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                                                                                 Αριθ. Αποφ 2/2011 
                                                               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 2/2011  συνεδρίασης της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
∆ήµου Αριστοτέλη (υφιστάµενη κατάσταση και στρατηγικός 
σχεδιασµός) 2012-2014. 

 
          Στην Ιερισσό και στο Κέντρο Πολιτισµού σήµερα την 31η  του µηνός 
Αυγούστου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Αριστοτέλη,  ύστερα από την από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 26151/22-08-2011  πρόσκληση του Προέδρου της Χρήστου Αστ. 
Πάχτα, ∆ηµάρχου Αριστοτέλη, που επιδόθηκε νόµιµα  σε κάθε ένα µέλος της 
Επιτροπής. 
          Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο των πενήντα (50) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω είκοσι έξι (26) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.-Χρήστος Πάχτας  10.- ∆έσποινα Ιωακείµ  19.-Γεώργιος Νάνος  

2.-Ευστάθιος Τσιάλης 11.-Παναγιώτα Τσακνή  20.-Βασίλειος Καλαϊτζής  

3.-Ιωάννης Κέκερης 12.-Γεώργιος  Τσιριγώτης 21.-Ελένη Παναγιωτοπούλου  

4.-Αστέριος Μαντζάνος 13.-Ιωάννης Βεργίνης  22.-Ιωάννης Βαλοδήµος 

5.-Ευσταθία Αδαµοπούλου 14.-Αργύριος Γαλατσιάνος  23.-Μαρία Τσιούκα 

6.-Κωνσταντίνος Τσακνής 15.-∆ηµήτριος Αρβανιτίδης 24.-Κλεοπάτρα Αϊβαζίδου 

7.-Αστέριος Βασιλούδας 16.-Γεώργιος  Χατζής  25.-Γεώργιος Καρίνας 

8.-Απόστολος Συνάθης  17.-Άννα Τσιµπίδα 26.-Σοφία Μπρίκου 

9.-∆ηµήτριος Χαδαλής 18.- Αλέξανδρος Τσανανάς   

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Γεώργιος Ξεφτέρης  9.-Εµµανουήλ Γαλατάς 17.-Στυλιανός Βαλιάνος  

2.-Αικατερίνη Σπυροπούλου-

Ξωνίκη 

10.-Χρήστος Αντωνάκης 18.-Μαρία Κοκόνα 

3.-Νεκτάριος Μπολίκας 11.-Φωτεινή Ρίζου 19.-Βασίλειος Στρούνης  

4.-Ιωάννα Ευθυµίου  12.-Κωνσταντίνος Παπαργυρίου 20.-Ιωάννης ∆ασκαλάκης  

5.-Βασίλειος Γκότζιος 13.- Περικλής Ναούµ 21.-Εµµανουήλ 

Μαρκογιαννάκης 

6.-Αθανάσιος Λεµονής 14.-Αστέριος Μαριανός 22.-Αναστασία Ιππέκη 

7.-Ιωσήφ Τσοπουρίδης 15.-Αλέξανδρος Αγγελίδης  

8.-Αικατερίνη Κανέλλη-

Γιαννούλη 

16.-∆ηµητρία Παπαργυρίου  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
∆ΗΜΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
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         Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
προχώρησε στην παρουσίαση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
∆ήµου Αριστοτέλη 2012-2014 (Υφιστάµενη Κατάσταση και Στρατηγικός 
Σχεδιασµός), όπως αυτό ψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ 
αριθ. 302/2011 απόφασή του. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής  
∆ιαβούλευσης προκειµένου να υποβάλλουν ερωτήµατα στον Πρόεδρο και να 
καταθέσουν τις προτάσεις τους. 

Ο κ. Γεώργιος Νάνος κατέθεσε γραπτώς τα εξής: 

1.- «ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ. 
Μετά την έγκριση των Γ.Π.Σ και των τριών πρώην ∆ήµων, κρίνεται επιτακτική 
η  ανάθεση της σύνταξης των µελετών εφαρµογής κυρίως για τους οικισµούς 
του πρώην ∆ήµου Σταγείρων – Ακάνθου, των Πυργαδικιών και του 
παραθαλάσσιου τµήµατος της Ολυµπιάδας που ανήκει διοικητικά στην 
Βαρβάρα, για τους παρακάτω λόγους: 
α) Η ισχύς του Γ.Π.Σ ∆ήµου Σταγείρων – Ακάνθου από τον Αύγουστο 2010 
άνοιξε τον δρόµο για τις επεκτάσεις των οικισµών, για τους οποίους οι 
κτηµατογραφήσεις,αποτυπώσεις και προµελέτες είχαν ήδη εκπονηθεί. Για 
διάφορους λόγους (κυρίως για τις επικείµενες ∆ηµοτικές Εκλογές) η διαδικασία 
ανάθεσης των µελετών εφαρµογής δεν πραγµατοποιήθηκε µέσα στο 2010 ( 
πράγµα λογικό και αναµενόµενο), αλλά και ούτε µέχρι σήµερα, γεγονός που 
χρήζει άµεσης αντιµετώπισης. 
β) Ειδικά για τα Πυργαδίκια (που το Γ.Π.Σ. εγκρίθηκε προ τριετίας) η 
κατάσταση είναι τραγική δεδοµένου ότι ο οικισµός στηρίζεται στον τουρισµό. Η 
µείωση του Σ∆ από 1.0 σε 0.35 κυριολεκτικά εκµηδένισε την αγοραία αξία των 
υπαρχόντων οικοπέδων, ενώ η επικείµενη επέκταση του οικισµού( που δεν 
λέει να έρθει) εξαφάνισε την ζήτηση για οικόπεδα εκτός σχεδίου. 
γ) Για τον ∆ήµο ∆ήµου Σταγείρων – Ακάνθου προβλέπεται η ένταξη στο σχέδιο 
3.000 στρεµµάτων στα διαµερίσµατα Ουρανούπολης,Αµµουλιανής, Ιερισσού 
και Ολυµπιάδας. Η έκταση αυτή αντιστοιχεί περίπου σε 5.000 οικόπεδα, η 
αξία των οποίων συντηρητικά υπολογίζεται σε 400.000.000 ευρώ. Και οι 
τέσσερες περιοχές επέκτασης βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τουριστικής 
ζήτησης, κυρίως από αλλοδαπούς. ∆ηλαδή σε µιά περίοδο έντονης οικονοµικής 
ανέχειας και έλλειψης επενδύσεων, έχουµε ένα ελκυστικό προιόν σε σωρούς 
και δεν µπορούµε να το πακετάρουµε και να το βγάλουµε στην αγορά! 
δ) Το οικονοµικό κόστος της επέκτασης των οικισµών δεν επιβαρύνει 
µακροπρόθεσµα τον ∆ήµο. γιατί για τα νέα οικόπεδα προβλέπεται η εισφορά 
σε γή και χρήµα. Η εισφορά σε γή καλύπτει τις ανάγκες για την δηµιουργία 
δρόµων και κοινοχρήστων χώρων, και η εισφορά σε χρήµα καλύπτει τα έξοδα 
εκπόνησης των µελετών και τα µετέπειτα απαραίτητα έργα οδοποιίας, δικτύων  
ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ. Είναι συνηθισµένο και αποδεκτό οι µελέτες να 
πληρώνονται σε βάθος χρόνου, ανάλογα µε την εισροή χρηµάτων από την 
εισφορά σε χρήµα των οικοπέδων που µεταβιβάζονται ή οικοδοµούνται. 
ε) Η δηµιουργία και οικοδόµηση 5.000 οικοπέδων µέσα σε χρονικό ορίζοντα 
δεκαετίας, θα αποφέρει σταδιακά στην τοπική κοινωνία ένα κύκλο εργασιών 
ύψους 750.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό διαµοιράζεται στην τοπική κοινωνία 
µέσω οικοδοµικών υλικών, αµοιβών εργατοτεχνικού προσωπικού,εξοπλισµού 
από τις τοπικές βιοτεχνίες εσωτερικών εγκαταστάσεων,ηλεκτρικών συσκευών, 
κινητών επίπλων, ειδών καθηµερινής ανάγκης,κλπ. Η επέκταση δηλαδή των 
παραθαλάσσιων οικισµών δεν αποφέρει χρήµα µόνο στον συγκεκριµµένο 
οικισµό. διότι ο βασικός κορµός των οικοδόµων προέρχεται από τους ορεινούς 
οικισµούς του ∆ήµου και πάντα απασχολούνταν κυρίως στα παραθάσσια (µε 
αποτέλεσµα σήµερα να είναι σε οικτρή οικονοµική κατάσταση). Το ίδιο ισχύει 
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για τις περισσότερες επιχειρήσεις οικοδοµικών υλικών, ξυλείας, βιοτεχνιών 
επίπλων, καταστηµάτων οικιακού εξοπλισµού, κλπ. 
στ) Με αυτήν την πρόχειρη αλλά προσεγγιστικά ορθή εκτίµηση, η άµεση  
επέκταση των οικισµών αυτών, θα αποφέρει σταδιακά σε βάθος δεκαετίας 
έσοδα στην τοπική κοινωνία άνω του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ, ποσό 
άµεσα συγκρίσιµο µε οποιαδήποτε άλλη επενδυτική πρόταση για την περιοχή.  
Το µόνο πρόβληµα είναι ότι δεν προχωρούν οι πράξεις εφαρµογής της 
επέκτασης…. 

 
2.- ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΜΑΡΙΝΕΣ) 

 
Mέσα στα όρια του ∆ήµου υπάρχουν τα λιµάνια όλων των παράκτιων 

οικισµών, στα οποία όµως (µε εξαίρεση των Πυργαδικιών) δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για ελλιµενισµό ιδιωτικών σκαφών. Ακόµη και το υπό κατασκευή 
λιµάνι της Ουρανούπολης δεν προβλέπει την δηµιουργία µαρίνας για ιδιωτικά 
σκάφη, ιστιοφόρα και ταχύπλοα. 

Κατά την θερινή περίοδο ολόκληρη η ακτογραµµή Τρυπητής-
Ουρανούπολης είναι γεµάτη από ιδιωτικά σκάφη δεµένα σε αυτοσχέδια 
ρεµέτζα µε αντίστοιχη ενόχληση στους παραθεριστές και στην οπτική εικόνα 
της ακτογραµµής. 

Παρόλο που τα αυτοσχέδια ρεµέτζα είναι παράνοµα, οι λιµενικές αρχές 
κάνουν τα στραβά µάτια γιατί απλούστατα δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή 
για ασφαλή ελλιµενισµό τόσων πολλών ιδιωτικών σκαφών. 

Η ύπαρξη µαρίνας για µόνιµη και ασφαλή πρόσδεση ιδιωτικών σκαφών 
προσελκύει πληθυσµό υψηλού οικονοµικού επιπέδου και ταυτόχρονα λύνει 
προβλήµατα άναρχης πρόσδεσης µικρών σκαφών σε τυχαία σηµεία της 
ακτογρµµής. 

Στην υπάρχουσα υποδοµή  των λιµένων της Τρυπητής και της 
Ουρανούπολης θα πρέπει άµεσα να εξετασθεί η δηµιουργία δύο µαρίνων µε το 
σύστηµα της αυτοχρηµατοδότησης και της µίσθωσης της εκµετάλλευσης σε 
ιδιωτικό φορέα για ορισµένο χρονικό διάστηµα.  

Η ενέργεια αυτή είναι ανέξοδη για τον ∆ήµο, θα αναβαθµίσει την 
ποιότητα των υπηρεσιών της περιοχής, και θα φέρει αντίστοιχα άµεσα 
ανταποδοτικά οικονοµικά οφέλη. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να 
ενταχθεί άµεσα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2012. 

 

Ο κ. Γεώργιος Τσιριγώτης αναφέρθηκε στο ζήτηµα των διαγραµµίσεων 
των οδών. Πρότεινε επίσης να γίνει ένα µικρό συνεργείο που θα καθαρίζει το 
οδικό δίκτυο µέχρι το Άγιο Όρος. Τέλος τόνισε ότι η αξιοποίηση του 
κεφαλαίου του Αριστοτέλη δεν γίνεται µε επιτυχή τρόπο. O ίδιος προτείνει να 
γίνει επαφή µε Πανεπιστήµιο µεγάλης πόλης του εξωτερικού και να τους 
προτείνουµε αδελφοποίηση. Επιπλέον προτείνει τη συγκρότηση οµάδας έργου 
για το σκοπό αυτό. 

 

Ο κ. Ιωάννης Κέκερης κατέθεσε γραπτώς τα εξής: 

«Κατ’ αρχήν χαιρετίζω την για πρώτη φορά σύνταξη Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος για την περιοχή µας, καθώς οι τρείς πρώην ∆ήµοι Αρναίας, 
Παναγίας και Σταγείρων – Ακάνθου δεν συνέτασσαν, λόγω του ότι δεν τους 
υποχρέωνε ο κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, επειδή δεν πληρούσαν τα 
πληθυσµιακά κριτήρια. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
Α΄ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

♦ Στη σελίδα 59 στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου Β. «Οικονοµικά 
και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά», να συµπεριληφθούν στις κύριες 
ασχολίες και οι ∆ασοκοµικές εργασίες. Να σηµειωθεί ότι στον 
πρωτογενή τοµέα της ∆ασικής παραγωγής, στην περιοχή του ∆ήµου 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, που συµπίπτει ακριβώς µε την περιοχή αρµοδιότητας 
του ∆ασαρχείου Αρναίας, απασχολούνται δώδεκα (12)  ∆ασικοί 
Συνεταιρισµοί, µε πάνω από 250 εγγεγραµµένα µέλη. Η 
προβλεπόµενη ετήσια παραγωγή των ∆ασών της περιοχής µας 
ξεπερνά τις 50 χιλιάδες κυβικά µέτρα, µε εµπορική αξία πάνω από 
πέντε (5) εκατοµµύρια ΕΥΡΩ. 

♦ Στην ορεινή Β. Χαλκιδική (Αρναία, Νεοχώρι και Παλαιοχώρι  και 
λιγότερο στη Βαρβάρα) υπάρχουν ελατοφυτείες για την παραγωγή 
Χριστουγεννιάτικων  ∆ένδρων. Πρέπει να συµπεριληφθεί και η 
ελατοκαλλιέργεια στις ασχολίες των κατοίκων.  Απαιτείται οργάνωση 
της διάθεσης τους καθώς ενώ δηλώνονται κάθε χρόνο πάνω από 
40.000 δενδρύλλια ώριµα για υλοτοµία, ο τελικός αριθµός των 
διακινουµένων δεν ξεπερνά τις 15.000. Οι δυο Συνεταιρισµοί 
Παραγωγής και ∆ιακίνησης ∆ένδρων Χριστουγέννων (Παλαιοχωρίου 
και Αρναίας) έχουν ατονήσει.   

♦ Στη σελίδα 104 στις εξυπηρετήσεις, µετά την ένδειξη ∆ασαρχείο, να 
αναγραφεί ∆ασονοµεία 4. 

♦ Στη σελίδα 106 στην ένδειξη ∆ασικοί Συν/σµοί, ποσότητα να 
αναγραφεί ο αριθµός 12. 

 
Β΄ ∆ΡΑΣΕΙΣ    

♦ ∆ασοβοτανικός Κήπος. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990, που πραγµατοποιήθηκε το πρώτο Αναπτυξιακό Συνέριο στην 
Αρναία, αλλά και προηγούµενες προτάσεις υπαλλήλων του 
∆ασαρχείου Αρναίας, συνέτειναν στη δηµιουργία ∆ασοβοτανικού 
Κήπου, για προφανείς λόγους και σκοπό, µε χωροθέτησή του στην 
περιοχή «ΓΚΟΜΠΕΛΟΣ» κοντά στην νεοϊδρυθείσα Ιερά Μονή Αγίου 
Κοσµά του Αιτωλού, γεγονός που παίρνει σήµερα ιδιαίτερη σηµασία 
καθώς η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος µε απόφασή της 
(27/8/2009) ανακήρυξε τον Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό Προστάτη Άγιο 
της ∆ασικής Υπηρεσίας και των υπαλλήλων της. 

♦ Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (Κ.Π.Α.Ζ.). Στη Χώρα µας 
υπάρχει ένα ΚΠΑΖ στην Αίγινα, που πλαισιώνεται κυρίως από 
εθελοντές. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα Κλιµάκιο από εθελοντές. 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ύπαρξη στη Β. Ελλάδα ενός 
οργανωµένου ΚΠΑΖ. Υπήρξε στο παρελθόν πρωτοβουλία του ∆ήµου 
Αρναίας, σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών, για την 
ίδρυση ΚΠΑΖ στο ∆ηµοτικό ∆άσος Βαρβάρας. Μάλιστα υπήρξε και 
κάποια (προ)µελέτη. Αντίγραφό της θα υπάρχει, είτε στο ∆ήµο, είτε 
στο ∆ασαρχείο. Υπάρχει περίπτωση να έχει αντίγραφο ο µελετητής 
∆ασολόγος. 

♦ Πέτρινο Σπίτι στις 5 Βρύσες (Κρασονέρι) Βαρβάρας. Το 
πέτρινο σπίτι στις 5 Βρύσες κατασκευάσθηκε από την Κοινότητα 
Βαρβάρας. ∆υστυχώς αυτό έχει χαρακτηρισθεί αυθαίρετο, µε όλες 
τις συνέπειες του όρου. Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για την 
νοµιµοποίησή του µε ανάλογη στη συνέχεια τη χρήση του. 

♦ Στο ∆ηµοτικό ∆άσος Βαρβάρας θα µπορούσε ίσως να ιδρυθεί και 
Εκτροφείο θηραµάτων.  

♦ Επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ορεινός 
πληθυσµός. Χρονίζοντα προβλήµατα όπως τα Καστανοτεµάχια της 
Βαρβάρας, οι παραχωρήσεις στα Γαβράδια Βαρβάρας, το πρόβληµα 
των δασωθέντων αγρών, της αναγνώρισης των Καστανοτεµαχίων, 
είναι χρονίζοντα προβλήµατα που ζητούν τη λύση τους». 
 

 
Ο κ. ∆ηµήτριος Χαδαλής  πρότεινε να συµπεριληφθούν στο στρατηγικό 

σχεδιασµό του ∆ήµου Αριστοτέλη δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη και 
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προβολή του ∆ήµου και να αποτυπωθούν. Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στην 

πρόσβαση από την ΒΑ πλευρά στο Άγ. Όρος (υπάρχει και συλλογή 

υπογραφών από το Γραφείο προσκυνητών Θεσσαλονίκης). Τέλος ανα φέρθηκε 

και στην αναγκαιότητα ένταξης σε συγχρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα της προβλήτας των Νέων Ρόδων. 

 

Η κ. Αδαµοπούλου Ευσταθία τόνισε ότι δεν αναφέρεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το λιµάνι της Ουρανούπολης που εξυπηρετεί το 

Άγιο Όρος. Επίσης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα βελτίωσης του οδικού 

δικτύου Τρυπητής Ουρανούπολης, καθώς και στην έλλειψη ιατρού στην 

Ουρανούπολη. 

 

Ο κ. Βασιλούδας Αστέριος ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλοι παραγωγικοί 

τοµείς εκτός των µεταλλείων, όπως ο αγροτικός τοµέας,  η κτηνοτροφία, η 

υλοτοµία, τα ελεύθερα επαγγέλµατα κλπ. Ο ίδιος πρότεινε τη δηµιουργία 

αρδευτικών δικτύων για την άρδευση κτηµάτων. Επίσης τη δηµιουργία 

οικολογικού πάρκου και περιπατητικών διαδροµών στον Κάκαβο και την 

ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Μ. Παναγίας. 

 

Ο κ. Βεργίνης Ιωάννης  πρότεινε την διεκδίκηση και ανάδειξη των 

αρχαιολογικών ευρηµάτων που εκτίθενται στο Μουσείο Πολυγύρου. Επίσης 

πρότεινε την αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας. Αναφέρθηκε επίσης στο 

κόστος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και στο γεγονός ότι οι άξονες 

ανάπτυξης είναι επιγραµµατικοί. Συνεχίζοντυας τόνισε ότι παράλληλα µε τις 

παραδοσιακές δραστηριότητες θα πρέπει να αναδειχθούν και οι τοµεί της 

πληροφορικής και των new media. Τέλος, σχολίασε ότι αναδεικνύεται πολύ 

έντονα η µεταλλευτική δραστηριότητα ως η λύση των προβληµάτων της 

περιοχή, κάτι µε το οποίο ο ίδιος διαφωνεί. 

 

 Η κ. Ιωακείµ ∆έσποινα ανέφερε ότι κατά τη γνώµη της υπάρχει µία 

µεγάλη αντίφαση µεταξύ των λοιπών δραστηριοτήτων και της µεταλλευτικής 

δραστηριότητας και αναφέρθηκε στις δυσάρεστες συνέπειες που πιστεύει ότι 

θα αφήσουν οι µεταλλευτικές δραστηριότητες. 

 

Ο κ. Τσανανάς Αλέξανδρος πρότεινε στις δράσεις εθελοντισµού να 

προστεθεί η δηµιουργία οµάδων διάσωσης. Αναφέρθηκε στην 

«Παραµυθοχώρα», την Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Στρατωνίου και πρότεινε 

µε τη βοήθεια του ∆ήµου να συνδεθεί µε εµπορική δραστηριότητα, όπως 

χριστουγεννιάτικα, παραδοσιακά προϊόντα και την κατασκευή κινητών σπιτιών 
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για το σκοπό αυτό. Επίσης πρότεινε να προστεθούν οι αρχαιότητες του 

Στρατωνίου στους αρχαιολογικού χώρους που αναφέρονται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα. Τέλος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα δηµιουργίας 

Μεταλλευτικού Πάρκου στην περιοχή. Κατά το ίδιο, η παρουσία της 

µεταλλευτικής δραστηριότητα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι ρεαλισµός. 

Ο κ. Τσακνής Κωνσταντίνος κατέθεσε γραπτώς τα εξής: 

Τα έργα που προτείνουµε και πιστεύουµε  ότι είναι εντελώς απαραίτητα 

για την ποιοτική αναβάθµιση του νησιού µας και την προσέλκυση τουριστών   

είναι:1) Η ανάπλαση του κεντρικού  λιµένα Αµµουλιανής  και τουριστική 

µαρίνα στην πρόσοψη του νησιού.2) Εντός του οικισµού, οι δρόµοι χρειάζονται 

διάνοιξη στα κανονικά τους µέτρα και πλακόστρωση.3)∆ρόµοι εκτός οικισµού 

και διάνοιξη  όπως πχ ο δρόµος προς Αγ. Γεώργιο κα Μεγάλη  Αµµο. 4) Στην 

κεντρική πλατεία του νησιού βρίσκεται η λέσχη, ένα παλιό εγκατελειµένο 

κτίριο το οποίο θα µπορούσε να γίνει Βυζαντινό µουσείο επάνω, και αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων (πχ πολιτιστικό κέντρο).5) Χώροι πάρκιγκ εντός οικισµού 

(µεγάλο το πρόβληµα τους καλοκαιρινούς µήνες. Υπάρχει χώρος σε ορισµένα 

σηµεία του χωριού που θα µπορούσαν να διαµορφωθούν σε χώρους 

στάθµευσης).6) Περιπατητικούς δρόµους. Απευθυνόµαστε και στον 

περιπατητικό τουρισµό.7) Internet.8)Αστυνοµία. Κατά τους καλοκαιρινούς 

µήνες η αστυνόµευση κρίνεται εντελώς απαραίτητη. 

Ο Πρόεδρος απάντησε συνολικά στα ερωτήµατα που τέθηκαν από µέλη 

της Επιτροπής.  

 Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, αφού έλαβε υπόψη της την 

εισήγηση του Προέδρου του ∆.Σ. και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.-Ενηµερώθηκε επί του επί του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου 

Αριστοτέλη (υφιστάµενη κατάσταση και στρατηγικός σχεδιασµός) 2012-2014. 

2.-Εισηγείται να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του τελικού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος οι προτάσεις και παρατηρήσεις των µελών της Επιτροπής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 2/2011 

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως εξής. 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ. ΠΑΧΤΑΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

  


