο ηζηνξηθό κλεκείν
ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ 16307/9-9-65, ΦΔΚ 605/Β/16-9-1965).
-

Δηθόλα 3.7.2 Ο ελεηηθόο πδξόκπινο ζηνλ νηθηζκό Πιαηαληά
Ζ 7ε Δθνξεία Νεόηεξσλ Μλεκείσλ (Δ.Ν.Μ.) αλαθέξεη σο θεξπγκέλα ηα αθόινπζα
κλεκεία:
- Σν θηηξηαθό ζπγθξόηεκα «Μεηόρη Κνληνκαξί» ζηνλ Κάκπν Κνληνκαξί ηνπ Ννκνύ
Υαλίσλ Κξήηεο (θήξπμε σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ
ΓΗΛΑΠ/Γ/206/19188/15-4-1992, ΦΔΚ 328/Β/18-5-1992).
- Σν θηίξην ηνπ παιαηνύ ρνιείνπ Μνδίνπ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο Ν. Υαλίσλ,
ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Φπληηθάθε (θήξπμε σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν ζύκθσλα κε ηελ
Τ.Α. ΓΗΛΑΠ/Γ/3817/55204/9-11-1985, ΦΔΚ 968/Β/24-11-1995). Πξόθεηηαη γηα ην ζρνιείν
όπνπ ηελ πεξίνδν 1885-1886 δίδαμε ν κεγάινο Κξεηηθόο πεδνγξάθνο Ησάλλεο Κνλδπιάθεο.
Σν ΤΠΔΥΧΓΔ αλαθέξεη σο θεξπγκέλα ηα αθόινπζα κλεκεία:
- Σν θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Πέξγπξνο» ζηελ θνηλόηεηα Ενπλάθη ηεο
επαξρίαο Κπδσλίαο (Ν. Υαλίσλ) (θήξπμε σο δηαηεξεηέν ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ ΠΔΥΧΓΔ
80320/4459/8-1-1988, ΦΔΚ 848/Γ/24-11-1989).
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- Σν θηίξην (Νεξόκπινο) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Πιαηαληά (θήξπμε σο
δηαηεξεηέν ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α . ΠΔΥΧΓΔ 3052/310/30-1-1989, ΦΔΚ 70/Γ/10-2-1989).
3.7.2. Ιζηνξηθά ζηνηρεία
Από ηα ζεκαληηθόηεξα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο είλαη ην Μνημείο ζην θέληξν ηνπ
Κνληνκαξίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηε καδηθή εθηέιεζε όισλ ησλ αλδξώλ ηνπ ρσξηνύ από ηνπο
Γεξκαλνύο (2 Ηνπλίνπ 1945) σο αληίπνηλα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο.
ηελ ηνπηθή Κνηλόηεηα Ενπλαθίνπ ππάξρεη έλα ενεηικό πηγάδι ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ, ε
Φάμπρικα (παιηό ειαηνπξγείν) πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην πεγάδη θαη ηα γερμανικά θαηαθύγηα ηνπ
νηθηζκνύ.
ηελ πεξηνρή ηεο Κνηλόηεηαο Μάιεκε , μερσξίδεη ( 1 ρικ. έμσ από ηνλ νηθηζκό) ην
γερμανικό νεκροηαθείο, ησλ ζηξαηησηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
Δπίζεο ην αεξνδξόκην ηνπ Μάιεκε, όπνπ καδί κε ην ηζηνξηθό ύψωμα 107,θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, δηαηειέζαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο
ηνλ Πάλσ Πιαηαληά ππάξρεη ην θξνύξην (παξαηεξεηήξην) ηεο παιηάο Αθξόπνιεο. Σν
παξαηεξεηήξην ήηαλ ιαμεκέλν κέζα ζην βξάρν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ρξεζηκνπνηήζεθε
από ηνπο Γεξκαλνύο σο εθαιηήξην γηα λα ππξνβνινύλ ηα ζπκκαρηθά αεξνπιάλα. ήκεξα
ζώδνληαη κόλν ππνιείκκαηά ηνπ.

Δηθόλα 3.7.2.1 Σν γεξκαληθό λεθξνηαθείν
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3.7.3.Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία
ε όιε ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Πιαηάληα πξαγκαηνπνηνύληαη πνιιά παλεγύξηα, όπσο απηό
ηνπ Αγίνπ Διεπζεξίνπ ζην Γεξάλη, ε Παλαγία ε Φαλεξσκέλεο ην Γεθαπεληαύγνπζην ζηνλ
Πιαηαληά, θαη ε Μεηακόξθσζε ηνπ σηήξνο ζην Μόδη
ηνλ Πιαηαληά ππάξρεη ελεξγόο Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο ελώ θάζε δίκελν εθδίδεηαη
ηνπηθή εθεκεξίδα („Ζ Φσλή ηνπ Πιαηαληά‟).
Πνιηηηζηηθνί ύιινγνί ιεηηνπξγνύλ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο νηθηζκνύο όπσο ζην Λνπηξάθη,
ζην Μάιεκε θαη ζην Ξακνπδνρώξη θαη δηνξγαλώλνπλ θάζε ρξόλν δηάθνξεο γηνξηέο, όπσο ε
γηνξηή ηνπ μεξνηήγαλνπ ζην ηξίιη θαη ε γηνξηή ηεο ηζηθνπδηάο ζηε Βιαρεξσλίηηζζα.

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

Μ.Γ.Δ. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ & ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ»

58

ΣΗΚΟΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ
ΣΟΤ 2007 ΣΟΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝIΑ.

3.8 Πνιενδνκηθά δεδνκέλα
3.8.1 Γεληθόο νηθνδνκηθόο Καλνληζκόο
O πξώηνο Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο εθαξκόδεηαη ην 1929 (ΓΟΚ 1929).
Αθνινπζεί ν ΓΟΚ ηνπ 1955 θαη ν ΓΟΚ ηνπ 1973.
ηε ζπλέρεηα εθδόζεθε

ν ΓΟΚ 85 (Ν.1577/85, ΦΔΚ 210Α/ 18-12-85), ν νπνίνο

απνηειείηαη από 35 άξζξα.
Έθηνηε ν ΓΟΚ έρεη εκπινπηηζζεί κε ζπκπιεξσκαηηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο ηα έηε
2000 θαη 2004. Δπίζεο θαζ‟ όιε ηε 11 δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ΓΟΚ 85 έρεη εθδνζεί κεγάινο αξηζκόο
εγθπθιίσλ πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ άξζξσλ ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κε ηνλ ΓΟΚ 85
επηρεηξήζεθε κηα απινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ν ΓΟΚ 73 πεξηείρε 130
άξζξα).
Από ηνλ Ηνύιην ηνπ 2012 ηζρύεη ν λένο ΓΟΚ (ΦΔΚ 79Α/2012)

3.8.2 Κηηξηνδνκηθόο Καλνληζκόο (ΦΔΚ 59/Γ/3-02-89)

Ο θαλνληζκόο απηόο έρεη ζθνπό λα ξπζκίζεη ηελ θαηαζθεπή ησλ δνκηθώλ έξγσλ ζην
ζύλνιό ηνπο θαη ζηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπο, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμππεξεηνύλ ηε ρξήζε
γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Δπίζεο, ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, γηα κηα
νηθνλνκηθώο απνδεθηή δηάξθεηα δσήο λα ηθαλνπνηνύλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:
- Να βειηηώλεη ηελ άλεζε, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ελνίθσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ.
- Να βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα, ηελ αζθάιεηα, ηελ αληνρή, ηελ αηζζεηηθή θαη ηε
ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ θηηξίσλ.
- Να πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ.
- Να δηεπθνιύλεη θαη λα πξνσζεί ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζην ρώξν ησλ θαηαζθεπώλ.
- Να απμάλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ.
3.8.3 Οη όξνη δόκεζεο (ΝΟΚ ΦΔΚ79/Α/2013)
πληειεζηήο δόκεζεο- πληειεζηήο θάιπςεο
ύκθσλα κε ηνλ ΓΟΚ 2012 ( ΦΔΚ 79 Α/2012)
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πληειεζηήο δόκεζεο (ζ.δ.) είλαη ν αξηζκόο, ν νπνίνο πνιιαπιαζηαδόκελνο κε ηελ
επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ, δίλεη ηε ζπλνιηθή επηηξεπόκελε επηθάλεηα δόκεζεο.
πληειεζηήο θάιπςεο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ν ιόγνο ηεο κέγηζηεο επηθάλεηαο πνπ
επηηξέπεηαη λα θαιπθζεί πξνο ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ

3.8.4 Γηάθξηζε ηνπ ρώξνπ
Ο ρώξνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο δηαθξίλεηαη ζε δαζηθό, αγξνηηθό θαη αζηηθό. Ο
δαζηθόο θαιύπηεη ην 66,7% ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαη ε κε δπλαηόηεηα αιιαγήο ρξήζεο ηνπ
πξνζηαηεύεηαη ζπληαγκαηηθά. Ο αγξνηηθόο ρώξνο θαιύπηεη ην 28% ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαη
πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε αλάγθε γηα θάιπςε ησλ ζπλερώο απμαλόκελσλ νηθηζηηθώλ αλαγθώλ
νδεγεί ζην κεηαζρεκαηηζκό πνιιώλ αγξνηηθώλ ηκεκάησλ δηαρξνληθά ζε αζηηθά. Σέινο, ν
αζηηθόο ρώξνο θαιύπηεη ην 5,3% ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο ηα αθόινπζα
ηκήκαηα:

3.8.5 Πεξηνρέο εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ.
Δίλαη νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην. Σν ξπκνηνκηθό ζρέδην
νηθηζκνύ ή ζρέδην πόιεο ή πνιενδνκηθό ζρέδην είλαη ην απνηέιεζκα πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη
πεξηιακβάλεη ην δηάγξακκα κε ηνλ ηπρόλ εηδηθό πνιενδνκηθό θαλνληζκό, πνπ έρεη εγθξηζεί
ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη θαζνξίδεη ηνπο εηδηθνύο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο δόκεζεο,
ηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη δνκήζηκνπο ρώξνπο θαη ηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο ζε θάζε ηκήκα ή δώλε
ηνπ νηθηζκνύ. ηελ πεξηνρή κειέηεο καο εγθεθξηκέλν ρέδην ππάξρεη ζην Μάιεκε, ελώ ζε
δηαδηθαζία έγθξηζεο ζρεδίσλ πόιεσο βξίζθνληαη νη πεξηνρέο Γεξαλίνπ θαη Πύξγνπ Φεινλέξνπ
Πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ
Δίλαη νη νηθηζκνί πνπ ζηεξνύληαη εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ όπσο νξίζηεθε
πξνεγνύκελα θαη ε δόκεζε ξπζκηδόηαλ κε ην Π.Γ.24-04-85 ΦΔΚ 181 Γ'/03.05.85 θαηά ηε
δηάξθεηα εθπόλεζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ. Οη πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ απηώλ απνηεινύλ έλα εληαίν
νηθηζηηθό ζύλνιν, κε πνιενδνκηθό ζρέδην πνπ πξνθύπηεη από ηελ πθηζηάκελε αλάπηπμε ηνπο. Σα
όξηά ηνπο έρνπλ θαζνξηζηεί, κε απόθαζε ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο.
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Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη γηα ηνπο ραξαθηεξηζκέλνπο σο δηαηεξεηένπο νηθηζκνύο
ηζρύνπλ κεγαιύηεξνη πεξηνξηζκνί. ηελ πεξηνρή κειέηεο παξαηεξνύληαη πιεζώξα νηθηζκώλ ζε
όπσο ηνπ Πιαηαληά, ηνπ Κνληνκαξί, ηνπ Ξεξνθακπίνπ, ηνπ Λνπηξαθίνπ θιπ

3.8.6 Πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ.

Δίλαη νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ πεξηπηώζεσλ, δειαδή
εθηόο ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ θαη εθηόο ησλ νηθηζκώλ, θαη ζηηο νπνίεο
επηηξέπεηαη ε λόκηκε παξαγσγή αζηηθνύ ρώξνπ γηα θάιπςε αληίζηνηρσλ αλαγθώλ κεηά από
έγθξηζε ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο. (Σδίθα Α.-Υαηδνπνύινπ, Πνιενδνκηθό δίθαην, 2003)
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Κεθάιαην 4: Έλλνηα Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ- ρεδίνπ Υσξηθήο Οηθηζηηθήο
Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο

4.1 Ο λόκνο 1337/83
O λόκνο 1337/ 1983 απνηειεί ηζρύνλ βαζηθό ζεζκηθό πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνύ
ζρεδηαζκνύ. Με ην λόκν απηό μεθίλεζε κηα εθηεηακέλε θίλεζε απόθηεζεο πνιενδνκηθώλ
ζρεδίσλ από όινπο ηνπο Ο.Σ.Α. ηεο Υώξαο.
Δπίζεο, κε ην Π.Γ. ηεο 24/31-5-1985 δηακνξθώζεθε ην ηδηαίηεξν ζεζκηθν πιαίζην γηα ηελ
πνιενδόκεζε ησλ κηθξώλ νηθηζκώλ ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκόο δελ μεπεξλά ηνπο 2000 θαηνίθνπο.
Γεληθόηεξα, ηελ πεξίνδν απηή ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο απνρηά δεκόζην ραξαρηήξα
αθνύ ε εθπόλεζε, ε έγθξηζε θαη ε εθαξκνγή ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ θα0ώο θαη ε
πνιενδόκεζε ησλ πεξηνρώλ ηεο ώξαο γίλεηαη κόλνλ από ην Κξάηνο, ηνπο Ο.Σ.Α. ή ηνπο άιινπο
δεκόζηνπο θνξείο.
Ο Ν.1337/83 πξνέβιεπε δπν ακηγείο πνιενδνκηθέο κειέηεο, ην Γεληθό Πνιενδνκηθό
ρέδην (ΓΠ) θαη ε Πνιενδνκηθή Μειέηε

Σν ΓΠ θαιύπηεη όιεο ηηο πνιενδνκεκέλεο ή πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρέο ελόο
ηνπιάρηζηνλ Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο θαη νθείιεη, θαηά ηνλ Ν. 1337/83 ελώ ε πνιενδνκηθή Μειέηε
είλαη πνιύ ιεπηνκεξέζηεξε θαη αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο επεθηάζεσλ θαη
εληάμεσλ.
ε κία ηξίηε κειέηε, εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηηο πξνεγνύκελεο, αλαδείρζεθε ζηα πιαίζηα
ηεο Δπηρείξεζεο Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξόηεζεο (ΔΠΑ) ε Πξάμε Δθαξκνγήο.

4.2 Ο λόκνο 2508/97
Ο λένο νηθηζηηθόο λόκνο έξρεηαη σο ζπλέρεηα θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 1337/83. θαη ζέηεη
έλα γεληθό πιαίζην πνιενδνκηθώλ αξρώλ, θαηεπζύλζεσλ, όξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ
κειινληηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο.
Καηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ είλαη κεηαμύ άιισλ νη παξαθάησ:
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ε ζηαδηαθή νξγάλσζε θαη αλάδεημε <Αλνηθηώλ Πόιεσλ> ζηνλ κε αζηηθό ρώξν.
Να γίλεη αλαζπγθξόηεζε ηνπ αζηηθνύ θαη πεξαζηηθνύ ρώξνπ θαη λα αλαδεηρζεί ε
ζπλνρή ηνπ κέζσ θαζηέξσζεο θαη εθαξκνγήο εληαίσλ νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ
επξύηεξεο πεξηνρήο αζηηθώλ θέληξσλ, όπσο θαη κέζα από ηελ ίδξπζε θαηάιιεισλ
θνξέσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ελδεδεηγκέλσλ κεραληζκώλ.
Να νξγαλσζνύλ νηθηζηηθά νη πόιεηο θαη νη νηθηζκνί κε βάζε ηνλ επηζπκεηό
ζπζρεηηζκό νηθηζηηθώλ παξακέηξσλ,
Να πξνζηαηεπζνύλ, λα αλαδεηρζνύλ θαη λα αλαβαζκηζηνύλ ηα θέληξα ησλ πόιεσλ,
ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ππξήλσλ ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ,
θαζώο θαη ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαη ινηπώλ θπζηθώλ, αξραηνινγηθώλ, ηζηνξηθώλ θαη
πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ επξύηεξσλ πεξηνρώλ ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο

4.3 Σν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην

Σν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην (ΓΠ) πνπ ζεζπίζηεθε αξρηθά από ηνλ Ν. 1337/83
ζπκπιεξώλεηαη θαη επεθηείλεηαη από ηνλ λέν νηθηζηηθό λόκν 2508/97 όζνλ αθνξά ην
πεξηερόκελν, ηε ρσξηθή εκβέιεηα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, κε ζθνπό λα απνηειέζεη έλα
απνηειεζκαηηθόηεξν εξγαιείν πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ. Μπνξνύλ λα θαιύπηνπλ ηα δηνηθεηηθά
όξηα πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ΟΣΑ

4.4 Οηθηζηηθή νξγάλσζε <Αλνηθηήο Πόιεο>

ηνλ κε αζηηθό ρώξν νη δηάθνξνη νηθηζκνί νξγαλώλνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λένπ λόκνπ, ζε <Αλνηθηέο Πόιεηο>, ηα όξηα ησλ νπνίσλ ηαπηίδνληαη θαη' αξρήλ κε ηα όξηα
ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβνπιίσλ πεξηνρήο. ε αλαινγία κε ηα ΓΠ, πνπ εθπνλνύληαη κηα ηνλ
αζηηθό θαη πεξηαζηηθό ρώξν, εθπνλνύληαη γηα ηηο αλνηθηέο πόιεηο ρέδηα Υσξηθήο θαη
Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο (ΥΟΟΑΠ).
Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ νηθηζηηθνύ δηθηύνπ, κε θύξην ζηόρν ηελ
θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ηνπ πιεζπζκνύ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο θαη
εξγαζίαο ηνπ. Γειαδή ζθνπόο είλαη ε εμαζθάιηζε ζηνλ κε αζηηθό ρώξν ππεξεζηώλ θαη
εμππεξεηήζεσλ ίζεο πνηόηεηαο κε εθείλεο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ, παξόιν πνπ παξαηεξείηαη
έιιεηςε κηθξώλ νηθηζηηθώλ θέληξσλ (2.000 έσο 15.000 θαηνίθσλ), πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
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εμππεξεηήζνπλ άκεζα ηελ αγξνηηθή ελδνρώξα ηνπο σο ηνπηθά θέληξα ππεξεζηώλ θαη
ινηπώλ εμππεξεηήζεσλ.
Κύξηνο άμνλαο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδηαζκνύ είλαη ε ηαμηλόκεζε ησλ νηθηζηηθώλ
θέληξσλ ηεο ρώξαο ζε θαηεγνξίεο ή επίπεδα κε θξηηήξηα ην είδνο θαη ηνλ αξηζκό ησλ ιεηηνπξγηώλ
θαη εμππεξεηήζεσλ πνπ δηαζέηεη θαζ' έλα. ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ νη νηθηζηηθέο ελόηεηεο, πνπ
κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ σο έλα εληαίν θαη νξγαληθό ζύζηεκα πνπ απνβιέπεη θπξίσο ζηελ
ελίζρπζε ησλ νηθηζηηθώλ θέληξσλ 4νπ θαη 5νπ επηπέδνπ (θεθαινρσξίσλ θαη ρσξηώλ) ηα νπνία
απνηεινύλ ηνπο ππξήλεο νηθηζηηθώλ ελνηήησλ ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ, νη νπνίεο θαη νλνκάζζεθαλ
<Αλνηρηέο Πόιεηο>.
Έλα ρέδην νηθηζηηθήο αλάπηπμεο αλνηθηήο πόιεο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο
• νξηζηηθνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ πξνο πνιενδόκεζε δσλώλ ηνπ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ
• ρξήζεηο γεο θαη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί, απαγνξεύζεηο ή ππνρξεώζεηο,
• δηαγξάκκαηα δηθηύσλ ππνδνκήο,
• πξνβιεπόκελνη θνηλόρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρώξνη βάζεη ησλ ζρεηηθώλ γεληθώλ
εθηηκήζεσλ αλαγθώλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ην ΓΠ/ΥΟΟΑΠ
• νηθνδνκήζηκνη ρώξνη
• ζπζηήκαηα, όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο,
• ηπρόλ όξνη πνπ αθνξνύλ ηα δνκηθά πιηθά, ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο θαη ηελ αηζζεηηθή
εκθάληζε ησλ θηηξίσλ, ηνλ ηξόπν δηακόξθσζεο, ρξήζεο θαη ζύλδεζεο ησλ αθαιύπησλ ρώξσλ κε
ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο πόιεο,
• θαηά πξνζέγγηζε έθηαζε γεο πνπ πξνθύπηεη από ηηο εηζθνξέο ζε γε θαηά ην άξζξν 20
ηνπ λένπ λόκνπ θαη πξόηαζε θαηαλνκήο ηεο ζε θνηλόρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρώξνπο,
• ηπρόλ νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ θαη έξγα πνπ πξέπεη
λα εθηειεζηνύλ, θόζηνο θαη ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ (εηζθνξέο, πόξνη, δάλεηα θιπ.) θαζώο θαη
πξνηεξαηόηεηα εθηέιεζεο ηνπο,
• ηεξάξρεζε εθαξκνγήο θαηά θάζεηο,
• θνξείο θαη ηξόπνη παξέκβαζεο.
• ηπρόλ εηδηθά κέηξα γηα αληηκεηώπηζε ηδηαίηεξσλ πνιενδνκηθώλ ή θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ
• θάζε άιιε ξύζκηζε επηβαιιόκελε από πνιενδνκηθνύο ιόγνπο.
• εθηίκεζε ησλ πιεζπζκηαθώλ κεγεζώλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ δπλαηνηήησλ κε βάζε
ηηο ρξήζεηο γεο θαη ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, θαη' αξρήλ νξηνζέηεζε ησλ πξνο πνιενδόκεζε
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πεξηνρώλ θαη εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ Θα έρεη ε αλάπηπμε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, ζην
θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ,
• νξηζηηθνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρώλ ζε ζπλδπαζκό κε ην όξην
ηνπ νηθηζκνύ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ απόθαζε ηνπ λνκάξρε
• νξηνζέηεζε ησλ ζπλεθηηθώλ ηκεκάησλ ησλ νηθηζκώλ
• γεληθή πξόηαζε νξγάλσζεο ζε ηπρόλ γεηηνληέο, εθηίκεζε αλαγθώλ ζε θνηλόρξεζηνπο
θαη θνηλσθειείο ρώξνπο, ηξόπνο αλάπηπμεο ή αλακόξθσζεο ηνπ νηθηζκνύ θαη θαηά πξνζέγγηζε
έθηαζε γεο πνπ πξνθύπηεη από ηηο εηζθνξέο ζε γε.
• δηαγξάκκαηα βαζηθώλ δηθηύσλ ππνδνκήο θαη
• όξνη δόκεζεο.
(Αζαλάζηνο Η. Αξαβαληηλόο, Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο γηα κηα βηώζηκε αλάπηπμε ηνπ
αζηηθνύ ρώξνπ, 1997)
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5.Σo ΥΟΟΑΠ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πιαηαληά

5.1 Γεληθά
Σν ΥΟΟΑΠ ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκνλ 5238 Απόθαζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (ΦΔΚ 472ΑΑΠ/2007)κε ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ
αλακέλεηαη λα παξαηεξεζεί:
1.

Αλαβάζκηζε ηνπ πξναζηηαθνύ ηνπ ραξαθηήξα γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ Υαλίσλ

θαζώο θαη γηα ηνπο επνρηαθά εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνπξηζκό ηνπ βόξεηνπ ηκήκαηόο ηνπ θαη ζηηο
αγξνηηθέο εξγαζίεο ηεο ελδνρώξαο,
2.

Δλίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία λέσλ θαη αλαβάζκηζε

ππαξρόλησλ ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ
3.

Αύμεζε ησλ παξαζεξηζηώλ γηα καθξάο δηάξθεηαο δηαθνπέο (θπξίσο ζπληαμηνύρσλ

ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο)
4.

Γηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνπ ραξαθηήξα ζηηο πεξηνρέο ηεο ελδνρώξαο.

5.2 Οξγάλσζε Οηθηζηηθνύ Γηθηύνπ
Σν κνληέιν νηθηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ πξνηείλεη ηελ ελίζρπζε ηεο
„θεληξηθόηεηαο‟ ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ θαη ζηε ιεηηνπξγία ελόο ηεξαξρεκέλνπ, πνιύ-θεληξηθνύ
νηθηζηηθνύ δηθηύνπ.
Σν δίθηπν απηό πεξηιακβάλεη, ζπγθεθξηκέλα, ηξία (3) επίπεδα αλαθνξάο:
ηις οικιζηικές ενόηηηες ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη ην ”θέληξν” θαη νη νηθηζκνί
άκεζεο επηξξνήο ηνπ, πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ”πξνάζηηα”.
ηα οικιζηικά κένηρα ηα οποία δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνπλ, ζε: 5νπ επηπέδνπ (απιά ή εληζρπκέλα), 4νπ επηπέδνπ (απιά ή εληζρπκέλα), 3νπ
επηπέδνπ, 2νπ επηπέδνπ (λνκαξρηαθό θέληξν/ Υαληά) θαη 1νπ επηπέδνπ (πεξηθεξεηαθό θέληξν/
Ζξάθιεην). Γηα ην Γήκν Πιαηαληά έρνπκε νηθηζηηθά θέληξα 4νπ θαη 5νπ επίπεδνπ δηόηη ηα
πξνεγνύκελα ηξία επίπεδα θαιύπηνληαη από ην Γήκν Υαλίσλ.
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ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά, ηα Υαληά ιόγσ γεηηλίαζεο θαιύπηνπλ θαη
ηηο ιεηηνπξγίεο/ εμππεξεηήζεηο 3νπ επηπέδνπ. Χο εθ ηνύηνπ, ε έδξα ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά
θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθηζηηθώλ θέληξσλ 4νπ εληζρπκέλνπ επηπέδνπ.
ηις πολεοδομικές ενόηηηες οι οποίες ζπγθξνηνύληαη από νηθηζκνύο ώζηε πξαθηηθά
λα δεκηνπξγνύλ ηελ θαηώηεξε δπλαηή βαζκίδα ιεηηνπξγηθήο θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο.
Πξαθηηθά πξόθεηηαη γηα ηηο πξώελ θνηλόηεηεο
Σα δπν ηειεπηαία επίπεδα αλαθνξάο ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα θαη σο κνλάδεο/ βαζκίδεο
πξνγξακκαηηζκνύ ησλ θεληξηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γήκνπ (δηνίθεζε, εθπαίδεπζε, πξόλνηα,
αζιεηηζκόο, θ.ιπ.).

Υάξηεο 5.2.1 Ζ νξγάλσζε ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ ζε Οηθηζηηθέο Δλόηεηεο
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5.3 Οξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο πεξηνρέο κε
νηθηζηηθήο αλάπηπμεο

Οη δηακνξθσζείζεο ρξήζεηο γεο ιακβάλνπλ ππόςε αθ΄ ελόο ηηο ήδε ζεζκνζεηεκέλεο
ρξήζεηο (εγθεθξηκέλα ζρέδηα πόιεσλ, νξηνζεηήζεηο νηθηζκώλ, θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρώξνη,
δαζηθέο θαη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, πεξηνρή δηθηύνπ Natura 2000) θαζώο θαη ηηο πθηζηάκελεο
βαζηθέο ππνδνκέο (ΒΟΑΚ - ΠΔΟ - επαξρηαθό δίθηπν, γξακκή κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
πςειήο ηάζεο, εγθαηάζηαζε βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ιπκάησλ θ.ιπ.)
Οη ρξήζεηο γεο πνπ ζεζκνζεηνύληαη ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
-

ζηηο Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟ): νηθηζηηθέο θαη βηνηερληθέο πεξηνρέο

-

ζηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ): πεξηνρέο πξνζηαζίαο θπζηθνύ ή

αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο
-

ζηηο Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ Γόκεζεο (ΠΔΠΓ): πεξηνρέο ζηελ

επξύηεξε δώλε πνπ πεξηβάιιεη ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ
-

ζηηο Πεξηνρέο Ιδηαίηεξσλ Υξήζεσλ (ΠΙΥ).

Οη Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟ) είλαη νη:
Πεξηνρέο εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεο
Πεξηνρή κε ζρέδην πόιεο ππό ζεζκνζέηεζε
Οξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνύο (όινη νη ππόινηπνη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ)
Πεξηνρέο επεθηάζεσλ
Πεξηνρέο αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ (Πεξηνρήο Δηδηθά Ρπζκηδόκελεο Πνιενδόκεζεο)
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Οη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ)
Θεζπίδνληαη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.
2508/97 ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ.
Οη πξνηεηλόκελεο ΠΔΠ δηαθξίλνληαη ζε:
πεξηνρέο απόιπηεο πξνζηαζίαο ΠΔΠ (ΑΠ), όπνπ γεληθά δελ επηηξέπεηαη ε
αλέγεξζε κόληκσλ θαηαζθεπώλ, θαη
ινηπέο πεξηνρέο πξνζηαζίαο, ζηηο νπνίεο νη πεξηνξηζκνί εμεηδηθεύνληαη αλάινγα κε
ην πξνζηαηεπόκελν αληηθείκελν.
Οη πεξηνρέο απηέο είλαη
ΠΔΠ (ΑΠ Η)

-

παξάθηηα δώλε

ΠΔΠ (ΑΠ ΗΗ)

-

δώλε πξνζηαζίαο ξεκάησλ - παξόρζησλ
νηθνζπζηεκάησλ - νηθνινγηθνί δηάδξνκνη

ΠΔΠ (ΑΠ ΗΗΗ)

-

ραξαθηεξηζκέλεο δαζηθέο - αλαδαζσηέεο εθηάζεηο

ΠΔΠ (ΑΠ ΗV)

-

πεξηνρή πξνζηαζίαο ηνπίνπ (πςώκαηα θνξπθνγξακκέο)

ΠΔΠ (ΑΠ V)

-

δώλε πξνζηαζίαο ΒΟΑΚ

ΠΔΠ (ΑΠ VΗ)

-

δώλε πξνζηαζίαο γξακκήο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο

ΠΔΠ (ΑΠ VΗΗ)

-

γεσξγηθή γε απόιπηεο πξνζηαζίαο

ΠΔΠ (ΑΥ) - πάξθν αξραηνινγηθνύ / ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο – αξραηνινγηθόο ρώξνο
ΠΔΠ (ΠΑ) - πάξθν αλαςπρήο / άζιεζεο / πνιηηηζκνύ
ΠΔΠ (ΦΒ) - πεξηνρή θπζηθήο βιάζηεζεο
Οη Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ Γόκεζεο (ΠΔΠΓ)
Δθαξκόδεηαη ν θαζνξηζκόο Πεξηνρώλ Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ Γόκεζεο (ΠΔΠΓ) ζηελ
επξύηεξε πεξηβάιινπζα ησλ νηθηζκώλ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Ζ πεξηνρή απηή εθηείλεηαη ζε
ζεκαληηθή απόζηαζε γύξσ από ηνπο νηθηζκνύο θαη πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ηεο γεσξγηθήο γεο α΄
πξνηεξαηόηεηαο (αξδεπόκελε γεσξγηθή γε).
Οη πεξηνρέο ΠΔΠΓ δηαθξίλνληαη ζε:
ΠΔΠΓ (Σ)

-

πεξηνρή ηνπξηζκνύ – αλαςπρήο

ΠΔΠΓ (ΓΗ) -

γεσξγηθή γε (βόξεηα ηνπ ΒΟΑΚ)

ΠΔΠΓ (ΓΗΗ) -

γεσξγηθή γε (λόηηα ηνπ ΒΟΑΚ)
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ΠΔΠΓ (Σ)/ Πεξηνρή Σνπξηζκνύ – Αλαςπρήο
ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: Ξελώλεο – μελνδνρεία θαη ινηπέο
ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηνηθία, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, εζηηαηόξηα, αλαςπθηήξηα, θέληξα
δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο, ρώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη
πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γήπεδα ζηάζκεπζεο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπλεδξηαθά θέληξα
θαη θαδίλν ελώ ε αξηηόηεηα θαηά θαλόλα είλαη 10 ζηξέκκαηα.
Καηά κνλαδηθή παξέθθιηζε, γηα όιεο ηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο εθηόο ηνπξηζηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ, αξηηόηεηα ηέζζεξα (4) ζηξέκκαηα γηα ηα νηθόπεδα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέρξη
ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΦΔΚ (Οθηώβξηνο ηνπ 2007)

ΠΔΠΓ (ΓΙ)/ Γεσξγηθή Γε (βόξεηα ηνπ ΒΟΑΚ)
ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο ηεο γεσξγίαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο
θαζώο θαη θαηνηθία, γεσξγηθέο απνζήθεο, ζεξκνθήπηα, πξαηήξηα βελδίλεο / πιπληήξηα
απηνθηλήησλ, κόλν θαηά κήθνο ηεο παιαηάο εζληθήο νδνύ θαη ηνπ επαξρηαθνύ δηθηύνπ, ελώ ε
αξηηόηεηα δε κεηαβάιιεηαη από ηελ ηζρύνπζα

ΠΔΠΓ (ΓΙΙ)/ Γεσξγηθή Γε (λόηηα ηνπ ΒΟΑΚ)
ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη κόλν:

θαηνηθία, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο

απνθιεηζηηθά ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ, εζηηαηόξηα, αλαςπθηήξηα, ρώξνη ζπλάζξνηζεο
θνηλνύ, πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζξεζθεπηηθνί ρώξνη, θηίξηα
θνηλσληθήο

πξόλνηαο,

θηίξηα

εθπαίδεπζεο,

γήπεδα

ζηάζκεπζεο,

γεσξγηθέο

απνζήθεο,

εγθαηαζηάζεηο θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, ζεξκνθήπηα, ειαηνπξγεία, πξαηήξηα βελδίλεο /
πιπληήξηα απηνθηλήησλ, κόλν θαηά κήθνο ηνπ επαξρηαθνύ δηθηύνπ, ζπλεδξηαθά θέληξα,
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λεθξνηαθεία, ελώ ε αξηηόηεηα δε κεηαβάιιεηαη από ηελ ηζρύνπζα
(ΥΟΟΑΠ ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά ΦΔΚ 472ΑΑΠ/2007)
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5.4 ΠΔΡΙΟΥΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΧΝ ΥΡΗΔΧΝ (ΠΙΥ)
Πξόθεηηαη γηα ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηνρώλ:
ΠΗΥ Η:

Δγθαηάζηαζε Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ Λπκάησλ θαη ν πγξνβηόηνπνο ηεο

ΠΗΥ ΗΗ:

Υώξνο Πξνζσξηλήο Δλαπόζεζεο θαη Γηαινγήο Απνξξηκκάησλ Γήκνπ, ζε

Γεκνηηθή έθηαζε ζην ΝΑ όξην ηνπ Γήκνπ
ΠΗΥ ΗΗΗ:

Νεθξνηαθεία Οηθηζκώλ

ηηο πεξηνρέο απηέο απαγνξεύεηαη θάζε άιιε ρξήζε, πέξαλ απηήο γηα ηελ νπνία
ζεζκνζεηνύληαη
Δπηηξεπόκελεο Υξήζεηο γεο ζηελ εθηόο πεξηνρώλ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο έθηαζε ηνπ
Γήκνπ
Δπηηξεπόκελε
θαηεγνξία ρξήζεο
1
Με κόληκεο θαηαζθεπέο
2
Καηνηθία
3
Σνπξηζηηθέο
εγθαηαζη.
θιαζζηθνύ ηύπνπ
4
Σνπξηζηηθέο
εγθαη.
ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ
5
Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα
6
Δζηηαηόξηα
7
Αλαςπθηήξηα
8
Κέληξα δηαζθέδαζεο αλαςπρήο
9
Υώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ
10
Πνιηηηζηηθά θηίξηα
11
Κηίξηα θνηλσληθήο πξόλνηαο
- εθπαίδεπζεο
12
Θξεζθεπηηθνί ρώξνη
13
Γήπεδα ζηάζκεπζεο
14
Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
15
πλεδξηαθά θέληξα
16
Καδίλα
17
Διαηνπξγεία
εμαηκηζνδεμακελέο
18
Γεσξγηθέο απνζήθεο
19
Θεξκνθήπηα
20
Κηελνηξνθηθέο εγθαηαζη.
21
Πξαηήξηα βελδίλεο
22
Νεθξνηαθεία
23
Μέγηζηε δόκεζε 50 κ2,
αλεμάξηεηα ρξήζεο
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Οηθηζηηθέο πεξηνρέο
Όζνλ αθνξά ην ππάξρνλ νηθηζηηθό δίθηπν, απηό πεξηιακβάλεη εγθεθξηκέλα πνιενδνκηθά
ζρέδηα, ζρέδηα ππό έγθξηζε θαζώο θαη ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνύο.
Πξνηείλεηαη επέθηαζε θαη πνιενδόκεζε θάπνησλ νηθηζκώλ κε θξηηήξηα αθελόο ηνπ
πνζνζηνύ ηεο δνκεκέλεο έθηαζεο ηνπ νηθηζκνύ θαζώο θαη ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηελ
ηειεπηαία 20εηία. Αλάινγα κε ην ρξνληθό νξίδνληα πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ απηώλ ρσξίδνληαη
ζε θαηεγνξίεο Α, Β, θαη Γ
Πεξηνρέο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ/ Βηνηερληθέο Πεξηνρέο
ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε ηξηώλ πεξηνρώλ παξαγσγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο αθνξνύλ ζε βηνηερληθή ρξήζε εηδηθόηεξα δε πξνηείλεηαη κία βηνηερληθή
πεξηνρή κέζεο θαη ρακειήο όριεζεο θαη δύν βηνηερληθέο πεξηνρέο ρακειήο όριεζεο
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πνζνηηθνπνηεκέλε ε νξγάλσζε ησλ Πεξηνρώλ Οηθηζηηθήο
Αλάπηπμεο, ησλ Πεξηνρώλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, ησλ Πεξηνρώλ Έιεγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ
Γόκεζεο θαη ησλ Πεξηνρώλ Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ ζην ζύλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ.
Παξαηεξείηαη όηη νη Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (νηθηζκνί θαη βηνηερληθέο πεξηνρέο)
θαιύπηνπλ πεξίπνπ ην 10%. Από απηέο κόλν ην 1,40% αθνξά πεξηνρέο επεθηάζεσλ.
Αληίζεηα, νη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ), νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθή
λνκνζεζία εμαηξνύληαη ηεο δπλαηόηεηαο πνιενδόκεζεο θαιύπηνπλ πεξίπνπ ην 35%.
Σν κηζό πεξίπνπ ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ θαηαιακβάλεηαη από γεσξγηθή γε, ζηελ νπνία
επηβάιιεηαη έιεγρνο ρξήζεσλ γεο θαη πεξηνξηζκνί ζηελ δόκεζε .
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5.5 Οη ρξήζεηο γεο ζην Γνκεκέλν πεξηβάιινλ

Ζ ρξήζε «ακηγνύο θαηνηθίαο», όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 23-2-87,
εθαξκόδεηαη ζε νηθηζκνύο κεγάιεο έθηαζεο ζηνπο νπνίνπο ζεσξείηαη ζθόπηκε ε παξνρή
ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ ζηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο, όπσο ζηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ
ησλ νηθηζκώλ ηεο ελδνρώξαο
Ζ ρξήζε «γεληθήο θαηνηθίαο», όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 23-2-87,
εθαξκόδεηαη θαηά θαλόλα ζηνπο νηθηζκνύο ηεο κειέηεο, ρσξίο όκσο λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε
επαγγεικαηηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη πξαηεξίσλ βελδίλεο . Δπηπιένλ πξνθεηκέλνπ νη νηθηζκνί λόηηα
ηνπ ΒΟΑΚ λα δηαηεξήζνπλ ην ραξαθηήξα δελ επηηξέπεηαη ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ κε
ρσξεηηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 60 θιηλώλ νύηε εζηηαηνξίσλ / αλαςπθηεξίσλ δπλακηθόηεηαο
κεγαιύηεξεο ησλ 200 θαζηζκάησλ,
Ζ ρξήζε «πνιενδνκηθνύ θέληξνπ» όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 23-2-87
πξνηείλεηαη κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο γηα ηελ κε ρσξνζεηεζε πξαηεξίσλ βελδίλεο θαη
επαγγεικαηηθώλ εξγαζηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ρξήζε «γεληθήο θαηνηθίαο» παξαπάλσ.
Ζ ρξήζε «ηνπξηζκνύ - αλαςπρήο» όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 23-2-87,
πξνηείλεηαη ζε ηκήκαηα ησλ παξαιηαθώλ νηθηζκώλ, όπνπ ε επηθξαηνύζα ρξεζε είλαη εδε
ηνπξηζηηθή. Γελ επηηξέπνληαη πξαηήξηα βελδίλεο / πιπληήξηα απηνθηλήησλ, εγθαηαζηάζεηο κέζσλ
καδηθήο κεηαθνξάο, εγθαηαζηάζεηο εκπνξηθώλ εθζέζεσλ – εθζεζηαθά θέληξα ειηθνδξόκηα,
γήπεδα γθνιθ
Ζ ρξήζε «βηνηερληθήο πεξηνρήο ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο», όπσο απηή θαζνξίδεηαη
ζην άξζξν 5 ηνπ ΠΓ 23-2-87 θαη ζηελ ΚΤΑ 13727/724 – ΦΔΚ 1087/Β/05-08-2003, ρσξνζεηείηαη
θνληα ζην βηνινγηθό ιπκάησλ,
Ζ ρξήζε «βηνηερληθήο πεξηνρήο ρακειήο όριεζεο», όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν
5 ηνπ ΠΓ 23-2-87 θαη ζηελ ΚΤΑ 13727/724 – ΦΔΚ 1087/Β/05-08-2003, ρσξνζεηείηαη ζε δύν
πεξηνρέο λόηηα ηνπ ΒΟΑΚ, θαηά κήθνο ησλ νδηθώλ αμόλσλ πξνο Ξακνπδνρώξη θαη πξνο
Παηειάξη.
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6 Δπηπηώζεηο από ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΥΟΑΑΠ

Σν ΥΟΟΑΠ ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά αιιά θαη γεληθόηεξα σο ζεζκόο έξρεηαη λα θαιύςεη
θαη λα ζπκπιεξώζεη ην θαίξην δήηεκα ησλ ρξήζεσλ γεο εηδηθά γηα ηνλ εμσαζηηθό ρώξν.
Έηζη θαιείηαη λα πξνηείλεη θαη λα αλαδείμεη όια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
πξνθεηκέλνπ λα ρσξνζεηεζνύλ νη δηαθνξέο επελδύζεηο, λα πξνβιεθηεί όζν κπνξεί ε νηθηζηηθή
αλάπηπμε θαζώο θαη λα αλαδερζεί ην θπζηθό πεξηβάιινλ ζε παξάγνληα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη
πνηόηεηαο δσήο
Σν ΥΟΟΑΠ είλαη έλα παξαγσγηθό εξγαιείν δηόηη ζέηεη ην εξώηεκα θαη ηηο
θαηεπζύλζεηο γηα ηνλ πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό θαη ηνλ ζπλδέεη άξξεθηα κε ηνλ πνιενδνκηθό θαη
ηνλ ρσξνηαμηθό ζέηνληαο άκεζα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δόκεζεο σο αθξνγσληαίν ιίζν ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο. Ο πεξηνξηζκόο απηόο είλαη πην εκθαλήο ζηε δώλε βόξεηα ηνπ ΒΟΑΚ, όπνπ ε
νηθηζηηθή θαη εηδηθόηεξα ε ηνπξηζηηθή πίεζε είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο.
ε απηό ην λόκν νξίδνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη νη ρξήζεηο γεο. πξνζδηνξίδνληαο
πνηεο πεξηνρέο είλαη εηδηθήο πξνζηαζίαο θαη νξίδνληαη ν ηξόπνο πνπ ρεηξίδνληαη απηέο, είηε ζε
επίπεδν αμηνπνίεζεο (γεσξγία, θαηαζθεπέο), είηε ζε επίπεδν πξνζηαζίαο κέζσ εηδηθώλ κειεηώλ
πνπ πξνηείλνληαη.
Ο λόκνο απηόο δειαδή δελ νξίδεη ην πώο ζα γίλεη ε δηαρείξηζε, αιιά γηα πξώηε θνξά
δίλεη ηελ θαηεύζπλζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα κηα νιηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ρξήζεσλ γεο
ζε επίπεδν Γήκνπ θαη όρη ζε επίπεδν ρξήζεσλ (Πνιενδνκηθέο, γεσξγηθέο, θιπ).
Μέζα από ηηο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο δίλεηαη ε αλαπηπμηαθή
θαηεύζπλζε ηεο πεξηνρήο δειαδή νη δεκόηεο, κέζσ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αιιά θαη
ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ, καδί κε ηνπο κειεηεηέο θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, νξγαλώλνπλ ηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηζπκνύλ λα αμηνπνηεζεί θαη λα αλαδεηρζεί ε επξύηεξε πεξηνρή.
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6.1 Δπηπηώζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Οξηζκόο πεξηνρώλ εηδηθήο πξνζηαζίαο

Γηα πξώηε θνξά νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαη
αλάδεημεο. γεσγξαθηθά θαη ζεζκηθά ζε έλα Νόκν.
Με βάζε θξηηήξηα πδξνινγηθά, αξραηνινγηθά, πξνζηαζίαο ηνπ ηνπίνπ, δαζνινγηθά,
αιιά θαη κε ζθνπό πξνζηαζίαο ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο νξίδνληαη νη πεξηνρέο εηδηθήο
πξνζηαζίαο θαη πξνηείλνληαη εηδηθά κέηξα θαη θπξίσο πξνηείλνληαη νη απαηηνύκελεο
πεξηβαιινληηθέο θαη εηδηθέο κειέηεο (π.ρ. ραξηνγξάθεζεο ζπιάθσλ θπζηθήο βιάζηεζεο) ηίζεληαη
πεξηνξηζκνί ζηε δόκεζε κε ηε κνξθή ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ ρξήζεσλ αιιά θαη κε πεξηνξηζκνύο
ζηελ έθηαζε θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε απηά.
Μειέηεο θαη πεξηνξηζκνί γηα ηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ)
ηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί θαη λα πξνζηαηεπζεί ην
θπζηθό πεξηβάιινλ πξνηείλεηαη κία ζεηξά από κειέηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο
αιιά θαη ηηο εγθεθξηκέλεο ρξήζεηο.
Έηζη, πξέπεη λα εθπνλεζεί κειέηε γηα ηνλ θαζνξηζκό Δηδηθώλ Όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ
δόκεζεο ζηηο πεξηνρέο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, δειαδε ζην:
Πάξθν Αξραηνινγηθνύ/Ηζηνξηθνύ Δλδηαθέξνληνο Μάιεκε – ΠΔΠ (ΑΥ Η) θαη ζην Πάξθν
Αξραηνινγηθνύ/Ηζηνξηθνύ Δλδηαθέξνληνο Βξπζώλ – ΠΔΠ (ΑΥ ΗΗ).

Παξάιιεια πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια ν ρώξνο ζηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο
Πξνζηαζίαο:
Πάξθν αλαςπρήο/ άζιεζεο/ πνιηηηζκνύ Μάιεκε – ΠΔΠ (ΠΑ Η)
Πάξθν αλαςπρήο/ άζιεζεο/ πνιηηηζκνύ Πιαηαληά – ΠΔΠ (ΠΑ ΗΗ)
ηελ πεξηνρή ΠΑ Η κπνξνύλ ηα ππάξρνληα θηίζκαηα λα κεηαηξαπνύλ γηα θνηλσθειεηο
ζθνπνύο θαη απμεζεο ηεο θαιπςεο θαηά 10%
ηελ πεξηνρή ΠΑ ΗΗ δελ επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε νηθνδνκώλ. Μόλε εμαίξεζε απνηεινύλ
νη κε κόληκεο θαηαζθεπέο έσο 50 η.κ. έσο όηνπ ζεζπηζηνύλ εηδηθνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο
κεηα από κειεηε δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ από ην Γήκν Πιαηαληά.
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Δπίζεο ζηελ παξάθηηα δώλε ησλ 70 κ. από ηελ θαζνξηζκέλε γξακκή αηγηαινύ [Πεξηνρή
Δηδηθήο Πξνζηαζίαο – ΠΔΠ (ΑΠ Η)] πξνηείλεηαη λα εθπνλεζεί κειέηε ηνπνζέηεζεο ηνπ θηλεηνύ
εμνπιηζκνύ ηεο παξαιίαο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε/ εγθαηάζηαζε ζε απηή θηλεηνύ εμνπιηζκνύ
(νκπξέιεο, θαξέθιεο, θ.ιπ.) εμππεξέηεζεο ησλ ινπόκελσλ, δεδνκέλνπ όηη ε παξαιηαθή δώλε
εληάζζεηαη ζην δίθηπν Natura 2000, ελώ παξάιιεια είλαη θύξηνο πόινο έιμεο ηνπξηζηώλ
Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε βηνπνηθηιόηεηα ηεο πεξηνρήο πξνηείλνληαη κειέηεο
ραξηνγξάθεζεο ζπιάθσλ θπζηθήο βιάζηεζεο ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο:
(α) ηε δώλε πξνζηαζίαο ξεκάησλ ΠΔΠ (ΑΠ ΗΗ):

Υαξηνγξάθεζε ησλ ζπιάθσλ θπζηθήο βιάζηεζεο, έθηαζεο άλσ ησλ πέληε (5)
ζηξεκκάησλ, θαζώο θαη ησλ επηκήθσλ ισξίδσλ θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ, πιάηνπο
ηνπιάρηζηνλ 10 κ. κηα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 300 κ.
(β) ηηο πεξηνρέο γεσξγηθήο γεο ΠΔΠΓ (Γ Η) θαη ΠΔΠΓ (Γ ΗΗ):
Απνηύπσζε ησλ ζπιάθσλ κε θπζηθή βιάζηεζε έθηαζεο άλσ ησλ 10 ζηξεκκάησλ.
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Υάξηεο 4.7.1
Πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα εθπνλεζνύλ πεξαηηέξσ κειέηεο
Legend
Παρκο αναυστης αθληζης πολιηιζμοσ Πλαηανια
ΑΠ-Παρακηια Εώνη
AXΑρταιολογικα παρκα
Γεφργική γη Νόηια ηοσ ΒΟΑΚ

Πεξηνρέο ραξηνγξάθεζεο
ζπιάθσλ
θπζηθήο βιάζηεζεο
Γεφργικη γη Βορεια
ηοσ ΒΟΑΚ
Legend
Γεφργική γη Νόηια ηοσ ΒΟΑΚ
Γεφργικη γη Βορεια ηοσ ΒΟΑΚ
AΠΙΙ-Εφνη προζηαζίας Ρεμαηφν
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Οη κόληκεο θαηαζθεπέο απαγνξεύνληαη ζηηο παξαθάησ δώλεο
ΠΔΠ (ΑΠ Η) - Παξάθηηα δώλε
ΠΔΠ (ΑΠ ΗΗ) Εώλε πξνζηαζίαο ξεκάησλ – παξόρζησλ νηθνζπζηεκάησλ –
νηθνινγηθώλ δηαδξόκσλ
ΠΔΠ (ΑΠ ΗΗΗ) -Υαξαθηεξηζκέλεο δαζηθέο – αλαδαζσηέεο εθηάζεηο
ΠΔΠ (ΑΠ VΗ) -Εώλε πξνζηαζίαο γξακκήο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ηελ ΠΔΠ (ΑΠ V) - δώλε πξνζηαζίαο ΒΟΑΚ, ε ειάρηζηε απόζηαζε ησλ θηηξίσλ από ην
ΒΟΑΚ, (π.δ. 209/98/ΦΔΚ 169Α/15.7.1998).

Υάξηεο 4.7.2 Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη ε δόκεζε

Legend
Παρακηια Εώνη
Χαρακηηριζμένες Γαζικές- Αναδαζφηέες Δκηάζεις
Εφνη μεηαθορας ηλεκηρικής ενεργειας
Εφνη προζηαζίας Ρεμαηφν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

Μ.Γ.Δ. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ & ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ»

78

ΣΗΚΟΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ
ΣΟΤ 2007 ΣΟΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝIΑ.

ηηο ππόινηπεο ΠΔΠ επηηξέπνληαη πνιύ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο
Δηζη, ζηελ ΠΔΠ (ΑΠ IV) - Πεξηνρή πξνζηαζίαο ηνπίνπ (πςώκαηα – θνξπθνγξακκέο)•
Δπηηξέπεηαη ε αλέγεξζε ηζόγεηαο ιηζόθηηζηεο νηθνδνκήο κεγίζηεο δόκεζεο 50 κ 2 θαη κέγηζηνπ
ύςνπο 3 κ. από ην θπζηθό έδαθνο.
ηελ ΠΔΠ (ΑΠ VΗΗ) - Γεσξγηθή γε απόιπηεο πξνζηαζίαο Δπηηξέπεηαη κόλν ε αλέγεξζε
ηζόγεηαο γεσξγηθήο απνζήθεο, κέγηζηεο δόκεζεο 50 η.κ. θαη κέγηζηνπ ύςνπο 3 κ. από ην θπζηθό
έδαθνο.
ηηο πεξηνρέο ΠΔΠ (ΑΥ)/ Πάξθν Αξραηνινγηθνύ/ Ηζηνξηθνύ Δλδηαθέξνληνο –
Αξραηνινγηθόο Υώξνο, θαζνξίδνληαη 2 πάξθα αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο. ηελ έθηαζε ησλ
αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ζην ζνισηό ηάθν ζην Μάιεκε ζηελ ΠΔΠ (ΑΥ Η) θαζώο θαη ζηνλ
Κάζηειιν, Άγηνο Γεώξγηνο θαη πήιαην Κεξάο - πειηώηηζζαο ζηελ ΠΔΠ (ΑΥ II), όπσο απηνί
νξηνζεηνύληαη δελ επηηξέπεηαη θακκία κνξθήο δόκεζε.
ηελ ππόινηπε έθηαζε ησλ επηηξέπνληαη κόλν πνιηηηζηηθά θηίξηα, ρώξνη ζπλάζξνηζεο
θνηλνύ, εζηηαηόξηα, αλαςπθηήξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο. Σα αλσζε θηίξηα πξέπεη λα είλαη
κεγίζηνπ ύςνπο 4 κ. από ην θπζηθό έδαθνο θαη κέγηζηεο επηθάλεηαο 100 η.κ., κε ηε ζύκθσλε
γλώκε ηεο αξκόδηαο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ, κόλν γηα ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο θαη έσο όηνπ
ζεζπηζηνύλ εηδηθνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο ζύκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε δηακόξθσζεο ηνπ
ρώξνπ ηνπ πάξθνπ.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσλώλ ΠΔΠ (ΠΑ Η) θαη ΠΔΠ (ΠΑ II) θαζνξίδνληαη νη αθόινπζνη
όξνη θαη πεξηνξηζκνί:
Όζνλ αθνξά ηελ ΠΔΠ (ΠΑ1) Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κε κόληκσλ θαηαζθεπώλ γηα
ρξήζε αλαςπρήο, πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ Δηδηθά γηα ην αλαηνιηθό άθξν ηεο ΠΔΠ (ΠΑ Η),
επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία θιεηζηώλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηελ ΠΔΠ (ΠΑ II) δελ
επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε νηθνδνκώλ. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαηαζθεπώλ έσο 50 η.κ., κε
κόληκσλ, έσο όηνπ ζεζπηζηνύλ εηδηθνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο ζύκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε
δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ ηεο.
ηηο Πεξηνρέο ΠΔΠ (ΦΒ) επηηξέπνληαη γεσξγνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
εγθαηαζηάζεηο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ εθόζνλ θπζηθά ππάξρεη ε έγθξηζε ηεο Γ/λζεο
Γαζώλ. Δάλ νη γεσξγνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο εληάζζνληαη ζε κνλάδαο ελαιιαθηηθνύ
ηνπξηζκνύ, πξέπεη λα ππάξρεη ε ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν εηδώλ εγθαηαζηάζεσλ ίζε κε
300 κ.
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Υάξηεο 4.7.3 Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο επηηξέπνληαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο
Legend

θαηαζθεπέο

AXΑρταιολογικα παρκα
ΑΠΙV-Περιοτή Προζηαζίας Τοπίοσ
ΑΠVIIΓεφργική γη απόλσηης Προζηαζίας
ΠΔΠ ΠΑ-Παρκο Αναυστης Αθληζης Πολιηιμού
ΠΔΠ ΦΒ-περιοτη θσζικης βλάζηηζης
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6.2 Δπηπηώζεηο από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δόκεζεο ζηελ εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή
Πεξηιακβάλεη ηηο ρξήζεηο Γεσξγηθή γε λόηηα ηνπ ΒΟΑΚ, γεσξγηθή γε βόξεηα ηνπ ΒΟΑΚ
θαη ηελ Πεξηνρή Σνπξηζκνύ θαη Αλαςπρήο.
Οη πεξηνρέο απηέο θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ εμσαζηηθνύ ρώξνπ θαη ζ
απηά ηα ηκήκαηα πξόθεηηαη ε κεγαιύηεξε νηθηζηηθή πίεζε.
Δηδηθά γηα ηε Πεξηνρή Σνπξηζκνύ θαη Αλαςπρήο ε ηνπξηζηηθή πίεζε θαη «αμηνπνίεζε ηεο
πεξηνρήο » είλαη εληνλόηεξε θαη γη απηό παίξλνληαη πην απζηεξά κέηξα όζνλ αθνξά ηελ
αξηηόηεηα ησλ νηθνπέδσλ, δειαδή ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα νηθνδνκήζνπλ.

Υάξηεο 4.8.1 Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ Γόκεζεο

Legend
Γεφργική γη Νόηια ηοσ ΒΟΑΚ
Γεφργικη γη Βορεια ηοσ ΒΟΑΚ
Περιοτη Τοσριζμοσ Αναυστης
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Έηζη, δηαηεξνύληαη νη παξεθθιίζεηο ησλ 4 ζηξεκκάησλ θαη ησλ δύν ζηξεκκάησλ κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ ΦΔΚ γηα όιεο ηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί , εθηόο
ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
Γηα ηα λέα νηθόπεδα όζνλ αθνξά ην ρξόλν δεκηνπξγίαο ηνπο θαη γηα ρξήζεηο ηνπξηζηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ απαηηνύληαη 10 ζηξέκκαηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη άξηηα.
ηε γεσξγηθή γε λόηηα ηνπ ΒΟΑΚ ε αξηηόηεηα είλαη απηή ηεο έθηνο ζρεδίνπ δόκεζε,
πεξηνξίδνληαο κόλν ηηο ρξήζεηο γεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη δελ κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ
ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιαζζηθνύ ηύπνπ θαη θέληξα δηαζθέδαζεο. Δλδηαθέξνλ έρεη όηη ελώ
από ην λνκνζέηε έρεη επηηξαπεί ε ρξήζε ειαηνπξγείσλ ζηελ πεξηνρή, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε
ζπζθεπαζηεξίσλ, ηα νπνία πξνθαινύλ πνιύ ιηγόηεξε επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ.
Δηδηθά γηα ηελ γεσξγηθή γε βόξεηα ηνπ ΒΟΑΚ, νη επηηξεπόκελεο ρξήζεηο είλαη κόλν
θαηνηθία, γεσξγηθέο απνζήθεο, ζεξκνθήπηα, πξνθεηκέλνπ α δηαηεξεζεί ν αγξνηηθόο ραξαθηήξαο
ηεο πεξηνρήο. Ζ αξηηόηεηα παξακέλεη σο έρεη

6.3 Καηάξγεζε παξεθθιίζεσλ
Πέξα από ηελ Πεξηνρή Σνπξηζκνύ θαη Αλαςπρήο πνπ ε αξηηόηεηα πιένλ είλαη ζηα 10
ζηξέκκαηα, όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, εθαξκόδεηαη θαη θαηάξγεζε ησλ παξεθθιίζεσλ ζηελ
παξαθάησ πεξίπησζε:
Πεξηνρέο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ/ Βηνηερληθέο Πεξηνρέο
Πεξηιακβάλνπλ ηε βηνηερληθή πεξηνρή κέζεο θαη ρακειήο όριεζεο, έθηαζεο πεξίπνπ
250 ζηξεκκ., ρσξνζεηείηαη θεληξνβαξηθά, θνληά ζηνλ ΒΟΑΚ θαη ζηελ εγθαηάζηαζε
βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ιπκάησλ θαζώο θαη 2 πεξηνρέο ρακειήο όριεζεο
α− βηνηερληθή πεξηνρή Παηειαξίνπ, έθηαζεο πεξίπνπ185 ζηξεκκ., θαηά κήθνο ηεο
αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ επαξρηαθνύ δξόκνπ πξνο Βξύζεο − Παηειάξη.
β− βηνηερληθή πεξηνρή Ξακνπδνρσξίνπ, έθηαζεο πεξίπνπ 180 ζηξεκκ., αλάκεζα ζηνλ
ΒΟΑΚ θαη ην Ξακνπδνρώξη, δπηηθά ηνπ επαξρηαθνύ δξόκνπ.
Μέρξη λα γίλεη ε πνιενδόκεζε ηεο πεξηνρήο κε ζύληαμε Πνιενδνκηθήο Μειέηεο θαη
Πξάμεο Δθαξκνγήο θαη κε εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο, από ηνλ
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αξκόδην θνξέα ε νηθνδόκεζε ησλ πεξηνρώλ απηώλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
«εθηόο ζρεδίνπ» δόκεζεο, ρσξίο παξεθθιίζεηο σο πξνο ηελ αξηηόηεηα (ειάρηζηε αξηηόηεηα 4
ζηξέκκαηα), δειαδή ηα αθίλεηα δίπια ζηνπο επαξρηαθνύο δξόκνπο ράλνπλ ηελ όπνηα δπλαηόηεηα
λα νηθνδνκήζνπλ κε παξέθθιηζε .
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη νη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο πεξηνρέο αλήθνπλ ζην δίθηπν
Natura 2000, είλαη δειαδή πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο .

Υάξηεο 4.9.1 Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κεηαβάιιεηαη ε αξηηόηεηα
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6.4 Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ .
Πέξα από ηηο Πεξηνρέο Φπζηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξνζηαηεύνληαη θαζώο πεξηνξίδνληαη
νη δπλαηόηεηεο δηακόξθσζεο θαη θαηαζθεπώλ ζε απηέο όπσο πξναλαθέξζεθε, δίλεηαη ηδηαίηεξε
κέξηκλα ζηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ εθηόο ησλ νηθηζηηθώλ
πεξηνρώλ.
Έηζη πεξηνξίδεηαη ε αλζξώπηλε παξέκβαζε (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, δηακνξθώζεηο
πεξηβάιινληνο ρώξνπ θιπ ) ζην 20% ηεο έθηαζεο ηεο ηδηνθηεζίαο. ην ππόινηπν 80% ηεο
έθηαζεο ηεο ηδηνθηεζίαο λα παξακέλεη ε θπζηθή βιάζηεζε ή ν γεσξγηθόο ηεο ραξαθηήξαο.
Παξάιιεια, όηαλ ζε έλα αθίλεην αζθείηαη γεσξγία ζηα όξηα ησλ ηδηνθηεζηώλ πξέπεη λα
δεκηνπξγείηαη δώλε θπζηθήο βιάζηεζεο, ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,50 κ.
6.5 Δηδηθέο πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο
6.5.1 Πεξηνρή βόξεηα ηνπ ΒΟΑΚ
Πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ε ήδε πηεζκέλε από ηνλ ηνπξηζκό πεξηνρή βόξεηα ηνπ
ΒΟΑΚ, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ην ηνπξηζηηθό πξντόλ, θύξηα πεγή εηζνδήκαηνο
ηεο πεξηνρήο, απαγνξεύεηαη ζηελ πεξηνρή απηή ε επαγγεικαηηθή θηελνηξνθία θαη ε
κειηζζνθνκεία, ελώ από ηελ πξσηνγελή παξαγσγή επηηξέπεηαη ε άζθεζε γεσξγίαο
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο.
Όζνλ αθνξά ην παξαιηαθό κέησπν, δελ επηηξέπεηαη ε ακκνιεςία θαη ε θαηαζηξνθή ησλ
ακκνζηλώλ θαζ‟ όιν ην κήθνο ηνπ, κηα πνπ ε πεξηνρή απηή πξνζηαηεύεηαη από ην δίθηπν Natura
2000, ελώ δελ επηηξέπεηαη δηάλνημε δξόκνπ θπθινθνξίαο νρεκάησλ παξάιιεινπ πξνο ηελ
αθηνγξακκή ζε δώλε πιάηνπο 70 κ. από ηελ θαζνξηζκέλε γξακκή αηγηαινύ. Πξέπεη λα ιεθζεί
κέξηκλα γηα ηα πθηζηάκελα ηκήκαηα ηνπ δξόκνπ, ηα νπνία νθείινπλ είηε λα πεδνδξνκεζνύλ, είηε
λα κεηαηξαπνύλ ζε δώλε ήπηαο θπθινθνξίαο .
Δηδηθή κέξηκλα δίλεηαη γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο κέζα
από ηηο ίδηεο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Έηζη, νη λέεο κνλάδεο πνπ αλεγείξνληαη είλαη 4 * θαη 5*, ελώ
δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή όηαλ απηέο πινπνηνύληαη ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο.
Γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη ηα ηνπξηζηηθά επηπισκέλα δηακεξίζκαηα
πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ζε αζηέξηα δελ έρεη ππάξμεη θάπνηα πξόβιεςε, κε απνηέιεζκα ελώ
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ππάξρεη πξόβιεςε δεκηνπξγίαο ηνπο ζε θάπνηεο ρξήζεηο γεο λα κελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα
θαηαζθεπήο ηνπο πιένλ ιόγσ απηνύ ηνπ πεξηνξηζκνύ.
Δάλ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ή ίζε ησλ 100 κ. από ηε γξακκή ηνπ αηγηαινύ,
ηίζεληαη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζηε Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) γηα ηε κείσζε
ησλ επηπηώζεσλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ από ηε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ησλ
κνλάδσλ απηώλ, ώζηε λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία γηα ηε θπζηθή βιάζηεζε θαη ηνπο
κηθξννηθνηόπνπο ηνπ γεπέδνπ, πνπ εθάπηνληαη ή βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο γξακκήο αηγηαινύ (π.ρ.
κηθξνιίκληα, ζέζεηο κε δελδξώδε ή ζακλώδε βιάζηεζε παξαιίαο, θ.ιπ.), ελώ πξνβιέπεηαη λα λα
πεξηέρνπλ πξνηάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ (κηθξν)νηθνηόπσλ απηώλ ζην κέγηζην βαζκό.
Δπηπξόζζεηα, ε ηνπνζέηεζε θηλεηνύ εμνπιηζκνύ ηεο παξαιίαο λα ζπκθσλεί κε ηπρόλ
εγθεθξηκέλε, από ην Γήκν, ζρεηηθή κειέηε, πνπ λα αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ηεο παξαιηαθήο δώλεο
ηνπ Γήκνπ.

6.5.2 Ρέκαηα ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζε δώλε πξνζηαζίαο ΠΔΠ (ΑΠ II)
Σα θηίξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε ξέκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε Εώλε πξνζηαζίαο
ξεκάησλ θαη εθόζνλ δελ ππάγνληαη ζε δπζκελέζηεξεο δηαηάμεηο, ηνπνζεηνύληαη ηνπιάρηζηνλ ζε
απόζηαζε 30 κ. από ηελ βαζηά γξακκή, έσο λα γίλεη ε νξηνζέηεζε ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ
θαζίζηαηαη δπλαηή ε νηθνδόκεζε ηόηε νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ νηθνδνκώλ από ηα όξηα
ηδηνθηεζίαο κεηώλνληαη ζηα 5 κ.
.
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6.6 Μειέηεο Πνιενδόκεζεο

6.6.1 Πξνηάζεηο πεξηνρώλ πξνο πνιενδόκεζε θαη πξνηεξαηόηεηα ηνπο – Δπεθηάζεηο
Οηθηζκώλ
Ο νηθηζηηθόο ηζηόο, εηδηθόηεξα ηα παξαιηαθά δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ ρξήδνπλ άκεζεο
πνιενδόκεζεο, ην νπνίν επηζεκαίλεηαη θαη από ην ΥΟΟΑΠ. Σν Μάιεκε είλαη ην κόλν
δηακέξηζκα πνπ έρεη ζρέδην πόιεσο ζην νπνίν απαηηείηαη ε εθπόλεζε Πξάμεο Δθαξκνγήο. Σν
Γεξάλη θαη ν Πύξγνο Φεινλέξνπ είραλ εγθεθξηκέλα ζρέδηα, ηα νπνία έρνπλ αθπξσζεί θαη είλαη
πιένλ ζην ζηάδην ηεο επαλέγθξηζεο. ε δπζρεξέζηεξε ζέζε βξίζθεηαη ν νηθηζκόο ηνπ Πιαηαληά, ν
νπνίνο δελ έρεη πνιενδνκεζεί.
Οη παξαπάλσ πεξηνρέο θαζώο θαη ε Βηνηερληθή πεξηνρή κέζεο & ρακειήο όριεζεο
απνηεινύλ ηνλ πξώην βαζκό πξνηεξαηόηεηαο γηα ην ΥΟΟΑΠ
Ο δεύηεξνο βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ εθπόλεζε Μειεηώλ Πνιενδόκεζεο
πεξηιακβάλεη ηηο βηνηερληθέο πεξηνρέο ρακειήο όριεζεο, ην Μόδη, ην Άλσ Γεξάλη θαη ην
Κνληνκαξί, ελώ ηέινο ζε καθξνπξόζεζκε πξνηεξαηόηεηα ηίζεηαη ε πνιενδόκεζε ησλ νηθηζκώλ
ηξίιη – Μεηόρη ηξηιίνπ, Μαλνιηόπνπιν, Βξύζεο, Ξακνπδνρώξη, Κππάξηζζνο, Ξεξνθάκπη,
Παηειάξη
Παξαηεξείηαη όηη νη βνξεηόηεξεο πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό
πιεζπζκνύ, είλαη απηέο πνπ ζα πνιενδνκεζνύλ πξώηα, ελώ όζν λνηηόηεξα είλαη έλαο νηθηζκόο,
ηόζν ρακειόηεξε πξνηεξαηόηεηα έρεη ζε πνιενδόκεζε. ε αξθεηνύο νηθηζκνύο δε γίλεηαη
αληίζηνηρε πξόηαζε, θαζώο ην ηζρύνλ θαζεζηώο είλαη επαξθέο.
Οη απμεκέλεο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ησλ πεξηνρώλ εληείλνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε, θαζόηη
νη παξαιηαθνί νηθηζκνί κε θύξην ηνλ νηθηζκό ηνπ Πιαηαληά, θηινμελνύλ κεγάιν πνζνζηό ηεο
ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηεο πεξηνρήο, ελώ νη θνληηλνί νηθηζκνί ζην παξαιηαθό κέησπν ιεηηνπξγνύλ
σο ππνδνρείο β θαηνηθίαο θαηνίθσλ ησλ βνξεηεπξσπαηθώλ ρσξώλ.
Σέινο αλαθέξεηαη όηη ν νξηζκόο ηεο βηνηερληθήο πεξηνρήο κέζεο θαη ρακειήο όριεζεο
σο πεξηνρή πξνο πνιενδόκεζε πξώηεο πξνηεξαηόηεηαο, είλαη λεπξαιγηθόο πξνθεηκέλνπ λα όρη
κόλν λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο κνλάδεο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη λα κπνξέζνπλ λα κεηαθεξζνύλ νη
εγθαηαζηάζεηο πνπ εθηείλνληαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη νπνίεο κε ηηο λέεο
ρξήζεηο γεο κπνξνύλ κόλν εθεί λα ιεηηνπξγνύλ (κεηά βεβαίσο από ην κεηαβαηηθό ζηάδην ην νπνίν
νξίδεηαη ζε 12 ρξόληα από ηελ ηζρύ ηνπ λόκνπ)
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Υάξηεο 4.12.1 Πεξηνρέο πνιενδόκεζεο θαη ε πξνηεξαηόηεηα ηνπο
Legend
Α+ Προηεραιοηηηα Πολεοδομηζης
Α+Προηεραιοηηηα Eπεκηαζης
Α Προηεραιοηηηα Δπεκηαζης
Β+Οιικιζμοι Πολεοδομηζης
Β Οικιζμοι Πολεοδομηζης
Β Προηεραιοηηηα Δπεκηαζης
Βιοηετνικη Περιοτη Χαμηλής Ότληζης
Γ+ Οικιζμος Πολεοδομηζης
Γ Οικιζμος Πολεοδομηζης
Γ Προηεραιοηηηα Δπεκηαζης
Γ+ Προηεραιοηηηα Δπεκηαζης
Οικιζμοι
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Πνδειαηνδξόκνη/ Πεδνπνξηθέο Γηαδξνκέο
Οη πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο θαη νη πνδειαηόδξνκνη θαινύληαη λα αλαδείμνπλ θαη
αμηνπνηήζνπλ ηνλ εμσαζηηθν ρώξν, ελώ παξάιιεια δηαζρίδνπλ αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη
Πάξθα άζιεζεο πνιηηηζκνύ.
Έηζη δεκηνπξγνύληαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ Σαπξσλίηε, ηνπ Νηεξηαλνύ ξέκαηνο ηνπ
Κεξίηε ηνπ Γεξαληώηε θαη ηνπ θαθόξπαθνπ θαζώο αμηνπνηνύλ ηελ αξδεπηηθή «ράληαθα » ΣΟΔΒ
Αγίαο Μαξίλαο – Πιαηαληά.

Πξνηάζεηο θαη Καηεπζύλζεηο γηα Έξγα Τπνδνκώλ
Πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ έξγα ππνδνκήο πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ε πεξηνρή θαη
ε πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ παξαζεξηζηώλ.
Γεκηνπξγία/ Λεηηνπξγία Κέληξνπ Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθόξεζεο ησλ πνιηηώλ
θαη Γξαθείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο/ Πιεξνθόξεζεο – πλεδξηαθό Κέληξν,
Γεκηνπξγία Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο αγξνηνηνπξηζκνύ θαη βηνινγηθώλ
θαιιηεξγεηώλ/ πξντόλησλ ζε Γεκνηηθή έθηαζε ζην Μόδη.
Αλαβάζκηζε ηνπ ιηκελίζθνπ ηνπ Πιαηαληά, από αιηεπηηθό θαηαθύγην ζε αιηεπηηθό
θαηαθύγην θαη ρώξν ειιηκεληζκνύ ζθαθώλ αλαςπρήο (καξίλα).
Γεκηνπξγία πάξθνπ αξραηνινγηθνύ/ ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο ζην Μάιεκε
Γεκηνπξγία πάξθνπ αξραηνινγηθνύ/ ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηηο Βξύζεο
Γεκηνπξγία πάξθνπ αλαςπρήο/ άζιεζεο/ πνιηηηζκνύ ζην Μάιεκε
Γεκηνπξγία πάξθνπ αλαςπρήο/ άζιεζεο/ πνιηηηζκνύ ζηνλ Πιαηαληά
Γεκηνπξγία 13 ρώξσλ άζιεζεο (γήπεδα: πνδνζθαίξνπ 5×5, κπάζθεη, βόιετ), δει.
έλαο αλά πξνηεηλόκελε Πνιενδνκηθή Δλόηεηα.
Γεκηνπξγία Αζιεηηθνύ Κέληξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μάιεκε, πνπ ζα θαιύπηεη ηηο
αλάγθεο όινπ ηνπ Γήκνπ.
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Κνηλσληθέο Τπνδνκέο

Γίλεηαη πξνγξακκαηηζκώλ ησλ θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπο
αλά Πνιενδνκηθή Δλόηεηα. Έηζη, ζηνπο θάησζη ηνκείο έρνπκε:

Δθπαίδεπζε
Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ καζεηώλ πιένλ ησλ ππαξρόλησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ,
πξνηείλνληαη νη παξαθάησ λέεο κνλάδεο:
Λύθεην ζην Π. Γεξάλη.
Γπκλαζίνπ ζην Μάιεκε.
Νεπηαγσγείν ζην ηξίιη θαη ζην Παηειάξη
ελώ αλ θαηαζηεί αλαγθαίν καθξνπξόζεζκα (θαη εθόζνλ παξαζηεί ζρεηηθή αλάγθε)
πξνηείλνληαη, αληίζηνηρα, ηα εμήο:
Λπθείνπ ζην Μάιεκε.
Νεπηαγσγείν ζηνλ Πύξγν Φεινλέξνπ

Τγεία –Πξόλνηα
Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο , πξνηείλεηαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Τγείαο ζην Π.
Γεξάλη, θπξίσο, γηα ηελ εμππεξέηεζε/ παξνρή α΄ βνεζεηώλ ηνπ παξαζεξηζηηθνύ πιεζπζκνύ, ελώ
όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ πξνηείλνληαη 3 ζηαζκνί ζην ηξίιη, ζηνλ
Πιαηαληά θαη ζην Κνληνκαξη
Πξόβιεςε θαη πξνγξακκαηηζκόο έξγσλ Οδνπνηίαο,

Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηείηαη απνηειεζκαηηθόηεξα ε πεξηνρή ρακειήο όριεζεο ηνπ
Ξακνπδνρσξίνπ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία λένπ θόκβνπ ηνπ ΒΟΑΚ ζην ύςνο ηνπ νηθηζκνύ.
Παξάιιεια γηα ηελ πξνηείλεηαη ε δηάλνημε παξάιιειεο νδνύ λόηηα ηνπ ΒΟΑΚ.
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Όζνλ αθνξά ηνπο επαξρηαθνύο δξόκνπο πνπ δηαζρίδνπλ ην Γήκν, θαζώο θαη ηνπο
δξόκνπο ηνπ ΟΑΓΤΚ πξνηείλεηαη βειηίσζε ηεο ράξαμεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ην
θπξίσο νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ

6.6 Μνξθνινγηθά ηνηρεία ησλ Κηηξίσλ εληόο θαη εθηόο νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ
Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί θαη λα πξνζηαηεπηεί ην αζηηθό θαη ην θπζηθό ηνπίν ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο, ην ζύλνιν ησλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο ππάγνληαη ζε αξρηηεθηνληθό έιεγρν ηεο
κνξθνινγίαο ηνπο από ηελ ΔΠΑΔ.
ε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ν παξαδνζηαθόο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο, παξ όιε
ηελ αιινίσζε πνπ έρεη ππνζηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζεζπίδνληαη κηα ζεηξά από ξπζκίζεηο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κνξθή ηνπο θαη ηελ ελαξκόληζε ηνπο κε ηα παξαδνζηαθά θηίξηα.
Δηδηθόηεξα γηα ηελ ήδε επηβαξεκέλε νηθηζηηθά έθηαζε ηνπ Γήκνπ λόηηα ηνπ ΒΟΑΚ
(εληόο θαη εθηόο νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ) ηα λέα θηίξηα νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ ηα ηνπηθά
πξόηππα, δηαηεξώληαο ιηηή γεσκεηξηθή κνξθή κε παξάιιειε έληαμε ηνπ θηηξίνπ θαηάιιεια ζην
ηνπίν θαη εηδηθά γηα θηίξηα κε πξόζνςε πάλσ από 10 κέηξα. ηα δηώξνθα ηκήκαηα ε επηθάιπςε
γίλεηαη κε θεξακνζθεπή κηθξήο θιίζεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 30% ηεο θάιπςεο, ελώ νη αλακνλέο ηνπ
δώκαηνο πξέπεη λα εγθηβσηίδνληαη. Δμσηεξηθά ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη είηε εκθαλή
ιηζνδνκή, είηε νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό πνπ επηρξίεηαη εμσηεξηθά κε ηξηθηό αζβεζηνθνλίακα.
Όζνλ αθνξά ηα θνπθώκαηα, απηά ζρεδηάδνληαη βαζηδόκελα ζηηο πξνζόςεηο ηεο παξαδνζηαθήο
αξρηηεθηνληθήο ηνλίδνληαο ηηο αλαινγίεο αλνηγκάησλ θαη ηε ζρέζε πιήξνπο θαη θελνύ.
ηελ ίδηα ινγηθή ε θαηαζθεπή εμσζηώλ γίλεηαη κέρξη ζπγθεθξηκέλα πιάηε θαη κήθε
(1,50 θαη 2,50 κέηξα αληίζηνηρα), ελώ θαηαξγνύληαη νη ππισηέο (pilotis) θαη ηα πξνζηεγάζκαηα
(εθηόο από ην γείζν από ζπκπαγέο πιηθό πάλσ από θάζε άλνηγκα). Παξάιιεια, νη εμσηεξηθέο
θιίκαθεο αλόδνπ ζηνλ όξνθν θαηαζθεπάδνληαη ζπκπαγείο. Ο ρώξνο πνπ πξνθύπηεη θάησ από ηελ
θιίζε θηίδεηαη κε ζπκπαγή ηνίρν ή θακάξα.
Όζνλ αθνξά ηε δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ, γηα ηα θεθιηκέλα νηθόπεδα
επηηξέπεηαη λα δηακνξθώζνπλ επίπεδα ειαρίζηνπ πιάηνπο 3.00κ. θαη ύςνπο 1.50κ. από ην θπζηθό
έδαθνο. Γεληθόηεξα ό ρώξνο δηακνξθώλεηαη κε ηξόπν πνπ λα ελαξκνλίδεηαη κε ην ηνπίν
δηαηεξώληαο ηα θπζηθά ηνπ ζηνηρεία (δέλδξα, βξάρηα θ.ιπ.).
Δηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ θαη γηα αλέγεξζε θαηνηθηώλ, ε κεγίζηε κεηαμύ ηνπο
απόζηαζε νξίδεηαη ζηα 4 κέηξα, ελώ ε θπζηθή βιάζηεζε νθείιεη λα θαιύπηεη ηνπιάρηζηνλ ην
80% ηνπ αθηλήηνπ.
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Από ηηο άλσζε δηαηάμεηο εμαηξνύληαη ηα θηίξηα εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεο, αλ νη πεξηνξηζκνί
απηνί

δελ

πεξηνξίδνπλ

ηελ

εθαξκνγή

ηνπ

ιεηηνπξγηθνύ

ηνπο

πξνγξάκκαηνο

(π.ρ.

βηνκεραληθέο/βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, πξαηήξηα βελδίλεο, θ.ιπ.)

7. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο
7. 1 Πξόγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ
Σν ΥΟΟΑΠ είλαη έλα αλαπηπμηαθό εξγαιείν θαη σο ηέηνην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη.
Γη απηό θαη πξνηείλεηαη Πξόγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ κε επίπεδν δξάζεσο αθελόο
ηηο κειέηεο πνπ πξέπεη λα εθπνλεζνύλ (θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο), ηηο ζεζκνζεηήζεηο όπνπ
απαηηνύληαη θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.
2508/1997 (ΦΔΚ 124/Α‟). Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κειεηώλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ
θαη ΕΟΔ θάζε Ννκνύ ζπζηήλεηαη ζρεηηθόο θνξέαο. Γπζηπρώο, ζηα Υαληά αθόκα δελ έρεη
ζπζηαζεί θη έηζη απηή ηε ζηηγκή ε ρξεζηκόηεηα ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο ρξήζεηο γεο.
Έηζη νη απαηηνύκελεο κειέηεο θαη νη ζεζκνζεηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη είλαη πξνζσξηλά
αλελεξγέο, κε απνηέιεζκα νη βηνηερληθέο ρξήζεηο θπξίσο λα κελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παξά
κόλν ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο θαζώο θαη ζηνπο πθηζηάκελνπο, εθκεηαιιεπόκελνη ηηο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο..
7.2 Οη δηαξθώο θαηλνύξηεο ρξήζεηο
Γεδνκέλνπ όηη ε θνηλσλία θαη νη θαηαζθεπέο εμειίζζνληαη είλαη ινγηθό θαη νη ρξήζεηο
γεο λα κελ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ζην ρξόλν.
Απηή ηε ζηηγκή γηα λα γηα λα πξνζηεζεί κία ρξήζε γεο ζε κηα πεξηνρή, απαηηείηαη
ηξνπνπνίεζε ηνπ ΥΟΟΑΠ, ην νπνίν κέζα ζηα 5 πξώξα ρξόληα δελ είλαη εθηθηό ζύκθσλα κε ην
Ν. 2508/1997
Παξόια απηά έρνπλ δνζεί θαηεπζύλζεηο γηα ην πώο λα γίλεηαη δηαρεηξηζηκε κία
θαηάζηαζε, όπσο είλαη ε ιεηηνπξγία Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο ζηε ζπλνιηθή Δπηθξάηεηα
ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν όκσο δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλν ζε ΦΔΚ .

7.3 Δλνπνίεζε κε ηα όκνξα κειινληηθά ΥΟΟΑΠ θαη ΓΠ
Ο Γήκνο Υαλίσλ είλαη ήδε ζηε δηαδηθαζία εθπόλεζεο ΓΠ, ελώ είλαη θαη ζηα άκεζα
ζρέδηα ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Πιαηαληά ε δηεύξπλζε ηνπ ΥΟΟΑΠ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ.
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Πξνθαλώο θαη ηα λέα απηά ρσξνηαμηθά θαη νηθηζηηθά ζρέδηα πξέπεη λα ελνπνηεζνύλ θη
λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά όρη κόλν όζνλ αθνξά ηα δηνηθεηηθά όξηα αιιά θαη ηηο ρξήζεηο
γεο.
Σν δίθηπν Natura 2000, νθείιεη λα αληηκεησπηζηεί εληαία ζε όιε ηελ έθηαζε πνπ
θαηαιακβάλεη αλεμαξηήησο ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ζηνηρείνπ πνπ δηέπεηαη. (Ζ πεξηνρή κε
θσδηθό GR 4340003 εθηείλεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Βνπθνιηώλ θαη Κνιπκβαξίνπ, ελώ ε
πεξηνρή κε θσδηθό GR 4340003 εθηείλεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μνπζνύξσλ θαη ζην Γήκν
Υαλίσλ ) ζηελ πεξηνρή θαζώο θαη λα ιεθζεί ππόςηλ ε πην πξόζθαηε λνκνζεζία γηα ηηο πεξηνρέο
απηέο, δειαδή από ην Νόκν 3937 / 2011 - ΦΔΚ Α 60 / 31.03.2011. «Γηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Δπίζεο νη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, νη πνδειαηηθέο θαη πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο λα
ελνπνηεζνύλ δεκηνπξγώληαο έλα ππθλό ηζηό πνπ όρη κόλν ζα εθηείλεηαη ζην θπζηθό ηνπίν ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο, αιιά ζα δεκηνπξγεί θαη ελαιιαθηηθή θίλεζε ηνπ θόζκνπ γηα λα επηζθεθηεί
ηα επξύηεξα αμηνζέαηα.

7.4. Οξηζκόο ρξήζεσλ γεο κε ζπληεηαγκέλεο
Απηή ηε ζηηγκή νη ρξήζεηο γεο θαη ηα όξηα ηνπο πεξηγξάθνληαη γξαθηθά θαη κόλν ζηνπο
εγθεθξηκέλνπο ράξηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Πιαηαληά.
Γελ ππάξρεη όκσο κνλνζήκαληνο νξηζκόο ηνπο ζην Δζληθό Γεσγξαθηθό ύζηεκα
Αλαθνξαο, (ΔΓΑ 1987) κε απνηέιεζκα ε αθξίβεηα ηεο πξόηαζεο απηήο λα είλαη πεξηνξηζκέλε.
Δλδεηθηηθό είλαη όηη ην πάρνο κίαο γξακκεο ζην ράξηε αληηζηνηρεί ζε 4 κέηξα ζην έδαθνο.
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8. Δλαξκόληζε κε πξόζθαηε λνκνζεζία
8. 1 Νόκνο 3937 / 2011 - ΦΔΚ Α 60 / 31.03.2011. «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Όζνλ αθνξά ηηο βηνηερληθέο δώλεο ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο, πξέπεη λα αμηνινγεζεί
ηνπιάρηζηνλ ζην λέν Γηεπξπκέλν Γήκν Πιαηαληά πόζνη αθόκα ηέηνηνη ρώξνη είλαη αλαγθαίνη.
Δηδηθά γηα ηε βηνηερληθή πεξηνρή ρακειήο όριεζεο ζην Παηειάξη, απαηηείηαη ε εθπόλεζε εηδηθήο
πεξηβαιινληηθήο κειέηεο κε ήπηα αλνηθνδόκεζε, δεδνκέλνπ όηη απηή ε πεξηνρή βξίζθεηαη κέζα
ζην δίθηπν Natura2000 θαη όπσο πξναλαθέξζεθε δηέπεηαη πιένλ από ην Νόκν 3937 / 2011
Λόγσ ηνπ ίδηνπ λόκνπ ε αξηηόηεηα ζηα εθηόο ζρεδίνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα
θαηά θαλόλα είλαη 10 ζηξέκκαηα. Γηα ηελ άκεζε δηεπθόιπλζε θαη γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε
ηεο πιεξνθνξίαο, ε λέα αξηηόηεηα ησλ πεξηνρώλ απηώλ νθείιεη λα απνηππσζεί ζηνπο ράξηεο πνπ
ζπλνδεύνπλ ηε λνκνζεζία απηή

8.2 ΦΔΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 ην Π.Γ. «Έγθξηζε θαηαιόγνπ κηθξώλ λεζησηηθώλ
πγξνηόπσλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ
κηθξώλ παξάθηησλ πγξνηόπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ.
ηελ πεξηνρή κειέηεο βξίζθνληαη νη εθβνιέο ηνπ Πνηακνύ Πιαηαληά (Ηαξδαλνο) ε
εθβνιή παξαιία Γεξαληνπ, εθβνιή ξπαθηνύ θαθόξπαθν, θαη ε εθβνιή ηνπ έινπο Σαπξσλίηε. ην
παξαπάλσ πξνεδξηθό δηάηαγκα ηίζεληαη όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ
πεξηνρώλ απηώλ, όπνπ ηίζεληαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ηζρύνπλ θαη ζην ΥΟΟΑΠ , αιιά
θαη θάπνηνη επηπιένλ όπσο απαγνξεύεηαη ε εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη ε
ζπιινγή ακθηβίσλ.
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8.3 ΦΔΚ 125/ΑΑΠ/ 18-04-2012 Έγθξηζε νξηνζέηεζεο ηνπ θεξπγκέλνπ
αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Μάιεκε Γήκνπ Πιαηαληά, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ,
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο
Με ην λέν ΦΔΚ νξηνζεηείηαη ν θεξπγκέλνο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Μάιεκε (ΦΔΚ
473/Β΄/17−12−1962), Γήκνπ Πιαηαληά, ώζηε λα αλαδεηρζεί απνηειεζκαηηθόηεξα θαη λα
πξνζηαηεπζεί ν πζηεξνκηλσηθόο ζνισηόο ηάθνο ηνπ Μάιεκε , ελόο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθνύ
αξραίνπ κλεκείνπ ηεο Γπηηθήο Κξήηεο.
Καηά ηελ νξηνζέηεζε δίλεηαη απόζπαζκα από ηε Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνπ (ΓΤ)
θιίκαθαο 1:5000 θαη νξηνζεηείηαη πνιπγσληθά ν αξραηνινγηθόο ρώξνο κε γξακκή πνπ δηέξρεηαη
από ηηο θνξπθέο 1,2,…15-16
Γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο δίδνληαη ζην ράξηε ηα δεύγε
ζπληεηαγκέλσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ζεκεία.

Εικόνα 8.3.1 Απόςπαςμα χάρτη οριοθετημζνου οικιςμοφ Μάλεμε
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Χάρτησ 8.3.1 Απόςπαςμα χάρτη οριοθετημζνου οικιςμοφ Μάλεμε
Αληηπαξαβάιινληαο ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ζύκθσλα κε ην ΥΟΟΑΠ (θαθέ ρξώκα)
θαη Έγθξηζε νξηνζέηεζεο ηνπ θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Μάιεκε ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ
125/ΑΑΠ/ 18-04-2012 (πνξηνθαιί ρξώκα) παξαηεξείηαη όηη ν ρώξνο έρεη εκθαλώο πεξηνξηζηεί
θαη γη απηό πξέπεη λα δηνξζσζεί.

8.4 Οξηνζέηεζε πνηακνύ Σαπξσλίηε
Ζ επηθύξσζε νξηνγξακκώλ ηνπ Πνηακνύ Σαπξσλίηε Ν. Υαλίσλ, ηνπ Αλαηνιηθνύ νξίνπ
ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά κε ην Γήκν Βνπθνιηώλ γίλεηαη κε ην ππ αξηζκ ΦΔΚ 215/Γ/11-06-2009 ζε
ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ΔΓΑ 1987. Οη νξηνγξακκέο ηνπ παξαπάλσ πνηακνύ πεξηβάιινληαη από
ηηο πνιπγσληθέο γξακκέο πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Κ1 έσο Κ60 θαη ηα ζεκεία Κ61 έσο Κ131.
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8.5 πλνιηθή πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ην ΥΟΟΑΠ Γήκνπ
Πιαηαληα
ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππώλεηαη ζπλνιηθά ε πην πξόζθαηε λνκνζεζία κε ηελ νπνία
ην ΥΟΟΑΠ πξεπεη λα ελαξκνληζηεί. Δηζη παξαθαησ απνηππόλνληαη νη πεξηνρεο πνπ
εληάζζνληαη ζην λόκν πεξη βηνπνηθηιόηεηαο, νη κηθξνη πγξνβηόηνπνη, ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ
Μάιεκε θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ πνηακνύ Σαπξσλίηε

Χάρτησ 6.5 Συνολικζσ περιοχζσ που πρζπει να ενημερωθοφν λόγω πιο πρόςφατησ νομοθεςίασ
ςτον (Καποδιςτριακό) Δήμο Πλατανιά

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

Μ.Γ.Δ. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ & ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ»

103

ΣΗΚΟΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ
ΣΟΤ 2007 ΣΟΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝIΑ.

9.Βηβιηνγξαθία

1. Αζαλάζηνο Η. Αξαβαληηλόο, Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο γηα κηα βηώζηκε αλάπηπμε ηνπ
αζηηθνύ ρώξνπ, 1997
2. Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία θαη Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Κόθθηλν Βηβιίν
(ΚΒ) 1992.
3. Κσζηήο Κνπηζόπνπινο, Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ θαη αλάιπζε ρώξνπ, 2005
4. Σδίθα Α.-Υαηδνπνύινπ, Πνιενδνκηθό δίθαην, 2003
5. ΓΠ-ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Πιαηαληά
6. ηαηηζηηθή Τπεξεζία
7. Σζνπριαξάθε Αλδξνλίθε, Αρηιιεσο Γεσξγηνο, Μαζαίλνληαο ηα GIS ζηελ πξάμε, 2010
8. ΝΟΚ ΦΔΚ79/Α/2013
9. Κηεξηνδνκηθόο Καλνληζκόο ΦΔΚ 59/Γ/3-02-89
10. Νόκνο 3937 / 2011 - ΦΔΚ Α 60 / 31.03.2011. «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
11. ΦΔΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 ην Π.Γ. «Έγθξηζε θαηαιόγνπ κηθξώλ λεζησηηθώλ πγξνηόπσλ
θαη θαζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ κηθξώλ
παξάθηησλ πγξνηόπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ
12. ΦΔΚ 125/ΑΑΠ/ 18-04-2012 Έγθξηζε νξηνζέηεζεο ηνπ θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ
Μάιεκε Γήκνπ Πιαηαληά, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ, Πεξηθέξεηαο Κξήηεο

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

Μ.Γ.Δ. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ & ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ»

104

ΣΗΚΟΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ
ΣΟΤ 2007 ΣΟΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝIΑ.

ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Πιαηαληα,
Μαξηνιάθνο θ.α. εηζκνηεθηνληθόο Υάξηεο ηεο Διιάδαο, 1989
Γξαθόπνπινο θ.ά εηζκνηεθηνληθόο Υάξηεο ηεο Κξήηεο, 1982
Φπηξνιάθεο & Γεξκηηδάθεο) Υάξηεο Δλεξγώλ Ρεγκάησλ ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο ηεο Ν.
Κξήηεο,1996
Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληηλίδεο, Τδξνγεσινγηθή Μειέηε Λεθάλεο Κεξίηε Κνπθνπ, 1969
νξζνθσηνραξηεο θηεκαηνινγηνπ
corinne 2000
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