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Θέμα: εγκατάσταση ανεμογεννητριών πέριξ της περιοχής του χωριού Ευαγγελισμός
Καφηρέα Ευβοίας & υποσταθμού πλησίον αυτού. Και βελτίωση και
ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου του οικισμού και λοιπών έργων.
Το χωριό Ευαγγελισμός (πρώην Δράμεσι) βρίσκεται στην Νοτιά Εύβοια, ανάμεσα στο
ακρωτήριο Μερούθι και την Αρχάμπολη σε μια απόσταση 45 χλμ. ΒΑ της Καρύστου. Πρόκειται
περί οικισμού προ της 16/8/1923 και απαντάται στην απογραφή του 1920 (ΦΕΚ Α 244/1921)
με την παλαιά ονομασία Δράμεσι, στη σύσταση των τοπικών κοινοτήτων του 1912 (ΦΕΚ 245
Α/1912) καθώς και σε προγενέστερα έγγραφα και αποτελεί ένα από τα χωριά του Κάβο
Ντόρου. Η μετονομασία σε Ευαγγελισμός έγινε το 1954 (ΦΕΚ Α’ 188/19-8-1954) από την
κεντρική εκκλησία του χωριού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Διοικητικά ανήκει στην Τοπική
Κοινότητα Κομίτου και στην Δημ. Ενότητα Καφηρέα.
Στην περιοχή του χωριού Ευαγγελισμός σχεδιάζεται η εγκατάσταση 27 ανεμογεννητριών εκ
των οποίων τέσσερις (4) έχουν καταργηθεί και μια (1) μετατοπιστεί προς τις ακτές, λόγω
εγγύτητας με τον δρόμο. Οι εναπομείναντες 23 ανεμογεννήτριες εκ των οποίων, οι 18 είναι
ισχύος 3,6MW έκαστη και οι πέντε (5) ισχύς 3MW.
Πέρα από την παραβίαση της φέρουσα ικανότητας της Δημ. Ενότητας Καφηρέα, οι
ανεμογεννήτριες πέριξ του χωριού Ευαγγελισμός παρουσιάζουν μια σειρά ασυμβατότητας
αναφορικά με τις ελάχιστες αποστάσεις από δρόμους που ορίζει ο νόμος και οι οποίες
αφορούν την ασφάλεια όσων κινούνται όπως ενός λεωφορείου, ασθενοφόρου ή
μεταβαίνοντα στην περιοχή αυτή, όπως Ιερέα, ιατρού, δάσκαλου καθώς και μαθητών ,
εκδρομέων και οχημάτων πάσης επαγγελματικής χρήσης καθώς και υπηρεσιακής όπως
ασθενοφόρο, πυροσβεστικό όχημα κτλ. στα σημεία που θα αναφερθούν παρακάτω:
Πιο συγκεκριμένα:

1.) Ο ΑΣΠΗΕ Μίλζα (ΑΔ-02482) ο οποίος αφορά 5 ανεμογεννήτριες των 3 MW έκαστη ,
αναφορικά με αποστάσεις : α.) στην θέση αυτή οι ανεμογεννήτριες θα είναι σε κοντινή
απόσταση (10μ., 11μ.) καθώς και στην άκρη του δρόμου, η οποία αποτελεί επαρχιακή
οδός, όπως επίσης και σε αποστάσεις λιγότερη από όσο ορίζει ο νόμος από τις δημοτικές
οδούς που υπάρχουν εκεί και οι κάτοικοι μεταβαίνουν στις οικίες, κτήματα τους και προς την
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εκκλησία της Αγίας Σοφίας, χώρος που προορίζεται για Μοναστήρι που θα φέρει την ονομασία
Αγίου Μανδηλίου.
β.) Ακόμη δυο εξ αυτών (α/γ 5 και α/γ 4) είναι σε λιγότερη απόσταση από 500μ. από
τον οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο της Αρχάμπολης ,ο οποίος κηρύχτηκε το 2000 με
το ΦΕΚ Β 87/2.2.2000. Παράλληλα και οι υπόλοιπες θα προκαλούν «οπτική όχληση» και
«οπτική παρεμβολή» καθώς θα είναι ορατές από ενδότερα σημεία του χώρου αυτού και
του φαραγγιού της. Στην τοποθεσία αυτή δεν υπάρχει ούτε καλώδιο ή στύλος της ΔΕΗ Ή
ΤΟΥ ΟΤΕ. Η μία (1) συγκεκριμένα η (α/γ 5) θα είναι σε απόσταση 482 μ. από τον οικισμό
Ευαγγελισμός.
γ.) βόρεια αυτών υπάρχει κεραία τηλεπικοινωνιών με κωδικό 0130170 που και εξ αυτών των
υποδομών χρειάζεται απόσταση ανεμογεννητριών κατόπιν γνωμοδότησης.
Να σημειωθεί ότι εξ αυτών των ανεμογεννητριών θα υπάρξει και κίνδυνος πλημμυρικών
φαινομένων με ότι συνεπάγεται για το χωριό.
Κατά συνέπεια υπάρχει ασυμβατότητα των ανεμογεννητριών στην θέση Μίλζα με
τις διατάξεις του ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ όσον αφορά τις αποστάσεις από δρόμους.
Καθώς οι αποστάσεις από δρόμους, όπως εθνικό, επαρχιακό, δημοτικό και κοινοτικό
οδικό δίκτυο, η απόσταση ασφαλείας από τα όρια της ζώνης απαλλοτρίωσης του
οδικού είναι 1,5d . (όπου d η διάμετρος φτερωτής)
Η περιοχή αυτών όπως και το μεγαλύτερο τμήμα του χωριού Ευαγγελισμός είναι εντός
NATURA2000 και μάλιστα διπλής ζώνης, εντός Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με
κωδικό GR 2420001, SCI, GR 2420012,SPA «ΌΡΟΣ ΌΧΗ–ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ– ΠΟΤΑΜΙ –
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ –ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» ακόμη αυτό το κομμάτι όπως και το
υπόλοιπο τμήμα του χωριού ανήκει σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), με κωδικό GR
2420012, SPA «ΌΡΟΣ ΌΧΗ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ».
Να σημειωθεί ότι και ο όγκος αυτών των ανεμογεννητριών δεν συνάδει με περιοχές NATURA
καθώς η παρουσία αυτών σε συνδυασμό με τα πράνη, επίχωμα και την σάρωση πτερυγίων
(82μ. ή 105μ. διάμετρο) θα επιφέρει μια αποδόμηση του περιβάλλοντα χώρου και παράλληλα
θα είναι εμφανές το ενδεχόμενο να αποχαρακτηριστούν από το δίκτυο ένταξης τους.
Ανεμογεννήτριες δυτικά
Οι ανεμογεννήτριες δυτικά του χωριού, του ΑΣΠΗΕ «Τσούκα –σκούρα» (ΑΔ-00421)
εντοπίζονται να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την επαρχιακή οδό (82μ. και 73μ.) όταν
η διάμετρος της φτερωτής αυτών είναι 105μ.
Όπως και οι υπόλοιπες ανεμογεννήτριες που αναπτύσσονται προς τις ακτές είναι κατά μήκος
του δρόμου (υφιστάμενος προ δεκαετιών) που εξ αυτού μεταβαίνουν κάτοικοι στις ιδιοκτησίες
τους , τα κτήματα τους καθώς και στην παραλία Διπόταμος, για κολύμπι ή ψάρεμα. Να
σημειωθεί ότι εκτός του ότι είναι κοντά και σε αγροτικούς δρόμους, παράλληλα είναι σε
κοντινή απόσταση από το φαράγγι του Διπόταμου. Η παραλία και το ρέμα αυτής, είναι
ενταγμένη στον κατάλογο των μικρών νησιωτικών υγροτόπων και προστατεύονται, πρόκειται
για τον υγρότοπο με ονομασία «εκβολή ρύακα Κομίτου (Μύτη) με κωδικό Y242EUB054 στο
ΦΕΚ Α.Α.Π. 229 - 19.06.2012. και στο οποίο μεταβαίνουν ομάδες ανθρώπων για καταβάσεις
(ραπέλ) συνεπώς σε σημείο που συχνά κινούνται άνθρωποι για πεζοπορία και αναψυχή και το
να βρίσκονται εκεί ανεμογεννήτριες εκτός από αντιαισθητικές είναι και επικίνδυνες. Το αυτό
ισχύει και για τις ανεμογεννήτριες του ΑΣΠΗΕ Δεξαμενές II (ΑΔ-02941)
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Βορειοδυτικά
Παράλληλα και οι δυο ανεμογεννήτριες κάτωθεν του δρόμου (επαρχιακή ΚαρύστουΑμυγδαλιάς) του ΑΣΠΗΕ «Τσούκα –Μανδραγιάρα» (ΑΔ-01266) καθώς είναι ισχύς 3,6MW με
ύψος άνω των 110μ. και διάμετρο ρότορα 105μ. και που υπερέχει υψομετρικά από την
κατοικημένη περιοχή του χωριού Ευαγγελισμός, η απόσταση των 500μ. δεν επαρκεί. Καθώς
το χωροταξικό που θεσπίστηκε ήταν το 2008 και με άλλα δεδομένα. Το αυτό ισχύει και για τις
αποστάσεις από δρόμους (καθώς γι αυτού του τύπου και όγκου το 1,5d δεν
επαρκεί). Παράλληλα και ανεμογεννήτριες αυτού εντοπίζονται κοντά σε δρόμο που
μεταβαίνουν κάτοικοι από και προς την περιοχή της Κερασιάς.
Βόρεια του χωριού (άνωθεν της επαρχιακής οδού Καρύστου- πλατανιστού- Αμυγδαλιάς) θα
αναπτύσσεται ο ΑΣΠΗΕ «Μούριζα-Πέτρα μεγάλη- Βρανούλι» (ΑΔ-01268).
Υποσταθμός
Δυτικά του χωριού έχει χωροθετηθεί και είναι σε εξέλιξη η ανέγερση Υποσταθμού ανύψωσης
τάσης 33/150kV. Πρόκειται για μια εγκατάσταση σε ένα οικόπεδο έκτασης 22.400 τμ σε
απόσταση 220μ. από τον οικισμό και το κτίριο να είναι σε απόσταση 250μ. περίπου. Πρόκειται
για κτίριο με εμβαδόν 713 τμ. Και ύψος 7,5 μ. Να σημειωθεί ότι σχεδιάζονταν εν άγνοια των
κατοίκων στην θέση αυτή, όταν μάλιστα και σύμφωνα με παλαιότερη ΜΠΕ ήταν να γίνει,
όπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, 550μ. νοτιοδυτικά του οικισμού.
Πέρα από την παράνομη θέση αυτού, καθότι βιομηχανική εγκατάσταση και μάλιστα
μέσης όχλησης, σε ακτίνα λιγότερη των 500 μ., τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ( και
την εισπνοή τοξικής κάπνας) ή έκρηξης καθώς και της στοχοποίησης του χωριού σε μια
εθνική κρίση (βληθούν για πρόκληση πανικού) καθότι ο υποσταθμός θα βρίσκεται σε
περίοπτη θέση κυριολεκτικά στην «μπούκα του Αιγαίου» και δεν μπορεί να είναι στην θέση
αυτή ούτε εν καιρώ ειρήνης ούτε πολέμου, αφορά στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των
κατοίκων.
Εκφράζοντας την επιφύλαξη και τους δικαιολογημένους φόβους καθώς εκ της εκπεμπόμενη
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα υπάρξει μια σειρά επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων
αυτών όπως όγκων, λευχαιμίας, νευρολογικών διαταραχών κλπ. παράλληλα πέρα από
τις σοβαρές επιστημονικές ένδειξης ακόμη και οι καθησυχαστικές απόψεις σε καμιά
περίπτωση δεν μπορούν να δώσουν εφησυχασμό, καθώς ουδείς- ακόμη και αυτοί που
εκφράζουν απόψεις περί μη επικινδυνότητας - δεν θα πήγαινε να κτίσει ή να αγοράσει σπίτι ή
θα ήθελε να ήταν οι δικοί του άνθρωποι κοντά σε μια τέτοια εγκατάσταση και παράλληλα
κρίνουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της συνετούς αποφυγής ή αρχή της προφύλαξης,
όπως ορίζει και κοινοτική οδηγία που έχει θεσπιστεί µε το άρθρο 174 παρ. 2 ΣυνθΕΚ και
θεωρείται δεσμευτικός κανόνας από το ∆ΕΚ.
Να τονίσουμε ότι δεν γίνεται σε μια κοινότητα με έκταση 48 τ. χλμ όπως του
Κομήτου ή 77 τ. χλμ όπως η ΔΕ Καφηρέα να μην βρεθήκαν 10-15 στρέμματα και
να έχει επιλεχθεί μια τοποθεσία για να γίνει μια τέτοια εγκατάσταση μέσα στο
χωριό! κάτι τέτοιο είναι απλά παράλογο.
Αναφορικά με το θέμα αυτό έχουν υπάρξει υπομνήματα, επιστολή διαμαρτυρίας κατοίκων
καθώς και φορέων για την μη σύννομη έκδοση της υπ' αριθ. 218859/01-04-2021 οικοδομικής
άδειας ανέγερσης Υ/Σ, καθώς και άλλες ενέργειες. Να τονίσουμε ότι οι σκέψεις και οι ευχές
μας είναι μαζί με κάθε νομικό εκπρόσωπο που παρίσταται σε οποιοδήποτε φορέα, ανεξάρτητα
θεσμού, βαθμίδος και χρονικής στιγμής και εργάζεται για τα δίκαια μας και γίνονται κινήσεις
τις οποίες αναγνωρίζουμε και επικροτούμε.
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δρόμοι
Αναφορικά με το οδικό δίκτυο, η οδική αρτηρία μέσω του χωριού καθώς και της περιοχή
αυτής είναι μια χωμάτινη διάβαση που γίνεται δυσχερής κατά τους χειμερινούς μήνες, το
αυτό ισχύει και για δημοτικούς δρόμους με κάποιους εξ αυτών λόγω ανηφόρας,
λάσπης κτλ. η προσπέλαση τους να είναι ακόμη πιο δύσκολη. Επί αυτών των
ζητημάτων έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς, όπως και για την
κατασκευή νέας δεξαμενής, που θα τροφοδοτείται από το ποτάμι του γειτονικού Κομίτου και
θα αφορά άρδευση και πυρόσβεση.
Να σημειωθεί επίσης, αναφορικά με τους κατοίκους αυτού, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν
προβεί σε μια σειρά δραστηριοτήτων όπως την ανακαίνιση των οικιών τους, στην φύτευση
δέντρων (ελαιόδεντρα κτλ.) την αγορά κτημάτων ή οικημάτων, που συμβαίνει μέχρι και
σήμερα και παράλληλα έχουν δημιουργηθεί νέες οικογένειες και έχουν γεννηθεί παιδιά, τα
οποία ζουν εκεί και το καλοκαίρι είναι ακόμη περισσότερα. Το χωριό αυτό έχει τους
περισσότερους κατοίκους στην περιοχή αυτή.
Αναφορικά με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών να πούμε ότι οι δρόμοι ήταν εκεί προ
δεκαετιών και εξ αυτών κινούνται οχήματα από και προς το χωριό. Ακόμη όπως
προαναφέρθηκε, ο δρόμος μέσω του χωριού Ευαγγελισμός (πρώην Δράμεσι) είναι επαρχιακή
οδός, σύμφωνα με το ΒΔ 06-02-1956(ΦΕΚ 47/Α/1956), άρθρο 11, παρ: 4 «Κάρυστος Πλατανιστός - Αμυγδαλιά δια Μετοχίου, Αντιάς, Κομίτου και Δράμεσι».
Όπως επίσης αυτού του τύπου και όγκου δεν γίνεται να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές,
να σημειωθεί ότι σε άλλες χώρες εγκαθίστανται σε πλωτά υπεράκτια πάρκα μακριά από τις
ακτές.
Τα ζητήματα αυτά πλέον ξεκάθαρα έχουν να κάνουν με τις ζωές, την υγεία, την ασφάλεια
των κατοίκων και τις περιούσιες τους.

Επί αυτών ζητάμε:
(1) Να μεταβούν στην περιοχή του χωριού βουλευτές, όπως επίσης να φέρουν το παρόν στην
ολομέλεια, περιφερειακοί σύμβουλοι και επικεφαλείς αυτών, μαζί και Περιβαλλοντικοί
σύλλογοι της περιοχής. Όπως και κλιμάκια των αρμοδίων φορέων καθώς και οι επικεφαλείς
αυτών, στους οποίους και αποστέλλεται το παρόν για να γίνει αυτοψία και επιτόπιος έλεγχος
αναφορικά με τις αποστάσεις των ανεμογεννητριών και του υποσταθμού, καθώς και της
κατάστασης του οδικού δικτύου.
Να ελεγχθούν οι επιτρεπόμενες αποστάσεις από δρόμους, οικισμό, αρχαιολογικό χώρο,
περιοχές ΖΕΠ και ΕΖΔ , ζητήματα σχετικά με την υγεία, την εθνική ασφάλεια , την δημόσια
ασφάλεια, καταστροφή περιουσίας. Να σημειωθεί ότι οι ανεμογεννήτριες αυτές είναι αλλού
όγκους, ύψους κτλ. όταν δεν έχει θεσπιστεί νέο χωροταξικό.
(2) Κατάργηση των ανεμογεννητριών, ειδικά στην θέση Μίλζα καθώς φέρουν αμεσότητα με
το χωριό καθώς και των υπολοίπων, καθότι δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφάλειας και θα
βρίσκονται σε σημεία που κινούνται άνθρωποι καθημερινά. Όπως και του υποσταθμού
καθώς παραβιάζεται η απόσταση των 500μ. που αφορά οικισμούς προ του 1923.
Όπως επίσης πως εδόθη η αδεία και μάλιστα σε αυτή την θέση, καθώς τα σπίτια και το χωριό
ήταν εκεί, η εγκατάσταση ήρθε μετέπειτα.
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Η παράληψη διαπίστωσης αυτού του γεγονότος (απόσταση < 500 μέτρων από όριο οικισμού)
αποτελεί σοβαρό παράγοντα ακύρωσης των διοικητικών πράξεων που εγκρίνουν την
κατασκευή υποσταθμού στον εν λόγω σημείο.
Να σημειωθεί ότι αμφότερα (α/γ και Υ/Σ) αφορούν στην ψυχική και σωματική υγεία των
ανθρώπων (πχ ήχοι, υπόηχοι, υπόγεια νερά που τροφοδοτούν δεξαμενές) και παιδιών που
ζουν εκεί.
Παράλληλα να αναφέρουμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια από όλους τους αιολικούς σταθμού που
σχεδιάζονται στην περιοχή είτε ευθέως ή μέσω των άλλων δύο υποσταθμών (Ομαλιές και
Σταυρός) θα καταλήγει στον υποσταθμό αυτό. Όπως και το ηλεκτρικό ρεύμα τις ίδιες
επιπτώσεις προκαλεί (όπως ηλεκτροπληξία, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, πυρκαγιά κτλ) από
οποία πηγή και αν προέρχεται. Ακόμη να είναι υπόψη και οι ρύποι που εκπέμπονται από τα
χωματουργικά μηχανήματα στο περιβάλλον και η αποκατάσταση που χρειάζεται κάποια χρόνια
για να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα.

Ακόμη το καλώδιο που σχεδιάζεται να ποντιστεί στην θάλασσα που θα συνδέεται με το ΚΥΤ
Λαυρίου καθώς και την Σέριφο, να μην διέλθει μέσω των κτημάτων, άλλωστε δυτικά υπάρχει
δρόμος και εξ αυτού δύνανται να γίνει υπογειοποίηση, καλωδίων, καθώς η εκχέρσωση
(δρόμος πλάτους 4-5 μέτρα) θα αχρηστεύσει τις περισσότερες εκτάσεις, καλλιεργήσιμες με το
καλώδιο να βρίσκεται εις αυτές, αρκετές εκχερσώσεις έχουν γίνει ήδη από διανοίξεις και
εκσκαφές. Άλλωστε και το χωροταξικό των ΑΠΕ (ΦΕΚ Β 2464/2008, άρθρο 6 παράγραφο 2),
αναφέρει για τις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης.
α.) Αναφορικά με τις εκτάσεις των κτημάτων αυτών που σχεδιάζεται η υπογειοποίηση του
καλωδίου, το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Στερεάς Ελλάδας
(ΦΕΚ/299/ΑΑΠ/2018) συγκεκριμένα στο χάρτη Π2δ το μέρος αυτό δυτικά του χωριού
σημειώνεται γεωργική γη με τους αντίστοιχους κωδικούς Corine. Να σημειωθεί ότι ανέκαθεν
ήσαν καλλιεργούμενες εκτάσεις και μάλιστα το μέρος αυτό αποτελεί το «σιτοβολώνα» του
χωριού, συνεπώς κάθε επέμβαση τέτοιου είδους εις αυτές θα ζημιώσει ανεπανόρθωτα μια
πηγή τροφοδοσίας που σε έκτακτες περιπτώσεις θα αποβεί ωφέλιμη.
β.) Ακόμη στις ακτές αυτές, όπως Λιμνιώνα Ευαγγελισμός, μεταβαίνουν άνθρωποι και από
άλλα μέρη για κολύμπι ή ψάρεμα (και εξ αυτής θα είναι ορατός ο υποσταθμός), ακόμη στις
ακτές αυτές που σχεδιάζεται η πόντιση, κατά καιρούς πλοίο (αμμουδιάρικο) πραγματοποιεί
εργασίες και μάλιστα καταβάλει ένα σημαντικό ποσό εκμίσθωσης ετησίως.
Παράλληλα οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνδράμουν και να μην υπάρξει καθυστέρηση επί
αυτού του ζητήματος του υποσταθμού.
(3) Να γίνουν οι εργασίες που αφορούν στην βελτίωση του τμήματος δρόμου που χρειάζονται
και να γίνει ασφαλτόστρωση με τις απαιτούμενες σημάνσεις, στηθαία, τεχνικά, τηλέφωνα
εκτάκτου ανάγκης, για περιπτώσεις όπως αποκλεισμού κτλ. μπόιλερ ή σημάνσεις για ομίχλη
(στηθαία και στο δρόμο που έχει ασφαλτόστρωση στα δυτικά προς στα σπίτια, θέση «ράχη»)
που θα περιλαμβάνει όλο το δίκτυο του χωριού μέχρι τις ακτές, τις δημοτικές οδούς που οι
κάτοικοι μεταβαίνουν στις οικίες τους και με το παρών ζητείται και η βελτίωση των αγροτικών
δρόμων και όπου υπάρχει δυσχέρεια να υπάρχει τεχνικό ή τσιμεντόστρωση. Όπως και η
κατασκευή νέας δεξαμενής που αφορά στην άρδευση και την πυρόσβεση όπως και όσα είναι
ενταγμένα σε τεχνικά προγράμματα. Παράλληλα η θέση Μίλζα να αποτελέσει και πεδίο
προσγείωσης ελικοπτέρου για έκτακτες πτήσεις, διακομιδή ασθενούς, τραυματία.
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α.) Να σημειωθεί και να καταγράφεται και το τμήμα της επαρχιακής οδού μέσω του χωριού
Ευαγγελισμός (πρώην Δράμεσι) από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
β.) Ακόμη να υπάρξει περαιτέρω ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχάμπολης
καθαρισμός του πεζοπορικού μονοπατιού μέσω του φαραγγιού της και θεσμοθέτηση
οριοθετημένης ζώνης απόλυτου προστασίας. Παράλληλα στην θέση «βορεινό»
δρομολογηθεί η δημιουργία ενός μικρού δασικού χωριού ή ξενώνα που εξ αυτής
τοποθεσίας θα μεταβαίνουν μέσω μονοπατιού στο φαράγγι και το αρχαιολογικό χώρο
Αρχάμπολης.

και
της
να
της
της

(4) Να λάβουμε γνώση για τα ποσά από των επιμερισμό των ΑΠΕ (3%) που λαμβάνει η ΤΚ
Κομίτου, καθώς εντός αυτής λειτουργούν 6 αιολικοί σταθμοί και να αποδοθούν στο χωριό
Ευαγγελισμός, καθώς και στα επιμέρους χωριά, αυτά που τους αναλογούν.

Οι προσυπογράφοντες και αιτούντες

6/6

