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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Μια μελέτη με το εύρος του ΓΠΣ εμπλέκει πολλούς τομείς και επίπεδα της Δημόσιας 
Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Σε όλη την διάρκεια της Α’ Φάσης καθώς και της Β1΄ 
Φάσης όλα τα μέλη της ομάδας μελέτης σε κάποιο βαθμό απευθύνθηκαν στους φορείς 
αυτούς  για  συγκέντρωση στοιχείων αλλά και  για  απόψεις  στον  κάθε  τομέα ώστε  να 
εντοπιστούν τα κυριότερα προβλήματα.

Ευχαριστίες οφείλονται σε όλες τις υπηρεσίες που, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, 
παρείχαν κάθε συνδρομή, αναγνωρίζοντας την σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού.

Αν και είναι αδύνατον να αναφερθεί κανείς ονομαστικά θεωρούμε ότι εξαίρεση πρέπει να 
γίνει  για  τον  Δήμαρχο  κ.  Σταύρο  Καλοφωλιά,  που  στήριζε  την  ομάδα  μελέτης, 
αναγνώρισε την αξία του χωροταξικού σχεδιασμού και βοήθησε σε όλες τις επισκέψεις 
της ομάδας μελέτης με ουσιαστικές θέσεις για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου. 

Εξαιρετική υποστήριξη είχε η ομάδα μελέτης από τον κ. Γεώργιο Γκόνη Διευθυντή της 
Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  ο  οποίος  παρείχε  στοιχεία  αλλά  και  συμπυκνωμένη 
γνώση της περιοχής.

Όλοι  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  εκ  των  προτέρων  αναγνώρισαν  την  ανάγκη 
σχεδιασμού και βοήθησαν στο έργο της ομάδας μελέτης.

Οι υπηρεσίες αυτές ήταν :

� Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

� Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας

� Διεύθυνση Υγείας 

� Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας 

� Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Παιδείας

� Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

� Διεύθυνση Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού 

� Τμήμα Τοπογραφικής - Εφαρμογών - Χαρτογραφήσεων 

� Διεύθυνση Δασών

� Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών

� Διεύθυνση Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

� Τμήμα Έγγειων Βελτιώσεων & Υδροοικονομίας

� Τμήμα Αλιείας 

� Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

� Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

� Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ολυμπίας

� 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας

Όλους  τους  παραπάνω  ευχαριστούμε  και  ελπίζουμε  να  στηρίξουν  και  την  τελική 
θεσμοθέτηση του νέου ΓΠΣ του Δήμου Γαργαλιάνων.
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I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα  «Μελέτη  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  (ΓΠΣ)  Δήμου  Γαργαλιάνων»  Ν. 
Μεσσηνίας εκπονείται σύμφωνα με την από 01.12.2004 σχετική Σύμβαση μεταξύ του 
Δήμου Γαργαλιάνων και της σύμπραξης των αναδόχων: PLAS ΕΠΕ / Δ. Ντοκόπουλος.

Το παρόν Β1 Στάδιο της μελέτης το οποίο αφορά στην Πρόταση του ΓΠΣ διαμορφώθηκε 
μετά την με Αριθμό 45/17-3-2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων, 
στο πλαίσιο της οποίας δόθηκαν οι τελικές κατευθύνσεις του Δήμου προς την ομάδα 
μελέτης. 

Το παρόν Στάδιο, μετά την παραλαβή και έγκρισή του, θα αποσταλεί στους αρμόδιους 
φορείς,  οι  οποίοι  και  θα  γνωματεύσουν σύμφωνα με  το  νόμο.  Στους  φορείς  αυτούς 
περιλαμβάνεται  και  ο  Δήμος,  ο  οποίος,  πέραν  των  διαδικασιών  της  εκπόνησης  της 
μελέτης ως εργοδότης, γνωματεύει και με την ιδιότητα του φορέα με σχετική απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου επί της Πρότασης.

Η τελική Πρόταση διατυπώνεται στην επόμενη και τελική Φάση Β2 της μελέτης, όπως 
αυτή  θα  διαμορφωθεί,  μετά  την  κατάθεση  της  γνώμης  των  φορέων, 
συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου.

II. ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  (ΦΟΡΕΑΣ  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ):  Τεχνική  Υπηρεσία  Δήμου 
Γαργαλιάνων.

Διευθυντής: Γκόνης Γεώργιος

Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Νικόλαος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου
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III. OMAΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

� Κοσμάς Αναγνωστόπουλος – πολιτικός μηχανικός 

� Μιχάλης Αντωνόπουλος – γεωλόγος

� Στέλιος Ασλανίδης - αρχιτέκτων 

� Παναγιώτης Βασιλάκης – τοπογράφος μηχανικός

� Αθανάσιος Γεωργούλας - τοπογράφος μηχανικός

� Θεανώ Γιαλύρη - πολεοδόμος – χωροτάκτης

� Ζαχαρίας Δεμαθάς - οικονομολόγος

� Ευαγγελία Θάκα – πολεοδόμος - χωροτάκτης

� Φώτης Καλουδιώτης - περιβαλλοντολόγος

� Γιάννης Καρανίκας - πολεοδόμος – χωροτάκτης

� Α. Κοντοπούλου – τοπογράφος μηχανικός

� Γιώργος Μαλαπέρδας - περιβαλλοντολόγος

� Δημήτρης Ντοκόπουλος - πολεοδόμος

� Άννα Μαρία Ξυνταρλάκη – τοπογράφος μηχανικός  

� Μάρθα Παναγοπούλου – τεχνολόγος τοπογράφος

� Τηλέμαχος Παπαθανασιάδης – υδραυλικός

� Γιώργος Παυλάκης - οικονομολόγος

� Έφη Στρουσοπούλου - πολεοδόμος – χωροτάκτης

� Δ. Σωτηρόπουλος – τοπογράφος μηχανικός

� Αντώνης Φραντζεσκάκης – συγκοινωνιολόγος

� Δαμουρά Άννα- περιβαλλοντικός χαρτογράφος

� Κατερίνα Χατζή - σχεδιάστρια

� Σοφία Χατζηπαντελή – γεωπόνος

�
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IV. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κανονισμοί και θεσμικό πλαίσιο που ορίζονται στην Απόφαση του Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ για τη 
σύνταξη του έργου :

� Ν. 716/77 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» 
και οι σχετικές εγκύκλιοι, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά

� Π.Δ.  696/74  «Περί  αμοιβών  Μηχανικών  και  των  σχετικών  Προδιαγραφών 
Μελετών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89

� Π.Δ.  346/98  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  για  τις  δημόσιες 
Συμβάσεις  Υπηρεσιών  προς  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  ΕΟΚ  –  50/92  του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά

� Π.Δ.  18/00  «Τροποποίηση  του  Π.Δ.  346/98  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής 
Νομοθεσίας  για  τις  δημόσιες  Συμβάσεις  Υπηρεσιών  προς  τις  διατάξεις  της 
οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 σε συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας ΕΟΚ 97/52 της 13ης Οκτωβρίου 1997»

� Ν. 1337/83 «Επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων Οικιστικής  Ανάπτυξης  και 
σχετικές ρυθμίσεις»

� Νόμος  2508/97  «Βιώσιμη  Οικιστική  Ανάπτυξη  των  πόλεων  και  οικισμών  της 
χώρας και άλλες διατάξεις»

� Ν. 1650/86 Νόμος για την προστασία του Περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει κάθε φορά

� Νόμος 2742/99 για το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη

� Π.Δ. της 14ης/7/1999, ΦΕΚ 580Δ, «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

� Απόφαση 9572/1845/2000, ΦΕΚ 209 Δ/2000, «Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών 
Γενικών  Πολεοδομικών  Σχεδίων  (Γ.Π.Σ.)  και  Σχεδίων  Οικιστικής  Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών»

� Απόφαση 10788/ΦΕΚ 285Δ/5-3-2004, «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων 
και  ανώτατα  όρια  πυκνοτήτων  που  εφαρμόζονται  κατά  την  εκπόνηση  των 
γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης 
ανοιχτής πόλης και των πολεοδομικών μελετών»

� Ν. 301/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται  ή  συμμετέχουν  σε  επιχειρήσεις  μέσων  ενημέρωσης  και 
άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 143 Α’, 19/6/2002
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V. ΛΟΙΠΈΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ1

� Υπ.  Απόφαση  25294  (ΦΕΚ  1485/Β/10.10.2003),  Έγκριση  Περιφερειακού 
Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου

� Π.Δ. 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ / 3.5.1985), Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της 
χώρας  μέχρι  2000  κατοίκους,  κατηγορίες  αυτών  και  καθορισμός  όρων  και 
περιορισμός δόμησής τους

� Π.Δ.  14.2.87  (ΦΕΚ 133  Δ /  23.2.1987),  Τροποποίηση  των Π.Δ.  από 24.4.85 
«Τρόπος  καθορισμού  ορίων  οικισμών  της  χώρας  μέχρι  2000  κατοίκους, 
κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμός δόμησής τους» (ΦΕΚ 
181  Δ)  και  από 20.8.1985  «Πολεοδόμηση και  επέκταση οικισμών της  χώρας 
μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 141/Δ)

� Π.Δ. 25.4.89 (ΦΕΚ 293 Δ / 16.5.1989), Τροποποίηση του από 24.4.85 Π.Δ/τος 
«Τρόπος  καθορισμού  ορίων  οικισμών  της  χώρας  μέχρι  2000  κατοίκους, 
κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμός δόμησής τους» (ΦΕΚ 
181 Δ)

1 Άλλες διατάξεις που αφορούν επί μέρους θέματα της μελέτης αναφέρονται στο κείμενο στα 
σχετικά κεφάλαια.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2508/Φ.Ε.Κ. 124/Α/13-6-1997 αναφορικά με το Νέο 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών 
Πόλεων, σε συνδυασμό με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 
(Υ.Α. 9572/1845/2000/ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000), το Γ.Π.Σ. Δήμου Γαργαλιάνων αναφέρεται 
στα διοικητικά όρια του Καποδιστριακού Ο.Τ.Α.  και  με αυτό ρυθμίζεται ταυτόχρονα ο 
χώρος εντός  και  εκτός των σχεδίων  πόλεων και  οικισμών (αστικός,  περιαστικός  και  
εξωαστικός χώρος).

Αντικείμενο της μελέτης Γ.Π.Σ. είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997 (άρθρο 
4),  ο σχεδιασμός της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης του 
Δήμου και  ο καθορισμός αφενός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης,  καθώς και  των 
κατευθύνσεων πολεοδομικής οργάνωσης, βάσει των τοπικών αναγκών, των αρχών της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής και γεωλογικής καταλληλότητας των επί μέρους 
περιοχών, και αφετέρου ο προσδιορισμός των εργαλείων εκείνων που θα επιτρέψουν τη 
χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου με γνώμονα τον υπερκείμενο χωροταξικό 
εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό.

Το  παρόν  τεύχος  αποτελεί  το  Στάδιο  Β1  της  Β  Φάσης  της  μελέτης  Γ.Π.Σ.  Δήμου 
Γαργαλιάνων.

Βασικές  αρχές  σχεδιασμού,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2508/1997,  οι  οποίες 
αφορούν στην κατάρτιση των Γ.Π.Σ.  και  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  με στόχο τη βιώσιμη οικιστική 
ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των πόλεων και οικισμών της χώρας, είναι: 

� Η  ανάδειξη  της  συνοχής  και  η  ανασυγκρότηση  του  αστικού  και  περιαστικού 
χώρου πόλεων και οικισμών

� Η  διασφάλιση  της  οικιστικής  οργάνωσης  των  πόλεων  και  οικισμών  με  τον 
επιθυμητό  συσχετισμό  των  οικιστικών  παραμέτρων,  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος  και  την  ανακοπή  της  άναρχης  δόμησης,  με  τον  καθορισμό 
κριτηρίων  ανάπτυξης  που  συντείνουν  στη  μεγαλύτερη  δυνατή  οικονομία  των 
οικιστικών επεκτάσεων

� Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών, με 
την  εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής 
και  τον  έλεγχο  των  χρήσεων,  σύμφωνα  με  πολεοδομικά  σταθερότυπα  και 
κριτήρια καταλληλότητας

� Η προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων πόλεων, 
των πολιτιστικών πόλων και  των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών,  των 
χώρων πρασίνου και  λοιπών στοιχείων φυσικού,  αρχαιολογικού,  ιστορικού και 
πολιτιστικού  περιβάλλοντος  των  πόλεων,  των  οικισμών  και  του  περιαστικού 
χώρου.

Η μελέτη Γ.Π.Σ. στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαργαλιάνων έχει ως σκοπό να καθορίσει 
και να προτείνει για θεσμοθέτηση ένα χωροταξικό σχέδιο τοπικής σημασίας στα όρια του 
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Δήμου  που  να  εντάσσεται  τόσο  στο  χωροταξικό  σχεδιασμό  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, όσο και σε αυτόν της χώρας. Το χωροταξικό αυτό σχέδιο έχει ως στόχο 
να καθορίσει τις χρήσεις γης του συνόλου της εδαφικής έκτασης του Δήμου Γαργαλιάνων 
και με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο τα όρια και τις κατευθύνσεις που θα διέπουν όλες 
τις πολεοδομικές ρυθμίσεις για τον ορίζοντα σχεδιασμού που είναι το 2023. Αν και η 
θεσμοθέτησή του δεν προβαίνει σε ρυθμίσεις πολεοδομικής φύσεως, δηλαδή ρυθμίσεις 
που  επεμβαίνουν  στο  ιδιοκτησιακό  καθεστώς,  το  σχέδιο  μετά  τη  θεσμοθέτησή  του 
καθορίζει δεσμευτικά τους γενικούς όρους, τα μεγέθη και τις θέσεις που θα γίνουν οι 
ρυθμίσεις αυτές. Ενώ θεσμικά η αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΓΠΣ μπορεί να γίνει  
μετά  από πενταετία,  είναι  σχεδόν  προβλέψιμο  ότι  πέραν  κάποιας  εξέλιξης  που  δεν 
φαίνεται πιθανή για την περιοχή, το συγκεκριμένο σχέδιο Δήμου Γαργαλιάνων θα πρέπει 
να θεωρηθεί ότι θα ισχύσει για την μεσοχρόνια προγραμματική περίοδο και για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει προβλέψεις για την περίοδο αυτή και να διαθέτει την 
ευελιξία  προσαρμογής,  τουλάχιστον  για  τα  βασικά  μεγέθη  και  ρυθμίσεις  που  θα 
θεσμοθετηθούν  και  θα  δεσμεύουν  τη  διοίκηση  και  τους  ιδιώτες  που  ζουν  και 
δραστηριοποιούνται στην  περιοχή του Δήμου.

Κατά το στάδιο Β1 της μελέτης  Γ.Π.Σ. παρουσιάζεται συνθετικά το πρότυπο οικιστικής 
ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης του Δήμου σε σχέση και με το ευρύτερο περιβάλλον 
του,  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  που  δόθηκαν  στην  ομάδα  μελέτης  από  το  Δ.Σ. 
Γαργαλιάνων. Κατά το Στάδιο αυτό προσδιορίζονται και οι σχέσεις των οικισμών και οι 
ρόλοι τους στο οικιστικό δίκτυο, καθώς και οι βασικές αρχές οργάνωσης του οικιστικού 
και αγροτικού χώρου. 

Επίσης, στο Στάδιο Β1 της μελέτης καθορίζονται:

Ι. Οι  Περιοχές  Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)  που δεν προορίζονται  για  πολεοδόμηση, 
συνεχόμενες  ή  μη προς τις  πολεοδομημένες  ή  τις  προς πολεοδόμηση περιοχές, 
όπως είναι  ιδίως  χώροι  αρχαιολογικού,  αρχιτεκτονικού,  ιστορικού  ή  λαογραφικού 
ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου 
φυσικού  κάλλους,  δάση και  δασικές  εκτάσεις,  τοπία φυσικού περιβάλλοντος   και 
οικοσυστήματα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

ΙΙ. Οι Περιοχές Περιορισμού ή Ελέγχου της δόμησης γύρω από οικισμούς για τις οποίες 
απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης. Στις περιοχές αυτές 
καθορίζονται   χρήσεις γης ή και  αναγκαίες  κανονιστικές ρυθμίσεις,  όπως το  όριο 
εμβαδού γηπέδου κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών, 
καθώς επίσης επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας.

ΙΙΙ. Οι Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης ήδη θεσμοθετημένες ή προς πολεοδόμηση, όπως 
κύριας  ή  παραθεριστικής  κατοικίας,  ζωνών  παραγωγικών  δραστηριοτήτων, 
παραγωγικών  πάρκων,  τουριστικών  ζωνών,  κ.λ.π.,  Ειδικά  Ρυθμιζόμενης 
Πολεοδόμησης  (ΠΕΡΠΟ),  τμημάτων  οικισμών  προς  ανάπλαση  ή  αναμόρφωση, 
Ζωνών  Ειδικής  Ενίσχυσης  (Ζ.Ε.Ε.).  Στις  περιοχές  αυτές  προσδιορίζονται  η 
πολεοδομική οργάνωση, οι μηχανισμοί και τα κίνητρα, οι υποδομές, κ.λ.π., τόσο στις 
περιοχές των ήδη εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. /Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. στη βάση των διατάξεων του 
Ν. 1337/1983 οι οποίες μπορεί να αναθεωρούνται και να επεκτείνονται, όσο και σε 
νέες προς πολεοδόμηση περιοχές.
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ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

Σκοπός  της  μελέτης  είναι  η  διατύπωση  εναλλακτικών  προβλέψεων  για  το  πρότυπο 
χωρικής  ανάπτυξης  της  περιοχής  του  Δήμου,  και  η  επιλογή  του  πλέον  εφικτού  και 
επιθυμητού προτύπου ανάπτυξης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του σχεδιασμού της 
χώρας. Τελικός σκοπός της όλης διαδικασίας είναι η αποδοχή του σχεδίου από το Δήμο 
με ευρύτερη συναίνεση των δημοτών και η θέσπισή του από τους αρμόδιους φορείς της 
Πολιτείας.

Σ΄ αυτήν τη διαδικασία οι μελετητές έχουν το ρόλο του συμβούλου του Δήμου ο οποίος 
και  τελικά  θα  γνωμοδοτήσει  στα  ανώτερα  διοικητικά  επίπεδα,  παρουσιάζοντας  ένα 
σχέδιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων και εντάσσεται στη γενικότερη 
χωροταξική πολιτική της Περιφέρειας.

H ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Β ΦΑΣΗΣ /ΣΤΑΔΙΟ Β1

Στην περίοδο εκπόνησης του Β1 Σταδίου της Β φάσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα ο 
σχεδιασμός  και  οι  διαδικασίες  συγκρότησης  της  4ης Προγραμματικής  Περιόδου  και 
συγκεκριμένα η σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2007-
2013  με  ευθύνη  του  ΥΠ.ΟΙ.Ο,  καθώς  και  του  Ε.Π.  της  χωρικής  ενότητας  Δυτικής 
Ελλάδας,  Πελοποννήσου  και  Ιονίων  Νήσων  (Κωδικός  Ε.Π.  10).  Στο  πλαίσιο  των 
παραπάνω, συγκεντρώνονται οι  προτάσεις για την ένταξη έργων και προγραμμάτων. 
Έχει γίνει προσπάθεια για τους σκοπούς της φάσης αυτής να συλλεχθούν τα στοιχεία 
που αφορούν το Δήμο Γαργαλιάνων, έτσι ώστε η πρόταση του ΓΠΣ να τα εντάσσει στο 
σχεδιασμό που προτείνει για το Δήμο, στο βαθμό που πρόκειται για στοιχεία χρήσιμα 
πριν από την οριστική κατάρτιση των προγραμμάτων.

Ταυτόχρονα,  με  ευθύνη  του  ΥΠΕΧΩΔΕ,  θεσμοθετήθηκε  με  Νόμο  της  Βουλής  των 
Ελλήνων  το  Γενικό  Πλαίσιο  Χ.Σ.Α.Α.,  ενώ  εξελίσσεται  η  διαδικασία  σύνταξης  τριών 
Ειδικών  Πλαισίων  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (Τουρισμός, 
Βιομηχανία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αυτών (Σχέδια Κ.Υ.Α. Ειδικών Πλαισίων και Νόμος για το 
Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.),  επιπλέον  δε  τα  Σχέδια  Ειδικών  Πλαισίων  Χ.Σ.Α.Α για  τον  ορεινό  και 
παράκτιο χώρο, τα οποία είχαν καταρτιστεί παλαιότερα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, έχουν ληφθεί 
υπόψη ως γενικές κατευθύνσεις για τη συγκεκριμένη πρόταση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ

Η  μέθοδος  αντιμετώπισης  της  μελέτης  ακολουθεί  τις  προδιαγραφές  όπως  αυτές 
ορίζονται τόσο από τη Σύμβαση όσο και από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς 
που διέπουν την ένταξη του έργου στο 3ο ΚΠΣ. Πέραν της προσαρμογής στα πλαίσια 
αυτά, ήταν αναγκαίο κατά το σχεδιασμό και την εκπόνηση της μελέτης να εξειδικευτούν 
ορισμένα στοιχεία των προδιαγραφών και να συμπληρωθούν έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
βέλτιστη τεκμηρίωση των προτάσεων.

Τα βασικά μεθοδολογικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν είναι:

� Η έλλειψη λεπτομερών και  επικαιροποιημένων στοιχείων στο χωρικό επίπεδο 
του Δήμου και των δημοτικών διαμερισμάτων και των οικισμών.
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� Η  πολυπλοκότητα  και  οι  αδυναμίες  του  ισχύοντος  θεσμικού  πλαισίου 
πολεοδομικού σχεδιασμού στο υπόβαθρο του συγκεκριμένου Δήμου και ιδιαίτερα 
στην εκτός σχεδίου περιοχή.

Τα  συστηματικά  στοιχεία  που  συγκεντρώθηκαν  από  υπηρεσίες  (Ε.Σ.Υ.Ε.  και  άλλοι 
φορείς, Νομαρχία, Δήμος κλπ.), καθώς και τα ποιοτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 
κατά  την  επί  τόπου  διερεύνηση,  έχουν  παρουσιαστεί  αναλυτικά  στην  Α’  Φάση  της 
μελέτης.

Ως προς το ισχύον θεσμικό καθεστώς,  έχει  αναλυθεί  κάθε πτυχή του,  ώστε να είναι 
δυνατόν να διαμορφωθεί  μια ευρύτατα αποδεκτή πρόταση.

Η παρούσα κατάρτιση  του  Β1 Σταδίου  της Β  Φάσης /Πρόταση για  το  Γ.Π.Σ.  Δήμου 
Γαργαλιάνων βασίζεται στην ανασύνταξη του Β1 σταδίου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
που παρασχέθηκαν για τη Β΄ Φάση της μελέτης με την Αριθμό 45/17-3-2008 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων.

Επίσης,  όπως  προαναφέρθηκε,  λαμβάνονται  αναλυτικά  υπόψη  οι  κατευθύνσεις  του 
υπερκείμενου  σχεδιασμού,  δηλαδή  του  Περιφερειακού  Πλαισίου  Χωροταξικού 
Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)  το 
οποίο εγκρίθηκε το 2003 (Υ.Α. 25294 /Φ.Ε.Κ. 1485/Β/10.10.2003) και αποτελεί το βασικό 
θεσμοθετημένο πλαίσιο κατευθύνσεων για το σύνολο των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της 
Περιφέρειας.  Επικουρικά  λαμβάνονται  επίσης  υπόψη  το  εγκεκριμένο  με  Νόμο 
Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., τα Σχέδια Κ.Υ.Α. των Ειδικών Πλαίσια Χ.Σ.Α.Α. (μελέτες) για τον Τουρισμό, 
τις Α.Π.Ε. και τη Βιομηχανία, καθώς και τα Σχέδια Κ.Υ.Α. για τον ορεινό και παράκτιο 
χώρο.

Η Έκθεση της Πρότασης Γ.Π.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια ως εξής:

Κεφάλαιο Π.1. Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δήμου Γαργαλιάνων

Κεφάλαιο Π.2. Οργάνωση  Χρήσεων  Γης  και  Προστασία  Περιβάλλοντος  Δήμου  
Γαργαλιάνων  

Κεφάλαιο Π.3. Γενική  Πολεοδομική  Οργάνωση  και  Ρύθμιση  των  Πολεοδομούμενων  
Περιοχών και του συνόλου των Οικισμών  

Κεφάλαιο Π.4.  Πρόγραμμα ενεργοποίησης του Γ.Π.Σ. Δήμου Γαργαλιάνων 

Στο Κεφάλαιο Π.1 παρουσιάζεται συνθετικά το επιλεγέν πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης 
και  χωρικής οργάνωσης του Δήμου  Γαργαλιάνων που σε σχέση και  με  το ευρύτερο 
περιβάλλον.  Αναφέρονται  τα  βασικά  προγραμματικά  μεγέθη  σε  επίπεδο  Ο.Τ.Α.,  το 
αναπτυξιακό πλαίσιο, οι βασικές αρχές χωρικής οργάνωσης του οικιστικού χώρου, του 
χώρου γύρω από τους οικισμούς και του λοιπού φυσικού και αγροτικού χώρου, καθώς 
και  των  ειδικών  κατηγοριών  χώρου  (ορεινός,  παράκτιος,  αγροτικός),  οι  σχέσεις,  οι 
εξαρτήσεις  και  οι  ρόλοι  του  οικιστικού  δικτύου  και  τα  στοιχεία  ανάδρασης  προς  το 
χωροταξικό σχεδιασμό ανώτερου επιπέδου.

Στο Κεφάλαιο Π.2 παρουσιάζονται οι χωρικές ρυθμίσεις σε όλη τη διοικητική περιφέρεια 
του  Δήμου,   με  καθορισμό  προγραμματικών  μεγεθών  ανά  οικιστικό  υποδοχέα  και 
διατύπωση  των  προτάσεων  για  τις  περιοχές  οικιστικών  επεκτάσεων,  κύριας  και 
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παραθεριστικής κατοικίας, ή τις Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, αναφορικά με τις 
προς  πολεοδόμηση  περιοχές,  καθώς  και  των  προτάσεων  καθορισμού  γενικών  και 
ειδικών χρήσεων γης και κανονιστικών ρυθμίσεων με όρους και περιορισμούς ή μέτρα 
ελέγχου  της  δόμησης  στις  περιοχές  που  θα  χαρακτηριστούν,  ως  Περιοχές  Ειδικής 
Προστασίας και Περιοχές Περιορισμού ή Ελέγχου της δόμησης, αναφορικά με τις εκτός 
σχεδίου  περιοχές  κατά  κατηγορία.  Επίσης  παρουσιάζονται  οι  δομικές  κατευθύνσεις 
πολεοδομικής  αναβάθμισης  των  πολεοδομημένων  και  προς  πολεοδόμηση  ζωνών 
κατοικίας  και  παραγωγικών  δραστηριοτήτων,  τα  μέτρα  προστασίας  φυσικού  και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και οι προτάσεις μεταφορικών και λοιπών δικτύων 
τεχνικής υποδομής και οι προτάσεις σχετικά με την ασφάλεια στο σύνολο της έκτασης 
του Δήμου.

Στο Κεφάλαιο Π.3 παρουσιάζεται η πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση της έδρας του 
Δήμου και των λοιπών οικισμών, συμπεριλαμβάνοντας τις προς πολεοδόμηση περιοχές 
Α και Β κατοικίας, τους προς οριοθέτηση οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και τις 
ζώνες ΒΙΟΠΑ, με προσδιορισμό των Μ.Σ.Δ. και της μέσης οικιστικής πυκνότητας, του 
τρόπου ανάπτυξης και  των λοιπών μηχανισμών και  πολεοδομικών κινήτρων. Επίσης 
διατυπώνονται  οι  κατευθύνσεις  για  την  πολεοδομική  αναβάθμιση  των  ήδη 
θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων και για την πολεοδομική οργάνωση των νέων 
προς πολεοδόμηση περιοχών, με γενικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
πόλεις και τους οικισμούς. 

Γενικός στόχος των ρυθμίσεων ή και παρεμβάσεων είναι η ορθολογική κατανομή και 
συσχέτιση των χρήσεων γης σε πολεοδομικό επίπεδο, ο καθορισμός των αποδεκτών 
ορίων ανάπτυξης, η βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής, η βελτίωση της 
λειτουργικότητας  και  της  μορφής  του  οικιστικού  ιστού  και  της  φυσιογνωμίας  των 
οικισμών, η βελτίωση των συνθηκών ζωής και κατοικίας,  τέλος δε η εξασφάλιση των 
όρων και  υποδομών  για  πρόληψη  και  ελαχιστοποίηση  των  συνεπειών  από  φυσικές 
καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, θεομηνίες, κ.ά.).

Στο  Κεφάλαιο Π.4 περιλαμβάνονται οι προτάσεις σχετικά με το φορέα διαχείρισης του 
Γ.Π.Σ., τις απαιτούμενες ειδικότερες μελέτες, τα αναγκαία έργα, παρεμβάσεις και εν γένει 
αναπλάσεις,  τις  αναγκαίες  θεσμικές  ρυθμίσεις.  Γίνεται  επίσης  αναφορά  για  τους 
εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω έργων ή παρεμβάσεων και 
προσδιορίζεται ο βαθμός προτεραιότητας του χρονοδιαγράμματος. 

Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στο πλαίσιο των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την Α Φάση της μελέτης Γ.Π.Σ. 
Δήμου  Γαργαλιάνων,  με  βάση  την  ανάλυση  του  φυσικο-λειτουργικού  χώρου  της 
περιοχής,  τις  κατευθύνσεις  από  ανώτερα  επίπεδα  σχεδιασμού,  ιδίως  δε  από  το 
εγκεκριμένο  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.  περιφέρειας  Πελοποννήσου  (Υ.Α.  25294  /Φ.Ε.Κ. 
1485/Β/10.10.2003), τη διάγνωση και αξιολόγηση των τάσεων χωρικής και οικιστικής 
ανάπτυξης, τέλος δε τις κατευθύνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, στο παρόν 
κεφάλαιο Π1 του Β1 Σταδίου της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Γαργαλιάνων, σε σχέση και με το 
Σενάριο  χωρικής   ανάπτυξης  που  επιλέχθηκε,  πραγματοποιείται  μια  αναλυτική 
σκιαγράφηση των καίριων σημείων  του προτύπου βιώσιμης  χωρικής  ανάπτυξης  της 
περιοχής  μελέτης,  συμπεριλαμβανομένων  των  προγραμματικών  μεγεθών, 
δημογραφικών και οικιστικών, για το έτος Στόχο 2023. 
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Η αναλυτική διατύπωση των στοιχείων του Δομικού Σχεδίου του Δήμου βασίζεται σε μια 
σειρά Βασικών Αρχών και Στόχων χωρικής ανάπτυξης του συνόλου της έκτασης του 
Δήμου,  αναφορικά με  το  οικιστικό  δίκτυο και  την  ενδοχώρα του και  με  έμφαση στις 
ρυθμίσεις  σχεδιασμού για  τις  αναγκαίες  οικιστικές  και  παραγωγικές  ζώνες,  τις  ζώνες 
προστασίας  και  ελέγχου δόμησης στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου,  τα 
δίκτυα  πολιτιστικής  και  φυσικής  κληρονομιάς,  τέλος  δε  τις  υποδομές  κοινωνικού  και 
τεχνικού εξοπλισμού.

Π.1.1 ΒΑΣΙΚΈΣ  ΑΡΧΈΣ  ΤΗΣ  ΤΕΛΙΚΉΣ  ΠΡΌΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΆ ΜΕΓΈΘΗ

Π.1.1.1.  Κατευθύνσεις  από  ανώτερα  επίπεδα  χωροταξικού  σχεδιασμού  και 
προγραμματισμού

Η χωρική ενότητα της περιοχής μελέτης εντάσσεται στην ανθρωπογεωγραφική ενότητα 
της  Κυπαρισσίας,  λόγω  άμεσης  γειτνίασης  και  ομοιογενών  γεωγραφικών  και 
χωροταξικών  χαρακτηριστικών,  με  βάση  την  παράκτια  γεωργική  γη  πρώτης 
προτεραιότητας,  τις  αμμώδεις  παραλίες  σε  εκτεταμένο  μήκος  ακτογραμμής,  τη 
διασπορά ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής  στην παράκτια ζώνη και τον 
εν γένει αγροτικό χαρακτήρα του οικιστικού δικτύου της ενδοχώρας.

Από  την  αξιολόγηση  της  Χωροταξικής  Οργάνωσης  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου 
/προβλήματα  και  προοπτικές,  η  περιοχή  του  Δήμου  χαρακτηρίζεται  ως  παράκτια 
περιοχή,  εμφανίζει  συγκρούσεις  χρήσεων  γης  και  διαθέτει  γεωργική  γη  πρώτης 
προτεραιότητας, καθώς και δυνατότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό 
και με τις ευμενείς χωρικές επιπτώσεις της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, τμήμα Ρωμανού, όπως 
άλλωστε έχει διαπιστωθεί και από την ανάλυση – διάγνωση τάσεων, προβλημάτων και 
δυνατοτήτων της Α Φάσης της μελέτης,. 

Η  διατύπωση  των  βασικών  αρχών  και  στόχων  της  τελικής  πρότασης  χωρικής 
οργάνωσης του Δήμου Γαργαλιάνων λαμβάνει υπόψη την ανάλυση και αξιολόγηση της 
κατάστασης του Δήμου από την Α Φάση της μελέτης, όπως επίσης τις κατευθύνσεις 
χωρικού σχεδιασμού από ανώτερα επίπεδα σχεδιασμού και προγραμματισμού. 

Οι  αρχές και  οι  στόχοι  χωρικής οργάνωσης της περιοχής του Δήμου συνιστούν ένα 
βασικό αδρομερές πλαίσιο πάνω στο οποίο θεμελιώνονται οι  προτάσεις χωροταξικού 
και αναπτυξιακού σχεδιασμού που στοιχειοθετούν το Πρότυπο Χωρικής ανάπτυξής της, 
οι  οποίες  αναμένεται  να  υλοποιηθούν  στο  χρονικό  ορίζοντα  υλοποίησης  του  Γ.Π.Σ., 
δηλαδή το έτος 2023. 

Οι κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού που αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα  την  περιοχή  μελέτης  συνιστούν  κατευθυντήριο,  ή  και  δεσμευτικό  πλαίσιο, 
συνοψίζονται δε στα εξής:

� Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου 

Η περιοχή μελέτης στο Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου 
εντάσσεται:

o Στην  κατηγορία  των  «Αγροτικών  περιοχών  με  δυνατότητες  ανάπτυξης  
γεωργικών  και  τουριστικών  δραστηριοτήτων»,  ειδικότερα  δε  στη  Δυτική 
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Μεσσηνία  με  δυναμικά  οικιστικά  κέντρα  ανάπτυξης  την  Κυπαρισσία,  τα 
Φιλιατρά και τους Γαργαλιάνους,

o Σε «Πεδινή Ζώνη Αγροτικής Ανάπτυξης», λόγω του χαρακτήρα της γεωργικής 
γης υψηλής παραγωγικότητας που διαθέτει. 

                      

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου – Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης

Η έδρα του Δήμου οι Γαργαλιάνοι χαρακτηρίζεται ως οικιστικό κέντρο 3  ου   επιπέδου  , με 
προβλεπόμενο  εξυπηρετούμενο  πληθυσμό  20.000  κατοίκων  και  άνω,  αποτελεί  δε 
κέντρο – πόλο ανάπτυξης ευρύτερης αναπτυξιακής ενότητας. 

Η περιοχή του Δήμου ευνοείται σε σχέση με τους προτεινόμενους από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. 
άξονες ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου, διότι:

o Μέσω  της  Κυπαρισσίας  συνδέεται  με  τον  άξονα  ανάπτυξης  Καλαμάτα  – 
Κυπαρισσία – Πάτρα – Ρίο /Αντίρριο, Δυτικός Άξονας, διεθνούς /Ευρωπαϊκής 
εμβέλειας, αναβαθμίζοντας την προσιτότητά της,

o Εντάσσεται  στο  δευτερεύοντα  /περιφερειακής  εμβέλειας  άξονα  ανάπτυξης 
Καλαμάτα – Μεσσήνη – Πύλος –  Γαργαλιάνοι – Φιλιατρά – Κυπαρισσία, 
μέσω του προτεινόμενου περιφερειακής εμβέλειας οδικού άξονα, ο οποίος 
διασυνδέει  το νότιο - δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και το ενσωματώνει 
στο εθνικό σύστημα αξόνων ανάπτυξης,  κυρίως δε στο δυτικό,  που μέχρι 
σήμερα  αντιμετώπιζε  προβλήματα  αναπτυξιακής  υστέρησης  και  έκκεντρης 
χωροταξικής ένταξης.

Η παραπάνω προοπτική εκτιμάται ότι βελτιώνει την κεντρικότητα της περιοχής μελέτης, 
σε συνδυασμό δε  την εγγύτητά  της με  τον διεθνούς  σημασίας  πολιτιστικό  πόλο  της 
Αρχαίας Πυλίας, καθώς και τον τουριστικό πόλο της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας /τμήμα Ρωμανού, 
αναμένεται  ότι,  θα  προκύψουν  πολλαπλασιαστικά  θετικά  αποτελέσματα  τα  οποία θα 
ενδυναμώσουν  το  αναπτυξιακό  πρότυπο  της  περιοχής,  εφόσον  αναδειχθούν  και 
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αξιοποιηθούν  τα  ενδογενή  πλεονεκτήματα  που  διαθέτει  και  αποδοθεί  έμφαση  στην 
ανάπλαση του οικιστικού δικτύου, κυρίως δε της έδρας του Δήμου, των Γαργαλιάνων.

Χωροταξικός Σχεδιασμός

� Ενίσχυση του ρόλου  των αστικών  κέντρων στην ευρύτερη περιοχή  επιρροής 
τους,  ώστε  να  καταστούν  μοχλός  δημιουργίας,  διάχυσης  και  στήριξης  της 
χωρικής ανάπτυξης και να βελτιωθούν και εξισορροπηθούν οι συνθήκες και η 
ποιότητα ζωής (πόλοι ανάπτυξης – προσέλκυση προωθητικών δραστηριοτήτων).

� Εξοπλισμός  των  αστικών  κέντρων  με  σύγχρονες  και  νέες  διοικητικές  και 
κοινωνικές υπηρεσίες ως και υπηρεσίες πολιτισμού, εμπορίου, κ.λ.π. στο πλαίσιο 
αποκεντρωμένης  διοίκησης,  ως  και  με  την  ανάπτυξη  υποδομών  έρευνας  και 
τεχνολογίας.

� Αναδιάρθρωση  –  ιεράρχηση του  οικιστικού  δικτύου  σε  επίπεδα  λειτουργικής, 
διοικητικής και οικονομικής αλληλεξάρτησης.

� Ειδικά ως προς τα οικιστικά κέντρα 3ου , 4ου ενισχυμένου και 4ου επιπέδου, μεταξύ 
των οποίων  και  οι  Γαργαλιάνοι  ως οικιστικό  κέντρο  3ου επιπέδου,  δίδεται  ως 
κατεύθυνση: η ενίσχυση των μεσαίων και μικρότερων πόλεων της Περιφέρειας, 
ώστε  να  λειτουργήσουν  ως  κέντρα ανάπτυξης  σε  τοπικό  επίπεδο,  με  άξονες 
παρέμβασης ως προς:

o την παροχή διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών προς τα οικιστικά κέντρα 
χαμηλότερου επιπέδου,

o την αναδιάρθρωση και ενίσχυση των αναπτυξιακών κινήτρων για τη στήριξη 
και προσέλκυση των ΜΜΕ,

o την  ενθάρρυνση  δημιουργίας  και  ανάπτυξης  διαδημοτικών  σχέσεων  και 
αλληλεξαρτήσεων με προοπτική την επίτευξη ενός ιεραρχημένου «οικιστικού 
δικτύου»,  ως  προς  το  σύνολο  των  οικισμών  των  οποίων  οι  υφιστάμενες 
σχέσεις περιορίζονται ως ακτινωτές εξαρτήσεις από τις έδρες των Νομών.
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Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου – Οικιστικό Δίκτυο /Διάρθρωση – ιεράρχηση /Χωρική Δομή

� Οργάνωση  των  ορεινών  περιοχών  ως  πεδίων  παρεμβάσεων  με  κατεύθυνση 
κυρίως προς τις ήπιες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και αναψυχής, με 
ένταξη  και  ανάδειξη  των  παραδοσιακών  οικισμών,  τη  δημιουργία  κέντρων 
βιοτεχνικών  –  οικοτεχνικών  δραστηριοτήτων,  συνδεδεμένων  με  τη  δασική 
διαχείριση,  ειδικές καλλιέργειες,  βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία  και  εν  γένει 
ενίσχυση της πολυδραστηριότητας.

� Ελεγχόμενη αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών (προστασία – διαχείριση), με 
λήψη  μέτρων  παρέμβασης,  όπως:  άμεση  οριοθέτηση  όλων  των  παράκτιων 
οικισμών (σε απόσταση τουλάχιστον  1Km από την ακτογραμμή),  καθορισμός 
αιγιαλού  σε  όλο  το  μήκος  της  ακτής,  προσδιορισμός  και  οριοθέτηση  των 
σημαντικών  ρεμάτων  εντός  του  παράκτιου  Ο.Τ.Α.,  θεσμοθέτηση  όλων  των 
περιοχών προστασίας εντός της παράκτιας ζώνης, κ.ά.

� Δημιουργία ενιαίου πλέγματος πολιτισμικών πυρήνων υπερεθνικής εμβέλειας και 
ένταξή τους,  σε συνδυασμό με  τα επί  μέρους τοπικά πολιτιστικά στοιχεία  και 
ιστορικές διαδρομές, σε επί μέρους υποσύνολα ειδικών ενδιαφερόντων.

� Ένταξη  των  σημαντικών  και  ολιγότερο  σημαντικών  μνημείων  σε  επισκέψιμα 
κυκλώματα – διαδρομές, σύνθετα και εξειδικευμένα κατά ιστορικές περιόδους και 
συνδυασμός  τους  με  δυνατότητες  επίσκεψης  των  σημαντικών  από  άποψη 
φυσικού περιβάλλοντος περιοχών.

� Ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με παράλληλη προστασία 
και  πρόβλεψη  δραστηριοτήτων  που  θα  ενισχύσουν  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη 
(περιοχές 2000, υγροβιότοποι, ορεινοί δρόμοι, ποταμοί, λίμνες, οικοσυστήματα, 
φυσικά τοπία).

� Αναδιάρθρωση,  ιεράρχηση  και  προώθηση  του  πλέγματος  των  αναγκαίων 
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών.

� Έλεγχος των χρήσεων γης για προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη των φυσικών 
πόρων μέσα από τους υφιστάμενους θεσμούς και μηχανισμούς του χωροταξικού, 
πολεοδομικού σχεδιασμού και της προστασίας περιβάλλοντος. 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Το  αναπτυξιακό  πλαίσιο  του  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.  της  Πελοποννήσου  σε  γενικές  γραμμές 
αποτυπώνει γενικούς και ειδικούς στόχους και δράσεις που συνοψίζονται παρακάτω: 

Πρωτογενής Τομέας

� Αναβάθμιση ποιότητας και βελτίωση εμπορίας και μεταποίησης των προϊόντων 
των περιοχών της δυναμικής πεδινής γεωργίας (Αργολικό πεδίο, Πεδιάδα Βόχας, 
Οροπέδιο  Τρίπολης,  Κοιλάδα Ευρώτα,  Μεσσηνιακός  κάμπος,  Ζώνη πρώιμων 
Φιλιατρών – Κυπαρισσίας).

o Εκπόνηση ειδικών μελετών και προγραμμάτων.
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o Θέσπιση κινήτρων.

o Εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης παραγωγών.

o Δημιουργία Κέντρων συμβουλευτικών Υπηρεσιών

� Προώθηση  επωνύμων  προϊόντων  και  προϊόντων  ονομασίας  προέλευσης  της 
γεωργικής,  κτηνοτροφικής  και  δασικής  παραγωγής  (Κρασί,  λάδι,  Περιοχές 
Κορινθίας – Νεμέα, Αρκαδίας – Μαντίνεια, Λακωνία, Μεσσηνία, ως και ορεινές 
περιοχές  Αρκαδίας,  Κορινθίας,  Αργολίδας,  Μεσσηνίας  για  κτηνοτροφικά 
προϊόντα, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μελισσοκομία κλπ.).

o Εvίσχυση  τωv  αγρoτικώv  επιχειρήσεωv  για  παραγωγή  και  oργάvωση 
εμπoρίας και μεταπoίησης τωv επωvύμωv πρoϊόvτωv και τωv πρoϊόvτωv 
ovoμασίας πρoέλευσης.

o Κίνητρα για την δημιουργία ερευνητικών – εκθεσιακών κέντρων τοπικών 
επωνύμων  προϊόντων  στις  περιοχές  παραγωγής  τους  (π.χ.  Νεμέα, 
Μαντινεία, Μονεμβασιά, κλπ.)

o Κατάρτιση και εκπαίδευση τωv παραγωγώv και τωv επιχειρηματιώv.

o Προώθηση  της  συνεργασίας  των  παραγωγών  -  επιχειρήσεων  με 
αντίστοιχους  φορείς  της  Ε.Ε.  για  μεταφορά  τεχνολογίας  και  κοινές 
εμπορικές συναλλαγές.

o Μελέτες και πρoγράμματα αvάπτυξης βιολογικών καλλιεργειών.

o Διασύvδεση  της  διάθεσης  τωv ως άνω πρoϊόvτωv  με  τις  επιχειρήσεις 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (παραδoσιακή γαστρovoμία, oιvoπoιία, 
φάρμες  υγιειvής  διαβίωσης  και  διατρoφής,  άσκηση  παραδοσιακών 
μεθόδων καλλιέργειας, παραδοσιακές δραστηριότητες – υφαντική, βαφές, 
κ.λ.π.

o Ανάπτυξη – βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων.

� Έργα υποδομής του πρωτογενούς τομέα

o Εvίσχυση  τoυ  υδρoφόρoυ  oρίζovτα  και  κάλυψη  των  αναγκών 
υποστήριξης των εδαφικών πόρων με τη μελέτη και κατασκευή μικρώv 
oρειvώv φραγμάτωv ή λιμvoδεξαμεvώv στις πρoβληματικές περιoχές της 
Περιφέρειας.

� Ανανέωση, εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού (ως κρίσιμη 
συνιστώσα)

Δευτερογενής Τομέας 

� Πρoσέλκυση επεvδύσεωv στo μεταπoιητικό τoμέα και ιδιαίτερα στη μεταπoίηση 
πρoϊόvτωv τoυ πρωτoγεvούς και στη βιoτεχvία
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o Βελτίωση και  ολοκλήρωση των υποδομών των υφισταμένων ΒΙΠΕ και 
ΒΙΟΠΑ και θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση των επιχειρήσεων για 
εγκατάσταση.

o Πρoσέλκυση εγκατάστασης επιχειρήσεωv σε ΒΕΠΕ-ΠΟΑΠΔ στα αστικά 
κέvτρα και στις περιoχές παραγωγικώv δραστηριoτήτωv.

o Εvίσχυση τωv ΜΜΕ για  παραγωγικό  και  διoικητικό  εκσυγχρovισμό  και 
πρoσαρμoγή στις vέες τεχvoλoγίες.

o Εvίσχυση της αvάπτυξης  της  βιoτεχvίας  σε  συvδυασμό  με  τηv  τoπική 
παραδoσιακή παραγωγή και διασύvδεσή της με τις εvαλλακτικές μoρφές 
τoυρισμoύ και με ευρύτερες αγoρές τoυ εθvικoύ και ευρωπαϊκού χώρoυ.

o Κατάρτιση-εκπαίδευση vέωv επιχειρηματιώv και στελεχώv τωv Μ.Μ.Ε.

Τριτογενής Τομέας

� Αναβάθμιση, βελτίωση και εvίσχυση τωv κoιvωvικώv δoμώv και εξοπλισμού τωv 
υπηρεσιώv Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόvoιας της Περιφέρειας.

o Συvτήρηση, oλoκλήρωση και δημιoυργία vέωv μovάδωv τoυ τoμέα Υγείας 
και  Πρόvoιας,  στελέχωση,  αvαβάθμιση  εξoπλισμού  και  εξασφάλιση 
λειτoυργίας και παρoχής υπηρεσιώv υψηλoύ επιπέδoυ.

o Δημιoυργία,  στελέχωση και εξoπλισμός κέvτρωv πρoσωριvής διαμovής 
(αvαψυχή, εκπαίδευση, αυτοεξυπηρέτηση) ατόμωv με ειδικές αvάγκες.

o Μελέτη, κατασκευή, εξoπλισμός και στελέχωση μovάδωv εξυπηρέτησης 
βρεφικής, vηπιακής και 3ης ηλικίας.

� Αξιoπoίηση και  αvάδειξη τωv πoλιτιστικώv πόρωv της Περιφέρειας και  έvταξη 
στις  πoλιτιστικές  και  λoιπές  ειδικές  διαδρoμές  αvάπτυξης  εvαλλακτικoύ 
τoυρισμού  (συvεδριακός,  αρχαιoλoγικός,  θρησκευτικός,  φυσιoλατρικός, 
oικoλoγικός, πoλιτιστικός κλπ.)

o Έργα προβολής και  ανάδειξης  των σημαντικών αρχαιολογικών  χώρων 
της Περιφέρειας

o Πολεοδομικές παρεμβάσεις για την ανάδειξη των κτιρίων αρχιτεκτονικών 
και παραδοσιακών στοιχείων και λειτουργίας των ιστορικών κέντρων των 
πόλεων, (αστικά κέντρα και μικρότερες πόλεις της Περιφέρειας).

o Πoλεoδoμικές  παρεμβάσεις  για  τηv  αvάδειξη  παραδοσιακών  και 
αρχιτεκτονικών στοιχείων των οικισμών και του περιβάλλovτα ευρύτερoυ 
χώρoυ τoυς (γεφύρια, κρήvες, πλατείες κλπ.).

o Εvίσχυση  αθλητικής  υπoδoμής  τωv  oικιστικώv  κέvτρωv  -  μελέτες  και 
κατασκευή αθλητικώv εγκαταστάσεωv.
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� Αvάπτυξη  και  αvαβάθμιση  τωv  συμβατικώv  Τoυριστικώv  Υπηρεσιώv  και 
αvάπτυξη  εvαλλακτικώv  μoρφώv  Τoυρισμoύ,  διαφοροποίηση  του  τουριστικού 
προϊόντος, ενίσχυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.

� Εφαρμογή – ολοκλήρωση των διαδικασιών και χρηματοδότηση της δημιουργίας 
Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στην Μεσσηνία. Ήδη 
έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  χαρακτηρισμού  και  οριοθέτησης  της  «ΠΟΤΑ» 
Μεσσηνίας  με  την  υπ΄  αριθ.  24069/3817  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση 
(19.10.2001)  που  δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ  Δ 887/22.10.01.  Με  την  ως  άνω 
απόφαση  καθορίζονται  επίσης  οι  όροι  και  περιορισμοί  προστασίας  του 
περιβάλλοντος ως και ο φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσής της. 

� Ενίσχυση της ανάπτυξης επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού

� Δράσεις  πρoβoλής  τωv  vέωv  και  εvαλλακτικώv  μoρφώv  τoυρισμoύ  και 
πρooρισμώv (Οδηγoί, video, πακέττα κλπ.).

� Εφαρμoγή  πρoγραμμάτωv  αρχικής  και  συvεχιζόμεvης  κατάρτισης  τωv 
εργαζoμέvωv στov Τoυριστικό Τoμέα.

� Εvίσχυση  τωv  Επιμελητηρίωv  για  αvάπτυξη  ερευvητικώv  δραστηριoτήτωv 
(ξεvoδoχειακό, εμπoρoβιoμηχαvικό κλπ.) στov τoμέα τoυ τoυρισμoύ.

� Μελέτη οργάνωσης κυκλωμάτων - διαδρομών εξειδικευμένων μοναδικών  ή /και 
συνδυασμένων αντικειμένων ενδιαφέροντος.

� Κατευθύνσεις  χωρικού  σχεδιασμού  από  το  Σχέδιο  Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.  για  τον 
Τουρισμό 

Από  το  Σχέδιο  Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.  για  τον  Τουρισμό,  Χάρτης  1  «Βασικών  κατευθύνσεων 
χωρικής  οργάνωσης  του  Τουρισμού»  σε  εθνικό  επίπεδο,  απόσπασμα  του  οποίου 
παρατίθεται στη συνέχεια, η περιοχή του Δήμου Γαργαλιάνων εντάσσεται:
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� Σε κατηγορία Αναπτυσσόμενων τουριστικά περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Β1)

� Στην περιοχή ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού με κέντρο την Καλαμάτα

Οι  βασικές  χωροταξικές  κατευθύνσεις  της  σχετικής Κ.Υ.Α.  /Σχέδιο  που αφορούν την 
περιοχή Δήμου Γαργαλιάνων, αναφορικά με τις «Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές 
με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών Τουρισμού», είναι οι εξής:

� Διατήρηση,  προστασία  και  ανάδειξη  του  χαρακτήρα,  της  κλίμακας  και  των 
χαρακτηριστικών των οικισμών.

� Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας 
των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή τους.

� Συγκρότηση  τοπικών  πολυθεματικών  δικτύων  και  βελτίωση  της 
προσβασιμότητας  μεταξύ  των  πόλων  και  πόρων  που  τα  συγκροτούν  με 
περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις στις οδικές συνδέσεις.

� Κατασκευή  νέων,  συμπλήρωση  και  αναβάθμιση  υφιστάμενων  τεχνικών, 
κοινωνικών  (περίθαλψης  και  αθλητισμού),  περιβαλλοντικών  και  πολιτιστικών 
υποδομών (μουσεία κ.λ.π.).

� Περιορισμός  της  δόμησης  νέων  υποδομών  φιλοξενίας,  εστίασης  και  λοιπών 
σχετικών με τον τουρισμό υποδομών, στον Ηπειρωτικό χώρο, εντός οικισμών 
καθώς και σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις 
που διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%). 

� Προσαρμογή  της  τυπολογίας  των  καταλυμάτων  (μορφολογικοί  περιορισμοί, 
δυναμικότητα, τάξεις) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμφωνα 
με  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  περιοχής  και  των  ειδικών  μορφών  που 
υποστηρίζουν.

� Προστασία και ανάδειξη περιβάλλοντος και τοπίου.

� Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων

� Αξιοποίηση  των  πόρων  με  την  ανάπτυξη  ήπιων  μορφών  τουρισμού 
(αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.α.).

� Στήριξη  δραστηριοτήτων  που  συμβάλλουν  στην  αναβάθμιση  της  εικόνας  και 
γενικότερα  στην  ανάδειξη  και  προβολή  των  χαρακτηριστικών  και  της 
φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου.

� Δημιουργία  δικτύων  μονοπατιών  (εθνικών,  ευρωπαϊκών)  και  διαδρομών 
(«δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς κ.α.).

� Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς 
το  περιβάλλον  (στήριξη  ολοκληρωμένης  ή  βιολογικής  γεωργίας,  προϊόντων 
ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών).
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� Ενίσχυση  του  προσανατολισμού  των  συνεχιζόμενων  ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων  για  τον  αγροτικό  χώρο  (Leader+,  ΟΠΑΑΧ),  προς  μια 
ολοκληρωμένη  αγροτική  ανάπτυξη  πέραν  της  αποκλειστικής  χρηματοδότησης 
καταλυμάτων.

Αναφορικά με την υπαγωγή του Δήμου στη ζώνη επιρροής της Καλαμάτας, ως κέντρου 
θαλάσσιου  τουρισμού,  από  το  Σχέδιο  της  σχετικής  Κ.Υ.Α.  ο  θαλάσσιος  τουρισμός 
προσδιορίζεται  από  τη  δυνατότητα  χρήσης  ιδιόκτητων  και  εκμισθωμένων  σκαφών 
αναψυχής διαφορετικών μεγεθών και εμβέλειας ταξιδίων, με ή άνευ πληρώματος και με 
ποικίλους τρόπους κίνησης. 

Για την ανάπτυξή του επιβάλλεται:

� Η δημιουργία  έντεκα (11) κέντρων, μεταξύ των οποίων και η Καλαμάτα, για την 
υποστήριξη  εννέα  (9)  ενοτήτων  θαλάσσιου  τουρισμού,  τα  οποία  θα  διαθέτουν 
σύγχρονες  υποδομές  ελλιμενισμού,  ανεφοδιασμού  και  επισκευών  και  υπηρεσίες 
διοικητικής  υποστήριξης  για  πρακτορεύσεις,  ενοικιάσεις,  αγοραπωλησίες  κ.λπ.  Τα 
κέντρα  αυτά  εξυπηρετούν  το  μεγαλύτερο  δυνατό  συνδυασμό  θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων  του  τουρισμού.  Βασική  προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  αυτών  των 
κέντρων αποτελεί η ύπαρξη σύγχρονης υποδομής φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας 
και η γειτνίαση με αεροδρόμιο.

� Η  πύκνωση  του  δικτύου  των  τουριστικών  λιμένων  κατά  τρόπο  ώστε  να 
εξασφαλίζεται  η  λειτουργική  συνοχή  του  δικτύου  κάθε  επιμέρους  ενότητας 
θαλάσσιου τουρισμού. 

� Η βελτίωση των υποδομών των σημείων ελλιμενισμού (μαρίνες, αγκυροβόλια) 
και η δυνατότητα εποχικής αύξησης της χωρητικότητάς τους (ειδικά στο Ιόνιο, 
στις Κυκλάδες και στις Σποράδες).

� Η ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κ.λ.π.).

� Η  ανάπτυξη  και  λειτουργία  συστημάτων  ηλεκτρονικής  ενημέρωσης  για 
διαθεσιμότητα θέσης, κόστος κ.λ.π.

Τα  παραπάνω  δεδομένα  ως  προς  τον  τουρισμό,  σε  συνάρτηση  με  τη  γενικότερη 
προοπτική αναβάθμισης του Δήμου Γαργαλιάνων από άποψη εγγύτητας σε σχέση με 
άξονες ανάπτυξης της περιφέρειας, καθώς και το πλεονέκτημα που δημιουργεί η ΠΟΤΑ 
Μεσσηνίας  /τμήμα  Ρωμανού,  αναμένεται  να  επιδράσουν  σε  θετική  κατεύθυνση, 
υποστηρίζοντας  τον  εν  δυνάμει  ρόλο  χωρικής  ανάπτυξης  της  περιοχής  μελέτης,  ως 
αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής, καθώς και την αναβάθμιση της κωμόπολης των 
Γαργαλιάνων σε οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου, με ακτινοβολία στην ευρύτερη περιοχή 
και συμμετοχή σε δικτυώσεις και σχέσεις συνεργασίας με άλλα οικιστικά κέντρα της Ν.Δ. 
Πελοποννήσου. 

� Κατευθύνσεις  χωρικού  σχεδιασμού  από το  Νόμο  για  το  Γενικό  Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Στο  Νόμο  για  το  Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.  και  ειδικότερα  για  την  εξυπηρέτηση  του  Στόχου  της 
Πολυκεντρικής  και  ισόρροπης  χωρικής  ανάπτυξης  στον  Ελλαδικό  χώρο,  το  αστικό 
κέντρο  της  Καλαμάτας  κατατάσσεται  ως  δυναμικό  αστικό  κέντρο  4ου επιπέδου,  από 
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κοινού  με  την  Τρίπολη,  τη  Λαμία,  την  Κέρκυρα,  την  Κοζάνη,  την  Καβάλα  και  την 
Ερμούπολη της Σύρου. Μια τέτοια προοπτική ανάπτυξης της πόλης της Καλαμάτας, από 
την οποία εξαρτώνται οι Γαργαλιάνοι,  θα ενισχύσει παραπέρα το ρόλο της έδρας του 
Δήμου. 

Αντίστοιχα, για την εξυπηρέτηση του Στόχου της Εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου, η 
περιοχή  του  Δήμου  Γαργαλιάνων  εντάσσεται  στη  χωρική  ενότητα  Τρίπολης  και 
Καλαμάτας,  βασισμένης  στη  συνεργασία  αστικών  κέντρων,  ημιαστικών  κέντρων  και 
λοιπών οικισμών.

� Κατευθύνσεις  χωρικού  σχεδιασμού  από  το  Σχέδιο  Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.

Ο Ν. Μεσσηνίας δεν περιλαμβάνεται σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) της 
ηπειρωτικής  χώρας,  αλλά  σε  Περιοχές  Αιολικής  Καταλληλότητας  (ΠΑΚ).  Οι  περιοχές 
ΠΑΚ  είναι  ομάδες  ή  επιμέρους  περιοχές  πρωτοβάθμιων  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.)  της  ηπειρωτικής  χώρας,  καθώς  και  μεμονωμένες  θέσεις,  οι 
οποίες  δεν εμπίπτουν σε ΠΑΠ αλλά διαθέτουν ικανοποιητικό  εκμεταλλεύσιμο  αιολικό 
δυναμικό,  και  προσφέρονται  για  το  λόγο  αυτό  για  την  χωροθέτηση  αιολικών 
εγκαταστάσεων.  Στις  ΠΑΚ  συμπεριλαμβάνονται  και  οι  κατάλληλες  για  χωροθέτηση 
αιολικών  εγκαταστάσεων  ζώνες,  που  θα  προσδιοριστούν,  με  βάση  τα  κριτήρια  του 
Ειδικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε., από τα οικεία Περιφερειακά Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια, 
Γενικά  Πολεοδομικά  Σχέδια,  Σχέδια  Χωρικής  και  Οικιστικής  Οργάνωσης  Ανοικτών 
Πόλεων, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.

Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων στην ηπειρωτική χώρα

Για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις ΠΑΠ και ΠΑΚ της ηπειρωτικής χώρας 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής ειδικά κριτήρια :

� Μέγιστες  επιτρεπόμενες  πυκνότητες  αιολικών  εγκαταστάσεων  σε  επίπεδο 
πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.

o Το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ποσοστό  κάλυψης  εδαφών  από  αιολικές 
εγκαταστάσεις  στους  πρωτοβάθμιους  Ο.Τ.Α.  που  εμπίπτουν  σε  ΠΑΠ  της 
ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. 
(άλλως 1,05 τυπικές ανεμογεννήτριες /1000 στρέμ.).

o Το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ποσοστό  κάλυψης  εδαφών  από  αιολικές 
εγκαταστάσεις  στους  Δήμους  Μονεμβασίας,  Αραχώβης,  Καρπενησίου  και 
Καρύστου που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά Δήμο (άλλως 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες /  
1000 στρέμ.).

o Το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ποσοστό  κάλυψης  εδαφών  από  αιολικές 
εγκαταστάσεις  στους  πρωτοβάθμιους  ΟΤΑ  που  εμπίπτουν  σε  ΠΑΚ  της 
ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά ΟΤΑ (άλλως 0,66 
τυπικές ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμ.).
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o Για τις αιολικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερους του ενός 
Ο.Τ.Α.  των πιο πάνω περιπτώσεων α΄ έως και  γ΄,  οι  επιτρεπόμενες  κατά 
περίπτωση  πυκνότητες  εφαρμόζονται  για  το  τμήμα  της  αιολικής 
εγκατάστασης που εμπίπτει σε κάθε ένα ΟΤΑ ξεχωριστά.

� Επιπλέον τηρούνται  ειδικά κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο 
τοπίο.

Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

Για  τη  χωροθέτηση  Μικρών Υδροηλεκτρικών  Έργων  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη 
ορισμένα ειδικά κριτήρια τα οποία καταγράφονται με συνοπτικό τρόπο:

� Τα έργα μικρού ύψους υδραυλικής πτώσης (Η<20m), θα πρέπει να σχεδιάζονται 
με  τέτοιον  τρόπο  ώστε  το  συνολικό  οπτικό  αποτέλεσμα να  έχει  τη  μικρότερη 
δυνατή επίπτωση και να καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό όγκο. 

� Στα  έργα μέσου  και  μεγάλου  ύψους  υδραυλικής  πτώσης  (Η>20m),  τα  οποία 
χωροθετούνται  εντός  των  περιοχών  του  δικτύου  ΦΥΣΗ  2000,  επιβάλλεται  η 
κατασκευή  σηράγγων  ή  εγκιβωτισμένων  αγωγών  εντός  του  εδάφους  στο 
υδραυλικό  σύστημα  προσαγωγής  και  απαγωγής  της  παροχής,  ώστε  να  μην 
υπάρχει πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

� Το μήκος των συνοδών έργων πρόσβασης (οδοποιία) για τις κατηγορίες έργων 
με ονομαστική ισχύ μικρότερη του 1MW, δεν μπορεί να είναι δυσανάλογο των 
υπολοίπων  έργων  που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  του  έργου  (μήκος 
σωλήνωσης προσαγωγής)  και  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει  να υπερβαίνει 
συνολικά τα 3,0 χλμ. Δεν πρέπει να επιτρέπονται έργα οδοποιΐας η κατασκευή 
των  οποίων  απαιτεί  ουσιώδη  μεταβολή  στην  παραποτάμια  βλάστηση  και  σε 
γεωλογικούς  σχηματισμούς  ή  συνεπάγεται  επίχωση της  κοίτης  του ρέματος  ή 
ενδέχεται  να  προκαλέσει  κατολισθήσεις,  διαβρώσεις  και  ασταθείς  εδαφικές 
συνθήκες.

� Η  νέα  γραμμή  ΜΤ  που  κατασκευάζεται  για  τη  διασύνδεση  ενός  ΜΥΗΕ  με 
ονομαστική ισχύ <1 MWe, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5 χλμ.

Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας

� Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης 
της ηλιακής ενέργειας (Φωτοβολταϊκά πεδία) μπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι 
γυμνές  και  άγονες  περιοχές  σε  χαμηλό  υψόμετρο  της  ηπειρωτικής  και  της 
νησιωτικής χώρας, κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους, και 
με δυνατότητες διασύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα.

� Ως ζώνες αποκλεισμού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της 
ηλιακής  ενέργειας,  δηλαδή  ζώνες  στις  οποίες  πρέπει  να  αποκλείεται  η 
εγκατάστασή τους, ορίζονται οι σημαντικές προστατευόμενες περιοχές φυσικού, 
αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

� Κατευθύνσεις  από  το  Ε.Π.  Χωρικής  Ενότητας  Δυτικής  Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007- 2013 
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Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ /Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς 2007-2013 έχει καταρτιστεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Χωρικής 
Ενότητας  Δυτικής  Ελλάδας,  Πελοποννήσου  και  Ιονίων  Νήσων  2007-2013,  το 
οποίο  έχει  επίσης  βασιστεί  στα  εγκεκριμένα  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.  των  τριών 
περιφερειών, στις ευρωπαϊκές μελέτες του προγράμματος ESPON και σε πλήρη 
αναλυτικά δεδομένα της κατάστασης των περιφερειών.

Σύμφωνα  με  το  Ε.Π.  της  Χωρικής  Ενότητας,  ο Στρατηγικός  Στόχος  της  ΧΕ  για  την 
περίοδο  2007-2013  είναι  η  διεύρυνση  των  αναπτυξιακών  δυνατοτήτων  της,  η 
επιτάχυνση  του  ρυθµού  οικονομικής  µμεγέθυνσης  και  κοινωνικής  ανάπτυξης  και  η 
αύξηση  της  παραγωγικότητας  για  την  επίτευξη  της  πραγµατικής  σύγκλισης  και  τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραμματισμού µε γνώμονα 
την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο  Γενικός  Αναπτυξιακός  Στόχος  θα  πραγματοποιηθεί  µε  την  εφαρμογή  των  τριών 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της περιοχής 
προγραµµατισµού και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος:

� Ελκυστικότητα της περιοχής προγραμματισμού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας 
και διαβίωσης

� Επένδυση  στον  παραγωγικό  τοµέα  της  οικονομίας  στην  περιοχή 
προγραμματισμού

� Άµβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων

Η  εξειδίκευση  των  τριών  αναπτυξιακών  προτεραιοτήτων  στην  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου αφορά στις εξής αναπτυξιακές προτεραιότητες:

� Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας

� Ενίσχυση της εξωστρέφειας 

� Άµβλυνση ενδοπεριφερειακών /τοπικών – χωρικών ανισοτήτων

Ως εκ τούτου, Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος που τίθεται για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  είναι  η  διεύρυνση  της  παραγωγικής  της  βάσης  στο  σύνολο  της 
Περιφέρειας  µε  την  ενίσχυση  της  ελκυστικότητας  και  της  εξωστρέφειάς  της,  για  την 
ανάδειξη  και  προώθηση  κυρίως  υψηλής  ποιότητας  τουριστικών  υπηρεσιών  και 
αγροτικών  προϊόντων,  σε  συνδυασµό  µε  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  την 
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και την εφαρμογή καινοτομιών.

Ο Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας βασίζεται στους παρακάτω 
τρεις πυλώνες:

α) Ελκυστικότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα και εξωστρέφεια.

β) Βελτίωση της ποιότητας ζωής.

γ)  Ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναµικού  για  την  ενίσχυση  της  απασχόλησης,  της 
παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής.
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Οι πυλώνες αυτοί µε τις επιµέρους θεµατικές /τοµεακές παρεµβάσεις και µε έντονη τη 
χωρική  /τοπική  διάσταση,  εξασφαλίζουν  την  αυτοτροφοδοτούµενη  ανάπτυξη  της 
Περιφέρειας,  µε  βασικό  συστατικό  της  στόχο  την  άµβλυνση  των  ενδοπεριφερειακών 
/τοπικών ανισοτήτων.

Με  βάση  τις  παραπάνω  κατευθύνσεις  ουσιαστική  χωρική  προτεραιότητα  για  την 
περιφέρεια Πελοποννήσου συνιστά το νότιο τμήμα της περιφέρειας, όπου εντάσσεται και 
ο Δήμος Γαργαλιάνων, το οποίο εμφανίζει έκκεντρη θέση σε σχέση με αναπτυξιακούς 
άξονες,  ενώ  παράλληλα  διαθέτει  ενδογενές  παραγωγικό  και  πολιτιστικό  και  φυσικό 
πλούτο  που  επιτρέπει  την  ανάκαμψη,  για  μια  πλέον  ισόρροπη  και  πολυκεντρική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. 

Π.1.1.2. Βασικές Αρχές και Στόχοι της τελικής πρότασης χωρικής οργάνωσης

Οι επιδιώξεις χωρικής οργάνωσης της περιοχής του Δήμου αφορούν κατ’ αρχήν:

� Την ανάπτυξη του ρόλου των Γαργαλιάνων ως ενδιάμεσου οικιστικού κέντρου 3ου 

επιπέδου της Τριφυλίας, μεταξύ Κυπαρισσίας και Πύλου, διασυνδεόμενου μέσω της 
Κυπαρισσίας με το Δυτικό Αναπτυξιακό Άξονα της χώρας, με προοπτική μετεξέλιξης 
σε κέντρο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής ενότητας.

� Την ανάπτυξη  της  παραλιακής  ζώνης  σε  βάθος 2  χλμ.,  σε  άμεση  σχέση με  την 
ανάπτυξη  οργανωμένων  εγκαταστάσεων  στον  παραλιακό  χώρο,  και  του  βόρειου 
μετώπου της αγροτικής  ενδοχώρας μέχρι  και  τα  σύνορα του Δήμου – χείμαρρος 
Λαγκούβαρδος,  περιοχές  με  αξιόλογους  περιβαλλοντικούς  πόρους  (χλωρίδα, 
πανίδα,  υδάτινο  στοιχείο,  τοπίο),  ως  αναπτυσσόμενων  περιοχών  υποδοχής 
δραστηριοτήτων  τουρισμού  και  αναψυχής,  καθώς  και  εναλλακτικών  μορφών 
τουρισμού (φυσιολατρικός, περιηγητικός τουρισμός).

� Την ανάπτυξη και προστασία του ελαιώνα και γενικότερα της αγροτικής ενδοχώρας 
του Δήμου, ως χώρου σύγχρονης γεωργικής πρακτικής, με υιοθέτηση καινοτόμων – 
βιολογικών μεθόδων παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων υψηλής ποιότητας, σε 
συνδυασμό  με  ήπιες  αγροτουριστικές  δραστηριότητες  και  άλλες  ειδικές  μορφές 
τουρισμού φύσης (ιπποτουρισμός, φάρμες διαίτης και φυσικής ζωής και άσκησης, 
κ.λ.π.).

� Την προστασία και ανάδειξη της ορεινής ενδοχώρας στα ΒΑ σύνορα του Δήμου, ως 
περιοχής προστασίας δασών, δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

� Την προστασία και  ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και  των φυσικών τοπίων 
(χείμαρρος  Λαγκούβαρδος  και  υπόλοιπα  ρέματα  και  παραρεμάτιες  περιοχές, 
γεωλογικός σχηματισμός Γαργαλιάνων, μεγάλες κλίσεις, φαράγγια) και το σχεδιασμό 
φυσιολατρικών – πολιτιστικών διαδρομών και μονοπατιών.

Στην πρόταση ακολουθούνται οι παρακάτω αρχές στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης 
της περιοχής μελέτης και της βέλτιστης διασύνδεσής της με την ευρύτερη περιοχή της:

Αρχές Χωρικής Οργάνωσης και Οικιστικής Ανάπτυξης

� Διαμόρφωση πρότασης που να ανταποκρίνεται στο αναδυόμενο πρότυπο χωρικής 
οργάνωσης  όπως αυτό αντικατοπτρίζει την αναπτυξιακή διαδικασία και τις τάσεις.
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� Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου χωρικής οργάνωσης που να εξασφαλίζει 
εσωτερική συνοχή αλλά και να αναπτύσσει λειτουργικές συμπληρωματικές σχέσεις 
με την ευρύτερη χωροταξική ενότητα Τριφυλίας – Δυτικής Πυλίας.

� Αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χωρικών ενοτήτων του Δήμου ως 
προς τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και το γεωγραφικό ανάγλυφο.

� Προστασία – ανάδειξη των αξιόλογων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και του 
αγροτικού τοπίου, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την έκταση του 
Δήμου,  σε  ισορροπία  με  τις  οικιστικές  ανάγκες  και  τις  ανάγκες  για  χωροθέτηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων. 

� Χωροθέτηση  περιοχών  οικιστικής  ανάπτυξης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών,  με 
χρονικό ορίζοντα το 2023, τόσο στους οικισμούς με έμφαση στην έδρα του Δήμου, 
όσο και με πολεοδομήσεις νέων εκτάσεων, πέραν των θεσμοθετημένων.

� Οργάνωση των χρήσεων γης  στον  εξωαστικό  χώρο,  με  χωρική διάρθρωση που 
εξασφαλίζει  αφενός  την  κάλυψη  αναγκών,  αφετέρου  συμβατότητα  και 
ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων χρήσεων γης. 

� Ελεγχόμενη ανάπτυξη ήπιων μορφών παραθεριστικού τουρισμού,  αγροτουρισμού 
και ειδικών μορφών τουρισμού στις περιοχές ενδιαφέροντος.

� Προστασία  του  άμεσου  παράκτιου  χώρου  από  τις  πιέσεις  που  μπορούν  να 
οδηγήσουν στην υποβάθμισή του.

Μετά τις παραπάνω Αρχές, οι συγκεκριμένοι  Στόχοι διάρθρωσης της πρότασης είναι οι 
εξής:

Στόχοι Χωρικής Οργάνωσης και Οικιστικής Ανάπτυξης

� Αειφόρος ανάπτυξη, προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος και των τοπίων, που χαρακτηρίζουν την περιοχή του Δήμου, λόγω 
του πολυποίκιλου γεω-μορφολογικού και φυσικού ανάγλυφου. Απόδοση ιδιαίτερης 
έμφασης  στην  προστασία  και  ανάδειξη  των  διεθνούς  αξίας  ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων: υπό ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα NATURA 2000 παραλιακή 
ζώνη και παράκτιες θίνες από Αγία Σωτήρα έως Ρωμανό, καθώς και παρόχθια ζώνη 
του  χειμάρρου  Σέλα  έως  την  επαρχιακή  οδό  Μαραθοπόλεως  –  Γιάλοβας,  του 
παράκτιου  θαλάσσιου  μετώπου,  των  υδάτινων  πόρων  (ρέμα  Λαγκούβαρδου  και 
λοιπά ρέματα και παραρεμάτιες περιοχές), της Νήσου Πρώτη, του ορεινού όγκου του 
Αιγάλεω  και  των  δασών  και  δασικών  εκτάσεων,  καθώς  και  του  γεωλογικού 
σχηματισμού  Κουτσουβέρι.  Ενθάρρυνση λειτουργιών  παρατήρησης  και  ερμηνείας 
της  φύσης  και  του  φυσικού  τοπίου,  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,   αναψυχής  – 
πολιτισμού και φιλοξενίας.  Επιβολή κανονιστικών περιορισμών προστασίας ακτών, 
ρεμάτων, σπηλαίων, πηγών, κορυφογραμμών.

� Προστασία  –  διαφύλαξη  και  ορθολογική  αξιοποίηση  της  γεωργικής  γης  υψηλής 
απόδοσης, με αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε συνδυασμό με μέτρα τυποποίησης 
προϊόντων, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται νέες δυνατότητες πολυαπασχόλησης στην 
ύπαιθρο  καθώς και  η  διαφοροποίηση της  αγροτικής  παραγωγής.  Οι  δυνατότητες 
πολυαπασχόλησης  επιτυγχάνονται  με  συμπληρωματικές  του  πρωτογενή  τομέα 
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οικονομικές  δραστηριότητες,  όπως:  διδασκαλία  ιππασίας,  πολιτιστικά  κέντρα 
προβολής  των  παραδοσιακών  καλλιεργειών,  φάρμες  υγιεινής  διατροφής  και 
άσκησης,  ξενώνες  φιλοξενίας,  κ.ά.,  αποσκοπώντας  στον  εμπλουτισμό  των 
εισοδημάτων  των  παραγωγών.  Η  διαφοροποίηση  της  αγροτικής  παραγωγής 
αναφέρεται  σε  συνδυασμούς  που  περιλαμβάνουν  παραδοσιακές  και  οικολογικές 
καλλιέργειες,  προϊόντα ονομασίας  προέλευσης,  καθετοποίηση της  παραγωγής  με 
πριμοδότηση  βιοτεχνικών  προϊόντων  που  μεταποιούν  τη  γεωργική  παραγωγή, 
οικοτεχνία, χειροτεχνία και άλλες μορφές εγχώριας παραγωγής προϊόντων, τέλος δε 
συμπληρωματικές τουριστικές δραστηριότητες αγροτουρισμού και οικοτουρισμού. 

� Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών – ιστορικών χώρων και μνημείων, από 
την  προϊστορική  εποχή,  την  κλασική  αρχαιότητα,  τη  ρωμαϊκή  εποχή  και  τους 
βυζαντινούς  χρόνους (κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί  χώροι  στον  Κάναλο και  το Μέγα 
Κάμπο,  Νήσος Πρώτη,  θολωτοί  τάφοι  Τραγάνας,  θέση Όρντινες  πρωτοελλαδικής 
περιόδου,  Τσούκα  μεσοελλαδικής  περιόδου,  Λαγού  υστεροελλαδικής  περιόδου, 
Ντάβανου  κλασικών  χρόνων,  Χοχλαστή  ελληνιστικών  χρόνων,  Βρυσόμυλος 
ρωμαϊκών χρόνων, Κουτσουβέρι βυζαντινών χρόνων, κ.ά).

� Σχεδιασμός πολιτιστικών – φυσιολατρικών – τουριστικών διαδρομών στο σύνολο της 
έκτασης του Δήμου, με διασύνδεση του παράκτιου μετώπου, του ελαιώνα και του 
ημιορεινού – ορεινού χώρου  που να διασυνδέουν την ορεινή περιήγηση και τους 
φυσιολατρικούς διαδρόμους, με την παραθαλάσσια περιήγηση στα φυσικά τοπία του 
παράκτιου  μετώπου.  Ενσωμάτωση  όλων  των  πολιτιστικών  –  αρχαιολογικών 
τοπόσημων  σε  ενιαίο  δίκτυο,  αποσκοπώντας  στην  αναβάθμιση  των  λειτουργιών 
αναψυχής,  πολιτιστικής  και  τουριστικής  ανάπτυξης,  με  έμφαση στις  εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού. 

� Ολοκληρωμένη παραγωγική και χωρική ανάπτυξη του Δήμου με οργανική ένταξη της 
περιοχής του σε μια πλέον ισόρροπη και πολυκεντρική χωροταξική διάρθρωση της 
Μεσσηνίας  και  αξιοποίηση  των  ενδογενών  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  που 
απορρέουν από τα ενδιαφέροντα του φυσικού και του πολιτιστικού τοπίου, με:

o εκσυγχρονισμό  του  πρωτογενή  τομέα,  ενθαρρύνοντας  νέες  δυνατότητες 
πολυαπασχόλησης  στην  ύπαιθρο,  με  βιολογικές  και  ολοκληρωμένες 
καλλιέργειες, καθετοποίηση της παραγωγής και αναδιάρθρωση καλλιεργειών, 
βιολογική  κτηνοτροφία,  σε  συνδυασμό  με  μέτρα  τυποποίησης  προϊόντων 
(ονομασίας προέλευσης, κ.ά.),  αλλά και μέτρα διάδοσης και ανάδειξης της 
τοπικής  διαιτητικής  και  γαστριμαργίας,  της  χειροτεχνίας  και  εν  γένει  της 
υγιεινής  διατροφής  και  άσκησης,  καθώς  και  ενδυνάμωσης  των 
αγροτουριστικών  δραστηριοτήτων,  διασυνδεδεμένων  με  τις  βιολογικές  – 
ολοκληρωμένες καλλιέργειες, το βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις ανανεώσιμες 
πηγές  ενέργειας,  όπως  επίσης  και  άλλων  μορφών  ειδικών  μορφών 
τουρισμού (ιπποτουρισμός),

o υποστήριξη της ενδογενούς μεταποιητικής δραστηριότητας και της εμπορίας 
προϊόντων, με έμφαση στη μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα 
και  στα  μέτρα  στήριξης  της  τοπικής  επιχειρηματικότητας  σε  επίπεδο 
χρηματοδότησης,  τεχνογνωσίας,  πληροφόρησης,  εμπορίας  και  διάθεσης. 
Σχεδιασμός  βιοτεχνικής  ζώνης  –  ΒΙΟΠΑ:  στην  περιοχή  ανατολικά  των 
σφαγείων και βόρεια της πόλης των Γαργαλιάνων, με σκοπό να αποφευχθεί 
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η διάσπαρτη χωροθέτηση μονάδων σε βάρος των φυσικών πόρων και να 
δημιουργηθεί  οργανωμένη  πολεοδομικά  ζώνη  με  δίκτυα  υποδομής  και 
περιμετρικές  ζώνες  πρασίνου,  σε  όφελος  του  περιβάλλοντος  και  των 
επιχειρήσεων,  η  οποία  προοπτικά  προτείνεται  να  συνδεθεί  κυκλοφοριακά 
μέσω περιφερειακού δρόμου με το υπάρχον εθνικό δίκτυο προς ανατολάς.

o στήριξη – χωρική οργάνωση – διαχείριση της δυναμικής που αναπτύσσεται 
για  ήπιες  μορφές  τουριστικής  δραστηριότητας  και  παραθερισμού,  με 
ενίσχυση  της  στροφής  προς  το  παράκτιο  μέτωπο  και  με  σχεδιασμό 
κατάλληλων  περιοχών  ήπιας  τουριστικής  ανάπτυξης  /αναπτυσσόμενη 
τουριστικά περιοχή (ήπιος θαλάσσιος τουρισμός διακοπών, παραθερισμός, 
αναψυχή), προκειμένου να  αποφευχθεί η άναρχη ανάπτυξη και η άσκηση 
πιέσεων προς τους φυσικούς πόρους, συγκεκριμένα δε σε απόσταση 2 χλμ. 
από την ακτή των Δ.Δ. Τραγάνας, Βρωμονερίου και Μαραθούπολης.

o ενθάρρυνση  της  προβολής  –  ανάδειξης  των  τμημάτων  του  ημιορεινού 
ορεινού αγροτικού χώρου, σε σχέση και με την ευρύτερη ορεινή περιοχή του 
Δήμου, με  σχεδιασμό  ζώνης  ήπιας  τουριστικής  ανάπτυξης  για 
δραστηριότητες αγροτουρισμού, φυσιολατρικού και περιηγητικού τουρισμού 
στη  βόρεια  αγροτική  ενδοχώρα  του  Δήμου,  μέχρι  τα  βόρεια  σύνορα  – 
χείμαρρος  Λαγκούβαρδος  των  Δ.Δ.  Βάλτας  και  Μουζακίου  και  με  λήψη 
μέτρων για ενδυνάμωση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  Επιπλέον, 
ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  καταδυτικού  και  φυσιολατρικού  τουρισμού  στη 
Νήσο  Πρώτη  και  χάραξη  ορεινών  οικο-φυσιολατρικών,  περιηγητικών  και 
πολιτιστικών  διαδρομών  και  σχεδιασμός  στάσεων  θέας,  άσκησης  και 
περιπάτου, πόλων δασικής αναψυχής και ξενώνων φιλοξενίας – τουριστικών 
καταλυμάτων μικρής κλίμακας, με διασύνδεση των δικτύων και διαδρομών 
φυσικού  περιβάλλοντος,  με  τις  πολιτιστικές  διαδρομές  που  διατρέχουν  τα 
αρχαιολογικά και μνημειακά τοπόσημα της περιοχής μελέτης. 

o ενίσχυση της χωρικής συνοχής, των υποδομών και της γνώσης στην περιοχή 
του Δήμου, με κατάλληλο σχεδιασμό – υλοποίηση τοπικών οδικών δικτύων 
και  συγκοινωνιακών  συνδέσεων  μεταξύ  των  οικισμών του  Δήμου  και  των 
Δημοτικών  Διαμερισμάτων,  καθώς  και  με  τους  άλλους  όμορους  Δήμους, 
προώθηση  αναγκαίων  έργων  της  λοιπής  τεχνικής  υποδομής  και  έργων 
κοινωνικού  εξοπλισμού,  τέλος  δε  ιδιαίτερη  ενθάρρυνση  των  νέων 
τεχνολογιών επικοινωνίας και των ήπιων μορφών ενέργειας. 

� Δημιουργία πρόσθετων οργανωμένων οικιστικών υποδοχέων για Α και Β κατοικία, 
καθώς  και  Τουρισμό  –  Αναψυχή  /Προώθηση  οικιστικών  επεκτάσεων,  με 
προτεραιότητα: στην έδρα του Δήμου, τον οικισμό των Γαργαλιάνων, της οποίας η 
επέκταση  είναι  απαραίτητη  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  προγραμματικού 
πληθυσμού  για  το  έτος  Στόχο  2023,  όπως  και  η  παραπέρα  ανάπτυξη  αστικού 
χαρακτήρα λειτουργιών και υπηρεσιών, καθώς και ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης 
του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου. Επεκτάσεις προτείνονται στον παραλιακό 
οικισμό της Μαραθόπολης για Β κατοικία, αναψυχή, τουρισμό και δευτερευόντως για 
Α κατοικία, καθώς και στον οικισμό του Πύργου. Προτείνεται επίσης, η οριοθέτηση 
των στάσιμων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων Βάλτα, Λεύκη, Τραγάνα, Μουζάκι 
και Φλόκα, καθώς και των συνεκτικών πυρήνων και της ευρύτερης περιβάλλουσας 
ζώνης  των  οικισμών Βατιάς,  Βρομονέρι,  Κάναλος,  Πηγάδια,  Ρίκια  και  Χοχλαστή. 
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Τέλος,  προτείνεται  σχεδιασμός  τριών  ζωνών  ΠΕΡΠΟ  με  χρήση  τουρισμού  - 
αναψυχής, εκ των οποίων οι δύο χωροθετούνται παρά το παράκτιο μέτωπο Ν.Δ. των 
Γαργαλιάνων και η τρίτη Α των Γαργαλιάνων, των οποίων η οικιστική οργάνωση θα 
βασιστεί  σε  ενεργειακή  αυτονομία,  βιολογική  επεξεργασία  των  λυμάτων  και 
αξιοποίηση μεθόδων ανακύκλωσης απορριμμάτων. 

� Αναζωογόνηση, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του συνόλου των οικισμών, 
με προώθηση πολεοδομικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων - αναπλάσεων, καθώς 
και  προγραμμάτων αναβάθμισης  κοινωνικών -   τεχνικών υποδομών και  δικτύων, 
βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και 
τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. 

Π.1.1.3 Το Σενάριο ανάπτυξης που επιλέχθηκε

Στον  Πίνακα  που  παρατίθεται  στη  συνέχεια  καταγράφονται  συνοπτικά  τα  τρία 
εναλλακτικά σενάρια τα οποία διατυπώθηκαν στην Α φάση της μελέτης. Το Σενάριο που 
τελικά επιλέχθηκε είναι το Σενάριο της «Ήπιας Παρέμβασης /Ρεαλιστικό Σενάριο».
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Σχηματική Παρουσίαση των Σεναρίων

Σενάρια
Παράγοντες

Οι τάσεις Έντονη παρέμβαση
Ήπια παρέμβαση

Ρεαλιστικό σενάριο

Πληθυσμός Μικρή αύξηση
Αύξηση αλλά μικρότερη 
από τα προηγούμενα 
σενάρια

Σχετική αύξηση 
(μεγαλύτερη  από τα δύο 
προηγούμενα σενάρια)

Απασχόληση και 
αναπτυξιακό πρότυπο

Μεταβατικό μη 
σταθεροποιημένο 
αναπτυξιακό πρότυπο

Αργά εξελισσόμενο 
μεταβατικό πρότυπο με 
τάσεις αποδιάρθρωσης

Τάσεις ολοκλήρωσης 
μεταβατικής διαδικασίας 
και σταθεροποίησης ενός 
νέου αναπτυξιακού 
πρότυπου

Δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις

Μείωση των δημοσίων 
επενδύσεων, αλλά 
διατήρησή τους σε 
σχετικά υψηλό μέγεθος. 
Σημαντικές ιδιωτικές 
επενδύσεις ανεξάρτητες 
από τις δημόσιες.

Μεγαλύτερη μείωση των 
δημοσίων επενδύσεων. 
Περιορισμός ιδιωτικών 
επενδύσεων.

Μείωση των δημοσίων 
επενδύσεων, αλλά 
διατήρησή τους σε 
σχετικά υψηλό μέγεθος. 
Σημαντικές ιδιωτικές 
επενδύσεις, 
συμπληρωματικές προς 
τις πρώτες.

Φυσικό και 
ανθρωπογενές 
περιβάλλον

Περιορισμένες θέσεις. 
Σχετική προστασία

Αυστηρή κανονιστική 
προστασία με 
περιορισμένα 
αποτελέσματα.

Λειτουργική προστασία 
με ολοένα και 
αυξανόμενο 
αποτελέσματα

Οικοδομική 
δραστηριότητα

Δυναμική ανάπτυξη

Περιορισμός της 
ανάπτυξης αλλά και 
ανάπτυξη εκτός των 
θεσμικών σχημάτων

Δυναμική ανάπτυξη 
εντός των 
προβλεπομένων 
πλαισίων

Τουριστική 
δραστηριότητα

Περιορισμένη χωρίς 
διαφοροποίηση του 
τόπου εγκατάστασης 
των μονάδων, αλλά και 

Το πρότυπο του 
προηγουμένου 
σεναρίου αναπαράγεται 
σε ακόμα πιο 

Διαφοροποίηση υπό 
προϋποθέσεις του τόπου 
εγκατάστασης των 
μονάδων, αλλά και του 

ΠΟΤΑ

Ανάπτυξη χωρίς έλεγχο, 
προσφορά 
απασχόλησης με 
αρνητικές συνέπειες στο 
περιβάλλον

Ανάπτυξη με ελέγχους, 
προσφορά 
απασχόλησης, 
ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών συνεπειών 
στο περιβάλλον

Ανάπτυξη με ελέγχους σε 
συνεννόηση με τους 
Δήμους εντός των ορίων 
των οποίων βρίσκεται, 
απασχόληση και κοινή 
διαχείριση των 
περιβαλλοντικών 
προβλημάτων από τον 
επιχειρηματικό φορέα και 
τους Δήμους

Π.1.1.4  Προγραμματικά  μεγέθη  πληθυσμού  σε  επίπεδο  Δήμου  και  Δημοτικών 
Διαμερισμάτων

Όπως  διαπιστώθηκε  από  την  ανάλυση  (α’  φάση),  κατά  την  τελευταία  εικοσαετία 
καταγράφεται σταθεροποίηση και μικρή δημογραφική ανάκαμψη που συνδέεται, αφ’ ενός 
με  την  εγκατάσταση  οικονομικών  μεταναστών,  αφ’  ετέρου  με  φαινόμενα  μόνιμης  ή 
εποχικής, μακράς διάρκειας, παλιννόστησης. Η τάση πληθυσμιακής αύξησης εκτιμάται 
ότι θα διατηρηθεί κατά την επόμενη περίοδο, με την παραδοχή ότι θα διατηρηθεί και θα 
βελτιωθεί  ο  δυναμισμός  του  αγροτικού  τομέα,  θα  αξιοποιηθούν  δε  επιπλέον  οι 
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που προδιαγράφονται. Προς την κατεύθυνση αυτή 
θα  συμβάλει  η  ολοκλήρωση  των  προγραμματιζόμενων  οδικών  αξόνων  – 
ενδοπεριφερειακών  αξόνων  ανάπτυξης,  καθώς  και  η  λειτουργία  της  Π.Ο.Τ.Α.  στην 
περιοχή του Ρωμανού. 

Ειδικά ως προς την Π.Ο.Τ.Α., οι επιπτώσεις χωρικής ανάπτυξης αναμένονται ευνοϊκές 
στα πληθυσμιακά μεγέθη του Δήμου, εφόσον απασχοληθούν άτομα προερχόμενα από 
τον  εγχώριο  πληθυσμό,  επιπλέον  δε  εφόσον  συνδεθεί  η  τροφοδοσία  των 
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εγκαταστάσεων  με  προϊόντα  που  παράγονται  στην  περιοχή,  όπως  και  η  παροχή 
τριτογενών υπηρεσιών, η διάχυση του τουριστικού προϊόντος, κ.λ.π. 

Η πόλη των Γαργαλιάνων που ήδη λειτουργεί συμπληρωματικά προς την Κυπαρισσία, 
τα Φιλιατρά και την Πύλο, ως κέντρο εξυπηρέτησης της ευρύτερης περιοχής, εκτιμάται 
ότι θα ενισχύσει αυτό το ρόλο της και θα αναδειχθεί ως οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου, με 
πληθυσμό  εξυπηρέτησης  της  τάξης  των  20.000  ατόμων  της  ευρύτερης  περιοχής 
επιρροής της.

Ο  μόνιμος  πληθυσμός  προβλέπεται  ότι  θα  διατηρήσει  στοιχεία  εποχικότητας  που 
ενδέχεται  να  ενταθούν  στο  μέλλον  για  λόγους  που συνδέονται  με  τη  βελτίωση των 
οδικών αξόνων και τη μείωση των χρονοαποστάσεων, αλλά και τον εποχικό χαρακτήρα 
των τουριστικών δραστηριοτήτων.  Η εκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού λαμβάνει  υπ’ 
όψιν  την  πληθυσμιακή  εξέλιξη  του Δήμου,  όπως καταγράφεται  από τα  στοιχεία  των 
απογραφών  πληθυσμού  1981  –  2001,  την  περίοδο,  δηλαδή,  της  πληθυσμιακής 
ανάκαμψης, αλλά και το αναδυόμενο αναπτυξιακό πρότυπο, όπως καταγράφεται από τις 
τάσεις εξέλιξης της τουριστικής και της οικοδομικής δραστηριότητας. 

Σε ότι αφορά τον εποχικό πληθυσμό, έχει διαπιστωθεί ότι τα χαρακτηριστικά του μέχρι 
σήμερα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής, αλλά και 
τους  τρόπους  επένδυσης  και  χρήσης  του  κτιριακού  αποθέματος,  άρα  και  των 
επιπτώσεων  στις  απαιτήσεις  οικιστικής  ανάπτυξης.  Ο  εποχικός  πληθυσμός 
περιλαμβάνει:

� Καταγόμενους από την περιοχή, μόνιμους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων 
της χώρας ή και του εξωτερικού, των οποίων η διάρκεια παραμονής ποικίλλει από 
λίγες μέρες έως μερικούς μήνες και  μπορεί  οριακά να προσλάβει  χαρακτηριστικά 
εποχικής  διαμονής  μακράς  διάρκειας.  Η  κατηγορία  αυτή  αποτελεί  σήμερα  τη 
συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών δευτερευουσών κατοικιών στην περιοχή του 
Δήμου.

� Ιδιοκτήτες  παραθεριστικών  κατοικιών  που  δεν  κατάγονται  από  την  περιοχή, 
κατηγορία που σήμερα θεωρείται αμελητέα, θα εμφανίσει όμως σημαντική αύξηση 
στο μέλλον, λόγω της ολοκλήρωσης και λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού. 

� Αμιγώς τουριστικός πληθυσμός που στεγάζεται σε τουριστικά καταλύματα όλων των 
τύπων,  κατηγορία  αριθμητικά  περιορισμένη  όπως  φαίνεται  και  από  το  δυναμικό 
κλινών της περιοχής.

� Εποχικά απασχολούμενους στον πρωτογενή κυρίως τομέα (ελιές,  κηπευτικά) που 
πραγματοποιούν σχετικά σύντομης διάρκειας παραμονή.

Σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  της  Μελέτης  Τουριστικής  Ανάπτυξης  της  περιφέρειας 
Πελοποννήσου (έτους 2000), σε σύνολο ξενοδοχειακών κλινών του Ν. Μεσσηνίας: 5.976 
κλίνες,  το  Δ.Δ.  Γαργαλιάνων  διέθετε  27  κλίνες  και  το  Δ.Δ.  Μαραθόπολης  54, 
συνολικότερα δε η ζώνη του Ιονίου  είναι περιοχή µε φτωχά τουριστικά χαρακτηριστικά 
(µικρή συγκέντρωση κλινών σε µικρά τουριστικά καταλύµατα και ενοικιαζόµενα δωµάτια 
και παραθεριστική κατοικία, νόµιµη και παράνοµη). 

Πλην όμως, σύμφωνα με το Σχέδιο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό, καθώς επίσης, λόγω 
των  ευνοϊκών  επιδράσεων  από  την  ενεργοποίηση  της  Π.Ο.Τ.Α.  Μεσσηνίας  /Τμήμα 
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Ρωμανού  στην  περιοχή  «Μάτι»  και  των  νέων τουριστικών  επενδύσεων  στα  Δ.Δ. 
Τραγάνας, Βρωμονερίου και Μαραθόπολης, θα διαφοροποιηθεί δραστικά ο ρόλος της 
περιοχής σε σχέση με τα τουριστικά κυκλώματα της Ν.Δ. Πελοποννήσου, εφόσον και το 
νέο Γ.Π.Σ. του Δήμου Γαργαλιάνων υποστηρίξει με κατάλληλες ρυθμίσεις το ρόλο αυτό. 

Η κεντρικότητα της περιοχής θα αναβαθμιστεί, διότι μέσω της Κυπαρισσίας συνδέεται με 
τον άξονα ανάπτυξης Καλαμάτα – Κυπαρισσία – Πάτρα – Ρίο /Αντίρριο, Δυτικός Άξονας, 
διεθνούς  /Ευρωπαϊκής  εμβέλειας,  αναβαθμίζοντας  την  προσιτότητά  της,  επιπλέον  δε 
εντάσσεται στο δευτερεύοντα /περιφερειακής εμβέλειας άξονα ανάπτυξης Καλαμάτα – 
Μεσσήνη – Πύλος – Γαργαλιάνοι – Φιλιατρά – Κυπαρισσία, μέσω του προτεινόμενου 
περιφερειακής εμβέλειας οδικού άξονα, ο οποίος διασυνδέει το νότιο - δυτικό τμήμα της 
Πελοποννήσου και το ενσωματώνει στο εθνικό σύστημα αξόνων ανάπτυξης, κυρίως δε 
στο δυτικό, που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζε προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και 
έκκεντρης χωροταξικής ένταξης.

Γενικότερα,  ο ρόλος που καλείται  να αναλάβει  στην ευρύτερη περιοχή είναι  ιδιαίτερα 
αισιόδοξος,  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  από  το  εγκεκριμένο  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. 
Πελοποννήσου, εντασσόμενη στην κατηγορία των «Αγροτικών περιοχών με δυνατότητες  
ανάπτυξης  γεωργικών  και  τουριστικών  δραστηριοτήτων»,  ειδικότερα  δε  στη  Δυτική 
Μεσσηνία με δυναμικά οικιστικά κέντρα ανάπτυξης την Κυπαρισσία, τα Φιλιατρά και τους 
Γαργαλιάνους,  καθώς  επίσης  σε  «Πεδινή  Ζώνη  Αγροτικής  Ανάπτυξης»,  λόγω  του 
χαρακτήρα της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας που διαθέτει. 

Με  βάση  τα  παραπάνω  δεδομένα,  το  προγραμματικό  μέγεθος  για  το  μόνιμο 
πληθυσμό το έτος 2023 εκτιμάται ως εξής: 

� Στο διάστημα της δεκαετίας 2001-2011 δεχόμεθα ρυθμό μεταβολής σε σύνολο Δήμου 
ίδιο με αυτόν της πρόσφατης δεκαετίας 1991-2001, άρα το προγραμματικό μέγεθος 
του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου εκτιμάται για το έτος 2011 σε 10.645 μονίμους 
κατοίκους. 

� Στο  διάστημα  2011-2023  δεχόμεθα  ρυθμό  αύξησης  του  μόνιμου  πληθυσμού  σε 
σύνολο Δήμου της τάξης του 30% σε σχέση με τον Ε.Ρ.Μ. 2001-2011, λόγω των 
ευμενών χωρικών μετασχηματισμών που αναμένονται στην περιοχή του Δήμου, άρα 
το  προγραμματικό  μέγεθος  πληθυσμού  για  το  έτος  2023  εκτιμάται  σε  16.510 
μονίμους κατοίκους. 

Ο επιμερισμός του μεγέθους του μόνιμου πληθυσμού ανά Δ.Δ. για τα έτη 2011 και 2023 
πραγματοποιείται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Στον ίδιο Πίνακα,   γίνονται  και  οι  αντίστοιχες προβολές για τον εποχιακό πληθυσμό, 
έτους  2023,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  πληθυσμιακή  συμβολή  της  Π.Ο.Τ.Α.,  η  οποία 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 8.250 εργαζόμενους στη φάση πλήρους ανάπτυξής της για τα 
τμήματα Ρωμανού και Πύλου, ο δε Δήμος Γαργαλιάνων εκτιμάται ότι έχει τη δυνατότητα 
να προσελκύσει ικανοποιητικό μερίδιο λόγω της γειτνίασής του με το τμήμα Ρωμανού, το 
οποίο και προηγείται χρονικά. 

Επίσης,  λαμβάνεται  υπόψη και  η  προοπτική  μεγιστοποίησης  της ελκυστικότητας  της 
περιοχής  μελέτης,  αφενός ως ζώνης ήπιας ανάπτυξης παραθεριστικής  κατοικίας,  και 
αφετέρου  ως  νέας  περιοχής  τουριστικών  επενδύσεων,  λόγω  της  αύξησης  της 
προσπελασιμότητάς  της  και  του  ενδιαφέροντος  φυσικού  περιβάλλοντος  που  τη 
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χαρακτηρίζει για ανάπτυξη παραθερισμού, τουριστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών 
αναψυχής. 

Μετά τα παραπάνω ως εποχιακός πληθυσμός έτους 2023 λαμβάνεται το μέγεθος 24.521 
άτομα,  μέγεθος  που,  εφόσον  επιτευχθεί,  διαφοροποιεί  δραστικά  τη  σημερινή 
παραγωγική ταυτότητα του Δήμου ως ζώνης παραθεριστικής κατοικίας και  τουριστικά 
αναπτυσσόμενης  περιοχής,  με  εμβέλεια,  όχι  μόνο  στο  Ν.Δ.  τμήμα  της  περιφέρειας 
Πελοποννήσου, αλλά και γενικότερα στην Πελοπόννησο – Δυτική Ελλάδα (Καλαμάτα, 
Πάτρα),  ή  και  την  Αττική,  λόγω  της  αυξημένης  προσπελασιμότητας  η  οποία 
προδιαγράφεται.

Επισημαίνεται ότι για τον επιμερισμό του μεγέθους του εποχιακού πληθυσμού ανά Δ.Δ. 
ελήφθησαν υπόψη οι κατευθύνσεις του Δήμου αναφορικά με τη χωρική κατανομή του 
νέου ρόλου της περιοχής μελέτης, ειδικά ως προς τον παραθερισμό και τις τουριστικές 
δραστηριότητες,  θεωρώντας  ότι  η  προσφορά  οικιστικής  γης  με  προορισμό  την 
παραθεριστική  κατοικία  και  τις  τουριστικές  επενδύσεις  συνιστά  προϋπόθεση  για  την 
επίτευξη μιας παραγωγικής αναδιάρθρωσης στον τριτογενή τομέα, σε συνδυασμό με την 
αναδιάρθρωση της γεωργίας – κτηνοτροφίας στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων πόλης 
– υπαίθρου και της πολυαπασχόλησης με συμπληρωματικά εισοδήματα από πολλαπλές 
πηγές. 

Πίνακας:  Προγραμματικά  μεγέθη  πληθυσμού  σε  επίπεδο  Δήμου  και  Δημοτικών  
Διαμερισμάτων, έτους 2023

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Μόνιμος 

Πληθυσμός
1991

Μόνιμος 
Πληθυσμός

2001

Μ.Ε.Ρ.Μ. 
1991-2001

Μόνιμος 
Πληθυσμός

2011

Μόνιμος 
Πληθυσμός

2023

Εποχικός 
Πληθυσμός

2023

Δ.Δ.Γαργαλιάνων 5,438 6,317 0.01510 6,317 11,470 8,914

Δ.Δ.Βάλτας 279 356 0.02467 356 730 1,698

Δ.Δ.Λεύκης 283 293 0.00348 293 380 4,733

Δ.Δ.Μαραθοπόλεως 391 739 0.06573 739 2,122 1,044

Δ.Δ.Μουζακίου 343 404 0.01650 404 695 225

Δ.Δ.Πύργου Τριφυλίας 816 830 0.00170 830 1,034 2,245

Δ.Δ.Φλόκας 56 59 0.00523 59 79 2,698

ΠΕΡΠΟ 1 1,482

ΠΕΡΠΟ 2 1,482

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 7,606 8,998 0.01695 10,645 16,510 24,521

Στο κεφάλαιο Π2 της παρούσας μελέτης για την Οργάνωση των χρήσεων γης και την 
προστασία  του  περιβάλλοντος,  με  βάση  την  εκτίμηση  της  επιθυμητής  θεωρητικής 
πυκνότητας  ανά οικισμό,  καθώς  και  της  χωρητικότητας  των  υφιστάμενων οικιστικών 
υποδοχέων, και σε συνδυασμό με τις προβολές του πληθυσμού, μόνιμου και εποχιακού, 
για  το  έτος  Στόχο  2023,  πραγματοποιείται  ο  επιμερισμός  του  προγραμματικού 
πληθυσμού ανά οικισμό, υπολογίζονται δε επιπλέον οι αναγκαίες οικιστικές επεκτάσεις 
για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού (μόνιμου και εποχιακού /παραθεριστές, 
τουρίστες).

Π.1.2.ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Χάρτης Π1)
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Τα  κύρια  στοιχεία  του  προτύπου  χωρικής  οργάνωσης  και  οικιστικής  ανάπτυξης  του 
Δήμου Γαργαλιάνων, σε συνάρτηση με τους ευρύτερους άξονες ανάπτυξης 
στοιχειοθετούνται ως εξής:

Ο ευρύτερος χώρος – Δυτική Πελοπόννησος – Τριφυλία /Πυλία

Η θέση των Γαργαλιάνων στο εξελισσόμενο ευρύτερο χωρικό πλαίσιο προσδιορίζει τις 
ευκαιρίες, αλλά και τους περιορισμούς ως προς τις προοπτικές χωρικής ανάπτυξης του 
Δήμου. Η μάλλον έκκεντρη θέση του Δήμου σε σχέση με τον κύριο αναπτυξιακό άξονα 
της χώρας που απολήγει στην Καλαμάτα, με ασθενή τη διασύνδεση του τμήματός του 
από Τρίπολη, έως Καλαμάτα, καθιστούσε μέχρι σήμερα την εξάρτηση του Δήμου από 
αυτόν λιγότερο σημαντική. 

Στις  σημερινές  όμως  συνθήκες,  η  περιοχή  του  Δήμου  ευνοείται  σε  σχέση  με  τους 
προτεινόμενους  από  το  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.  άξονες  ανάπτυξης  της  περιφέρειας 
Πελοποννήσου, κατ’ αρχήν διότι μέσω της Κυπαρισσίας συνδέεται ευχερέστερα με τον 
άξονα ανάπτυξης Καλαμάτα – Κυπαρισσία – Πάτρα – Ρίο /Αντίρριο, Δυτικός Άξονας, 
διεθνούς  /Ευρωπαϊκής  εμβέλειας,  αφετέρου  δε  διότι  εντάσσεται  στο  δευτερεύοντα 
/περιφερειακής  εμβέλειας  άξονα  ανάπτυξης  Καλαμάτα  –  Μεσσήνη  –  Πύλος  – 
Γαργαλιάνοι  –  Φιλιατρά  –  Κυπαρισσία,  μέσω  του  προτεινόμενου  περιφερειακής 
εμβέλειας οδικού άξονα, ο οποίος διασυνδέει το νότιο - δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου 
και  το  ενσωματώνει  στο  εθνικό  σύστημα  αξόνων  ανάπτυξης,  αναβαθμίζοντας  την 
προσιτότητα της περιοχής του Δήμου.

Οι παραπάνω ευρύτερες εξελίξεις και χωροταξικές προοπτικές αναμένεται να αμβλύνουν 
προοδευτικά  τον  παραδοσιακό  δυϊσμό  της  περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  να 
ευνοήσουν μια πλέον πολυκεντρική χωρική οργάνωση.

Κατά συνέπεια, στην προοπτική των 15 ετών από τη θεσμοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ. του 
Δήμου, εμφανίζεται καθοριστική η δυνατότητα διάχυσης αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 
σε  ένα  δίκτυο  δευτερευόντων  πόλων  με  κέντρο  την  πρωτεύουσα  του  Νομού,  την 
Καλαμάτα, στο οποίο ο Δήμος Γαργαλιάνων μπορεί να διεκδικήσει ένα ισχυρό μερίδιο, 
ως  Αγροτική  περιοχή  με  δυνατότητες  ανάπτυξης  γεωργικών  και  τουριστικών 
δραστηριοτήτων,  σύμφωνα  και  με  το  ρόλο  που  το  εγκεκριμένο  Π.Π.Χ.Α.Α.  της 
Πελοποννήσου  προσδίδει  στην  περιοχή  μελέτης,  αλλά  και  ως  τουριστικά 
αναπτυσσόμενη περιοχή, σύμφωνα με το ρόλο που το Σχέδιο Κ.Υ.Α. του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. 
για  τον Τουρισμό προσδίδει  στην  περιοχή του Δήμου,  τόσο με  εναλλακτικές  μορφές 
τουρισμού, όσο και με δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού, ως δευτερεύον πόλος με 
κέντρο θαλάσσιου τουρισμού το αστικό κέντρο της Καλαμάτας.

Εξάλλου και το αστικό κέντρο της Καλαμάτας αναμένεται να βελτιώσει τη θέση του στην 
ιεραρχία  των  πόλεων  της  χώρας,  ως  περιφερειακό  κέντρο  με  τριτογενείς 
δραστηριότητες,  εμπορευματικό  κέντρο,  πόλος  ευρύτερης  εμβέλειας  πολιτιστικών  και 
τουριστικών  δραστηριοτήτων  και  εν  δυνάμει  συγκοινωνιακός  κόμβος  συνδυασμένων 
μεταφορών, έδρα τμημάτων ή σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και 
ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ, ΤΕΙ. Η μετεξέλιξη αυτή της Καλαμάτας αναμένεται να 
οδηγήσει  σε  παραπέρα  διάχυση  αναπτυξιακών  δραστηριοτήτων  στην  περιοχή  του 
Δήμου Γαργαλιάνων.

Η Τριφυλία και το σχετικά πυκνό δίκτυο οικισμών θα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό 
χώρο αγροτικών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα, στις παραλιακές κυρίως περιοχές, 
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θα αναπτύσσονται δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής, που ήδη εμφανίζονται κατά 
μήκος  του  Κυπαρισσιακού  κόλπου  (Καλό  Νερό),  πάντοτε  βέβαια  σε  σχέση  με  την 
καταλληλότητα των ακτών και το γενικότερο φυσικό περιβάλλον και τοπίο.

Η Πύλος, ως βασικός πόλος της Δυτικής Μεσσηνίας, με την αναμενόμενη ανάπτυξή της, 
θα αποτελέσει ανταγωνιστικό κέντρο, αλλά ταυτόχρονα περιοχή από την οποία μπορεί 
να διαχυθεί η ανάπτυξη λειτουργιών τουρισμού – αναψυχής.

Τέλος,  ο  ορεινός  όγκος  της  Κεντρικής  Μεσσηνίας,  που  αποτελεί  φραγμό  προς  τα 
ανατολικά,  μπορεί  να  υποδεχθεί  δραστηριότητες  ορεινού  τουρισμού.  Ο  Δήμος 
Γαργαλιάνων καταλαμβάνει μικρή ορεινή έκταση, κατά συνέπεια η εξέλιξη αυτή αφορά 
περισσότερο  άλλους  Δήμους  που  μοιράζονται  αυτό  το  ορεινό  οικοσύστημα. 
Επισημαίνεται πάντως, ότι η ένταξη της περιοχής του Δήμου σε συνδυασμένα τουριστικά 
κυκλώματα ενοποίησης και διασύνδεσης του παραθαλάσσιου τουρισμού αναψυχής, με 
τον εναλλακτικό τουρισμό του ορεινού χώρου (φυσιολατρικός, περιηγητικός τουρισμοός) 
θα ήταν επιβεβλημένη και ρεαλιστική.

Γεωγραφικά στοιχεία – ανάγλυφο και υδρογραφικό δίκτυο

Η βασική χωρική δομή του Δήμου περιγράφεται με σαφήνεια από τα δύο χαρακτηριστικά 
ομαλά επίπεδα, τα οποία ορίζει η γεωλογική «ασυνέχεια» του βραχώδους σχηματισμού 
που διατρέχει από βορρά προς νότο την εδαφική έκταση του Δήμου.

Το πρώτο  επίπεδο,  προς  το  θαλάσσιο  μέτωπο,  είναι  η  πεδιάδα  του ελαιώνα και  το 
δεύτερο, ανατολικά των Γαργαλιάνων, είναι οι αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας, μέχρι 
τις παρυφές του ορεινού όγκου. Λειτουργικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, δηλαδή 
χαρακτηριστικά χρήσεων γης, μπορούν να προσδιορίσουν και την ανάγκη ορισμού μιας 
παραλιακής ή, κατ’ άλλους, «παράκτιας» ζώνης, σε βάθος 2 χλμ. από την ακτογραμμή.

Ο Δήμος περιλαμβάνει και ένα νησί – την Πρώτη – σε άμεση σχέση με τον απέναντι  
οικισμό της Μαραθόπολης.

Σημαντικό στοιχείο του υδρογραφικού δικτύου που διασχίζει από τα ανατολικά προς τα 
δυτικά το Δήμο μέχρι σχεδόν και την ορεινή ενδοχώρα είναι το σύστημα ρεμάτων και 
ήπιων  κοιλάδων  που  καταλήγει  στον  κυριότερο  χείμαρρο,  το  Λαγκούβαρδο,  βόρειο 
σύνορο  του  Δήμου  Γαργαλιάνων.  Το  δίκτυο  αυτό,  μαζί  με  τα  περί  αυτό  δασικά 
συστήματα και υγροτόπους στα παράλια, δημιουργεί  ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο 
φυσικού περιβάλλοντος.

Τα γεωφυσικά  – γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής  μελέτης εξακολουθούν να 
συνιστούν βασικό – αναλλοίωτο χωρικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο οικοδομείται μια νέα 
χωροταξική  οργάνωση της  περιοχής,  η  οποία θα  απηχεί  τον  κυρίαρχο  ρόλο της  σε 
διασύνδεση με την ευρύτερη ζώνη που την περιβάλλει. Κατά συνέπεια, η διατήρηση και 
προστασία των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος του εξωαστικού χώρου πρέπει να 
αποτελεί προϋπόθεση κατά τον καθορισμό των χρήσεων γης. 

Παραγωγικές δραστηριότητες

Η δομή των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο χώρο διαμορφώνεται από την ιστορικά 
προσδιορισμένη  κατάσταση  αγροτικής  ανάπτυξης,  το  ανάγλυφο  και  τα  εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά.
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Το πεδινό παραλιακό τμήμα καταλαμβάνεται  σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον ελαιώνα, 
ενώ στην ενδοχώρα οι καλλιέργειες ποικίλλουν, με σχετικά ασυνήθιστα μεγάλο ποσοστό 
της έκτασης να καταλαμβάνεται από αμπελώνες. Μονάδες μικρής κλίμακας, σχετικές με 
τη  μεταποίηση  αγροτικών  προϊόντων,  μπορούν  να  χωροθετούνται  διάσπαρτες  στο 
πεδινό  τμήμα  του  ελαιώνα,  όμως  στις  προτεινόμενες  επεκτάσεις  προβλέπεται  η 
δημιουργία βιομηχανικού – βιοτεχνικού πάρκου για τη συγκέντρωση μονάδων χαμηλής ή 
και μέσης όχλησης, υπό προϋποθέσεις.

Ο τουρισμός και οι εγκαταστάσεις αναψυχής γενικότερα, αναπτύσσονται κατά μήκος της 
παραλιακής ζώνης, όπως αυτή ορίζεται από το οδικό δίκτυο, ενώ δυνατή είναι επιπλέον 
η δημιουργία τουριστικών μονάδων και στο εσωτερικό του ελαιώνα, σε συνδυασμό με 
πολυ-δραστηριότητες  που  να  συνδυάζουν  τον  εναλλακτικό  τουρισμό  με  το  αγροτικό 
τοπίο και τις καλλιέργειες.

Προβλέπεται και ήδη αναπτύσσεται το μεγάλο οργανωμένο συγκρότημα τουρισμού με το 
θεσμικό  πλαίσιο  της  Π.Ο.Τ.Α.  στο  άκρο  του  Δήμου  και  στη  νότια  απόληξη  της 
τουριστικής  ζώνης που φέρει  το  όνομα «Π.Ο.Τ.Α.  Ρωμανού»,  βρίσκεται  δε  στο Δ.Δ. 
Λεύκης,  κοντά στον οικισμό Τραγάνα.  Η χωροθέτηση αυτή αναμένεται  να επηρεάσει 
θετικά το παραγωγικό δυναμικό, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο 
ενδογενές  παραγωγικό  δυναμικό,  προτείνεται  δε  να  αξιοποιηθεί  με  υποστήριξη  των 
τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή του Δήμου, τόσο των οργανωμένων με ζώνες 
Τουρισμού – Αναψυχής, όσο και των διάσπαρτων σε κατάλληλες εκτεταμένες ζώνες του 
παράκτιου μετώπου και της αγροτικής ενδοχώρας.  

Οδικό δίκτυο

Ο  προγραμματιζόμενος  νέος  κλάδος  της  εθνικής  οδού  περιφερειακής  σημασίας 
Κυπαρισσίας – Πύλου με νέα χάραξη στην πεδιάδα, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη 
περιμετρική των Γαργαλιάνων, οριστικοποιεί το οδικό δίκτυο, επηρεάζοντας σημαντικά 
τόσο τη δομή και  εξέλιξη της πόλης,  όσο και  του αγροτικού χώρου του ελαιώνα. Το 
δίκτυο συμπληρώνεται με δύο προτεινόμενους άξονες, τον παραλιακό και τον ορεινό, 
που  διαμορφώνονται  επί  το  πλείστον  πάνω  στα  ίχνη  ήδη  λειτουργούντων  οδικών 
τμημάτων, συνδέοντας τις περιοχές αυτές με τις αντίστοιχες των όμορων δήμων. Εκτός 
από την ολοκλήρωση του τοπικού αυτού δικτύου, προτείνονται ορισμένες παρακάμψεις 
των οικισμών, όταν αυτοί διασχίζονται από οδούς υπερτοπικής σημασίας.

Το οικιστικό δίκτυο

Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου είναι σήμερα ισχυρά μονοκεντρικό, με τους Γαργαλιάνους 
ενταγμένους  σχεδόν  κεντροβαρικά  στο  χώρο  του  Δήμου.  Με  την  ισχυρή  αυτή 
μονοπολικότητα  το  οικιστικό  δίκτυο  διαμορφώνει  τα  γύρω  χωριά  και  τα  παραλιακά 
οικιστικά  σύνολα,  ως  αστερισμό  οικιστικών  ενοτήτων  τύπου  συνοικίας  που,  με  τις 
ευκολίες μετακινήσεων, είναι και αυτά «γειτονιές» των Γαργαλιάνων. 

Βασικός στόχος της πρότασης οικιστικής  οργάνωσης,  με σκοπό να ενισχυθεί  όλο το 
δίκτυο, είναι η ενδυνάμωση του ρόλου της πόλης των Γαργαλιάνων, κυρίως στον τομέα 
των  υπηρεσιών,  συμπληρωματικά  με  την  Κυπαρισσία  και  την  Πύλο,  αλλά  και  η 
ανάπτυξη της Μαραθόπολης, ως δευτερεύοντος, συμπληρωματικού οικιστικού κέντρου 
με ακτίνα επιρροής το σύνολο της παραλιακής ζώνης. 
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Η Π.Ο.Τ.Α., ιδιαίτερα δε η ανάπτυξη του τμήματος Ρωμανού, εισάγει στην εικόνα του 
οικιστικού δικτύου έναν νέο πόλο. Πρόκειται για ριζική αλλαγή στην περιοχή των νότιων 
παραλίων που εισάγεται ως εξωτερική παρέμβαση στο χώρο, αλλά ανήκει πλέον στο 
τοπικό οικιστικό σύστημα Γαργαλιάνων – Χώρας – Πύλου.

Αν  και  άκρως  διαφορετικό  οικιστικό  σύνολο,  η  Π.Ο.Τ.Α.  Ρωμανού  συγκρίνεται  σε 
μέγεθος με την ίδια την οικιστική περιοχή των Γαργαλιάνων, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεινόμενων επεκτάσεων,  κυρίως  προς  το  νότο και  σε  σχέση με  την  περιμετρική 
αρτηρία παράκαμψης του κέντρου. Η σχέση αυτών των δύο οικιστικών περιοχών και ο 
βαθμός  ανάπτυξης  εξαρτήσεων  και  ανταλλαγών  εξαρτάται  από  την  ανάπτυξη 
συνεργασιών,  αλλά  και  από  την  ανάδειξη  της  πόλης  των  Γαργαλιάνων  και  του 
ευρύτερου περιβάλλοντος ως κέντρου υπηρεσιών όχι μόνο του αγροτικού τομέα, όπως 
συμβαίνει σήμερα, αλλά και των νέων δραστηριοτήτων τουρισμού – αναψυχής.

Ο  ρόλος  αυτός  περιλαμβάνει  την  παροχή  υπηρεσιών  υποδομής  για  την  Π.Ο.Τ.Α. 
(υπηρεσίες,  προμήθειες,  στέγαση  προσωπικού),  αλλά  και  φιλοξενίας  ημερήσιων 
δραστηριοτήτων του εποχικού πληθυσμού της Π.Ο.Τ.Α.

Αναγκαία προϋπόθεση τόσο για τους Γαργαλιάνους και τη Μαραθόπολη, όσο και για 
τους υπόλοιπους οικισμούς, είναι η σταδιακή βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος με 
πρωτοβουλίες αναπλαστικού χαρακτήρα, με συνεργασία Δήμου και ιδιωτών.

Απασχόληση και αναπτυξιακό πρότυπο

Η  περιοχή  μελέτης  βρίσκεται  σε  μεταβατική  φάση,  ως  προς  το  παραγωγικό  της 
πρότυπο.  Χαρακτηριστικό  στοιχείο  της φάσης αυτής  αποτελεί  ο  εκσυγχρονισμός  της 
αγροτικής  δραστηριότητας  και  η  τουριστική  και  οικιστική  δραστηριότητα.  Παρά  τη 
διαφοροποίηση,  σταδιακά,  του  παραγωγικού  προτύπου  της  περιοχής,  κύρια  πηγή 
εισοδήματος  παραμένουν  οι  αγροτικές  δραστηριότητες,  ενώ  στην  έδρα  του  Δήμου 
σημαντική θέση καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες. Οι αναπτυξιακές προοπτικές, συνεπώς, 
συνδέονται  άμεσα  με  την  ολοκλήρωση  αυτής  της  μεταβατικής  διαδικασίας  και  τη 
λειτουργική συγκρότηση του Δήμου, σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο τόσο σε οικονομικό, 
όσο και σε χωρικό επίπεδο, στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων πόλης – υπαίθρου, με 
ανάπτυξη  πολυδραστηριότητας  και  συμπληρωματικών  εισοδημάτων  από  πολλαπλές 
πηγές.

Η απασχόληση στην περιοχή θα εξακολουθήσει να κινείται γύρω από τρεις άξονες, τον 
πρωτογενή  τομέα,  την  οικιστική  δραστηριότητα  και  την  παροχή  υπηρεσιών,  ενώ 
αναμένεται  να  ενισχυθεί  σημαντικά  η  απασχόληση  στον  τουρισμό,  άμεσα  ή  έμμεσα 
συνδεόμενη με τη λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α. (αγροτουρισμός, παραθεριστικός τουρισμός, 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού).

Στον πρωτογενή τομέα μπορεί να θεωρηθεί μια παράλληλη απασχόληση, σύμφωνα με 
το παραδοσιακό πρότυπο στην παραγωγή και μεταποίηση παραδοσιακών προϊόντων 
(ελιά, αμπελουργία και οινοποίηση, κηπευτικά και ανθοκομία, κτηνοτροφία, και αλιεία), 
ενώ σταδιακά τη θέση παραδοσιακών πρακτικών στην παραγωγή και μεταποίηση των 
προϊόντων  αυτών  μπορούν  να  αναλάβουν  σύγχρονες  πρακτικές  οι  οποίες  και  θα 
συμβάλουν  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  των  παραγομένων,  όπως τεκμηριώνουν  τα 
παραδείγματα του κρασιού και της ελιάς, και στη διάθεσή τους στην αγορά.
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Η δευτερογενής  δραστηριότητα  θα  υποστηρίζει  κατά  κύριο  λόγο  τη  μεταποίηση  των 
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, με δημιουργία οργανωμένου υποδοχέα ΒΙΟΠΑ – 
ΒΙΠΑ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση του φυσικού και του ανθρωπογενούς 
τοπίου, καθώς και ανάπτυξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα σε 
ζώνη προστασίας – ανάδειξης  της γεωργικής  γης,  σε συνδυασμό με δραστηριότητες 
αγροτουρισμού.

Η  ενίσχυση  του  τομέα  των  υπηρεσιών  θα  συμβάλει  στην  ενίσχυση  του  ρόλου  των 
Γαργαλιάνων στο δίκτυο μεσαίου μεγέθους αστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής, 
ρόλο  που ήδη  κατέχει.  Το  μέγεθος  και  οι  όροι  της  τουριστικής  ανάπτυξης  που  ήδη 
διαγράφεται ως προοπτική για το Δήμο, θα επηρεαστούν καθοριστικά από την εξέλιξη 
της Π.Ο.Τ.Α. και τον τρόπο που αυτή θα ενταχθεί στην υφιστάμενη δομή του οικιστικού 
δικτύου. Βεβαίως, οι επιπτώσεις θα είναι εντονότερες στη ζώνη της παραλίας.

Η οικοδομική δραστηριότητα θα αναπτύσσεται και αυτή κινούμενη από το παραδοσιακό 
προς το σύγχρονο πρότυπο, διαφυλάσσοντας, όμως, την κλίμακα, τις πυκνότητες και τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά που συντελούν στη διαμόρφωση του οικιστικού τοπίου της 
περιοχής. Η προστασία του φυσικού τοπίου επιβάλλει την αποφυγή της διάχυσης στον 
περιαστικό  χώρο  και  την  ενίσχυση  των  ήδη  υπαρχόντων  οικισμών,  επεκτεινομένων 
κατάλληλα,  στο  πλαίσιο  των  προγραμματικών  μεγεθών  μόνιμου  και  εποχιακού 
πληθυσμού, έτους 2023. 

Τέλος, παράλληλα με τις δραστηριότητες αιχμής που περιγράφονται προηγούμενα, θα 
εξακολουθήσουν  ασκούμενες  σε  εκσυγχρονισμένη  μορφή  οι  δραστηριότητες  που 
ασκούνται και σήμερα στο δευτερογενή και πρωτογενή τομέα.

Η απασχόληση των κατοίκων μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα πρότυπο πολυαπασχόλησης 
σε  συμπληρωματικούς  μεταξύ  τους  κλάδους,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  ποιότητα 
προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  επιτευχθεί  η  μεγιστοποίηση  του 
εισοδήματος  των  απασχολουμένων,  καθώς  αυτοί  μπορούν  να  αναλαμβάνουν, 
ταυτόχρονα,  περισσότερες  δραστηριότητες  αλλά  και  διαφορετικούς  ρόλους  σ’  αυτές 
(εκτελεστικό, διευθυντικό, απασχολουμένου, βοηθητικό, κ.λ.π.).

Προστατευτέα αντικείμενα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

Φυσικό περιβάλλον

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήματα, των οποίων η 
διαδικασία της θεσμικής τους θωράκισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για την περιοχή 
για  ”ένταξη  στο  υπό  κατάρτιση  Πανευρωπαϊκό  Δίκτυο  Προστατευόμενων  περιοχών 
Natura 2000” που, σύμφωνα με τη σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, περιλαμβάνει 
την παραλιακή ζώνη και τις παράκτιες θίνες από Αγία Σωτήρα έως Ρωμανό, καθώς και 
την  παρόχθια  ζώνη  του  χειμάρρου  Σέλα  έως  την  επαρχιακή  οδό  Μαραθοπόλεως  – 
Γιάλοβας, στο νότιο διοικητικό όριο του Δήμου.

Είναι απαραίτητη, επομένως, η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη θεσμική θωράκισή 
της, ώστε να προστατευθεί από τις παράνομες εκχερσώσεις, την άναρχη δόμηση, το 
παράνομο κυνήγι, τις πυρκαγιές, την υπερβόσκηση, την λαθροϋλοτομία και γενικά όλες 
εκείνες  τις  ανθρωπογενείς  δραστηριότητες  που  ενδεχομένως  διαταράσσουν  την 
ισορροπία των φυσικών χαρακτηριστικών – συστατικών τους.

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                               Β΄ ΣΤΑΔΙΟ40



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

Επί πλέον, η παρούσα μελέτη έχει εντοπίσει τα εξής αξιόλογα στοιχεία φυσικού τοπίου, 
για τα οποία θέτει ειδικούς κανονιστικούς όρους προστασίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται 
στο κεφάλαιο Π2: Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος:

� Νήσος Πρώτη

� Σύστημα ρεμάτων και ειδικότερα το ρέμα του Λαγκουβάρδου, το οποίο εκτός από το 
ρόλο του στο σύστημα απορροής, αποτελεί εξαιρετικό υγρότοπο με καταρράκτες και 
παρόχθια βλάστηση που συνιστούν σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής.

� Ορεινός όγκος Αιγάλεω και δασικές περιοχές

� Γεωλογικός  σχηματισμός  που  διατρέχει  το  Δήμο  από  βορρά  προς  νότο 
(Κουτσουβέρι), σπήλαια, φαράγγια, μεγάλες κλίσεις.

Πολιτιστικό περιβάλλον

Η περιοχή μελέτης, αν και δεν περιλαμβάνει μείζονος σημασίας αρχαιολογικούς χώρους 
και μνημεία, διαθέτει πολλά ίχνη και ευρήματα από την προϊστορική εποχή, την κλασική 
αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρόνους, τα οποία διασπείρονται στο οικιστικό δίκτυο 
και σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου. Ειδικότερα, ίχνη κατοίκησης έχουν επισημανθεί:

� Πρωτοελλαδικής περιόδου (3000 – 2000 π.Χ.) στη θέση Όρντινες, βορειοδυτικά των 
σημερινών  Γαργαλιάνων,  σε  απόσταση  7  χλμ.,  πάνω  από  τον  όρμο  του 
Λαγκουβάρδου και κοντά στην νότια όχθη του ποταμού.

� Μεσοελλαδικής περιόδου (2000 – 1600 π.Χ.) στη θέση Τσούκα, 3 χλμ. ανατολικά 
των Γαργαλιάνων, στη θέση Κάνταμο, 4 χλμ. μεσημβρινά της πόλεως και στη θέση 
Κάναλος, σε απόσταση 4 χλμ. δυτικά της.

� Υστεροελλαδικής περιόδου (1600 – 1400 π.Χ.) στη θέση Λαγού, 7,5 χλμ. ανατολικά 
των Γαργαλιάνων.

� Κλασικών χρόνων στη θέση Ντάβανου, 2,5 χλμ. νότια των Γαργαλιάνων.

� Ελληνιστικών χρόνων στη θέση Χουχλαστή, 4 χλμ. δυτικά των Γαργαλιάνων.

� Ρωμαϊκών χρόνων στη θέση Βρυσόμυλος, 7 χλμ. νότια των Γαργαλιάνων

� Βυζαντινών χρόνων στη θέση Κουτσουβέρι, 2,5 χλμ. βόρεια των Γαργαλιάνων.

Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι υπάρχουν στον Κάναλο και στο Μέγα Κάμπο (ΦΕΚ 635 
Β’/2000), με λείψανα ταφικής και οικιστικής χρήσης της εποχής του χαλκού, καθώς και 
στο  Διαλισκάρι  Μαραθόπολης  (ΦΕΚ  1527  Β’/2001),  όπου  έχει  εντοπιστεί  έπαυλη 
υστερορωμαϊκής περιόδου, με ενδείξεις πρωϊμότερης χρήσης.

Επιπλέον, κοντά στον οικισμό της Τραγάνας υπάρχουν θολωτοί τάφοι της εποχής του 
Νέστορα, ενώ ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει  η Νήσος Πρώτη, όπου 
σώζονται  ερείπια  ακροπόλεως,  μυκηναϊκής  ή  προ-κλασικής  εποχής  με  τείχος  και 
κυκλοτερή πυργίσκο. Στο νησάκι υπήρχε και ναός της Ευπλοίας Αρτέμιδος, στη θέση του 
οποίου μεταγενέστερα χτίστηκε ναΐδιο της Παναγίας.
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Η σήμανση και η ανάδειξη των περιοχών αρχαιολογικού ή και γενικότερου πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος  και  η  ένταξή  τους  σε  ένα  δίκτυο  διαδρομών,  αν  και  δεν  μπορεί  να 
συγκροτήσει  έναν αυτόνομο πόλο έλξης επισκεπτών, μπορεί  ωστόσο να ενταχθεί  σε 
ευρύτερα δίκτυα του Νομού ή να εμπλουτίσει το ενδιαφέρον για τους επισκέπτες που 
ούτως ή άλλως έρχονται στην περιοχή.

Π.1.3 ΡΌΛΟΙ ΟΙΚΙΣΜΏΝ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ 

Η δομή του οικιστικού δικτύου όπως αναπτύσσεται προσδιορίζει και τον κυρίαρχο ρόλο 
των Γαργαλιάνων, ως κέντρο από το οποίο εξαρτώνται όλοι οι οικισμοί, ακόμη και οι 
παραλιακοί.

Μια ομάδα έξη οικισμών με κοινά χαρακτηριστικά τάσεων και αντίστοιχων πιέσεων στο 
περιβάλλον είναι αυτοί που εντάσσονται στην παραλιακή ζώνη, η Μαραθόπολη και το 
Βρομονέρι σε άμεση επαφή με το θαλάσσιο μέτωπο και οι  άλλοι τέσσερις (Κάναλος, 
Βατιάς, Ρίκια και Πηγάδια) στα ενδότερα.

Η Μαραθόπολη παίζει  το ρόλο του κεντρικού οικισμού υπηρεσιών για τη ζώνη αυτή, 
όπου  και  σταδιακά  μεταφέρονται  υπηρεσίες  ως  «επεκτάσεις»  δραστηριοτήτων  των 
Γαργαλιάνων, άρα προοπτικά λειτουργεί ως δίπολο με τους Γαργαλιάνους.

Το Βρομονέρι,  χαρακτηριστικός  παραθεριστικός παραλιακός οικισμός,  παρέχει  την εν 
δυνάμει  δυνατότητα  εξειδίκευσης  και  δραστηριοποίησης  σε  ιαματικό  κέντρο 
περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου.

Οι λοιποί παραλιακοί οικισμοί υφίστανται, όπως και όλη η ζώνη, τις περί το βασικό τους 
πυρήνα  πιέσεις  ανάπτυξης  τουριστικών  υποδομών,  αλλά  κυρίως  παραθεριστικής 
κατοικίας  που  θα  συνεχίσει  να  πραγματοποιείται,  για  ιδιόχρηση  ή  και  με 
επιχειρηματικούς όρους.

Οι υπόλοιποι οικισμοί  της ενδοχώρας θα διατηρούν τον ισχυρό αγροτικό χαρακτήρα, 
αναφερόμενοι σχεδόν για όλες τις υπηρεσίες στους Γαργαλιάνους. Εκεί, και σε σημεία 
στρατηγικού  ενδιαφέροντος,  μπορεί  να  αναπτύσσονται  μονάδες  αγροτουριστικών 
καταλυμάτων και εστίασης τόσο για την εξυπηρέτηση του τουριστικού πληθυσμού αλλά 
και της αναψυχής των ίδιων των κατοίκων του κέντρου των Γαργαλιάνων.

Σημαντικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του νέου οικισμού, της ΠΟΤΑ Ρωμανού, εφόσον 
αναπτυχθούν δικτυώσεις με το υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο του Δήμου, κυρίως δε με τους 
Γαργαλιάνους, ως εμπορικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής μελέτης, επιπλέον δε 
εφόσον συντονιστεί ο νέος οικισμός με τα σχεδιασμένα δίκτυα φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος  της  ευρύτερης  περιοχής  αναφοράς  των  Γαργαλιάνων,  ως  οικιστικού 
κέντρου 3ου επιπέδου. 
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Πίνακας: Οικισμοί και πληθυσμοί αυτών σύμφωνα με τα υψόμετρα τους ανά υψομετρικές ζώνες

Ονομασίες υψόμετρο πληθυσμός 1991 % Μορφολογία 
Εδάφους*

Οικισμοί με υψόμετρο 0 - 30 m   

Δ.Δ.Γαργαλιάνων   

Βρομονέριον,το
10 17

 -

Δ.Δ.Μαραθοπόλεως   

Μαραθόπολις,η 10 418 Π

Σύνολο 435 5,7%

Οικισμοί με υψόμετρο 30 - 200 m   

Δ.Δ.Γαργαλιάνων   

Πηγάδια,τα 35 13  -

Βατιάς,ο 50 15  -

Ρίκια,τα 50 5  -

Κάναλος,ο 60 44  -

Χοχλαστή,η 90 32  -

Δ.Δ.Μαραθοπόλεως   

Πρώτη,η (νησίς)
40 0

 

Δ.Δ.Λεύκης  

Τραγάνα,η 80 87
 

Σύνολο 196 2,6%  

Οικισμοί με υψόμετρο 200 - 540 m   

Δ.Δ.Βάλτας   

Βάλτα,η 260 284  Π

Δ.Δ.Γαργαλιάνων   

Γαργαλιάνοι,οι
300 5.184

 Π

Δ.Δ.Λεύκης   

Λεύκη,η
250 206

 Π

Δ.Δ.Μουζακίου   

Μουζάκιον,το
480 399

 Η

Δ.Δ.Πύργου Τριφυλίας   

Πύργος,ο
400 839

 Η
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Δ.Δ.Φλόκας     

Φλόκα,η
360 66

 Π

Σύνολο  6.978 91,7%  

Οικισμοί με υψόμετρο 540 - 1100 m   
- - -   

Πηγές: ΕΣΥΕ, "Λεξικό των Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελλάδος" και "Κατανομή της Εκτάσεως της 
Ελλάδος κατά Βασικές Κατηγορίες Χρήσεως" (στοιχεία απογραφής 1991)

Επεξεργασία: Ομάδα Μελέτης

Π.1.4 ΑΝΆΔΡΑΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΌ  -  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ 

Το Γ.Π.Σ. του Δήμου Γαργαλιάνων παρέχει  τους όρους για την επίτευξη των στόχων 
χωρικής  ανάπτυξης  που  έχουν  τεθεί,  στοιχειοθετώντας  το  Πρότυπο  της  περιοχής 
μελέτης  στο  χρονικό  ορίζοντα  των  15  ετών  από  την  έγκρισή  του,  τόσο  μέσω  των 
ρυθμίσεων της χωρικής οργάνωσης του αστικού και περιαστικού – εξωαστικού χώρου 
στο σύνολο της έκτασης του Δήμου και η οποία περιγράφεται αναλυτικά στα επόμενα 
κεφάλαια  της  μελέτης,  όσο  και  μέσω  των  δράσεων  και  προγραμμάτων  τα  οποία 
απαιτούνται για την εφαρμογή των προβλέψεων του Γ.Π.Σ. 

Η χωρική οργάνωση που προτείνεται,  εξασφαλίζει  την προστασία της γεωργικής γης 
που  αποτελεί  δυναμικό  τομέα  δραστηριοτήτων  για  το  Δήμο,  αλλά  και  των  φυσικών 
πόρων και του τοπίου. 

Παράλληλα,  ενθαρρύνει  και  υποστηρίζει  τον  προαλειφόμενο  ρόλο  της  περιοχής  του 
Δήμου,  ως  αναπτυσσόμενης  τουριστικά  περιοχής  με  αυξημένη  κεντρικότητα, 
παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού – πολιτισμού – 
αναψυχής, αλλά και παραθερισμού, σε ευρείες κατηγορίες περιοχών, τόσο σε σχέση με 
το θαλάσσιο μέτωπο, όσο και σε σχέση με τον λοιπό αγροτικό κα ορεινό χώρο. 

Η πρόταση εξασφαλίζει επίσης τις αναγκαίες θέσεις για την εγκατάσταση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων  τουρισμού  –  αναψυχής,  πολιτισμού  –  ψυχαγωγίας,  καθώς  και 
βιοτεχνίας, σε κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση του φυσικού 
και του ανθρωπογενούς τοπίου. 

Προβλέπει ικανές επεκτάσεις για την πόλη των Γαργαλιάνων, έτσι ώστε να ανταποκριθεί 
στον  ενισχυμένο  ρόλο  της  στο  οικιστικό  δίκτυο  (τριτογενείς  υπηρεσίες,  κοινωνικός 
εξοπλισμός, πληθυσμιακή αύξηση κλπ), καθώς και για τους οικισμούς της Μαραθόπολης 
και του Πύργου, ενώ προτείνεται οριοθέτηση όλων των υπόλοιπων οικισμών. Τέλος, η 
πρόταση διασφαλίζει  τις  αναγκαίες  προϋποθέσεις  για  την  ανάπτυξη  παραθεριστικών 
δραστηριοτήτων στην παραλιακή ζώνη, αλλά και στον υπόλοιπο Δήμο. 
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Π.2.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΧΡΗΣΕΩΝ  ΓΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Ως Γενικές Αρχές σχεδιασμού για την οργάνωση των χρήσεων γης και της προστασίας 
περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Γαργαλιάνων τίθενται:

� Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων

� Η  ισόρροπη  και  αλληλοστηριζόμενη  ανάπτυξη  αστικού,  περιαστικού  και 
αγροτικού χώρου

� Η  λειτουργικότητα  της  χωρικής  συσχέτισης  παραγωγικών  ζωνών  και  ζωνών 
κατοικίας, με βάση τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης εργασίας – κατοικίας

� Η  διατήρηση  και  ανάδειξη  της  πολιτιστικής,  αρχιτεκτονικής  και  ιστορικής 
κληρονομιάς

� Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και την ύπαιθρο. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι προτεινόμενες περιοχές ρυθμίσεων του 
Γ.Π.Σ.  στον  εξωαστικό  χώρο,  δηλαδή  στο  χώρο  εκτός  των  οικισμών,  όπως  και  οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις για τις περιοχές των σχεδίων πόλεως των ορίων των οικισμών, 
καθώς  και  των  ορίων  των  προς  πολεοδόμηση  περιοχών.  Η  κατάταξη  ακολουθεί  τις 
προδιαγραφές  σύνταξης  του  Γ.Π.Σ.  όπου  διακρίνονται  τρεις  βασικές  κατηγορίες 
ρυθμίσεων: Ι. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), ΙΙ. Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης 
και Δόμησης και  ΙΙΙ. Οικιστικές Περιοχές (για Α – Β κατοικία και Ζώνες Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων).

Οι δύο πρώτες περιοχές συγκροτούν τον εξωαστικό χώρο που σήμερα ρυθμίζεται με τα 
ισχύοντα της «εκτός σχεδίου δόμησης» και συγκεκριμένα το Π.Δ. της 24.5.1985 (ΦΕΚ 
270/Δ/85)  «Τροποποίηση  των  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  των  γηπέδων  των 
κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως 
υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» και με το ΠΔ της 01.07.77. 

Για  κάθε  περιοχή  η  διάρθρωση  του  κειμένου  αποτελείται  από  δύο  μέρη:  τη  γενική 
περιγραφή του χαρακτήρα της περιοχής, ώστε να γίνει κατανοητό πού αποσκοπούν οι 
ρυθμίσεις και την αναλυτική περιγραφή των όρων και περιορισμών. Πρόκειται για ένα 
«προσχέδιο» επί μέρους όρων που θα οριστικοποιηθεί στο Β2΄ Στάδιο της μελέτης και 
αποτελεί  τη  βάση  σύνταξης  του  τελικού  θεσμικού  κειμένου  της  Απόφασης  Γ.Γ. 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Γ.Π.Σ. του Δήμου. 

Για  τις  Περιοχές  Ειδικής  Προστασίας  η  περιγραφή  των  όρων  ακολουθεί  τον  τρόπο 
διατύπωσης που έχει  καθιερωθεί  για  τις  Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Για  τις περιοχές 
ανάπτυξης  δραστηριοτήτων,  Περιοχές  Ελέγχου  Χρήσεων  Γης  και  Δόμησης 
ακολουθούνται διατυπώσεις που βασίζονται στα παρακάτω θεσμικά κείμενα όρων και 
περιορισμών:

� Π.Δ. της 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/85) «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών 
δόμησης  των  γηπέδων  των  κειμένων  εκτός  των  ρυμοτομικών  σχεδίων  των 
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πόλεων και  εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 
οικισμών».  Για  κάθε  μια  περιοχή  γίνεται  μια  επιλογή  των  χρήσεων  που  είναι 
συμβατές μεταξύ τους αλλά και με τον προορισμό κάθε περιοχής. 

� Π.Δ. της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166/Δ/6.3.87) «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων 
Γης». Το θεσμικό αυτό κείμενο έχει ως σκοπό τον καθορισμό χρήσεων εντός των 
«περιοχών των γενικών πολεοδομικών σχεδίων», αφορά χρονολογικά ΓΠΣ του 
Νόμου 1337/83, είναι όμως χρήσιμο και για τις εκτός σχεδίου περιοχές όπου ο 
αγροτικός χώρος αρχίζει να υποδέχεται αστικού τύπου χρήσεις. 

� Π.Δ.  της  01.07.77  (ΦΕΚ  290/Δ/01.09.77)  και  τις  εξειδικεύσεις  χωροθετήσεως 
συγκεκριμένων επαγγελματικών χρήσεων ή οχλουσών εγκαταστάσεων.

� Υ.Α. 51279 (ΦΕΚ 1772/Β/15.12.05) «Καθορισμός δικαιολογητικών,  διαδικασίας 
και  προϋποθέσεων  χωροθέτησης  Περιοχών  Οργανωμένης  Ανάπτυξης 
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) για την ανάπτυξη παραγωγικών και 
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  τριτογενούς  τομέα  καθώς  και 
δραστηριοτήτων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  πειραματικού χαρακτήρα». 

� Βασικά στοιχεία της νομοθεσίας για τα τουριστικά καταλύματα όπως:

o ο Ν.2160 / 93 (ΦΕΚ 118/Β/19-7-93) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 
διατάξεις».

o η  Κ.Υ.Α.  14400  /  24.11.97  (ΦΕΚ  1067/Β/1997)  «Προδιαγραφές 
Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο 
καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/90, όπως ισχύει.

o το Π.Δ. 43 της 07.03.2002 (ΦΕΚ 43/Α) που αφορά την κατάταξη των κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

o το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τις Π.Ο.Τ.Α., καθώς και οι ειδικές ρυθμίσεις για 
την Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Π.2.2.  ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΓΕΘΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ  ΑΝΑ  ΟΙΚΙΣΜΟ, 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ,  ΝΕΟΙ  ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 
(κύριας και παραθεριστικής κατοικίας) 

Π.2.2.1.  Προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού ανά οικισμό, έτους 2023

Στο  πλαίσιο  των  διαπιστώσεων  και  αξιολογήσεων  της  Α’  Φάσης  της  μελέτης,  είχε 
παρατηρηθεί ότι οι οικισμοί του Δήμου εμφάνισαν αύξηση δημογραφικών μεγεθών στο 
διάστημα  της πρόσφατης  δεκαετίας  η  οποία  είχε  εκφραστεί  σχεδόν  στο  σύνολο του 
οικιστικού δικτύου, παράλληλα δε η έδρα του Δήμου, οι Γαργαλιάνοι και ο παραλιακός 
οικισμός της Μαραθόπολης είχαν παρουσιάσει μεγαλύτερο δημογραφικό δυναμισμό και 
σοβαρή  αύξηση  απόλυτων  μεγεθών  πληθυσμού.  Επίσης  στην  πλειονότητα  των 
οικισμών είχε διαπιστωθεί εποχικός πληθυσμός, συνδεόμενος με τον παραθερισμό, ή 
και την εποχική απασχόληση στη γεωργία και κτηνοτροφία, σε συνδυασμό με οικιστικές 
τάσεις  εκτός  σχεδίου  ή  και  αυθαίρετης  δόμησης,  κυρίως  στη  ζώνη  του  παρακτίου 
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μετώπου, από τις οποίες προέκυψαν και οι  άτυποι οικιστικοί  υποδοχείς της περιοχής 
μελέτης, οι οποίοι απογράφτηκαν ως οικισμοί κατά την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. 

Η παραπάνω εικόνα των τάσεων δημογραφικής και οικιστικής εξέλιξης του οικιστικού 
δικτύου  του  Δήμου  συνιστά  μια  βάση  αναφοράς  για  τον  επιμερισμό  των 
προγραμματικών  δημογραφικών  μεγεθών  μόνιμου  και  εποχιακού  πληθυσμού,  σε 
συνδυασμό και με τις κατευθύνσεις του Δήμου προς την ομάδα μελέτης, όσον αφορά τη 
χωρική κατανομή των οικιστικών αναγκών.

Στον  Πίνακα που  ακολουθεί  πραγματοποιείται  ο  επιμερισμός  των  προγραμματικών 
μεγεθών  πληθυσμού,  μόνιμου  και  εποχιακού,  ανά  οικισμό,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα 
αντίστοιχα  προγραμματικά  μεγέθη  που  τέθηκαν  στο  κεφάλαιο  Π1  της  μελέτης  ανά 
Δημοτικό Διαμέρισμα, την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών ανά οικισμό, καθώς και 
τις  φυσικές  καταλληλότητες  και  τις  δυνατότητες  οικιστικής  ανάπτυξης,  ιδίως  δε  των 
τουριστικών  δραστηριοτήτων  και  της  αναψυχής,  με  βάση  το  πρότυπο  χωρικής 
ανάπτυξης της περιοχής μελέτης και τις κατευθύνσεις του Δήμου Γαργαλιάνων.  
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Πίνακας: Προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού, έτους 2023

1991 2001

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

2023

Εποχικός 
πληθυσμός 

2023

Σύνολο 
μόνιμου και 

εποχικού 
πληθυσμού 

2023

Δ.Δ.Γαργαλιάνων 5.438 6.317 11.470 8.914 20.384

Γαργαλιάνοι,οι 5.317 5.969 10.130 1856 11.986

Βατιάς,ο 15 25 95 80 175

Βρομονέριον,το 19 43 519 6237 6.756

Κάναλος,ο 42 90 138 120 258

Πηγάδια,τα 11 24 202 148 350

Ρίκια,τα 5 91 151 62 213

Χοχλαστή,η 29 75 235 411 646

Δ.Δ.Βάλτας 279 356 730 1.698 2.428

Βάλτα,η 279 356 730 1.698 2.428

Δ.Δ.Λεύκης 283 293 380 4.733 5.113

Λεύκη,η 208 212 265 113 378

Τραγάνα,η 75 81 115 4.620 4.735

Δ.Δ.Μαραθοπόλεως 391 739 2.122 1044 3.166

Μαραθόπολις,η 391 735 2.070 1044 3.114

Πρώτη,η (νησίς) 0 4 52 0 52

Δ.Δ.Μουζακίου 343 404 695 225 920

Μουζάκιον,το 343 404 695 225 920

Δ.Δ.Πύργου Τριφυλίας 816 830 1.034 2.245 3.279

Πύργος,ο 816 830 1.034 2.245 3.279

Δ.Δ.Φλόκα 56 59 79 2.698 2.777

Φλόκα,η 56 59 79 2.698 2.777

ΣΥΝΟΛΟ 7.606 8.998 16.510 21.557 38.066

ΠΕΡΠΟ 1 1.482 1.482

ΠΕΡΠΟ 2 1.482 1.482

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 7.606 8.998 16.510 24.521 41.031

Η εικόνα της δημογραφικής εξέλιξης που προδιαγράφεται εμπεριέχει τις επιπτώσεις της 
σημαντικής  παραγωγικής  αναδιάρθρωσης  της  περιοχής  του  Δήμου  προς  την 
κατεύθυνση μιας αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής, γεγονός που ασκεί επιδράσεις, 
τόσο στο μόνιμο,  κυρίως όμως στον εποχιακό  πληθυσμό, ο οποίος εκτιμάται  ότι  θα 
προσελκυστεί σταδιακά στην περιοχή, διαφοροποιώντας αισθητά την αναπτυξιακή της 
προοπτική. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι  στο προγραμματικό μέγεθος του πληθυσμού 
του Δήμου Γαργαλιάνων έχει ληφθεί υπόψη και ο εποχιακός πληθυσμός του ΠΕΡΠΟ 
τουρισμού – αναψυχής έκτασης 20 Ηα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δήμου, ενώ ο 
εποχιακός πληθυσμός των δύο πρόσθετων ζωνών ΠΕΡΠΟ τουρισμού - αναψυχής παρά 
το παράκτιο μέτωπο του Δήμου, συνολικής έκτασης 50 Ηα, εκτιμήθηκε αυτοτελώς. 

Π.2.2.2.  Προγραμματικά μεγέθη οικιστικών επεκτάσεων ανά οικισμό, έτους 2023

Στον Πίνακα «Εκτίμηση Αναγκών Οικιστικών Επεκτάσεων έτους 2023» που παρατίθεται, 
λαμβάνοντας υπόψη τα προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού και ορισμένες παραδοχές 
που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια,  πραγματοποιείται  η εκτίμηση των αναγκών νέων 
επεκτάσεων για το έτος Στόχο 2023.

Οι βασικές παραδοχές που γίνονται για την επεξεργασία του Πίνακα αφορούν στα εξής:

� Στις  εκτάσεις θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων για  τους τρεις οικισμούς 
Γαργαλιάνων, Μαραθόπολης και Πύργου, με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, λαμβάνεται 
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υπόψη  η  έκταση  των  σχεδίων  τους  από  τις  πολεοδομικές  μελέτες,  ενώ  για  τους 
οικισμούς προ του ’23 Μουζάκι και Φλόκα η έκταση του σκαριφήματος των ορίων τους. 

� Στους υπόλοιπους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, οι οποίοι αφορούν, είτε 
οικισμούς  προ  του  ’23,  είτε  άτυπους  οικιστικούς  υποδοχείς,  ο  συνολικά  αναγκαίος 
υποδοχέας προέκυψε με βάση τα προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού και τους δείκτες 
που επιλέχθηκαν βάσει προτύπων. 

� Από την έκταση του θεσμοθετημένου υποδοχέα του οικισμού των Γαργαλιάνων 
αφαιρεθεί ποσοστό 15% για το οδικό δίκτυο, λόγω του ρόλου της έδρας του Δήμου ως 
οικιστικού κέντρου 3ου επιπέδου, σύμφωνα με τα Πρότυπα του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ για τους 
λοιπούς οικισμούς αφαιρείται ποσοστό 7% του θεσμοθετημένου υποδοχέα. 

� Επίσης,  προκειμένου  να  υπολογιστεί  η  καθαρή  έκταση  Ο.Τ.,  από  το 
θεσμοθετημένο οικιστικό υποδοχέα του συνόλου των οικισμών αφαιρείται η έκταση των 
Κ.Χ., λαμβάνοντας ως πρότυπο: 

o τα 8 τ.μ. ανά μόνιμο κάτοικο στον οικισμό των Γαργαλιάνων, προσαυξημένα 
με 8τ.μ. ανά άτομο στο 30% του εποχιακού πληθυσμού και στο 20% του πληθυσμού 
επιρροής των 20.000 ατόμων,  λόγω του ρόλου της έδρας του Δήμου,  ως οικιστικού 
κέντρου 3ου επιπέδου.

o τα  2,5  τ.μ.  ανά  μόνιμο  κάτοικο  στον  οικισμό  της  Μαραθόπολης,  ως 
δευτερεύοντος  οικιστικού  κέντρου,  συμπληρωματικού  προς  την  έδρα  του  Δήμου, 
προσαυξημένα με 2,5 τ.μ. ανά άτομο στο 30% του εποχιακού πληθυσμού.

o Το 1 τ.μ. ανά μόνιμο κάτοικο στους υπόλοιπους οικισμούς, προσαυξημένα με 
1 τ.μ. ανά άτομο στο 30% του εποχιακού πληθυσμού

o Στις δύο ζώνες ΠΕΡΠΟ του παράκτιου μετώπου ελήφθη ως έκταση οδικού 
δικτύου  και  Κ.Χ.  το  40% του  συνολικά  αναγκαίου  οικιστικού  υποδοχέα,  επομένως  η 
καθαρή έκταση Ο.Τ. είναι αντίστοιχα το 60% του οικιστικού υποδοχέα.

� Ως  μέσος  συντελεστής  δόμησης  λαμβάνεται  κατά  κανόνα  ένα  ήπιο  μεγέθος, 
αφενός γιατί στις περιοχές επέκτασης ο Σ.Δ. δεν υπερβαίνει κατά νόμο το 0,8, άρα ο 
μέσος Σ.Δ. μειώνεται, κυρίως όμως γιατί, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δήμου έχει  
επιλεγεί εκτατική ήπια ανάπτυξη των οικισμών, γεγονός που προδιαγράφει, σύμφωνα με 
τα Πρότυπα του ΥΠΕΧΩΔΕ χαμηλούς Σ.Δ., προκειμένου να υπολογιστεί μια αποδεκτή 
θεωρητική πυκνότητα και να εκτιμηθούν τα μεγέθη των οικιστικών επεκτάσεων. 

� Το απαιτούμενο μέσο εμβαδόν κατοικίας (k) ανά άτομο προσδιορίζεται με βάση 
τα ισχύοντα  σταθερότυπα.  Με βάση τα χαρακτηριστικά  της ζήτησης και  τα  πρότυπα 
κατοικίας  που διαμορφώνονται,  λαμβάνονται  τιμές  k =  45  m2 /μόνιμο  κάτοικο  για  α’ 
κατοικία, μέγεθος στο οποίο συνυπολογίζεται και το ποσοστό κτιριακών κοινοχρήστων 
χώρων (είσοδος κτηρίων, κλιμακοστάσια,  κ.ά.),  ειδικά δε στους αγροτικούς οικισμούς 
καλύπτει επιπλέον ανάγκες αποθήκευσης εργαλείων, κ.λ.π.

� Το  απαιτούμενο  εμβαδόν  κατοικίας  (k1)  για  τον  εποχιακό  πληθυσμό 
(παραθεριστές  και  τουρίστες)  ανοιγμένο  στο  μόνιμο  πληθυσμό  κάθε  οικισμού, 
λαμβάνεται  ίσο με 35 τ.μ. ανά άτομο, όσον αφορά τους παραθεριστές και 8 τ.μ. ανά 
άτομο,  όσον  αφορά  τους  τουρίστες,  θεωρώντας  ότι  στο  σύνολο  των  οικισμών  οι 
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παραθεριστές αφορούν στο 80% του εποχιακού πληθυσμού και οι τουρίστες στο 20%. 
Ειδικά στους οικισμούς Βρομονέρι  και  Τραγάνα θεωρείται  ότι  το  90% του εποχιακού 
πληθυσμού αφορά σε παραθεριστές και το 10% σε τουρίστες, λόγω των εκτεταμένων 
οικιστικών επεκτάσεων με χρήση παραθεριστικής κατοικίας, στις δύο δε ζώνες ΠΕΡΠΟ 
του παράκτιου  μετώπου θεωρείται  ότι  το  50% του εποχιακού  πληθυσμού  αφορά σε 
παραθεριστές και το υπόλοιπο 50% σε τουρίστες. 

� Γίνεται η παραδοχή ότι ένα ποσοστό του κτιριακού όγκου στην περιοχή μελέτης 
διατίθεται  για  χρήσεις  πλην κατοικίας  που  αφορούν σε  παραγωγικές  δραστηριότητες 
εντός των οικισμών. Ως δείκτης λαμβάνεται (p) = 2 τ.μ./  μόνιμο και εποχιακό κάτοικο 
(ανοιγμένο στο μόνιμο πληθυσμό κάθε οικισμού ως προς τους εποχιακούς κατοίκους). 
Ειδικά στην έδρα του Δήμου, την κωμόπολη των Γαργαλιάνων, λαμβάνεται επιπλέον 2 
τ.μ. ανά άτομο στο 20% του πληθυσμού επιρροής των 20.000 ατόμων (ανοιγμένο στο 
μόνιμο  πληθυσμό  του  οικισμού),  λόγω  του  αναμενόμενου  ρόλου  του  οικισμού,  ως 
διοικητικό, κοινωνικό, εμπορικό, κ.λ.π. κέντρο στην ευρύτερη περιοχή εξυπηρέτησης.

� Η  απαιτούμενη  μέση  έκταση  γης  για  κοινωνικό  εξοπλισμό  (u)  ανά  οικισμό 
υπολογίστηκε  σε  u =  20  τ.μ.  /μόνιμο  κάτοικο  και  σε  u =  4  τ.μ.  /εποχιακό  κάτοικο 
(ανοιγμένο στο μόνιμο πληθυσμό), σύμφωνα με τα πρότυπα. Ειδικά στον οικισμό των 
Γαργαλιάνων λαμβάνεται επιπλέον 4 τ.μ. ανά άτομο στο 30% του πληθυσμού επιρροής 
των  20.000  ατόμων  (ανοιγμένο  στο  μόνιμο  πληθυσμό  του  οικισμού),  λόγω  του 
αναμενόμενου  ρόλου  του  οικισμού,  ως  πολιτιστικό  κέντρο  και  κέντρο  αναψυχής  με 
ακτινοβολία στην ευρύτερη περιοχή.  Στις δύο ζώνες ΠΕΡΠΟ του παράκτιου μετώπου 
ελήφθη u = 4 τ.μ. /εποχιακό κάτοικο.

� Ως  Συντελεστής  Κορεσμού  (λ)  λαμβάνεται  ίσος  με  0,5  για  τον  οικισμό  των 
Γαργαλιάνων, σύμφωνα με τα πρότυπα, ως οικιστικού κέντρου 3ου επιπέδου, και 0,4 για 
το υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο. 

� Η καθαρή θεωρητική πυκνότητα (d) των οικιστικών υποδοχέων υπολογίζεται με 
βάση τις προδιαγραφές και τις παραπάνω παραδοχές.

� Αντίστοιχα, με βάση τον τύπο cολ = d X E X λ εκτιμήθηκε ο αναγκαίος οικιστικός 
υποδοχέας  έτους  2023  και  στη  συνέχεια  οι  απαιτούμενες  οικιστικές  επεκτάσεις  ανά 
οικισμό. 
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Πίνακας: Εκτίμηση αναγκαίων οικιστικών επεκτάσεων, έτους 2023, Δήμου Γαργαλιάνων

Οικισμοί Δήμου 
Γαργαλιάνων

Έκταση 
θεσμοθετημ

ένου 
υποδοχέα

2001

Έκταση 
οδικού 
δικτύου

0,15 ή 0,07 

Έκταση 
K.X.
2023

Οδικό 
Δίκτυο 

+Κ.Χ. 2023
0.T.

σ = μέσος 
Σ.Δ.

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

2001

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

2023

Εποχικός 
Πληθυσμός 

2023

Σύνολο 
μόνιμου και 

εποχικού 
πληθυσμού 

2023

κ = τ.μ. 
κτιρίου για 

κατοικία 
ανά μόν. 

και 
εποχιακ. 
κάτοικο

τ.μ. 
παραγωγ. 

δραστ./μόν. 
κάτ. 

τ.μ. 
γηπέδου 

/μόνιμο και 
παραθερ. 
κάτ. για 

κοινωνική - 
τεχν. 

υποδομή

d 
θεωρητική

λ = 
συντελεστή
ς κορεσμού

Ε=Cολ/d*λ 
(OT)

Σύνολο 
οικιστικού 
υποδοχέα 

2023 = Ε με 
οδικό 

δίκτυο και 
Κ.Χ.

Αναγκαίες 
Επεκτάσεις 

2023, με 
οδικό 

δίκτυο και 
Κ.Χ.

Ηα Ηα Ηα Ηα Ηα τ.μ. τ.μ. τ.μ. κάτ./Ηα Ηα Ηα Ηα

Γαργαλιάνοι 96,40 14,46 11,7494 26,21 70,19 0,85 5.969 10.130 1856 11.986 50,42 3,16 31,10 106 0,5 190,72 238,20 141,802

Βατιάς 0,00 0,0119 0,01 -0,01 0,40 25 95 80 175 69,93 3,68 23,37 48 0,4 4,93 5,31 5,31

Βρομονέριον 0,00 0,2390 0,24 -0,24 0,35 43 519 6237 6.756 433,16 26,03 68,07 7 0,4 179,06 192,80 192,80

Κάναλος 0,00 0,0174 0,02 -0,02 0,40 90 138 120 258 70,74 3,74 23,48 48 0,4 7,23 7,80 7,80

Πηγάδια 0,00 0,0246 0,02 -0,02 0,40 24 202 148 350 66,69 3,47 22,93 50 0,4 10,01 10,80 10,80

Χοχλαστή 0,00 0,0358 0,04 -0,04 0,40 75 235 411 646 96,77 5,50 27,00 35 0,4 16,61 17,89 17,89

Βάλτα 0,00 0,1239 0,12 -0,12 0,40 356 730 1698 2.428 113,85 6,65 29,30 30 0,4 60,33 65,00 65,00

Λεύκη 0,00 0,0299 0,03 -0,03 0,65 212 265 113 378 57,62 2,85 21,71 87 0,4 7,60 8,21 8,21

Τραγάνα 0,00 0,1501 0,15 -0,15 0,35 81 115 4620 4.735 1342,62 82,35 180,70 2 0,4 122,25 131,61 131,61

Μαραθόπολις 26,50 1,86 0,5958 2,45 24,05 0,90 735 2070 1044 3.114 59,93 3,01 22,02 109 0,4 47,58 51,81 25,31
Πρώτη 
(νησίς) 0,00 0,0052 0,01 -0,01 4 52 0 52 45,00 2,00 20,00

0
0,4

Μουζάκιον 10,60 0,74 0,0763 0,82 9,78 0,65 404 695 225 920 54,58 2,65 21,29 91 0,4 19,00 20,51 9,91

Πύργος 29,10 2,04 0,1708 2,21 26,89 0,75 830 1034 2245 3.279 109,27 6,34 28,68 55 0,4 47,26 51,00 21,90

Φλόκα 4,40 0,31 0,0888 0,40 4,00 0,40 59 79 2698 2.777 1055,90 70,30 156,61 3 0,4 58,70 63,21 58,81

ΠΕΡΠΟ 1 0,00 0,00 0,40 0 0 1482 1.482 21,5 2 4 159 0,4 23,25 25,00 25,00

ΠΕΡΠΟ 2 0,00 0,00 0,40 0 0 1482 1.482 21,5 2 4 159 0,4 23,25 25,00 25,00

ΣΥΝΟΛΟ 167,00 13,3360 8.998 16.510 24.521 41.031 824,25 921,12 754,12

2
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Όσον  αφορά  τους  μέσους  Σ.Δ.  οι  οποίοι  επιλέχτηκαν  ανά  οικισμό,  ιδίως  σε  όσους 
χαρακτηρίζονται κυρίως από ένα ρόλο παραθεριστικής κατοικίας, αναψυχής και ήπιων 
τουριστικών  δραστηριοτήτων  (παράκτιοι  οικισμοί  Βρομονέρι,  Τραγάνα,  Κάναλος, 
Πηγάδια, κ.λ.π., αλλά και ενδιάμεσοι ή ημιορεινοί αγροτικοί οικισμοί με ρόλο ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων  αγροτουρισμού),  επισημαίνεται  ότι  κατά  βάση  αναφέρονται  σε  ένα 
οικιστικό  πρότυπο  ήπιας  ανάπτυξης  με  εκτατικό  χαρακτήρα,  προκειμένου  να 
αποφευχθούν φαινόμενα αστικών συμφορήσεων και κορεσμού.

Ο Σ.Δ. που τίθεται ανά οικισμό συνιστά κατεύθυνση προς τον υποκείμενο πολεοδομικό 
σχεδιασμό,  δηλ.  τις  πολεοδομικές  μελέτες επέκτασης – αναθεώρησης ως προς τους 
οικισμούς  Γαργαλιάνων,  Μαραθόπολης  και  Πύργου,  ή  τις  μελέτες  οριοθέτησης  των 
λοιπών οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, αυτοί αφορούν σε οικισμούς προ του ’23 
(Βάλτα, Λεύκη, Τραγάνα, Μουζάκι και Φλόκα), είτε σε νεώτερους οικιστικούς υποδοχείς 
εκτός σχεδίου σήμερα (Βατιάς, Βρομονέρι, Κάναλος, Πηγάδια, Ρίκια, Χοχλαστή).

Διευκρινίζεται ότι στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο των διατάξεων 
του Π.Δ. 85/1985,  με ανώτατο όριο δομήσιμης ωφέλιμης επιφάνειας τα 400 τ.μ.  ανά 
οικόπεδο η επιθυμητή αρτιότητα γηπέδων είναι της τάξης των 1.000 τ.μ., με βάση τον 
τύπο Σ.Δ. = Ωφέλιμη επιφάνεια ορόφων /εμβαδού οικοπέδου, ή Σ.Δ. = 0,4 = 400 τ.μ. /
1000 τ.μ. Κατά συνέπεια οι προτεινόμενοι μέσοι Σ.Δ. της τάξης του 0,4 είναι επαρκείς για 
τη  δόμηση  των  οικισμών  κάτω  των  2.000  κατοίκων,  οι  οποίοι  προτείνεται  να 
οριοθετηθούν. 

Π.2.2.3. Προγραμματικές μεικτές οικιστικές πυκνότητες, έτους 2023

Με βάση τα προγραμματικά μεγέθη του μόνιμου πληθυσμού ανά οικισμό, καθώς και τη 
συνολική έκταση του οικιστικού υποδοχέα έτους 2023, υπολογίζεται η μέση μεικτή 
οικιστική επέκταση ανά οικισμό στον Πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας: Μεικτές οικιστικές πυκνότητες οικισμών Δήμου Γαργαλιάνων, έτους 2023

Οικισμοί Δήμου 
Γαργαλιάνων

Σύνολο οικιστικού 
υποδοχέα 

2023 = Ε με οδικό 
δίκτυο και Κ.Χ.

Μόνιμος 
Πληθυσμός

 2023

Εποχιακός 
Πληθυσμός 2023

Μεικτή οικιστική 
πυκνότητα

2023

Ηα κάτ. /Ηα

Γαργαλιάνοι 238,20 10.130 1856 43

Βατιάς 5,31 95 80 18

Βρομονέριον 192,80 519 6237 3

Κάναλος 7,80 138 120 18

Πηγάδια 10,80 202 148 19

Χοχλαστή 17,89 235 411 13

Βάλτα 65,00 730 1698 11

Λεύκη 8,21 265 113 32

Τραγάνα 131,61 115 4620 1

Μαραθόπολις 51,81 2070 1044 40

Πρώτη (νησίς) 52 0

Μουζάκιον 20,51 695 225 34

Πύργος 51,00 1034 2245 20

Φλόκα 63,21 79 2698 1

ΠΕΡΠΟ 13 25,00 0 1482 60

ΠΕΡΠΟ 24 25,00 0 1482 60

ΣΥΝΟΛΟ 921,12 16.510 24521

Όσον  αφορά  τις  προγραμματικές  μεικτές  οικιστικές  πυκνότητες  ανά  οικισμό, 
διαπιστώνεται ότι αυτές, στις περιπτώσεις των οικισμών με κυρίως παραθεριστικό 
χαρακτήρα, είναι χαμηλές, όπως είναι και αναμενόμενο αφού αφορούν στο μόνιμο 
πληθυσμό,  ιδιαίτερα  δε  στους  οικισμούς  Βρομονέρι,  Τραγάνα  και  Φλόκα,  των 
οποίων ο μόνιμος πληθυσμός είναι σχετικά περιορισμένος, ενώ ο παραθεριστικός 
ιδιαίτερα  αυξημένος.  Ο  παράκτιος  χαρακτήρας  των  δύο  πρώτων  οικισμών 
δικαιολογεί τη διαφοροποίηση μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού, αντίστοιχα δε ο 
οικισμός  Φλόκα  (όπως  και  οι  οικισμοί  Βάλτα  και  Μουζάκι)  αναμένεται  να 
λειτουργήσει ως υποδοχέας εποχιακού πληθυσμού, είτε για την εξυπηρέτηση των 
αγροτικών  απασχολήσεων,  είτε  για  την  εξυπηρέτηση  του  παραθεριστικού 
πληθυσμού  της  βορειοανατολικής  ζώνης  του  Δήμου  με  χαρακτήρα 
αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. 

Π.2.2.4. Απαιτούμενες επεκτάσεις, νέοι οικιστικοί υποδοχείς

3 Η μεικτή οικιστική πυκνότητα υπολογίζεται με βάση τον εποχιακό πληθυσμό
4 Η μεικτή οικιστική πυκνότητα υπολογίζεται με βάση τον εποχιακό πληθυσμό
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Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων σε οικιστικούς υποδοχείς καλείται να εξυπηρετήσει το 
προτεινόμενο  πρότυπο  χωρικής  οργάνωσης,  σε  συνδυασμό  με  τα  προγραμματικά 
μεγέθη  μόνιμου  και  εποχιακού  πληθυσμού  και  τις  νέες  οικιστικές  επεκτάσεις  που 
αναλογούν για την πλήρη κάλυψη των δημογραφικών μεγεθών, στο χρονικό ορίζοντα 
των 15 ετών από τη θεσμοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ., όπως αυτά έχουν υπολογιστεί στο 
προηγούμενο μέρος του παρόντος κεφαλαίου. 

Επιδίωξη της μελέτης αποτελεί η αντιμετώπιση των οικιστικών πιέσεων και η προστασία 
του περιαστικού τοπίου από τη διάχυτη οικοδόμηση, διοχετεύοντας τις σημερινές και τις 
νέες  ανάγκες  για  οργανωμένη  πολεοδομική  ανάπτυξη  στους  υπάρχοντες  οικισμούς, 
επεκτεινόμενους κατάλληλα, ώστε να απορροφήσουν τα προγραμματικά δημογραφικά 
μεγέθη, ή και σε νεότερους οικιστικούς πυρήνες, πρώτης ή /και δεύτερης κατοικίας.

Όπως φάνηκε από την ανάλυση (α’ φάση), η έκταση του εγκεκριμένου σχεδίου στην 
πόλη  των  Γαργαλιάνων  έχει  ήδη,  πρακτικά,  κορεστεί,  ενώ  προβλέπεται  ότι  θα 
δημιουργηθούν και νέες απαιτήσεις για α’ κατοικία τόσο από την αναμενόμενη αύξηση 
του πληθυσμού, όσο και από τη σταδιακή ανανέωση του οικιστικού αποθέματος, κατά 
πάσα  πιθανότητα  με  βελτιωμένα  σταθερότυπα  χώρου.  Οι  προτεινόμενες  επεκτάσεις 
αναλαμβάνουν αυτές τις πιέσεις διατηρώντας τις υφιστάμενες χαμηλές πυκνότητες που 
είναι  επιθυμητές  και  δίνοντας  παράλληλα  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  οικιστικών 
ενοτήτων με επαρκείς κοινόχρηστες εκτάσεις και βελτιωμένη αναλογία δημόσιων χώρων.

Ο  οικισμός  της  Μαραθόπολης  αναλαμβάνει  τις  κύριες  πιέσεις  για  χρήσεις  που 
συνδέονται  με  την  αναψυχή  και  την  τουριστική  δραστηριότητα  ή  τη  β’ κατοικία,  ενώ 
ταυτόχρονα,  λειτουργώντας ως δίπολο  με  την πόλη των Γαργαλιάνων,  υφίσταται  και 
πιέσεις για α΄ κατοικία. Γι’ αυτό και προβλέπεται επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλεως  το  οποίο,  με  τη  σημερινή  του  έκταση,  καλύπτει  οριακά  τα  προβλεπόμενα 
πληθυσμιακά μεγέθη.

Ο οικισμός  του  Πύργου  λειτουργεί  ως  οικισμός πρώτης  κατοικίας  και  η  έκταση  του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως επίσης δεν επαρκεί για τα προβλεπόμενα πληθυσμιακά 
μεγέθη, έτους 2023, επομένως προτείνονται νέες οικιστικές επεκτάσεις για την κάλυψη 
αναγκών του μόνιμου και του εποχιακού πληθυσμού. 

Η  πληθυσμιακή  εξέλιξη  στους  υπόλοιπους  οικισμούς  προ  του  1923  (Βάλτα,  Λεύκη, 
Τραγάνα, Μουζάκι και Φλόκα) δείχνει ότι η αναμενόμενη ζήτηση αφορά σήμερα κυρίως 
β’ κατοικία που σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από καταγόμενους από τους αντίστοιχους 
οικισμούς  και  κατευθύνεται  συχνά  στην  ανακαίνιση  του  υπάρχοντος  οικιστικού 
αποθέματος. Σύμφωνα όμως με τα προγραμματικά μεγέθη που τέθηκαν, οι υφιστάμενοι 
οικιστικοί υποδοχείς δεν επαρκούν για τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στο χρονικό 
ορίζοντα  των  15 ετών για  α και  β  κατοικία,  άρα προτείνονται  οι  ανάλογες  οικιστικές 
επεκτάσεις.  Ειδικότερα,  στους  οικισμούς  αυτούς  προτείνεται  οριοθέτηση  που 
περιλαμβάνει  τους  ήδη  διαμορφωμένους  συνεκτικούς  και  μη  συνεκτικούς  οικιστικούς 
πυρήνες,  καθώς  και  επί  πλέον  εκτάσεις.  Η  έκταση  των  οικιστικών  υποδοχέων  που 
θεσμοθετούνται με αυτόν τον τρόπο καλύπτουν τα προβλεπόμενα πληθυσμιακά μεγέθη 
στους οικισμούς αυτούς. 
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Προτείνεται να οριοθετηθούν επίσης οι νεότεροι οικισμοί Βατιάς, Βρομονέρι, Κάναλος, 
Πηγάδια και Χοχλαστή, σε θέσεις όπου έχουν ήδη διαμορφωθεί συνεκτικοί ή διάσπαρτοι 
οικιστικοί  πυρήνες, με επιπλέον κατά περίπτωση οικιστικές επεκτάσεις, ανάλογες των 
προγραμματικών μεγεθών. Στους οικισμούς αυτούς δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί η 
ζήτηση για δεύτερη αγροτική ή παραθεριστική κατοικία, με στόχο να αποφευχθεί κατά το 
δυνατόν η οικιστική διάχυση. Ειδικότερα ο οικισμός Βρομονέρι που έχει ήδη αναπτυχθεί 
αυθαίρετα σε παραλιακή θέση μπορεί  να αναλάβει σημαντικό τμήμα της ζήτησης για 
παραθεριστική κατοικία.

Τέλος, προτείνονται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις, τρεις νέες περιοχές παραθεριστικής 
οικιστικής  ανάπτυξης  με  το  μηχανισμό  ΠΕΡΠΟ  (Περιοχές  Ειδικά  Ρυθμιζόμενης 
Πολεοδόμησης),  εκ  των  οποίων  οι  δύο,  με  συνολική  έκταση  500  στρεμμάτων 
χωροθετούνται σε σχέση με το παράκτιο μέτωπο σε όμορη θέση με την ΠΟΤΑ Ρωμανού 
και  παρά  τον  οικισμό  της  Τραγάνας,  ενώ  η  τρίτη,  με  έκταση  200  στρεμμάτων, 
χωροθετείται ανατολικά των Γαργαλιάνων. 

Π.2.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΩΝΕΣ 

Γενικά

Με βάση τα στοιχεία της ανάλυσης, τον εντοπισμό των υποπεριοχών ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων  και  χαρακτηριστικών  περιβάλλοντος  και  τοπίου,  αλλά  και  τις 
υφιστάμενες χρήσεις γης και τις  προβλεπόμενες νέες, προτείνεται ένα σύνολο ζωνών 
ρύθμισης του εκτός των οικισμών χώρου που συνοπτικά παρουσιάζεται σε Πίνακα και 
στο σχετικό χάρτη Π.2. 

Για  κάθε  περιοχή  (ζώνη)  παρουσιάζεται  σύντομη  περιγραφή  και  αιτιολόγηση  των 
ρυθμίσεων  που  προτείνονται  και  ακολουθούν  αναλυτικές  προτάσεις  συγκεκριμένων 
όρων  για  τις  χρήσεις  και  τη  δόμηση  και  άλλοι  σχετικοί  με  αυτές  όροι.  Η  μέθοδος 
ακολουθεί  τη  γενική  εμπειρία  παλαιοτέρων  θεσμοθετήσεων   ΖΟΕ  που  έχουν  κριθεί 
αποτελεσματικές, καθώς και οι ορισμοί και προβλέψεις του Π.Δ. της 23.2.87, ΦΕΚ 166 
Δ’/  6.3.87  για  τις  χρήσεις,  όταν  αυτό  είναι  προσαρμοσμένο  στα  νέα  Γ.Π.Σ.  του  Ν. 
2508/1997.

Πρέπει να σημειωθεί  ότι  τα κείμενα αυτά θα πρέπει  να θεωρηθούν ως προσχέδια ή 
βάση κειμένων που θα συμπληρωθούν και θα ολοκληρωθούν στη Φάση Β2, αποδίδουν 
όμως ικανοποιητικά τους βασικούς όρους για κάθε περιοχή.

Ειδικότερα,  στον  εξωαστικό  χώρο,  προωθείται  ο  σχεδιασμός  του συνόλου της εκτός 
σχεδίου περιοχής του Δήμου, ο οποίος βασίζεται  στο σχεδιασμό εκτός σχεδίου Ζωνών 
Π.Ε.Π. (Περιοχές Ειδικής Προστασίας) και Π.Ε.Π.Δ. (Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού 
της Δόμησης).

Γενικές Κατευθύνσεις για τις περιοχές Π.Ε.Π.

� Η  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  σε  περιοχές  που  χρήζουν  ειδικής 
προστασίας, όπως: προστασία δασών, δασικών και κηρυγμένων αναδασωτέων 
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εκτάσεων,  ποταμών,  ρεμάτων,  βιότοπων,  παραλιακών  εκτάσεων  και  λοιπών 
κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστατευόμενων περιοχών.

� Η  εξασφάλιση  ελεγχόμενης  δυνατότητας  για  τη  χωροθέτηση  λειτουργιών 
έρευνας,  ερμηνείας,  ανάδειξης  –  προβολής  του  φυσικού  τοπίου,  φιλοξενίας 
καθώς και λειτουργιών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

� Η προστασία του τοπίου.

Γενικές Κατευθύνσεις για τις περιοχές Π.Ε.Π.Δ.

� Η επιβολή ρυθμίσεων για την εκτός σχεδίου κατοικία, κύρια και παραθεριστική. 

� Η εξασφάλιση δυνατότητας για χωροθέτηση – ανάπτυξη παραγωγικών χρήσεων 
του δευτερογενούς τομέα (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικά εργαστήρια), ο 
οποίος υποστηρίζει την ανάπτυξη της γεωργίας – κτηνοτροφίας.

� Η εξασφάλιση δυνατότητας για  χωροθέτηση –  ανάπτυξη δραστηριοτήτων του 
τριτογενούς  τομέα,  ιδίως  δε  του  τουρισμού  και  της  αναψυχής,  χωρίς  να 
προκαλείται ρύπανση, ή εν γένει υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια 
του νόμου 1650/1986, με επιπλέον σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες για λοιπές 
εγκαταστάσεις  εξυπηρέτησης  παραθεριστικού  πληθυσμού,  στο  πλαίσιο  του 
προτύπου  χωρικής  ανάπτυξης  της  περιοχής  μελέτης,  ως  τουριστικά 
αναπτυσσόμενης περιοχής.

� Η  προστασία  και  ανάδειξη  της  γεωργικής  γης  υψηλής  ή  και  απλής 
παραγωγικότητας  και  του  αγροτικού  τοπίου,  με  παράλληλη  δυνατότητα 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων αγρο-τουρισμού.

� Η εξασφάλιση δυνατότητας για δημιουργία κοινωνικών και τεχνικών υποδομών, 
εγκαταστάσεων  κοινής  ωφέλειας,  όπως  και  εγκαταστάσεων  έρευνας  και 
παραγωγής  ήπιων  πηγών  ενέργειας,  και  εγκατάστασης  ειδικών  κτιρίων  σε 
εξωαστικές περιοχές.

Κριτήρια σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων

� Σχεδιασμός  ευρέων  γενικών  κατηγοριών  κύριας  χρήσης  με  βάση  τον 
επικρατούντα χαρακτήρα στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου και  επιβολή 
περιορισμένων  ειδικών  χρήσεων  σε  κάθε  μεγάλη  κατηγορία  χρήσης,  ιδίως 
μάλιστα  στις  ζώνες  που  συγκεντρώνουν  τις  διαφοροποιημένες  περιοχές  του 
φυσικού τοπίου με βλάστηση, ή ιδιαίτερης αξίας υδάτινους φυσικούς πόρους με 
τις παραρεμάτιες περιοχές τους.

� Παροχή  δυνατότητας  ήπιας  εκτός  σχεδίου  δόμησης  με  τους  όρους  και 
περιορισμούς  δόμησης εκτός  σχεδίου  σε  κατάλληλες  περιοχές,  για  ορισμένες 
παραγωγικές λειτουργίες, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η βιοτεχνία και άλλες 

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
56



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

γενικές  αστικές  χρήσεις,  καθώς  και  λειτουργίες  ανάδειξης  του  φυσικού 
περιβάλλοντος,  οι  οποίες,  είτε  δεν  μπορούν  να  εξυπηρετηθούν  μέσα  στον 
οικιστικό  ιστό,  είτε  συνδέονται  με  την  ανάγκη  προβολής  –  ανάδειξης  – 
αξιοποίησης των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος.

� Επιβολή γενικά ήπιων μεγεθών αρτιότητας και κατάτμησης, με βάση τις σήμερα 
ισχύουσες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (4 στρέμματα). 

� Καθορισμός όρων δόμησης με διαβάθμιση εκμετάλλευσης γηπέδων ανάλογα με 
το  βαθμό  προστασίας  και  την  κατηγορία  της  ευρείας  ζώνης  χρήσεων  εκτός 
σχεδίου.

� Επιδίωξη θέσπισης ευρείας ποικιλίας ειδικών χρήσεων ανά εκτός σχεδίου ζώνη 
κύριας χρήσης, με σκοπό την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων σπανιότητας γης, 
ανόδου υπεραξίας, συμφορήσεων, κ.ά. 

� Επιβολή περιβαλλοντικών μέτρων και  περιορισμών δόμησης ανάλογων με  το 
βαθμό προστασίας, ιδίως δε για τα φυσικά τοπία, τα δάση – δασικές εκτάσεις, τη 
γεωργική  γη  υψηλής  παραγωγικότητας,  τα  αγροδασικά  τοπία,  τα  ρέματα,  τα 
παραρεμάτια οικοσυστήματα και τους αρχαιολογικούς,  ιστορικούς χώρους  και 
μνημεία.

Π.2.3.1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) – Γενικές και Ειδικές Κανονιστικές 
ρυθμίσεις

Με βάση την Αρχή χωρικής ανάπτυξης του Δήμου για «Αειφόρο ανάπτυξη, προστασία, 
ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπίων που 
χαρακτηρίζουν  την  περιοχή  του  Δήμου,  σχεδιάζονται  οι  εξής  Περιοχές  Ειδικής 
Προστασίας (ΠΕΠ):

� ΠΕΠ1: Περιοχή προστασίας Νήσου Πρώτης

� ΠΕΠ2:  Περιοχή  προστασίας  –  ανάδειξης  και  διαχείρισης  ορεινών  –  δασικών 
οικοσυστημάτων και βοσκοτόπων, στην βορειοανατολική συνοριακή ορεινή ζώνη 
του Δήμου Γαργαλιάνων

� ΠΕΠ3: Περιοχές Προστασίας Σημαντικών Στοιχείων του Τοπίου 

Η  γενική  περιγραφή  και  οι  κανονιστικές  ρυθμίσεις  ανά  ΠΕΠ,  καθώς  και  οι  Ειδικές 
Ρυθμίσεις  προστασίας περιβάλλοντος υγροτοπικών πόρων (ρεμάτων και  παραλιακού 
μετώπου) καταγράφονται στη συνέχεια:

ΠΕΠ1: Περιοχή προστασίας  Νήσου Πρώτης

Οι  ρυθμίσεις  στοχεύουν  στην  απόλυτη  προστασία  του  νησιού  και  του  θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  των  ακτών  του,  επιτρέποντας  τη  λειτουργία  του  χώρου,  ως  χώρου 
αναψυχής και διημέρευσης.
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Κατάτμηση - αρτιότητα

Απαγορεύεται η κατάτμηση. 

Όριο αρτιότητας 4.000 τ.μ. για τις χρήσεις που επιτρέπονται. 

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορούν να εκσυγχρονίζονται χωρίς κτιριακές επεκτάσεις

Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης – Όροι δόμησης   σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δ.Σ.  

� Επιτρέπεται  η  ανέγερση πετρόκτιστου αναψυκτηρίου  επιφανείας  50 τ.μ.  στην 
περιοχή  Βουρλιάς,  με  αυτοδυναμία  σε  ενέργεια  και  νερό  (αφαλάτωση)  και 
υποδομή βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. 

� Επιτρέπεται η κατασκευή λιμενικής υποδομής λιθόκτιστης εξέδρας στην περιοχή 
Βουρλιά για την επιβίβαση – αποβίβαση από μικρά σκάφη αναψυχής. 

� Επιτρέπεται η ανέγερση πετρόκτιστου κτίσματος επιφανείας 50 τ.μ. στην περιοχή 
Γραμμένο,  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργίας  καταδυτικού  τουρισμού,  με 
αυτοδυναμία  σε  ενέργεια  και  νερό  (αφαλάτωση)  και  υποδομή  βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων. 

� Επιτρέπεται η ανέγερση πετρόκτιστου κτίσματος επιφανείας 50 τ.μ. στα δυτικά 
της  Νήσου  Πρώτης,  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργίας  περιπατητικού 
τουρισμού,  με  αυτοδυναμία  σε  ενέργεια  και  νερό  (αφαλάτωση)  και  υποδομή 
βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. 

� Επιτρέπεται  η  δημιουργία  μικρού  φωτοβολταικού  πάρκου  μη  ορατού  από τις 
ακτές  του  Δήμου  Γαργαλιάνων,  για  την  ενεργειακή  αυτονομία  της  ως  άνω 
υποδομής περιπατητικού τουρισμού. 

� Δεν επιτρέπεται  η διάνοιξη  νέων  δρόμων πλην υφιστάμενων,  με  εξαίρεση τη 
διάνοιξη περιπατητικών μονοπατιών, με μόνο την απολύτως απαραίτητη κοπή 
φυτοκαλύψεων. 

� Να καταγραφεί και να μην επεκταθεί το συγκρότημα που έχει δημιουργηθεί στην 
περιοχή της Παναγίας.

Για  τους  λοιπούς  όρους  και  περιορισμούς  δόμησης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του 
Π.Δ./24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και Π.Δ. της 01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύει. 

ΠΕΠ2:  Περιοχή  προστασίας  –  ανάδειξης  και  διαχείρισης  ορεινών  – 
δασικών  οικοσυστημάτων  και  βοσκοτόπων,  στην  βορειοανατολική 
συνοριακή ορεινή ζώνη του Δήμου Γαργαλιάνων

Αφορά στην ορεινή  περιοχή προς στα  Β.Α.  σύνορα του Δήμου,  με  δάση και 
δασικές εκτάσεις.  Η απόλυτη προστασία της οικολογικής αξίας του χώρου, που 
διακρίνεται για τη μεγάλη φυσική, βιολογική και αισθητική αξία του επιβάλλεται, 
με  κύριο  στόχο  την  αποτελεσματική  προστασία  και  διατήρηση  του  φυσικού 
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περιβάλλοντος,  αλλά  και  τη  χρήση  του,  συμβατή  με  τη  συνετή  δασική 
εκμετάλλευση και προστασία.

Η  χρήση  του  χώρου  περιορίζεται  στις  βασικές  λειτουργίες  που  αφορούν  δασικές 
περιοχές  και  υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  της  Δασικής  Υπηρεσίας  σύμφωνα  με  τα 
προβλεπόμενα από τον Ν. 998/79 όπως ισχύει σήμερα. Στον ίδιο χώρο προβλέπονται 
εγκαταστάσεις εξοπλισμού που έχει σχέση με την πυροπροστασία. Ταυτόχρονα ο χώρος 
δέχεται λειτουργίες αναψυχής, κυρίως σχετιζόμενες με την πεζοπορία και την ορειβασία. 
Το χώρο αυτό διασχίζουν οδικές συνδέσεις, αλλά και ένα δίκτυο δασικών δρόμων. Οι 
δρόμοι αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν ως χωματόδρομοι, χωρίς αυτό να αποκλείει την 
κατασκευή τεχνικών έργων συμβατών, ως προς τα χαρακτηριστικά τους, με την ορεινή 
οδοποιία ώστε να είναι βατοί τις περισσότερες εποχές. 

Οι προτεινόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις στη Ζώνη ΠΕΠ2 αποσκοπούν στην προστασία 
και  ανάδειξη  του  ορεινού  όγκου,  ως  σημαντικού  τοπίου  φυσικού  περιβάλλοντος  και 
περιβαλλοντικά ευαίσθητου οικοσυστήματος,  όπως εκάστοτε ορίζεται  από την δασική 
νομοθεσία. 

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας

Όριο κατάτμησης και αρτιότητας 4.000 τ.μ.

Κατά  παρέκκλιση  θεωρούνται  άρτια  και  οικοδομήσιμα  τα  γήπεδα,  εφόσον  έχουν  τα 
ελάχιστα  όρια  αρτιότητας  κατά  τις  αντίστοιχες  ημερομηνίες,  όπως  ορίζονται  με  τις 
διατάξεις της παραγρ. 2 του Άρθρου 1 του Π.Δ. /24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85).

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δ.Σ.

� Απαγορεύεται  κάθε είδος δόμησης, πλην αυτής που συναρτάται με τη δασική 
λειτουργία, αποκλειομένων των δασικών χωριών. 

� Επιτρέπεται  η  κατασκευή  νέων  κτισμάτων προσαρμοσμένων  στο  περιβάλλον 
μόνο  για  την  εξυπηρέτηση  αναγκών  εθνικής  άμυνας,  αρχαιολογίας, 
επιστημονικής έρευνας και για λόγους προστασίας και διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ. 

� Ειδικά  για  την  εξυπηρέτηση  και  ασφάλεια  πεζοπόρων  ή  ορειβατών  θα  είναι 
δυνατή  η  εγκατάσταση  ορειβατικού  καταφυγίου  στοιχειώδους  υποδομής  και 
μεγέθους που να μην υπερβαίνει  τα  150 Μ2 μετά από έγκριση του ΕΟΤ και 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ. 

� Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγές Ενέργειας (αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών, 
φωτοβολταικά και γεωθερμία)

� Απαγορεύονται οι βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης
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Όροι και περιορισμοί δόμησης των δασικών αγροτεμαχίων

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε 
ισχύει), όροι και περιορισμοί δόμησης για τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε εκτάσεις δασικού 
χαρακτήρα,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του από 24-5-1985  Π.Δ.  (ΦΕΚ Δ 270),  όπως 
εκάστοτε ισχύει, καθώς και τις γενικές διατάξεις του παρόντος. 

ΠΕΠ 3: Περιοχές Προστασίας Σημαντικών Στοιχείων του Τοπίου 

Σκοπός και χαρακτήρας:

Περιοχές δημόσιου κατά κανόνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όπως έχουν προκύψει από 
την θεσμοθέτηση της ΠΟΤΑ

Επιτρεπόμενες Χρήσεις και Χαρακτηριστικά της Δόμησης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις  

του Δ.Σ.  :   

Χαρακτήρας: Απόλυτη Προστασία

Στις περιοχές αυτές απαγορεύονται: 

� Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (μπάζωμα, κοπή δένδρων κλπ). 

� Η ρύπανση ή οι πρόχειρες υπαίθριες κατασκευές

Ειδικές Κανονιστικές Ρυθμίσεις 

Σπήλαια

Στα  σπήλαια  στο  μέτωπο  των  Γαργαλιάνων  προς  τα  δυτικά,  καθορίζεται  ζώνη 
προστασίας με ακτίνα 200 μέτρων γύρω από την είσοδο του σπηλαίου προς τα δυτικά, 
βόρεια και νότια.

Φαράγγια

Στο φαράγγι του Λαγκούβαρδου καθορίζεται ζώνη προστασίας 100 μ. από την κοίτη του, 
επιπλέον της απόστασης των 20 μ. εκατέρωθεν της όχθης που προσδιορίζεται ως ζώνη 
προστασίας στις γενικές διατάξεις της παρούσας. 

Πηγές

Καθορίζεται ζώνη προστασίας 100 μ. γύρωθεν. 

Χείμαρροι - Υδατορέματα

Με σκοπό την προστασία – ανάδειξη των υγροτοπικών πόρων και οικοσυστημάτων 
και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, παρά το χείμαρρο Λαγκούβαρδο και τα 
υπόλοιπα ρέματα και  παραρεμάτιες περιοχές του Δήμου,  προσδιορίζεται  ζώνη σε 
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απόσταση 20 μέτρων εκατέρωθεν της όχθης τους, εντός της  οποίας απαγορεύεται η 
δόμηση, με χρήσεις γης, όρους και λοιπούς περιορισμούς δόμησης των εξωαστικών 
ζωνών.

Μέχρι  την οριοθέτηση της κοίτης τυχόν διερχόμενων μικρών ρεμάτων,  τα οποία δεν 
έχουν περιληφθεί  στο  Χάρτη  Π2 της  παρούσας,  η  τοποθέτηση των κτισμάτων,  που 
επιτρέπονται ως ειδικές χρήσεις γης στην κατά περίπτωση ζώνη εκτός σχεδίου, πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

Ειδικές Κανονιστικές Ρυθμίσεις Προστασίας – Ανάδειξης   παρακτίου μετώπου  

Με σκοπό την προστασία του παραλιακού μετώπου σε όλο το μήκος των ακτών στις 
περιοχές  εκτός  σχεδίου  και  εκτός  οικισμών,  η  επιτρεπόμενη  δόμηση  υλοποιείται  σε 
απόσταση 50 μ. από γη γραμμή αιγιαλού.

Όπου  δεν  έχει  καθοριστεί  γραμμή  αιγιαλού,  η  επιτρεπόμενη  δόμηση  υλοποιείται  σε 
απόσταση  ίση  ή  μεγαλύτερη  των  100μ.  από  την  ακτή  (προσωρινός  καθορισμός 
χειμέριου κύματος).
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Π.2.3.2.  Περιοχές Ελέγχου και  Περιορισμών Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.)  – Κανονιστικές 
ρυθμίσεις

Με  βάση  τις  Αρχές  χωρικής  ανάπτυξης  του  Δήμου,  ειδικότερα  δε  του  Στόχου  για 
«ολοκληρωμένη παραγωγική και χωρική ανάπτυξη», με:

� στήριξη – χωρική οργάνωση – διαχείριση της δυναμικής που αναπτύσσεται για 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού, αναψυχής και παραθερισμού, με ενίσχυση 
της στροφής προς το παράκτιο μέτωπο, σε βάθος 2 χλμ., 

� μέτρα ενθάρρυνσης της προβολής – ανάδειξης των τμημάτων του ημιορεινού 
ορεινού  αγροτικού  χώρου  στη  βόρεια  αγροτική  ενδοχώρα  του  Δήμου,  με 
υποστήριξη  δραστηριοτήτων  αγροτουρισμού,  φυσιολατρικού  και  περιηγητικού 
τουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών, μέχρι τα βόρεια σύνορα του Δήμου 
– χείμαρρος Λαγκούβαρδος των Δ.Δ. Βάλτας και Μουζακίου, καθώς και 

� μέτρα  ενδυνάμωσης  των  αγροτουριστικών  δραστηριοτήτων,  των 
διασυνδεδεμένων  με  τις  βιολογικές  –  ολοκληρωμένες  καλλιέργειες,  το 
βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως επίσης και 
άλλων μορφών ειδικών μορφών τουρισμού (ιπποτουρισμός), 

σχεδιάζονται οι εξής Περιοχές Περιορισμού ή Ελέγχου Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.):

� Τ1: Προστασίας – τουριστικής ανάδειξης: Ι. της παράκτιας περιοχής σε βάθος 2 χλμ. 
και  ΙΙ.  της  βόρειας  αγροτικής  ενδοχώρας,  σε  συνδυασμό  με  ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων  τουρισμού  και  αναψυχής,  παραθαλάσσιου  ή  και  ημιορεινού 
χαρακτήρα (φυσιολατρικός, περιηγητικός τουρισμός) 

� ΑΤ: Προστασίας  – ανάδειξης γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας  και αγροτικού 
τοπίου,  στην  ενδιάμεση  αγροτική  ενδοχώρα,  με  ανάπτυξη  ήπιων  μορφών 
αγροτουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού 

� Π1: Ανάπτυξης πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Γαργαλιάνων 

Η γενική περιγραφή και οι κανονιστικές ρυθμίσεις ανά ΠΕΠΔ καταγράφονται στη 
συνέχεια:

Τ1: Προστασίας – τουριστικής ανάδειξης Ι. της παράκτιας περιοχής σε βάθος 2 
χλμ.  και  ΙΙ.  της  βόρειας  αγροτικής  ενδοχώρας,  σε  συνδυασμό  με  ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων  τουρισμού  και  αναψυχής,  παραθαλάσσιου  ή  και  ημιορεινού 
χαρακτήρα (φυσιολατρικός, περιηγητικός τουρισμός) 

Η Ζώνη Τ1 αφορά σε δύο περιοχές οι οποίες αναπτύσσονται, η μεν πρώτη σε βάθος 2 
χλμ.  από  την  ακτογραμμή  του  Δήμου  Γαργαλιάνων,  περιλαμβάνοντας  το  άμεσο 
παράκτιο μέτωπο με τμήμα της πεδινής περιοχής του ελαιώνα του Δήμου, και η δεύτερη 
στα Β.Α., περιλαμβάνοντας μέρος της αγροτικής ενδοχώρας, με αμπελοκαλλιέργειες και 
άλλες ποικίλες καλλιέργειες,  καθώς επίσης και  μέρος του συστήματος απορροής του 
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χείμαρρου  Λαγκούβαρδου  και  των  ρεμάτων  που  απορρέουν  από  αυτόν,  με  ποικίλο 
φυσικό και εμπλεκόμενο αγροτικό και δασικό τοπίο. 

Επιδίωξη των ρυθμίσεων αποτελεί η διασφάλιση των προυποθέσεων εκείνων οι οποίες 
θα επιτρέψουν την προβλεπόμενη εκτός οικισμών τουριστική δραστηριότητα και όλες τις 
σχετικές με αυτήν λειτουργίες καθώς και την παραθεριστική κατοικία. 

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας

Όριο κατάτμησης και αρτιότητας 4.000 τ.μ.

Κατά  παρέκκλιση  θεωρούνται  άρτια  και  οικοδομήσιμα  τα  γήπεδα,  εφόσον  έχουν  τα 
ελάχιστα  όρια  αρτιότητας  κατά  τις  αντίστοιχες  ημερομηνίες,  όπως  ορίζονται  με  τις 
διατάξεις της παραγρ. 2 του Άρθρου 1 του Π.Δ. /24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85).

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 23-2-87 (Φ.Ε.Κ. 166/Δ/6-3-87)

Όροι και περιορισμοί δόμησης

Ειδικά στην παράκτια περιοχή μέχρι βάθους 700 μ. από την ακτογραμμή επιτρέπεται 
κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, η κατασκευή ισογείων κτισμάτων με 
χρήση κατοικίας μέχρι και 300 τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας, με μέγιστο ύψος 4 μ. και με 
επιπλέον 1,2 μ. για την κατασκευή στέγης, μετά από υποχρεωτικό έλεγχο κατά την 
οικοδόμηση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. 

ΑΤ: Προστασίας – ανάδειξης γεωργικής γης και αγροτικού τοπίου, στην ενδιάμεση 
αγροτική  ενδοχώρα,  με  ανάπτυξη  ήπιων  μορφών  αγροτουρισμού  και  ειδικών 
μορφών τουρισμού 

Η Ζώνη ΑΤ αφορά στην εκτεταμένη περιοχή της ενδιάμεσης αγροτικής ενδοχώρας του 
Δήμου, στην οποία περιλαμβάνεται μέρος του ελαιώνα και των υπόλοιπων αγροτικών 
καλλιεργειών  αμπέλου  και  λοιπών  ειδών,  για  την  οποία  οι  προτεινόμενες  ρυθμίσεις 
στοχεύουν  στη  διατήρηση  του  αγροτικού  της  χαρακτήρα,  σε  συνδυασμό  με  την 
λελογισμένη ανάπτυξη ορισμένων ήπιων μορφών αγροτουρισμού και ειδικών μορφών 
τουρισμού (π.χ. ιπποτουρισμός).

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4.000 τ.μ.

Κατά  παρέκκλιση  θεωρούνται  άρτια  και  οικοδομήσιμα  τα  γήπεδα,  εφόσον  έχουν  τα 
ελάχιστα  όρια  αρτιότητας  κατά  τις  αντίστοιχες  ημερομηνίες,  όπως  ορίζονται  με  τις 
διατάξεις της παραγρ. 2 του Άρθρου 1 του Π.Δ. /24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85).

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

� Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής 
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� Εγκαταστάσεις εσταβλισμένης και ημιεσταβλισμένης κτηνοτροφίας

� Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια - Silos

� Κατοικία  

� Βιομηχανικές  και  βιοτεχνικές  εγκαταστάσεις  χαμηλής και  μέσης όχλησης μόνο 
εφόσον  αποτελούν  εγκαταστάσεις  παραγωγής  ανανεώσιμων  πηγών 
ενέργειας(μόνο  φωτοβολταϊκα)  και  εφόσον  συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με το Π.Δ. 227/1987 (ΦΕΚ 
100/Α/23-6-87), περί χαρακτηρισμού βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων 
ως γεωργικών, σε συσχέτιση με την Κ.Υ.Α. 13727/24 (ΦΕΚ1087Β/5-8-2003). 

� Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 

� Κτίρια  και  εγκαταστάσεις  αναψυχής  (εστιατόρια,  αναψυκτήρια,  εγκαταστάσεις 
υπαίθριας αναψυχής).

� Τουριστικά  καταλύματα  και  εγκαταστάσεις  δυναμικότητας  μέχρι  20  κλινών 
(ξενοδοχεία,  οργανωμένες  τουριστικές  κατασκηνώσεις,  λοιπές  τουριστικές 
εγκαταστάσεις).

� Ειδικά κτίρια  και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής

� Πολιτιστικά κτήρια και εγκαταστάσεις

� Κτήρια για την κάλυψη θρησκευτικών αναγκών

� Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταικά, γεωθερμία)

� Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής

� Δεξαμενές

� Θερμοκήπια

� Αντλητικές Εγκαταστάσεις

� Υδατοδεξαμενές

� Φρέατα

� Δεν  επιτρέπονται  εγκαταστάσεις  κτηνοτροφικές  ή  πτηνοτροφικές  υψηλής 
όχλησης

� Δεν επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες

Ειδικά, στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας 
απαγορεύεται  η  άσκηση  οποιασδήποτε  άλλης  δραστηριότητας  εκτός  από  γεωργική 
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εκμετάλλευση  (καλλιέργειες  –  κτηνοτροφία  -  μεταποίηση  πρωτογενούς  παραγωγής) 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  24  παραγρ.  37,  Ν.  2945/01  (Τροποποίηση  άρθρου  56  Ν. 
2637/98, παρ 6 α). 

Όροι και Περιορισμοί δόμησης στα αγροτεμάχια αυτά είναι:

� Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια κατοικιών 150 τ.μ.

� Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια αγρο-τουριστικών καταλυμάτων 300 τ.μ. 
με διάσπαση όγκων

� Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι 
διατάξεις του από 24-5-1985 Π,Δ. (Φ.Ε.Κ. Δ 270), όπως ισχύει 

Π1: Ανάπτυξης πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Γαργαλιάνων 

Αφορά στην περιοχή παρά τον οικισμό Γαργαλιάνων από και τον τουριστικό ξενώνα 
Γαργαλιάνων, τα υπάρχοντα αλσύλια, την εκκλησία, τον προφήτη Ηλία και το υπάρχον 
κτήριο Γηροκομείο, μέχρι και 300 μ. βορείως, με την πρόβλεψη κατασκευής ανοικτού 
πέτρινου θεάτρου 1.000 θέσεων.

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας

Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4.000 τ.μ.

Κατά  παρέκκλιση  θεωρούνται  άρτια  και  οικοδομήσιμα  τα  γήπεδα,  εφόσον  έχουν  τα 
ελάχιστα  όρια  αρτιότητας  κατά  τις  αντίστοιχες  ημερομηνίες,  όπως  ορίζονται  με  τις 
διατάξεις της παραγρ. 2 του Άρθρου 1 του Π.Δ. /24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85).

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

� Εστιατόρια.

� Αναψυκτήρια.

� Κέντρα διασκέδασης μόνον  εφ’  όσον  κατά  τη  λειτουργία  τηρούν  τις  σχετικές 
διατάξεις ηχητικής μόνωσης που ισχύουν εντός κατοικημένων περιοχών.

� Εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής 

� Χώροι συνάθροισης κοινού.

� Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες

� Υπαίθρια θέατρα

� Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης.
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Όροι και Περιορισμοί δόμησης

Για  τις  επιτρεπόμενες  χρήσεις,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΠΔ/24-5-85  (ΦΕΚ-
270/Δ/85) και ΠΔ της 01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύει.

Π.2.3.3. Γενικές Κανονιστικές Ρυθμίσεις στο σύνολο των εκτός σχεδίου ζωνών

Ειδικές  διατάξεις  που  αφορούν  ίδιον  νομικό  καθεστώς  κατισχύουν  της  παρούσας 
Απόφασης (δασική νομοθεσία, αρχαιολογική νομοθεσία, κ.λ.π.).

Προϋπάρχουσες χρήσεις και δραστηριότητες

Προϋπάρχουσες χρήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής από τις 
διατάξεις του Γ.Π.Σ., μπορούν να εκσυγχρονίζονται με τις διατάξεις στη βάση των οποίων 
δομήθηκαν, εφόσον, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, για κάθε μια επιβληθούν ειδικοί 
περιβαλλοντικοί όροι ανάλογα με την κατηγορία τους.

Μη οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι

Ισχύουν οι  κατά περίπτωση επιτρεπόμενες χρήσεις γης και  όροι  δόμησης εντός των 
ΠΕΠ  και  ΠΕΠΔ  μετά  από  υποχρεωτικό  έλεγχο  της  αρχαιολογικής  υπηρεσίας, 
αποκλειομένων  των  ειδικών  χρήσεων  βιομηχανίας  –  βιοτεχνίας  και  κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων, 

Περιμετρικά  των  εκτός  σχεδίου χριστιανικών  ή  αρχαίων  ναών και  μνημείων   και  σε 
ακτίνα 50 μ. απαγορεύεται η τοποθέτηση κτηρίων τα οποία τυχόν επιτρέπονται από τις 
κατά περίπτωση προτεινόμενες ειδικές χρήσεις γης και όρους δόμησης. 

Αποστάσεις ασφαλείας οδικού δικτύου

Επιβάλλονται οι αποστάσεις δόμησης εκατέρωθεν του άξονα των οδών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του Π.Δ.  209/1998  –  Φ.Ε.Κ.  –  169/Α/15-7-98 «Περί  καθορισμού  ελάχιστης 
απόστασης ασφαλείας των κτηρίων από τους άξονες ή τα όρια των οδών του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου». 

Ειδικά, στη νέα εθνική οδό, πέραν της επιβαλλόμενης απόστασης δόμησης τα κτίσματα 
που θα δομηθούν (πλην κατοικιών) απαγορεύεται να έχουν λειτουργική είσοδο από και 
προς  την  εθνική  οδό  και  να  εξυπηρετούνται  κυκλοφοριακά  –  όπου  απαιτείται  –  με 
κυκλοφοριακή σύνδεση. 

Λατομικές Περιοχές

Επιτρέπεται  μετά  από  προέγκριση  χωροθέτησης,  ειδική  περιβαλλοντική  μελέτη  και 
καθορισμό περιβαλλοντικών όρων η δημιουργία λατομικών περιοχών.

 Η υπάρχουσα λατομική περιοχή να ελεγχθεί στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων και να 
επαναοριοθετηθεί επακριβώς. 

Κοιμητήρια
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Επιβάλλεται  έλεγχος  δόμησης  και  ειδικότερα  απαγόρευση  αυτής  στις  περιοχές  των 
υφιστάμενων κοιμητηρίων, τα οποία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 250μ από το άκρο 
του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μ από μεμονωμένες κατοικίες, 100μ από φρέατα 
και 50μ από πηγές πόσιμου νερού.

Επιτρέπεται η χωροθέτηση νέων νεκροταφείων στις ζώνες Τ1 και ΑΤ,  μετά από ειδική 
μελέτη και διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης – καθορισμού περιβαλλοντικών όρων. 

Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι καταγράφονται  οι  γενικές  κατηγορίες  χρήσεων  γης  στην  εκτός 
σχεδίου περιοχή του Δήμου Γαργαλιάνων για τις ζώνες Π.Ε.Π. και Π.Ε.Π.Δ., καθώς και οι 
όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος για κάθε κατηγορία,  με 
συνοπτικό τρόπο, προκειμένου να παρουσιαστεί μια συγκεντρωτική εικόνα των χωρικών 
διαφοροποιήσεων, ως προς το σχεδιασμό των διάφορων ζωνών και των προτεινόμενων 
κανονιστικών όρων και περιορισμών για την ανάπτυξή τους, λαμβανομένης υπόψη της 
διαβάθμισης εκμετάλλευσης και προστασίας ανάλογα με την τυπολογία του χώρου.

Π.2.4. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Π.2.4.1. Μεταφορική Υποδομή

Ιεραρχούνται δύο βασικά επίπεδα οδικών αξόνων:

� Η νέα Ε.Ο. Γαργαλιάνοι – Ρωμανός – Πύλος που αντικαθιστά την παράκαμψη μέσω 
Χώρας, με τη νέα περιμετρική Γαργαλιάνων, η οποία αν και τυπικά δεν αποτελεί 
τμήμα του δικτύου, διευκολύνει τις διαμπερείς κινήσεις παρακάμπτοντας τον οικισμό, 
καθώς και η υφιστάμενη εναλλακτική σύνδεση των Γαργαλιάνων με την Καλαμάτα 
μέσω Χώρας.

� Οι τοπικές συνδέσεις μέσω της παραλιακής οδού, καθώς και οι οδοί που συνδέουν 
ακτινικά τους οικισμούς του Δήμου με το κέντρο των Γαργαλιάνων (Μαραθόπολη, 
Βρομονέρι, Λεύκη, Φλόκα / Πύργος / Μουζάκι, Βάλτα).

� Προτείνεται  νέα  χάραξη  για  την  παραλιακή  οδό  Μαραθόπολη  –  Φιλιατρά,  σε 
μεγαλύτερη  απόσταση  από  την  ακτή.  Προτείνονται  επίσης  παρακάμψεις  των 
οικισμών Φλόκα και Πύργου, καθώς και βελτίωση του εσωτερικού άξονα Πύργου – 
Μουζακίου – Χριστιάνων, στις παρυφές του ορεινού όγκου (ορεινός άξονας).

Δύο  οδικοί  άξονες  του  τοπικού  δικτύου,  ο  παραλιακός  και  ο  ορεινός,  θεωρούνται 
σημαντικοί  για  την  εξυπηρέτηση  της  ανάπτυξης  εντός  του  Δήμου,  αλλά  και  τη 
διασύνδεσή του με τμήματα όμορων Δήμων που σήμερα δεν είναι άμεσα ή / και ευχερώς 
προσπελάσιμα.

Λιμένες αναψυχής:  Εκτός από το αλιευτικό  καταφύγιο στη Μαραθόπολη,  δυνατότητα 
ελλιμενισμού  μικρών  σκαφών  μπορεί  να  δημιουργηθεί  στο  Βρομονέρι  (αλιευτικό 
καταφύγιο – αγκυροβόλιο).

Π.2.4.2. Υδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα
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Ύδρευση

Τα  υφιστάμενα  δίκτυα  ύδρευσης  καλύπτουν  σχεδόν  όλα  τα  Δ.Δ.  του  Δήμου 
Γαργαλιάνων,  αν  και  αναφέρθηκαν  ανάγκες  σημειακής  επέκτασης  των  δικτύων, 
αντικατάστασης  τμημάτων  των  υφισταμένων  αγωγών  και  αύξησης  της  παροχής.  Ο 
οικισμός Βατιάς δεν καλύπτεται από δίκτυο.

Η υδροληψία γίνεται κυρίως από πηγές και συμπληρωματικά από γεωτρήσεις, γεγονός 
που  συνεπάγεται  την  επιβάρυνση  του  υδροφόρου  ορίζοντα  κατά  την  καλοκαιρινή 
περίοδο. Τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα από σωλήνες διαφόρων υλικών, μεταξύ των 
οποίων και από αμιαντοτσιμέντο. 

Η σημαντικότερη πηγή που χρησιμοποιείται για την ύδρευση του Δήμου Γαργαλιάνων 
είναι η πηγή Κεφαλόβρυσο (ή πηγή Παλαιού Λουτρού, ή Αλικοντούζι), με παροχή, που 
μετρήθηκε  στις  15-6-2004,  περί  τα  250  m3/h.  Η  πηγή  αυτή  ανήκει  στο  Σύνδεσμο 
Ύδρευσης Τέλος Άγρας, βρίσκεται όμως εκτός των ορίων του Δήμου Γαργαλιάνων. Οι 
οικισμοί  του  Δήμου  Γαργαλιάνων  που  τροφοδοτούνται  από  αυτό  το  δίκτυο  είναι  οι 
Γαργαλιάνοι,  ο  Πύργος,  η  Λεύκη  και  η  Τραγάνα.  Το  συνολικό  μήκος  του  δικτύου 
ανέρχεται σε 35 km, εκ των οποίων το 30 km εξυπηρετούν το Δ.Δ. Γαργαλιάνων, ενώ τα 
υπόλοιπα 5 ανήκουν στο Δ.Δ. Βάλτας. Τα 9,5 km του δικτύου είναι κατασκευασμένα από 
σωλήνες αμιαντοτσιμέντου,  τα 21,5 km από πλαστικούς σωλήνες και τα 4,0 km από 
χαλυβοσωλήνες. Όσον αφορά το Δ.Δ. Γαργαλιάνων, το δίκτυο είναι πολύ παλιό, το δε 
δίκτυο της Βάλτας κατασκευάστηκε το 1955. Η κάλυψη των Γαργαλιάνων ανέρχεται στο 
95% περίπου και της  Βάλτας σχεδόν στο 100%. Το δίκτυο αυτό παρουσιάζει απώλειες 
σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα,  από 20% μέχρι  και  60% στους Γαργαλιάνους.  Σε 
όλους τους οικισμούς υπάρχουν υδρομετρητές.

Σε όλα τα Δ.Δ. πρέπει να αντικατασταθούν μεγάλα τμήματα των αγωγών, και σε αρκετά 
(όπως στα Δ.Δ. Γαργαλιάνων, Λεύκης, Μουζακίου και Πύργου) απαιτείται επέκταση των 
δικτύων.  Το  Μουζάκι  υδροδοτείται  από  γεώτρηση,  ενώ  στη  Φλόκα  και  στην  Βάλτα 
υπάρχει τροφοδοσία από υδρομαστεύσεις.

Κατά τους χειμερινούς μήνες η ύδρευση μπορεί να θεωρηθεί σχετικά επαρκής. Κατά τη 
θερινή  περίοδο  ωστόσο,  που  αυξάνεται  σημαντικά  ο  πληθυσμός,  παρουσιάζονται 
μεγάλες  ελλείψεις  και  βλάβες,  οι  δε  απώλειες  είναι  σημαντικές.  Το  πρόβλημα  αυτό 
αντιμετωπίστηκε  από  επιμέρους  δημοτικά  διαμερίσματα  με  την  αναζήτηση 
συμπληρωματικών πηγών νερού με  την  ανόρυξη γεωτρήσεων.  Οι  γεωτρήσεις  όμως 
αυτές δεν χρησιμοποιούνται διότι η ποιότητά τους δεν είναι κατάλληλη.

Σημειώνεται επίσης ότι μόνο το νερό της πηγής Κεφαλόβρυσο είναι καλής ποιότητας, 
ενώ τα υπόλοιπα είναι υποβαθμισμένα.

Στο πλαίσιο των προτάσεων οικιστικών επεκτάσεων και δημιουργίας νέων οικιστικών 
υποδοχέων για κατοικία ή παραγωγικές δραστηριότητες είναι αναγκαία, μετά από ειδική 
συνολική  μελέτη,  η  δημιουργία  νέων  επαρκών  δικτύων  ύδρευσης  και  η  κατασκευή 
γεωτρήσεων εμπλουτισμού των αποθεμάτων νερού.

Το δίκτυο επιπλέον προς Λαγκούβαρδο πρέπει να ολοκληρωθεί.
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Αποχέτευση ομβρίων

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υπάρχουν στους οικισμούς:

� Γαργαλιάνων, το οποίο καλύπτει το 40% του οικισμού

� Πύργου, το οποίο καλύπτει το 20% του οικισμού

� Μουζάκι, το οποίο καλύπτει επίσης το 20% του οικισμού

Στους υπόλοιπους οικισμούς αναφέρονται διάσπαρτοι μεμονωμένοι αγωγοί.

Στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης  Αστικής  Ανάπτυξης  Δήμου 
Γαργαλιάνων  περιλαμβάνεται  έργο  με  τίτλο  «Κατασκευή  τμημάτων  δικτύου 
ομβρίων – Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού 138.941 €. 

Προτείνονται δίκτυα ομβρίων στις περιοχές Ανεμόμυλος, Δυτικής εισόδου, Γυμνασίου-
Λυκείου,  Πυροσβεστικής και  Νεκροταφείου,  εντός σχεδίου πόλεως σε κοινόχρηστους 
δρόμους. 

Για τα έργα αυτά υπάρχουν Προμελέτες που έχουν συνταχθεί από την Τ.Υ. του Δήμου, το 
δε συνολικό μήκος των αγωγών είναι 1.355 m.

Επιπλέον των ήδη προγραμματιζόμενων έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων,  είναι 
αναγκαία η συμπλήρωση των ελλιπόντων δικτύων και η πρόβλεψη νέων για τις περιοχές 
επεκτάσεων και  νέων  οργανωμένων πολεοδομικά  υποδοχέων (ΠΕΡΠΟ  Τουρισμού  - 
Αναψυχής, ΒΙΟΠΑ, κ.λ.π.). 

Αποχέτευση ακαθάρτων

Οι  οικισμοί  του  Δήμου  Γαργαλιάνων  δεν  διαθέτουν  δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων, 
γεγονός που αποτελεί έναν ακόμα ανασταλτικό παράγοντα για την εν γένει ανάπτυξη.

Η  διάθεση  των  λυμάτων  των  κατοικιών  γίνεται  απ’  ευθείας  σε  στεγανούς  ή 
απορροφητικούς  βόθρους.  Σε  οικισμούς  όπου  υπάρχει  δίκτυο  ομβρίων  έχει  γίνει 
άγνωστος  αριθμός  παρανόμων  συνδέσεων.  Στις  περιπτώσεις  που  τα  βοθρολύματα 
συλλέγονται, η διάθεση τους, πραγματοποιείται σε καταβόθρα στην περιοχή βόρεια του 
Αη- Λια, υποβαθμίζοντας έτσι ποιοτικά το υπόγειο δυναμικό της περιοχής.

Για την διαχείριση των αστικών λυμάτων σε επίπεδο Χώρας ισχύει η οδηγία 91/271 της 
Ε.Ε. «για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», η οποία αφορά οικισμούς άνω των 
2.000  ισοδύναμων  κατοίκων  και  έχει  ενσωματωθεί  στο  Εθνικό  Δίκαιο  με  την  ΚΥΑ 
5673/400/97. Για την εφαρμογή της οδηγίας επιβάλλεται η δημιουργία των κατάλληλων 
υποδομών  δικτύων  αποχέτευσης  και  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων,  βάσει 
συγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  με  κριτήριο  την  επάρκεια  των  υφιστάμενων 
υποδομών και τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη.

Πρέπει να εκπονηθούν μελέτες των δικτύων ακαθάρτων των οικισμών του Δήμου και 
κεντρικής  εγκατάστασης  Βιολογικού  Καθαρισμού.  Σε  απόμακρους  οικισμούς  να 
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εξεταστούν λύσεις απλών συστημάτων φυσικού καθαρισμού. Στους μικρούς οικισμούς 
μέχρι  500  κατοίκους  είναι  δυνατή  η  κατασκευή  τοπικών  βιολογικών  καθαρισμών 
(σύστημα  compact). Η επιλογή αποδεκτών πρέπει να γίνει μετά από σοβαρή έρευνα. 
Επίσης  να  εξεταστεί  και  η  περίπτωση  διάθεσης  των  επεξεργασμένων  λυμάτων  για 
άρδευση. Να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής συστήματος συγκέντρωσης λυμάτων 
και  η  επεξεργασία  τους  να  μεταφερθεί  στον  αντίστοιχο  βιολογικό  καθαρισμό  της 
Π.Ο.Τ.Α..

Σε ότι αφορά τη διαχείριση και διάθεση αστικών λυμάτων, οι περισσότεροι οικισμοί δεν 
τηρούν τα προβλεπόμενα από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, ούτε ως προς τα 
δίκτυα αποχέτευσης, ούτε ως προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Γενικά, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα τόσο στους οικισμούς των οποίων τα λύματα 
καταλήγουν στη θάλασσα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω άλλου αποδέκτη, αλλά και σε 
οικισμούς οι οποίοι αποχετεύονται σε αποδέκτη γλυκού νερού και για τους οποίους δεν 
έχουν  προγραμματισθεί  έργα,  παρόλο  που  σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  απαιτείται 
κατάλληλη επεξεργασία, με χρονικό ορίζοντα τις 31/12/2005.

Αστικά Στερεά Απόβλητα

Σε ότι αφορά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το σύστημα συλλογής και 
μεταφοράς του Δήμου καλύπτει σχεδόν όλους τους οικισμούς. Το σύστημα συλλογής και 
μεταφοράς  των  αστικών  στερεών  αποβλήτων  είναι  αρκετά  οργανωμένο.  Ο  Δήμος 
Γαργαλιάνων διαθέτει  ικανό αριθμό κάδων και  δύο απορριμματοφόρα οχήματα, η δε 
αποκομιδή  είναι  τακτική.  Πριν  από  την  τελική  διάθεση  προηγείται  μικρής  κλίμακας 
διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Η τελική διάθεση γίνεται σε χώρο έκτασης περί τα 60 
στρέμματα, στη θέση Αθανόλακα, σε απόσταση 3 km από τον οικισμό των Γαργαλιάνων 
στο τέλος αγροτικής οδού. 

Αν και δεν προκύπτει σήμερα συστηματική εναπόθεση σε άλλο, μη εγκεκριμένο, χώρο, 
παρόλα αυτά αναγνωρίζεται η ύπαρξη προβλήματος ρύπανσης σε ρέματα, χαράδρες, 
φαράγγια κλπ λόγω της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων στις θέσεις αυτές στο 
πρόσφατο παρελθόν. Πάντως παλιές χωματερές έχουν λίγο πολύ αποκατασταθεί μόνες 
τους.

Οι  σημαντικότερες  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  από  την  ανεξέλεγκτη  διάθεση  των 
απορριμμάτων είναι οι εξής:

� Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  η  ανεξέλεγκτη  διάθεση  συνοδεύεται  από 
αυτανάφλεξη των σκουπιδιών. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο σε πολλές χωματερές 
να  υπάρχει  καπνός  σχεδόν  σε  μόνιμη  βάση,  με  προφανείς  τους  κινδύνους 
δημιουργίας πυρκαγιάς, ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο περιβάλλων χώρος είναι δασική 
περιοχή ή περιοχή καλυπτόμενη με άλλου είδους βλάστηση.

� Υπάρχει  κίνδυνος  ρύπανσης  του  εδάφους,  των  επιφανειακών  και  κυρίως  των 
υπογείων  υδάτων  από  τα  στραγγίσματα,  ιδιαίτερα  όταν  τα  πετρώματα  είναι 
υδατοπερατά.
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� Η γύρω περιοχή ρυπαίνεται από τη διάχυση δυσάρεστων οσμών (βιοαέριο) και από 
υλικά (χαρτιά, πλαστικά και άλλα ελαφρά υλικά) που παρασύρονται από τον άνεμο, 
με τελικό αποτέλεσμα τη συνολική αισθητική υποβάθμιση του τοπίου.

Τα  παραπάνω  προβλήματα  είναι  αποτέλεσμα  της  έλλειψης  στρατηγικής  και  της 
ανεπάρκειας σχεδιασμού στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας έχει εκπονηθεί η «Μελέτη 
Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»  (1994,  Δ.  Οικονομίδης  και 
Συνεργάτες),  τα  στοιχεία  της  οποίας  επικαιροποιήθηκαν  από  το  Χωροταξικό  Σχέδιο 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Σαν  γενικό  συμπέρασμα  προκύπτει  ότι  η  υφιστάμενη 
κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική.

Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι η περιοχή του Δήμου αναμένεται να συγκεντρώσει 
υψηλά μεγέθη μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού στο χρονικό ορίζοντα των 15 ετών 
από την έγκριση του Γ.Π.Σ., προτείνεται ο υπάρχων σκουπιδότοπος να καταργηθεί και 
με τη συνεργασία των όμορων Δήμων να εξεταστεί η δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. Προτεινόμενος 
χώρος μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην περιοχή του Δήμου Γαργαλιάνων είναι  το 
πρώην Νταμάρι «Αλέρτα». 

Τέλος,  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης  Αστικής  Ανάπτυξης  Δήμου 
Γαργαλιάνων περιλαμβάνεται  έργο με  τίτλο  «Ανάπτυξη μηχανισμών για  ανακύκλωση 
υλικών» προϋπολογισμού 105.000 €. Προτείνεται να εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής για 
να  διερευνηθούν  οι  δυνατότητες  ολοκληρωμένης  και  βιώσιμης  διαχείρισης  των 
απορριμμάτων του Δήμου. Με οδηγό τη μελέτη εφαρμογής θα προχωρήσει η υλοποίηση 
των προγραμμάτων: (α) ανάκτησης-ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας και προϊόντων 
χάρτου,  (β)  κομποστοποίησης  οικιακών  οργανικών,  (γ)  εναλλακτικής  διαχείρισης  και 
αξιοποίησης  πράσινων  δημοτικών  απορριμμάτων,  (δ)  συλλογής  και  εναλλακτικής 
διαχείρισης ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών, επικινδύνων οικιακών, 
ογκωδών  και  ρουχισμού,  επικοινωνίας,  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των 
δημοτών, και τέλος (ε) δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένου Κέντρου Ανακύκλωσης 
υλικών και προϊόντων.

Βιομηχανικά Απόβλητα

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή μελέτης είναι λίγες, κυρίως ελαιοτριβεία και 
οινοποιεία. Το κυριότερο πρόβλημα από τη βιομηχανική δραστηριότητα, έχει σχέση με τα 
επιβαρημένα απόβλητα των ελαιουργείων,  τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα των 
υδροφορέων.

Συγκεκριμένα, τα υπολείμματα τριών ελαιοτριβείων παροχετεύονται χωρίς επεξεργασία 
μέσω του δικτύου ομβρίων στο ρέμα Βεργινόρεμα, το οποίο εκβάλλει  στην παράκτια 
περιοχή  Μπάρλας,  που  αποτελεί  και  περιοχή  παραθεριστικής  κατοικίας.  Άλλα  επτά 
ελαιοτριβεία παροχετεύουν τα υπολείμματα μέσω του ρέματος της Αγ. Παρασκευής στην 
τάφρο της Ε.Ο. Γαργαλίανων-Μαραθόπολης και μέσω αυτής καταλήγουν στην ανατολική 
πλευρά του αλιευτικού καταφυγίου.
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Στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης  Αστικής  Ανάπτυξης  Δήμου 
Γαργαλιάνων περιλαμβάνεται έργο με τίτλο «Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
ελαιοτριβείων» προϋπολογισμού 320.000 €. Προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία, η 
οποία στηρίζεται στην εξάτμιση / επανασυμπύκνωση του νερού των υγρών αποβλήτων. 
Οι συνθήκες λειτουργίας συμβάλλουν ώστε παράλληλα με την εξάτμιση να παρατηρείται 
υδρόλυση και οξείδωση του οργανικού φορτίου που συμβάλλουν στην αποτοξικοποίηση 
των στερεών υπολειμμάτων.

Κτηνοτροφικά απόβλητα

Τα  προβλήματα  ρύπανσης  που  προκαλούνται  από  τις  κτηνοτροφικές  μονάδες, 
οφείλονται στην αδυναμία αποτελεσματικής επεξεργασίας των ιδιαίτερα επιβαρημένων 
υγρών και στερεών αποβλήτων τους. Οι μικρής δυναμικότητας μονάδες που κυριαρχούν 
στην περιοχή,  δεν διαθέτουν τις  απαιτούμενες εγκαταστάσεις  για  τον καθαρισμό των 
αποβλήτων  τους.  Τα  ρυπαντικά  φορτία  των  μη  επεξεργασμένων  αποβλήτων,  με 
διαδικασίες  απορροής  και  διήθησης,  μετακινούνται  από  τους  χώρους  διάθεσης  και 
καταλήγουν σε επιφανειακά και υπόγεια νερά καθώς και στο έδαφος. Βεβαίως το έδαφος 
έχει  την  ικανότητα  να  αφομοιώνει  και  να  αποφορτίζει  τους  ρύπους  των  υγρών 
αποβλήτων,  με αποδόσεις  που εξαρτώνται  από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του 
εδάφους  αλλά  και  από  τον  τρόπο  και  τον  ρυθμό  με  τον  οποίο  διατίθενται.  Στη 
συγκεκριμένη  περίπτωση,  το  έδαφος  δεν  έχει  ικανοποιητική  απόδοση  επειδή  όπως 
προαναφέρθηκε,  τα  απόβλητα  διατίθενται  στην  πλειοψηφία  τους  ανεπεξέργαστα, 
δημιουργώντας ανοξικές συνθήκες.

Συμπερασματικά,  η  διάθεση  των  υγρών  αποβλήτων  από  τις  κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν υφίστανται ολοκληρωμένη διαχείριση. Τα 
ρυπαντικά  φορτία  που  διατίθενται  στο  έδαφος,  μέσω  των  επιφανειακών  απορροών 
κυρίως,  αλλά  και  με  την  διήθηση,  καταλήγουν  στους  επιφανειακούς  και  υπόγειους 
υδάτινους αποδέκτες, και κυρίως στα θαλάσσια ύδατα.

Σημαντικό  επίσης  πρόβλημα  αποτελεί  και  η  δυσοσμία  που  προέρχεται  από  τα 
εγκαταστάσεις  αυτές. Η δυσοσμία είναι έντονη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των 
εγκαταστάσεων ή κατά την αναμόχλευση της κοπριάς για τη φόρτωση και απομάκρυνσή 
της και  οφείλεται στην παρουσία στα απόβλητα ενώσεων, όπως υδρόθειο,  αμμωνία, 
μερκαπτάνες κ.ά.

Τέλος,  οι  κτηνοτροφικές  μονάδες  μπορούν  να  αποτελέσουν  πηγές  μετάδοσης 
ασθενειών, καθότι τα ζωικά απόβλητα είναι φορείς νοσογόνων μικροοργανισμών, που 
μπορούν  να  μεταδοθούν  στον  άνθρωπο  μέσω  μολυσμένου  νερού  ή  τροφίμων.  Ο 
κίνδυνος ελαχιστοποιείται με το συστηματικό καθαρισμό εγκαταστάσεων και ζώων. Για 
την ελάττωση του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
όπως παρατεταμένη παραμονή τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και απολύμανση 
της τεχνικής απορροής με χλωρίωση.

Π.2.4.3. Ενέργεια

Η περιοχή του Γ.Π.Σ. του Δήμου Γαργαλιάνων εξυπηρετείται από το δίκτυο διανομής 
ηλεκτρικής  ενέργειας  της  ΔΕΗ Α.Ε.  η  οποία διαχειρίζεται  και  προγραμματίζει  για  τις 
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μελλοντικές προβλέψεις ζήτησης. Με διαδικασίες που αφορούν πρωτοβουλία του ιδιώτη 
επενδυτή της Π.Ο.Τ.Α. επιλύονται και προβλήματα πιθανώς μελλοντικής ανεπάρκειας. 
Είναι πρόδηλο ότι όσον αφορά τη συμβατική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας οι ανάγκες 
ενός  δήμου  όπως  οι  Γαργαλιάνοι  αποτελούν  ένα  μικρό  τμήμα  του  γενικότερου 
σχεδιασμού.

Η  ανάπτυξη  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  (ΑΠΕ)  αντίθετα  θέτει  σημαντικά 
προβλήματα  που  αφορούν  άμεσα  την  τοπική  χωροταξική  κλίμακα.  Αυτές  αφορούν 
τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα με σκοπό την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας, 
συμπληρώνοντας το δυναμικό του συμβατικού χερσαίου συστήματος.

Το  πρόσφατο  υπό  θέσπιση  Ειδικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου 
Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις ΑΠΕ ταξινομεί τις ΑΠΕ και έχει ως σκοπό να ορίσει τα 
κριτήρια και τους κανόνες χωροθέτησής τους.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα – Γεωθερμικά Συστήματα

Ο Δήμος,  όπως και  οι  περισσότεροι  χώροι  της Μεσσηνίας,  προσφέρονται  λόγω του 
μεγάλου δείκτη ηλιοφάνειας για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών μονάδων. Οι όροι που 
τίθενται από το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. δεν είναι περιοριστικοί για τους περισσότερους χώρους του 
Δήμου,  αφήνοντας  την  τελική  κρίση  για  την  έγκριση  χωροθέτησης  στις  διαδικασίες 
αδειοδότησης και κυρίως στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η πρόταση της 
παρούσας  μελέτης  διαβαθμίζει  και  εξειδικεύει  τους  όρους  και  περιορισμούς  για  τις 
εγκαταστάσεις  αυτές  σε σχέση και  με  το προορισμό κάθε  ζώνης που θεσμοθετεί  το 
Γ.Π.Σ. 

Ειδικότερα για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων γεωθερμίας, 
προβλέπονται οι εξής δεσμεύσεις :

� Δεν  προβλέπονται  εγκαταστάσεις  στις  καθορισμένες  Ζώνες  Προστασίας  φυσικών 
τοπίων.

� Δεν  προβλέπονται  επίσης  στην  παραλιακή  ζώνη  τουρισμού  –  αναψυχής  γιατί 
δεσμεύουν χώρους που μελλοντικά θα αποθαρρύνουν ή θα ακυρώσουν ανάπτυξη 
τουριστικών  δραστηριοτήτων  στον  ίδιο  το  χώρο  της  εγκατάστασης  ή  στους  περί 
αυτόν χώρους.

� Προβλέπονται με τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου στην αγροτική περιοχή της 
ενδοχώρας (Ζώνη ΑΤ), εφ’ όσον δεν επιφέρουν ανεπιθύμητες καταστροφές ή αλλαγή 
χρήσης των αμπελώνων.

� Μέγιστη δυναμικότητα 150 KW

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα (Μ.Υ.Η.Ε.)
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Το μοναδικό υδρολογικό σύστημα του Λαγκουβάρδου δεν προσφέρεται για αποδοτική 
εγκατάσταση αυτού του τύπου, αντίθετα, το σύστημα αυτό προτείνεται να διατηρηθεί ως 
στοιχείο αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος.

Για  τις  υπόλοιπες  μορφές  Α.Π.Ε.  (βιομάζα,  γεωθερμία)  μπορεί  να  ακολουθείται  το 
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.  για τις Α.Π.Ε., όταν οι εγκαταστάσεις αυτές δεν συγκρούονται με τις ζώνες 
προστασίας, την τουριστική παραλιακή ζώνη και τη ζώνη του ελαιώνα.

Π.2.5.  ΤΑ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  ΤΟΥ  Γ.Π.Σ.  – 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Οι ρυθμίσεις που προτείνονται από τη μελέτη Γ.Π.Σ. στοχεύουν, κατά κύριο λόγο, να 
αντιμετωπίσουν τις πιθανές επιπτώσεις της λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού η οποία, 
λόγω  του  μεγέθους  της  αλλά  και  των  ειδικών  χαρακτηριστικών  της  ενδέχεται  να 
επιφέρουν σημαντικές ανακατατάξεις στη χωρική δομή τόσο του Δήμου Γαργαλιάνων, 
όσο  και  των  γειτονικών  Δήμων.  Στοχεύουν,  επίσης,  να  διευθετήσουν  τις  πιθανές 
συγκρούσεις που θα προκύψουν μεταξύ των κυρίαρχων αγροτικών δραστηριοτήτων και 
των ανερχόμενων τουριστικών χρήσεων που με τη σειρά τους αναμένεται να ενταθούν 
λόγω της λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α.

Όπως αναλύθηκε λεπτομερώς στην Α’ Φάση της μελέτης, οι  επιπτώσεις της Π.Ο.Τ.Α 
μπορούν να διακριθούν σε:

� Αναπτυξιακές (πληθυσμός, απασχόληση, οικονομία)

� Χωρικές (χρήσεις γης, δραστηριότητες τουρισμού, αναψυχής, περιβάλλον)

� Υποδομές (υδατικό δυναμικό, ύδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα)

Π.2.5.1. Αναπτυξιακές επιπτώσεις της Π.Ο.Τ.Α.

Οι επιπτώσεις της Π.Ο.Τ.Α. σε τοπικό επίπεδο εκτιμάται ότι εκτείνονται σε μια περιοχή 
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους τρεις δήμους, Γαργαλιάνων, Νέστορος και Πύλου. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή αυτή θα μπορούσε να διευρυνθεί και να περιλαμβάνει 
μεγάλο τμήμα, αν όχι όλο το χώρο της δυτικής Μεσσηνίας. Στην περίπτωση αυτής της 
διάχυσης, οι δυσμενείς επιπτώσεις θα είχαν κάπως μικρότερη ένταση.

Οι  ποσοτικές  επιπτώσεις  είναι  αδρομερείς  και  εκτίθενται  εδώ για  την  ποσοτική  τους 
συνδρομή στις εκτιμήσεις των επιπτώσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επισφάλεια των 
εκτιμήσεων που εξετάζονται αποκλειστικά με ποιοτικά κριτήρια.

Οι επιπτώσεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Πληθυσμός:  Ο  τελικός  πληθυσμός  αιχμής,  μόνιμος  και  εποχικός,  που  προσθέτει  η 
Π.Ο.Τ.Α. στην περιοχή αποτελεί το 20 % του πληθυσμού στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
(τέλος  έργων/2020).  Αν  και  οι  εκτιμήσεις  είναι  αρκετά  επισφαλείς  θα  πρέπει  να 
υποθέσουμε από τα γενικά αναπτυξιακά δεδομένα για τους τρεις δήμους ότι οι περιοχές 
Πύλου-Γιάλοβας  θα  δεχθούν  μεγαλύτερο  μερίδιο  δραστηριοτήτων  που  δημιουργεί  η 
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Π.Ο.Τ..Α. εκτός των ορίων της, όπως επίσης και ότι ο Δήμος Νέστορος έχει μειωμένη 
δυνατότητα  –  λόγω  μεγέθους  παραλιακού  μετώπου  –  απορρόφησης  τέτοιων 
δραστηριοτήτων.

Ο Δήμος Γαργαλιάνων μπορεί ενδεχομένως να προσελκύσει ένα ικανοποιητικό μερίδιο 
μια και η δημιουργία της Π.Ο.Τ..Α. Ρωμανού προηγείται χρονικά.

Απασχόληση:  Στους τρεις δήμους απασχολούνται  σήμερα 8.800 εργαζόμενοι,  εκ των 
οποίων  2.700  στον  τριτογενή  τομέα.  Από  αυτούς,  στο  Δήμο  Πύλου  αναμένεται  να 
απασχολείται σημαντικός αριθμός στον τουρισμό, της τάξεως του 10% του συνόλου των 
εργαζομένων  στον  τριτογενή  τομέα.  Η  Π.Ο.Τ.Α.  Ρωμανού/Πύλου  θα  δημιουργήσει 
πρόσθετη  απασχόληση  στον  τριτογενή  τομέα  και  σε  πολλές  ειδικότητες  (3.250 
Ρωμανός / 600 Πύλος) στην Α΄ Φάση και τελικά 8.265 εργαζόμενους στην τελική Φάση.

Τα  προβλεπόμενα  μεγέθη  απασχόλησης  στην  Π.Ο.Τ..Α.,  ακόμα  και  μόνο  για  την  Α΄ 
Φάση, σε σχέση με τα σημερινά στους τρεις δήμους,  αλλάζουν ριζικά τη μελλοντική 
σύνθεση  του  οικονομικώς  ενεργού  πληθυσμού  της  περιοχής  και  την  κατανομή  τους 
στους τομείς.

Τα απόλυτα αυτά μεγέθη δεν μπορούν να οδηγήσουν σε απλά συμπεράσματα γιατί δεν 
είναι εύκολο να προβλεφθεί η προέλευση των εργαζομένων για κάθε ειδικότητα, δηλαδή 
πόσοι θα είναι σημερινοί/αυριανοί κάτοικοι και πόσοι θα εισρεύσουν στην περιοχή από 
άλλες περιοχές του Νομού (κυρίως την Καλαμάτα) ή την υπόλοιπη Πελοπόννησο και την 
Αττική.

Επίσης, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης να εκτιμηθεί πόσοι ντόπιοι 
εργαζόμενοι στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα πιθανόν θα απασχοληθούν στην 
Π.Ο.Τ.Α.,  εισχωρώντας  για  πρώτη  φορά  στον  τομέα  του  τουρισμού.  Η  προσπάθεια 
πρόβλεψης  γίνεται  ακόμη  πιο  πολύπλοκη  για  ένα  Δήμο όπως των  Γαργαλιάνων με 
ισχυρό αγροτικό χαρακτήρα. Βέβαια, σύνθετα προβλήματα απαιτούν σύνθετες λύσεις και 
όπως είναι γνωστό, για ορισμένες ειδικότητες τουριστικών επαγγελμάτων, το πρότυπο 
της  πολυαπασχόλησης λειτουργεί  μέχρι  ένα βαθμό, μια  και  ο  τομέας  του τουρισμού 
πάντοτε θα διατηρεί και ένα χαρακτήρα εποχικότητας.

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
75



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

Π.2.5.2. Χωρικές επιπτώσεις της Π.Ο.Τ.Α.

Χρήσεις γης – Δραστηριότητες Τουρισμού – Αναψυχής

Η αλλαγή χρήσεων γης στην περιοχή δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα ως προς την 
απώλεια πόρων ή υποδομών γεωργικής παραγωγής. Η επίπτωση όμως στο παραλιακό 
μέτωπο  προδήλως  είναι  σημαντική  μια  και  εισάγει  πλέον  και  όχι  σταδιακά  ένα  νέο 
πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης σε μια αγροτική περιοχή με τις θετικές για την οικονομία 
συνέπειες αλλά και αρνητικές εφ’ όσον δεν ληφθεί μέριμνα για τη χωροταξική οργάνωση 
χρήσεων  τουρισμού  και  αναψυχής  που  θα  ενθαρρυνθούν  να  εγκατασταθούν,  με 
μικρότερες σε μέγεθος επενδύσεις, στον υπόλοιπο χώρο.

Χωρικές επιπτώσεις στον τουρισμό και την αναψυχή

Η εκτίμηση ότι ένα μεγάλο μερίδιο των επιπτώσεων, θετικών ή αρνητικών, θα αναληφθεί 
από το Δήμο Πύλου προσδιορίζει  και το πλαίσιο της ανάλυσης για τις συγκεκριμένες 
χωρικές επιπτώσεις στο Δήμο Γαργαλιάνων. Στο νότιο τμήμα του παραλιακού χώρου 
μεταξύ  Τραγάνας  και  Βρομονερίου  θα  δημιουργηθούν  συνθήκες  ενθάρρυνσης 
περιφερειακών  της  Π.Ο.Τ.Α.  δραστηριοτήτων  που  σήμερα  εντοπίζονται  μόνο  στη 
Μαραθόπολη και σε πολύ μικρά μεγέθη.

Ο νέος αυτός υποδοχέας θα προσελκύσει επενδύσεις που θα απευθύνονται ασφαλώς 
σε διαφορετικό τμήμα της ζήτησης από αυτό που προσελκύει η Π.Ο.Τ.Α., ίσως με μια 
μικρή  επικάλυψη,  μια  και  ορισμένες  υποδομές  της  Π.Ο.Τ.Α.  μπορεί  να  είναι 
ανταγωνιστικές σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις εκτός αυτής.

Σημασία μπορεί να παίζει μέχρι ένα βαθμό η αξιοποίηση των ιαματικών στο Βρομονέρι.

Χωρικές επιπτώσεις στο κέντρο του Δήμου Γαργαλιάνων

Οι Γαργαλιάνοι είναι το πλησιέστερο κέντρο υπηρεσιών στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και θα 
προσελκύσει μεγάλο μερίδιο της ζήτησης που θα δημιουργηθεί για κατοικία, μια και για 
ελάχιστους  εκ  των  εργαζομένων  φαίνεται  να  διατίθεται  κατοικία  εντός  της  Π.Ο.Τ.Α. 
Πρόκειται για 3.250 εργαζόμενους στο «Ρωμανό» και 600 στην «Πύλο» σε πρώτη φάση 
που  θα  διανεμηθεί  στους  Γαργαλιάνους,  Τραγάνα,  Χώρα,  Κορυφάσιο,  Ρωμανό, 
Πετροχώρι,  Γιάλοβα,  Πύλο,  ανάλογα  με  την  έλξη  κάθε  οικισμού,  την  προσφορά 
υπηρεσιών και φυσικά την προσφορά στέγης. Μπορεί τελικά να εκτιμηθεί ότι στον τελικό 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα ο Δήμος Γαργαλιάνων θα κληθεί  να στεγάσει ένα ποσοστό 
περί το 25-40 % των εργαζομένων, δηλαδή 2.100-3300 εργαζόμενους, ένα μερίδιο των 
οποίων  βέβαια  ήδη  έχουν  εξασφαλίσει  κατάλυμα  διαμένοντας  στην  περιοχή.  Οι 
μελλοντικές επεκτάσεις  που θα προτείνονται  από το ΓΠΣ μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες. Τα παραπάνω μεγέθη θα πρέπει να θεωρηθούν ως μέγιστα μια και στο πλαίσιο 
της  παρούσας  μελέτης  δεν  έχει  μελετηθεί  αναλυτικότερα  η  δυνατότητα  της  Πύλου-
Γιάλοβας να υποδεχθεί μεγάλο μερίδιο της ζήτησης για κατοικία και υπηρεσίες.

Επιπτώσεις στην οικοδόμηση και τον παραλιακό χώρο

Από τα διαθέσιμα στοιχεία και μεγέθη της Π.Ο.Τ.Α. στο σύνολό της προκύπτει  ότι τα 
μεγέθη  προσφοράς  παραθεριστικών  κατοικιών  αποτελούν  μικρό  μέγεθος,  που 
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αντιστοιχεί  σε  ένα  εκτιμώμενο  μέγεθος  175  κατοικιών  τύπου  «βίλας»  στη  θέση 
«Ρωμανός» και 400 κατοικιών στη θέση «Πύλος», ενώ τα αντίστοιχα σημερινά μεγέθη 
εξοχικών κατοικιών είναι 3100 στους τρεις δήμους (1750 στο Δήμο Γαργαλιάνων). Έτσι 
το μέγεθος των 675 μονάδων της Π.Ο.Τ.Α. αποτελεί το 22% του σημερινού αποθέματος 
και ενδεχομένως το 16% για τον ορίζοντα 2020 προεκτεινόμενο στην εκτός της περιοχής 
Π.Ο.Τ.Α. των τριών δήμων.

Στον  τομέα  των  τουριστικών  κλινών,  η  προσθήκη  των  4700  κλινών  είναι,  φυσικά, 
συντριπτική –άλλωστε αυτός είναι  και  ο σκοπός του θεσμού της Π.Ο.Τ.Α.- μια και  η 
περιοχή, και κυρίως οι Γαργαλιάνοι και ο Δήμος Νέστορος, δεν διαθέτουν παρά ελάχιστα 
μεγέθη  τουριστικής  υποδομής.  Έτσι  για  τους  τρεις  δήμους  οι  κλίνες  της  Π.Ο.Τ.Α. 
αποτελούν  αύξηση  η  οποία  δεν  έχει  λόγο  να  συγκριθεί  ποσοτικά  γιατί  σε  κάθε 
περίπτωση πρόκειται για ειδικό «πληθυσμό» στον οποίο απευθύνεται η Π.Ο.Τ.Α.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον του παραλιακού χώρου και των οικισμών

Οι πιέσεις στο περιβάλλον του παραλιακού χώρου λόγω της δημιουργίας της Π.Ο.Τ.Α. 
περιορίζονται  στη ζήτηση που δημιουργείται  για  δευτερεύουσα κατοικία και  τη μικρή, 
σχετικά, σε μεγέθη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων.

Υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας επενδύσεων και δραστηριοτήτων περί την Π.Ο.Τ.Α., 
χαμηλής  ποιοτικής  στάθμης  για  την  εκμετάλλευση  των  ευκαιριών  από  την  απλή 
γειτνίαση και την ευρύτερη ανάδειξη του ονόματος της περιοχής.

Από την άλλη πλευρά απαιτείται η αλλαγή της γενικής κατάστασης των Γαργαλιάνων ως 
αστικού  χώρου  και  της  παραλιακής  περιοχής  αλλά  και  της  ενδοχώρας,  ώστε  να 
προσελκύει  δραστηριότητες  εκτός  Π.Ο.Τ.Α.  και  να  συνδεθεί  με  τις  εντός  Π.Ο.Τ.Α. 
δραστηριότητες.

Περιβάλλον

Το φυσικό  περιβάλλον  της  ευρύτερης  περιοχής  και  κυρίως  από το  νότιο  τμήμα του 
Δήμου  Γαργαλιάνων  μέχρι  και  τον  κόλπο  του  Ναυαρίνου  συγκροτείται  από  ποικιλία 
στοιχείων  υδάτινων  περιοχών,  χλωρίδας  και  πανίδας  υψηλής  ποιότητας  και  φήμης 
πέραν των στενών ορίων της τοπικής θεώρησης. Γι αυτό και έχει συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο Φύση 2000.  Είναι  γεγονός  ότι  τα  δύο  οριοθετημένα τμήματα  της Π.Ο.Τ.Α. 
περιστοιχίζουν τα όρια της Natura (Φύση 2000). Η «συνοριακή» περιοχή μεταξύ των δύο 
οριοθετημένων περιοχών αποτελεί ζώνη που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ως προς το 
χειρισμό των επεμβάσεων της Π.Ο.Τ.Α. (κατασκευές, υποδομές κλπ).

Εδώ  θα  πρέπει  παρενθετικά  να  επισημανθεί  η  φαινομενικά  αντιφατική  και  ενίοτε 
πραγματική  σύγκρουση  εντός  του  θεσμικού  πλαισίου  όπου  από  τη  μια  μεριά 
ενθαρρύνεται η χωροθέτηση των Π.Ο.Τ.Α.  σε περιοχές με φυσικούς και πολιτιστικούς 
πόρους μεγάλης αξίας, ενώ από την άλλη ζώνες προστασίας περιβάλλοντος επιβάλλουν 
μια αναγκαία «μεταβατική» εξωτερική ζώνη προστασίας.  Η λύση δίνεται  με  την ήπια 
διαχείριση της συνοριακής αυτής ζώνης με μέτρα προστασίας του οικοσυστήματος και 
παρακολούθησης της περιοχής (monitoring) σε εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων.
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Π.2.5.3. Επιπτώσεις στις υποδομές

Ύδρευση - άρδευση

Οι ανάγκες  σε  νερό  της  Π.Ο.Τ.Α.  Ρωμανού  διαχωρίζονται  σε  ανάγκες  ύδρευσης,  σε 
ανάγκες  άρδευσης  του  γηπέδου  γκόλφ  και  του  υπολοίπου  πρασίνου,  σε  ανάγκες 
χρήσεως και τέλος σε ανάγκες πυρόσβεσης. Το προτεινόμενο σύστημα ύδρευσης θα 
καλύπτει όλες τις παραπάνω ανάγκες.

Το πόσιμο νερό εξασφαλίζεται από υπόγεια κυρίως νερά. Ποσοστό των αναγκών έχει 
δεσμευτεί να παραχωρήσει ο Δήμος Νέστορος, ενώ το υπόλοιπο θα προέρχεται από 
υδρογεωτρήσεις σε υδροφορείς ανάντη της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού. Τα μέχρι 
σήμερα  γνωστά  στοιχεία  δεν  επιβεβαιώνουν  ότι  οι  υδροφορείς  αυτοί  μπορούν  να 
δώσουν ακινδύνως τις απαιτούμενες ποσότητες, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι ο Δήμος 
Νέστορος μπορεί πράγματι να διαθέσει την υποσχεθείσα ποσότητα. Πρέπει λοιπόν να 
ολοκληρωθεί  η σχετική έρευνα και να υπάρχει  συνεχής έλεγχος, παρακολούθηση και 
καταγραφή των συνθηκών των υδροφορέων.

Το  απαιτούμενο  για  άρδευση  νερό  προέρχεται  από  τον  ποταμό  Σέλα.  Το  σχέδιο 
προβλέπει  κατασκευή  λιμνοδεξαμενής  η  οποία  θα  πληρούται  κατά  τους  χειμερινούς 
μήνες. Απαιτείται σχετική μελέτη και μελέτη τυχόν επιπτώσεων από την κατασκευή της 
λιμνοδεξαμενής και επιπτώσεων στη δίαιτα του ποταμού λόγω των ποσοτήτων που θα 
απολαμβάνονται.  Απαιτείται  επίσης  συνεχής  παρακολούθηση  και  έλεγχος  κατά  τη 
λειτουργία της μονάδας.

Με  απόφαση  της  Διεύθυνσης  ΠΕ.ΧΩ.  (Α.Π.  618/  25.04.05)  έχουν  εγκριθεί  οι 
περιβαλλοντικοί όροι για το έργο της λιμνοδεξαμενής, ενώ με απόφαση του Τμήματος 
Διαχείρισης  Υδατικών  Πόρων  της  Περιφέρειας  (Α.Π.  3046/12/10/05)  έχει  χορηγηθεί 
ενιαία  άδεια  χρήσης  νερού  και  εκτέλεσης  έργου  αξιοποίησης  υδατικών  πόρων  και 
μεταφοράς νερού. Τέλος, με απόφαση της Ν.Α. Μεσσηνίας (Α.Π. 912/968/26.04.04) έχει 
εγκριθεί η κατασκευή τεχνικού έργου υδροληψίας στον ποταμό Σέλα για τις ανάγκες της 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού.

Ακάθαρτα

Το σύστημα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των επεξεργασμένων ακαθάρτων 
της  Π.Ο.Τ.Α.  Ρωμανού περιορίζεται  μέσα στα  όρια της περιοχής.  Η επεξεργασία  θα 
γίνεται  σε  μονάδα  βιολογικού  καθαρισμού,  τα  λύματα  υφίστανται  τριτοβάθμια 
επεξεργασία  και  η  διάθεση  των  επεξεργασμένων  θα  γίνεται  σε  υπεδάφιο  πεδίο.  Η 
υδαρής  λάσπη  της  μονάδας  αυτής  προβλέπεται  να  μεταφέρεται  με  οχήματα 
βοθρολυμάτων, με ευθύνη του φορέα, στη μονάδα καθαρισμού της Πύλου. Η υπεδάφια 
διάθεση  πιθανότατα  θα  επηρεάσει  τον  υδροφόρο  ορίζοντα.  Πρέπει  να  ληφθούν  τα 
κατάλληλα  μέτρα  για  την  απρόσκοπτη  και  συνεχή  λειτουργία  της  μονάδας  και  να 
εξεταστούν οι επιπτώσεις στα υπόγεια νερά.

Αν επιλεγεί  η λύση διάθεσης των λυμάτων σε μελλοντική μονάδα ΒΙΟΚΑ του Δήμου 
Νέστορος,  αίρεται  η  επιφύλαξη  για  επιπτώσεις  στα  υπόγεια  νερά,  πλην  όμως  είναι 
άγνωστος ο χρόνος κατασκευής και λειτουργίας αυτής της μονάδας.
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Όμβρια

Το σύστημα αποχέτευσης των ομβρίων της περιοχής προβλέπεται να αποτελείται από 
σωληνωτό  υπόγειο  δίκτυο  συλλογής  ομβρίων  για  δομημένες  περιοχές  και  σκληρές 
επιφάνειες,  το  οποίο  θα  συνεργάζεται  με  σύστημα  ανοικτών,  μη  επενδεδυμένων, 
τάφρων, και δεξαμενές κατακράτησης νερών και στερεών, σε τρόπο ώστε να διατηρηθεί 
η υπάρχουσα ροή των επιφανειακών υδάτων. Η τελική διάθεση των ομβρίων γίνεται 
στον ποταμό Σέλα και στη θάλασσα. Στα απορρέοντα όμβρια θα περιέχονται ποσότητες 
αγροχημικών  που  χρησιμοποιούνται  κυρίως  στα  γήπεδα  γκολφ.  Θα  πρέπει  να 
καταβληθεί  ιδιαίτερη  προσπάθεια  για  την  ελαχιστοποίηση  των  παρασυρόμενων 
αγροχημικών,  τα οποία θα μολύνουν τα νερά των αποδεκτών.  Ας επισημανθεί  ότι  ο 
Σέλας επιβαρύνεται ήδη από τα απόβλητα ελαιοτριβείων. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
για τον εν λόγω ποταμό, καθώς αποτελεί εξαίρετο οικοσύστημα, υποστηρίζει σημαντικά 
και  προστατευόμενα  είδη  πανίδας,  ενώ  οι  περιοχή  εκβολής  του  είναι  περιοχή 
φωλεοποίησης της Caretta caretta.

Στερεά Απόβλητα

Κατά τη φάση της κατασκευής θα υπάρξει πρόβλημα προϊόντων εκσκαφών τα οποία θα 
πρέπει να απομακρυνθούν. Οι ποσότητες αυτές (περίσσειες) δεν είναι σήμερα γνωστές. 
Πρέπει λοιπόν ο φορέας να συντάξει  ισοζύγιο χωματουργικών,  να αναζητήσει  θέσεις 
εναπόθεσης της περίσσειας και να επεξεργαστεί πρόγραμμα της μεταφοράς της.

Κατά τη φάση της λειτουργίας τα παραγόμενα απορρίμματα θα είναι κυρίως αστικού 
τύπου.  Θα παράγονται  επίσης απορρίμματα από τους χώρους πρασίνου.  Ο φορέας 
πρέπει να συντάξει  ολοκληρωμένη μελέτη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
(συλλογή, αποκομιδή, διάθεση). Τα στερεά αυτά απόβλητα, σύμφωνα με την πρόταση 
του  φορέα,  θα  μεταφέρονται  με  απορριμματοφόρα  του  Δήμου  Νέστορος  και  θα 
διατίθενται, μέχρι την κατασκευή ΧΥΤΑ στην ευρύτερη περιοχή, στον υφιστάμενο χώρο 
διάθεσης  απορριμμάτων  του  Δήμου  Νέστορος.  Οι  εκτιμηθείσες  ποσότητες  των 
απορριμμάτων  είναι  βεβαίως,  λόγω  του  μεγέθους  της  μονάδας,  σημαντικές  και  θα 
επιβαρύνουν το χώρο διάθεσης του Δήμου Νέστορος αλλά και την τεχνική υποδομή του 
δήμου. Επίσης οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του 
ΧΥΤΑ. Πρέπει λοιπόν να εκτιμηθούν οι δυνατότητες συμμετοχής του Δήμου Νέστορος, η 
αντοχή του χώρου διάθεσης και οι παρελκόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο φορέας 
θα πρέπει επίσης να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης, 
με στόχο τη μείωση των ποσοτήτων, αλλά και τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων 
της διαδικασίας αυτής.

Πάντως το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει σε λειτουργία ΧΥΤΑ και είναι άγνωστος ο 
χρόνος λειτουργίας ενός τέτοιου χώρου, δημιουργεί επιφυλάξεις ως προς την πίεση που 
ενδεχομένως θα δεχθούν οι φυσικοί αποδέκτες της ευρύτερης περιοχής.

Εάν τελικά κατασκευαστεί μονάδα ΒΙΟΚΑ εντός των ορίων της Π.Ο.Τ.Α., (βλέπε σχετικά 
στο κεφάλαιο περί ακαθάρτων), θα προκύψουν και ποσότητες στερεών της εσχάρωσης, 
οι οποίες θα πρέπει να διατεθούν μαζί με τα άλλα απορρίμματα.
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Π.2.5.4. Αξιολόγηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων

Οικιστικό Δίκτυο

Ενισχύεται η πόλη των Γαργαλιάνων που, με την προβλεπόμενη επέκταση, μπορεί να 
αναλάβει την αναμενόμενη πίεση για κατοικία και τριτογενείς δραστηριότητες, έτσι ώστε 
να  έχει  τη  δυνατότητα  να λειτουργήσει  ως κέντρο παροχής διευρυμένων υπηρεσιών 
προς  τον  τουριστικό  τομέα.  Οι  νέες  επεκτάσεις  διατηρούν  χαμηλές  πυκνότητες  και 
υψηλά  ποσοστά  ελεύθερων  και  κοινόχρηστων  χώρων,  επιτρέποντας  τη  δημιουργία 
οικιστικών ενοτήτων υψηλών προδιαγραφών.

Ρυθμίζεται το θεσμικό καθεστώς των υφιστάμενων άτυπων οικιστικών υποδοχέων στην 
παράκτια  ζώνη  προκειμένου  να  παραλάβουν  κατά  το  δυνατόν  τις  πιέσεις  δεύτερης 
κατοικίας.  Ειδικότερα  το  Βρομονέρι  αναδεικνύεται  σε  σημαντικό,  σε  σχέση  με  τα 
δεδομένα της περιοχής, παραλιακό οικισμό.

Τέλος, ρυθμίζεται το θεσμικό καθεστώς των υφιστάμενων ιστορικών οικισμών, σε σχέση 
με τις διαπιστωμένες κατευθύνσεις και προτείνεται η βελτίωση των συνδέσεών τους με 
το κέντρο των Γαργαλιάνων, του οποίου τείνουν να αποτελούν «περιαστικές» οικιστικές 
ενότητες.

Περιοχές Τουρισμού και Αναψυχής

Στην παράκτια περιοχή και σε βάθος 2 χλμ., εκτός της Π.Ο.Τ.Α., ο εξωαστικός χώρος 
αντιμετωπίζεται  ως  ενιαίο  σύνολο,  με  ενθάρρυνση  των  λειτουργιών  τουρισμού  – 
αναψυχής  και  παραθεριστικής  κατοικίας,  αποσκοπώντας  στη  μεγιστοποίηση  των 
ευμενών επιπτώσεων της Π.Ο.Τ.Α., αλλά και στην αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου. 
Η επιλογή της ήπιας παρέμβασης (ή ρεαλιστικής αντιμετώπισης) επιβάλλει ένα γενικό, 
μόνον,  πλαίσιο περιορισμών,  επιτρέποντας ένα ποικίλο μίγμα χρήσεων, μεγεθών και 
τύπων εγκαταστάσεων τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας. Αυτό είναι 
και σκόπιμο γιατί η ζώνη αυτή, σε όλο το μήκος της, δεν παρουσιάζει στοιχεία που να 
προκαθορίζουν μικροπεριοχές που θα δεσμεύουν επιθυμητή μελλοντική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, στην περιοχή της Τραγάνας προτείνεται η δημιουργία δύο ζωνών ΠΕΡΠΟ, με 
σκοπό την οργανωμένη ανάπτυξη Τουρισμού – Αναψυχής, σε θέση όμορη της Π.Ο.Τ.Α.

Αντίστοιχα, στη βόρεια ημιορεινή ενδοχώρα του Δήμου ενθαρρύνονται οι δραστηριότητες 
τουρισμού – αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη – 
διάδοση  ήπιων  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού  (φυσιολατρεία,  περιήγηση,  υγιεινή 
ζωή, άσκηση, περιπατητικές διαδρομές, κ.ά.). 

Τέλος,  στην  ενδιάμεση  αγροτική  ενδοχώρα  στην  οποία  κυριαρχούν  οι  γεωργικές 
καλλιέργειες  προστατεύεται  η  γεωργική  γη  και  το  αγροτικό  τοπίο  και  επιπλέον 
επιτρέπονται  ορισμένες μορφές  τουριστικών καταλυμάτων για  τη  στήριξη του ειδικού 
τουρισμού αγροτικού τοπίου (π.χ. ιπποτουρισμός). 
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Φυσικό περιβάλλον

Το  φυσικό  περιβάλλον  και  οι  φυσικοί  πόροι  προστατεύονται  και  αναδεικνύονται  με 
κατάλληλες  θεσμικές  ρυθμίσεις  και  προσδιορισμό  εκτός  σχεδίου  ζωνών  ειδικής 
περιβαλλοντικής προστασίας,  ή και περιορισμού – ελέγχου δόμησης, όσον αφορά το 
παράκτιο  μέτωπο,  τα  ρέματα  –  παραρεμάτιες  περιοχές,  τα  σπάνια  φυσικά  τοπία 
(γεωλογικός  σχηματισμός,  σπήλαια,  πηγές,  μεγάλες  κλίσεις),  τον  ορεινό  όγκο και  τα 
δάση – δασικές εκτάσεις).

Επίσης,  η γεωργική γη διατηρείται  και  δίδονται  κατευθύνσεις  σταδιακής  ένταξης των 
καλλιεργειών  σε  προγράμματα  ολοκληρωμένων  –  βιολογικών  καλλιεργειών, 
προκειμένου να διατηρηθεί και εκσυγχρονιστεί ο χαρακτήρας του Δήμου, ως αγροτική 
περιοχή με δυναμική μεταξέλιξής της σε τουριστικά αναπτυσσόμενη, στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου και της πολύ-απασχόλησης με δημιουργία μεικτών 
– συμπληρωματικών εισοδημάτων. 
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Π3.  ΓΕΝΙΚΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Π.3.1.  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΉ  ΟΡΓΆΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΡΎΘΜΙΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΏΝ  ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΏΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΎΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ

Γενικά

Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου Γαργαλιάνων με  15 οικισμούς αναπτύσσεται  σε τρείς 
τύπους ζωνών από δυσμάς προς ανατολάς: την παράκτια, την ενδιάμεση και την 
ημιορεινή, ξεκινώντας από τα δυτικά παράλια του Νομού Μεσσηνίας προς το Ιόνιο 
Πέλαγος  νότια  του  Κόλπου  της  Κυπαρισσίας  και  εκτεινόμενο  στην  ενδιάμεση 
λοφώδη  ζώνη  ανατολικά,  μέχρι  και  τα  ημιορεινά  εδάφη  των  ορέων  της 
Κυπαρισσίας.

Η  έδρα  του  Δήμου,  η  πόλη  των  Γαργαλιάνων  αναπτύσσεται  στην  ενδιάμεση  ζώνη, 
κεντροβαρικά της έκτασης του Δήμου. Δυο οικισμοί είναι παραλιακοί (Μαραθόπολη 
και  Βρομονέρι)  και   4  οικισμοί  είναι  παράκτιοι  (Κάναλος,  Βατιάς,  Ρίκια  και 
Πηγάδια), δηλαδή εντάσσονται στην άμεση παράκτια ζώνη του Δήμου. 

Από τους οικισμούς αυτούς οι οικισμοί Βρομονέρι, Κάναλος, Βατιάς, Ρίκια και Πηγάδια, 
στερούνται  κάποιου  θεσμικού  πλαισίου  δόμησης  και  δομούνται  με  βάση  τις 
διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης η και με αυθαίρετο τρόπο. 

Το  γεγονός  αυτό  τείνει  να  υποβαθμίσει  το  οικιστικό  περιβάλλον  και  τους  φυσικούς 
πόρους του παράκτιου μετώπου και των παραλιών, δεν διασφαλίζει  δε την αναγκαία 
κοινωνική υποδομή και κοινόχρηστους χώρους για την εξυπηρέτηση κατοίκων, εποχικού 
πληθυσμού και παραθεριστών – επισκεπτών που αυξάνουν κατά τη διάρκεια κυρίως του 
θέρους, αλλά και τις περιόδους αγροτικών δραστηριοτήτων. 

Οι υπόλοιποι οικισμοί (Βάλτα, Μουζάκι, Φλόκα, Πύργος, Χοχλαστή, Λεύκη και Τραγάνα) 
είναι πλέον ηπειρωτικοί και εντάσσονται στο λοιπό αγροτικό χώρο, εντούτοις εκτιμάται 
ότι σταδιακά θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή τους ταυτότητα στο πλαίσιο των εταιρικών 
σχέσεων πόλης – υπαίθρου, εξαρτώμενοι από το δίπολο των πιο ισχυρών οικισμών των 
Γαργαλιάνων  και  της  Μαραθόπολης,  με  κύριο  ενδογενές  παραγωγικό  δυναμικό 
βασισμένο στον πρωτογενή τομέα και στις αγροτουριστικές δραστηριότητες. 

Η χρήση γης στο σύνολο των 15 οικισμών του Δήμου Γαργαλιάνων χαρακτηρίζεται από 
περιορισμένη αστική δυναμική, με εξαίρεση το ημιαστικό κέντρο των Γαργαλιάνων και 
τον παραλιακό οικισμό της Μαραθόπολης.  Οι  υπόλοιποι  οικισμοί,  είτε  δεν  διαθέτουν 
λειτουργίες, είτε αυτές που διαθέτουν είναι υποτυπώδεις. Η δομή του οικιστικού δικτύου 
του Δήμου πρέπει να θεωρηθεί ως έντονα μονοκεντρική με κέντρο βάρους την έδρα του 
Δήμου. 

Διαμορφωμένο  πολεοδομικό  κέντρο  με  κεντρικές  λειτουργίες  και  εξυπηρετήσεις 
εμφανίζουν η έδρα του Δήμου οι Γαργαλιάνοι και η Μαραθόπολη. Η έδρα του Δήμου 
κατά  κύριο  λόγο  συγκεντρώνει  τις  παραγωγικές  χρήσεις  και  ιδίως  τις  τριτογενείς 
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δραστηριότητες,  η δε  Μαραθόπολη αποτελεί  τουριστικό  κέντρο με εξυπηρετήσεις  και 
υποδομή τουρισμού – αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας, μέσα στα όριά της, αλλά 
και εκατέρωθεν στην παράκτια ζώνη. 

Οι  οικισμοί  Βάλτα,  Λεύκη,  Μουζάκι  και  Πύργος,  ως  παλαιοί  οικισμοί  προ  του  1923 
διαθέτουν κάποιο κέντρο τοπικής εξυπηρέτησης περί την κεντρική πλατεία, με ορισμένες 
λειτουργίες (καφενείο, είδη τροφίμων, κ.λ.π.), ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί δεν έχουν καμία 
αυτονομία, αλλά εξυπηρετούνται από την έδρα του Δήμου. 

Μέσα στον ιστό, ή και στην ευρεία ζώνη ορισμένων οικισμών υπάρχουν περιορισμένα 
ελαιοτριβεία,  τυροκομεία,  βιοτεχνίες  τυποποίησης  ελαιολάδου,   οινοποιεία, 
εγκαταστάσεις  χονδρεμπορίου  και  σε  υποτυπώδη  βαθμό  απαντώνται  άλλες 
παραγωγικού  χαρακτήρα  χρήσεις.  Επίσης  στην  περιβάλλουσα  πολλών  οικισμών 
υπάρχουν θερμοκήπια. 

Ο  οικιστικός  ιστός  δομείται  κατά  βάση  με  μονώροφες  κατοικίες,  ή  και  διώροφες  σε 
περιορισμένο ποσοστό, χωρίς ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, 
μέρος  δε  του  κτιριακού  αποθέματος  είναι  πέτρινο  και  παλαιό  και  χωρίς  συντήρηση. 
Γενικότερα το κτιριακό απόθεμα στην πλειονότητά του χαρακτηρίζεται ως παλαιό και έχει 
ανάγκη σταδιακής αντικατάστασης, φαινόμενο που ήδη παρατηρείται στους οικισμούς με 
κάποια ζήτηση κυρίως παραθεριστικής κατοικίας (π.χ. Μαραθόπολη).  

Π.3.1.1. Στόχοι πολεοδομικής οργάνωσης

Με  βάση  το  Πρότυπο  Χωρικής  Ανάπτυξης  και  Οικιστικής  Οργάνωσης  του  Δήμου 
Γαργαλιάνων,  οι  βασικοί  στόχοι  της πρότασης γενικής πολεοδομικής οργάνωσης και 
ρύθμισης  των  οικισμών  και  των  λοιπών  πολεοδομούμενων  περιοχών  του  Δήμου 
Γαργαλιάνων είναι οι εξής:

� Η  αντιμετώπιση  των  οικιστικών  πιέσεων  για  κύρια  κατοικία  της  πόλης  των 
Γαργαλιάνων  –  έδρας  του  Δήμου  –  της  οποίας  ο  θεσμοθετημένος  οικιστικός 
υποδοχέας  έχει  κορεστεί  –  με  σκοπό  την  απορρόφηση  της  δυναμικής  των 
δημογραφικών μεγεθών, τη βελτίωση των οικιστικών πυκνοτήτων, την επαύξηση της 
διαθέσιμης  γης  για  την  παραπέρα  ανάπτυξη  των  κεντρικών  λειτουργιών  και  την 
οργάνωση των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένο ΒΙΟΠΑ, καθώς επίσης 
για τη βελτίωση των μεγεθών για κύρια κατοικία, κοινωνική και τεχνική υποδομή, 
τέλος δε για οργάνωση και  αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, των κοινόχρηστων 
χώρων και του πρασίνου.

� Η  αντιμετώπιση  των  οικιστικών  πιέσεων  κυρίως  για  παραθεριστική  κατοικία, 
αναψυχή και  ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, αλλά και δευτερευόντως για 
κύρια κατοικία, με επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου του παράκτιου οικισμού κάτω 
των  2.000  κατοίκων  της  Μαραθόπολης,  οικισμού  προ  του  ’23,  του  οποίοι  ο 
θεσμοθετημένος υποδοχέας έχει επίσης κορεστεί,  στην προοπτική ανάπτυξης του 
οικισμού ως συμπληρωματικού οικιστικού κέντρου σε διπολική σχέση με την έδρα 
του  Δήμου,  με  παροχή  υπηρεσιών  προς  το  σύνολο  της  παραλιακής  περιοχής, 
αίροντας έτσι την καθαρά μονοκεντρική δομή του οικιστικού δικτύου του Δήμου. 
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� Η διοχέτευση των λοιπών διάχυτων οικιστικών πιέσεων εκτός σχεδίου, κυρίως για 
αγροτική  ή  παραθεριστική  κατοικία,  στους  υπάρχοντες  λοιπούς  οικισμούς,  είτε 
οικισμούς  προ  του  ’23,  είτε  νεότερους  οικιστικούς  υποδοχείς,  με  σκοπό  την 
προστασία του φυσικού τοπίου και της γεωργικής γης, με:

o Επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων και 
προ του ’23 του Πύργου, ώστε να καλυφθούν οι οικιστικές ανάγκες του μόνιμου 
και  του  εποχιακού  πληθυσμού,  έτους  2023,  σύμφωνα  με  τα  προγραμματικά 
μεγέθη, 

o Οριοθέτηση των λοιπών οικισμών προ του ’23 και  κάτω των 2.000 κατοίκων 
Βάλτα, Λεύκη, Τραγάνα, Μουζάκι και Φλόκα, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως 
στάσιμοι οικισμοί με κέντρο, αναγνωρίζοντας τους διαμορφωμένους συνεκτικά 
και  μη  συνεκτικά  οικιστικούς  πυρήνες  με  επιπλέον  εκτάσεις,  με  σκοπό  την 
απορρόφηση της ζήτησης των καταγόμενων από τους οικισμούς αυτούς, ή και 
εξωγενών παραθεριστών που θα προσελκυστούν στην περιοχή για κύρια και 
παραθεριστική κατοικία, σύμφωνα και με τα προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού 
και οικιστικών επεκτάσεων.  

o Οριοθέτηση των οικισμών Βατιάς, Βρομονέρι, Κάναλος, Πηγάδια και Χοχλαστή, 
σε  θέσεις  όπου  έχουν  ήδη  διαμορφωθεί  συνεκτικοί  ή  διάσπαρτοι  οικιστικοί 
πυρήνες και με επιπλέον εκτάσεις, με σκοπό την κάλυψη της ζήτησης για κύρια 
και  για  παραθεριστική  κατοικία,  σύμφωνα  με  τα  προγραμματικά  μεγέθη 
πληθυσμού και οικιστικών επεκτάσεων.  

� Η  οργανωμένη  ανάπτυξη  των  βιοτεχνικών  δραστηριοτήτων,  οι  οποίες  σήμερα 
αναπτύσσονται με εκτός σχεδίου δόμηση στα βόρεια της πόλης των Γαργαλιάνων, 
με δημιουργία ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ το οποίο θα πολεοδομηθεί, με σκοπό τη διοχέτευση 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στη μεταποίηση των προϊόντων του 
πρωτογενούς τομέα, αλλά και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων από τον 
οικιστικό ιστό ή την υπόλοιπη εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου.

� Η οργανωμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής 
κατοικίας,  με  δημιουργία  τριών  ζωνών  Τουρισμού  –  Αναψυχής  με  το  μηχανισμό 
ΠΕΡΠΟ, εκ των οποίων δύο στο παράκτιο μέτωπο στην περιοχή της Τραγάνας, από 
το  ανάγλυφο  των  Γαργαλιάνων  μέχρι  τη  θάλασσα  (εξαιρουμένων  των  ζωνών 
προστασίας  των  ρεμάτων),  σε  γειτνίαση  με  την  ΠΟΤΑ Ρωμανού,  και  μία  στα 
ανατολικά της πόλης των Γαργαλιάνων. 

� Η  ενσωμάτωση  της  Π.Ο.Τ.Α.  /Τμήμα  Ρωμανού  στο  γενικό  σχεδιασμό  των 
οργανωμένων πολεοδομικά περιοχών.

Π.3.1.2. Έκταση, χωρητικότητα, νέες οικιστικές επεκτάσεις

Στο σύνολο των 15 οικισμών του Δήμου Γαργαλιάνων έχει διαπιστωθεί  ότι  σήμερα ο 
θεσμοθετημένος  οικιστικός  υποδοχέας  ανέρχεται  σε  167,00  Ηα (Γαργαλιάνοι, 
Μαραθόπολη, Πύργος, Μουζάκι, Φλόκα). 
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Από  τον  βάσει  προτύπων  υπολογισμό  των  αναγκών  οικιστικών  επεκτάσεων  και 
οριοθετήσεων  για  κύρια  και  παραθεριστική  κατοικία,  έχει  προκύψει  η  ανάγκη  για 
επιπλέον  754,12  Ηα οικιστικών  επεκτάσεων για  Α’ και  Β’ αγροτική  ή  παραθεριστική 
κατοικία,  καθώς  και  τουρισμό  –  αναψυχή  (ζώνες  τουρισμού  –  αναψυχής  και 
παραθεριστικής κατοικίας με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ) που έρχονται να προστεθούν στους 
ήδη θεσμοθετημένους οικιστικούς υποδοχείς του Δήμου.

Στο  σύνολο  των  15  οικισμών  του  Δήμου  Γαργαλιάνων,  οι  προτάσεις  οικιστικών 
επεκτάσεων - οριοθετήσεων, των οποίων τα μεγέθη έχουν ήδη καταγραφεί στο κεφάλαιο 
Π3.1, είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

� Γαργαλιάνοι: οικισμός με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

Προτείνεται  οικιστική  επέκταση  του  οικισμού  για  κύρια  κατοικία,  περιμετρικά  του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και σε συνολική έκταση 141,80 Ηα, εκ των οποίων τα 20,00 
Ηα αφορούν στην προτεινόμενη ζώνη ΠΕΡΠΟ για τουρισμό – αναψυχή στα ανατολικά 
του οικισμού, με μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα 43 άτομα /Ηα. 

� Μαραθόπολη  και Πύργος: οικισμοί προ του ’23 και κάτω των 2.000 κατοίκων, με 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

Προτείνεται η οικιστική επέκταση των οικισμών, σε έκταση 25,31 και 21,90 Ηα αντίστοιχα 
και με μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα άτομα 40 και 20 άτομα /Ηα αντίστοιχα.

� Βάλτα, Λεύκη, Τραγάνα, Μουζάκι  και Φλόκα: οικισμοί προ του ’23 και κάτω των 
2.000  κατοίκων,  χαρακτηρισμένοι  ως  στάσιμοι  με  κέντρο  και  χωρίς  εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό  σχέδιο,  εκ  των  οποίων  οι  οικισμοί  Μουζάκι  και  Φλόκα  διαθέτουν 
σκαρίφημα ορίων, σε έκταση 10,60 και 4,40 Ηα αντίστοιχα.

Προτείνεται η οριοθέτηση των οικισμών Βάλτα, Λεύκη, Τραγάνα, Μουζάκι και Φλόκα σε 
έκταση 65,00, 8,21, 131,61, 20,51 και 63,21 Ηα αντίστοιχα. Η μέση οικιστική πυκνότητα 
των  πέντε  οικισμών  προσδιορίζεται  σε  11,  32,  1,  34  και  1  άτομα  /Ηα  αντίστοιχα, 
πυκνότητα χαμηλή, στο βαθμό που αναφέρεται στον προβλεπόμενο μόνιμο πληθυσμό 
και  με  το  δεδομένο  ότι  οι  οικισμοί  αυτοί  προγραμματίζονται  κυρίως  ως  υποδοχείς 
παραθεριστικού  πληθυσμού.  Τέλος,  οι  οικισμοί  οργανώνονται  σε  μία  πολεοδομική 
ενότητα. 

� Βατιάς,  Βρομονέρι,  Κάναλος,  Πηγάδια  και Χοχλαστή:  άτυποι  εκτός  σχεδίου 
οικιστικοί υποδοχείς και καταγραμμένοι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων

Προτείνεται  η  οριοθέτησή  τους  με  έκταση  5,31,  192,80,  7,80,  10,80  και  17,89  Ηα 
αντίστοιχα και με μέση οικιστική πυκνότητα ανά οικισμό 18, 3, 18, 19 και 13 άτομα /Ηα 
αντίστοιχα.  

Π.3.1.3. Πολεοδομική οργάνωση (συνοικίες – πολεοδομικές ενότητες, κέντρα)
PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ

85



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

Το πολεοδομικό  κέντρο  των Γαργαλιάνων είναι  σήμερα  διαμορφωμένο  κεντροβαρικά 
στον  οικισμό,  εκατέρωθεν  της  κεντρικής  οδού  και  σε  βάθος  δύο  ή  τριών  επιπλέον 
οικοδομικών  τετραγώνων  παρά  τις  παράλληλες  προς  τον  κεντρικό  άξονα  οδούς, 
περιλαμβάνει  δε την κεντρική πλατεία περί την οποία συγκεντρώνεται  το εμπόριο, οι 
διοικητικές υπηρεσίες, τα επαγγελματικά εργαστήρια, τα γραφεία, κ.λ.π. σε συνδυασμό 
με την κατοικία. Περιμετρικά της δημιουργημένης συγκέντρωσης κεντρικών λειτουργιών 
αναπτύσσονται  πρόσθετα Ο.Τ. Γενικής Κατοικίας,  γεγονός που υποδηλώνει  την τάση 
επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών της πόλης. 

Το  πολεοδομικό  κέντρο  της  Μαραθόπολης  αναπτύσσεται  στραμμένο  προς  την 
παραλιακή ζώνη, εκατέρωθεν του κεντρικού κάθετου προς την ακτή οδικού άξονα.

Στην πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης οριοθετείται  πολεοδομικό κέντρο στους δύο 
ισχυρότερους  οικισμούς,  την  πόλη  των  Γαργαλιάνων,  με  επέκταση  του  σήμερα 
διαμορφωμένου κέντρου, και στο δευτερεύον – συμπληρωματικό οικιστικό κέντρο της 
Μαραθόπολης,  αποσκοπώντας  στην  ενίσχυση των  υπηρεσιών  και  του  εμπορίου,  με 
ακτίνα  εξυπηρέτησης  την  παραλιακή  ζώνη,  όσον  αφορά  το  ρόλο  του  πολεοδομικού 
κέντρου της Μαραθόπολης, το σύνολο δε του οικιστικού δικτύου του Δήμου, καθώς και 
της  ευρύτερης  περιοχής,  όσον αφορά το  πολεοδομικό κέντρο των Γαργαλιάνων,  ως 
οικισμού 3ου επιπέδου. 

Επίσης,  το  σύνολο  των  οικισμών  οργανώνεται  σε  μία  Πολεοδομική  Ενότητα  (ΠΕ), 
λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά μεγέθη των οικισμών.  

Π.3.1.4. Χρήσεις Γης – Όροι Δόμησης

Χρήσεις Γης

Στο σύνολο  των  15 οικισμών του  Δήμου Γαργαλιάνων με  εγκεκριμένα  σχέδια,  προς 
πολεοδόμηση περιοχές και προς οριοθέτηση οικισμούς,  ως γενική κατηγορία χρήσης 
γης  ορίζεται  η  Γενική  Κατοικία με  το  περιεχόμενο  του  άρθρου  3  του  Π.Δ.  ΦΕΚ 
166/Δ/1987, όπως ισχύει:

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δ.Σ.

� Κατοικία

� Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες

� Εμπορικά  καταστήματα  (με  εξαίρεση  εμπορικά  κέντρα,  υπεραγορές  και 
πολυκαταστήματα)

� Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί

� Κτίρια εκπαίδευσης

� Εστιατόρια, ταβέρνες

� Αναψυκτήρια
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� Θρησκευτικοί χώροι

� Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

� Επαγγελματικά  εργαστήρια  χαμηλής  όχλησης,  εκτός  από  συνεργεία  αυτοκινήτων 
παντός τύπου, εργαστήρια κατασκευής και συντήρησης κουφωμάτων και επίπλων 
παντός τύπου, ελαιοτριβεία παντός τύπου

� Πρατήρια βενζίνης σε οικόπεδα με πρόσωπο σε οδούς με πλάτος μεγαλύτερο των 
15,00 μ.

� Αθλητικές εγκαταστάσεις

� Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης

� Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

� Εγκαταστάσεις  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  μόνο φωτοβολταϊκών συστημάτων 
και γεωθερμίας

Επιπλέον  στους  οικισμούς  Γαργαλιάνοι και  Μαραθόπολη ορίζεται  και  η  χρήση  του 
Πολεοδομικού Κέντρου με το περιεχόμενο του άρθρου 4 του Π.Δ.  ΦΕΚ 166/Δ/1987, 
όπως ισχύει:

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης 

� Κατοικία

� Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

� Εμπορικά καταστήματα 

� Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί

� Διοίκηση

� Εστιατόρια, ταβέρνες

� Αναψυκτήρια 

� Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής

� Χώροι συνάθροισης κοινού

� Πολιτιστικά κτήρια και εγκαταστάσεις

� Κτήρια εκπαίδευσης

� Θρησκευτικοί χώροι
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� Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας

� Επαγγελματικά  εργαστήρια  χαμηλής  όχλησης,  εκτός  από  συνεργεία  αυτοκινήτων 
παντός τύπου, εργαστήρια κατασκευής και συντήρησης κουφωμάτων και επίπλων 
παντός τύπου, ελαιοτριβεία παντός τύπου

� Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης

� Πρατήρια βενζίνης, σε οικόπεδα με πρόσωπο σε οδούς με πλάτος μεγαλύτερο των 
15,00 μ.

� Αθλητικές εγκαταστάσεις

� Εγκαταστάσεις Εμπορικών Εκθέσεων

� Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

� Εγκαταστάσεις  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  μόνο φωτοβολταικών συστημάτων 
και γεωθερμίας

Επιπλέον στον οικισμό των Γαργαλιάνων βόρεια της πόλης ορίζεται και η μη οχλούσα 
χρήση  ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ με το περιεχόμενο του άρθρου 5 του Π.Δ.  ΦΕΚ 166/Δ/1987, 
όπως ισχύει:

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης 

� Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης

� Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης

� Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης παντός τύπου

� Κτήρια, γήπεδα αποθήκευσης

� Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης

� Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου

� Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας

� Γραφεία

� Εστιατόρια

� Αναψυκτήρια

� Χώροι συνάθροισης κοινού

� Αθλητικές εγκαταστάσεις
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� Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων

� Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

� Εγκαταστάσεις  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  μόνο φωτοβολταικών συστημάτων 
και γεωθερμίας

Υπάρχουσες νόμιμες ασύμβατες χρήσεις μπορούν να παραμείνουν μετά την έγκριση του 
Γ.Π.Σ.  και  μπορούν  να  αδειοδοτούνται  για  εκσυγχρονισμό  χωρίς  επέκταση  της 
δυναμικότητάς τους με προϋπόθεση την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας 
τους.  

Τέλος, ανατολικά των Γαργαλιάνων (μία ζώνη), καθώς και στο παραλιακό μέτωπο παρά 
τον οικισμό Τραγάνα σε άμεση σχέση με την ΠΟΤΑ, τμήμα Ρωμανού (δύο 
ζώνες), προτείνονται τρεις ζώνες ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού - Αναψυχής, 
σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Π.Δ. ΦΕΚ 166/Δ/1987, όπως ισχύει:

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης 

� Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

� Κατοικία

� Εμπορικά καταστήματα

� Εστιατόρια, ταβέρνες

� Αναψυκτήρια

� Κέντρα διασκέδασης αναψυχής

� Χώροι συνάθροισης κοινού

� Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες

� Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας

� Θρησκευτικοί χώροι

� Κτήρια γήπεδα στάθμευσης

� Πρατήρια  βενζίνης,  σε  οικόπεδα  με  πρόσωπο  σε  οδούς  με  πλάτος 
μεγαλύτερο των 15,00 μ.

� Αθλητικές εγκαταστάσεις

� Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

� Συνεδριακά κέντρα
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� Ελικοδρόμια  

� Καζίνα,

� Τουριστικές λιμένες (στις παράκτιες ζώνες ΠΕΡΠΟ)

� Εγκαταστάσεις  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  μόνο φωτοβολταικών συστημάτων 
και γεωθερμίας

Περιοχή οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης

Αφορά την ΠΟΤΑ Ρωμανού, μία μεγάλου μεγέθους τουριστική ανάπτυξη ξενοδοχείων - 
παραθεριστικής κατοικίας και συνοδευτικών χρήσεων.

Επιτρεπόμενες Χρήσεις και Χαρακτηριστικά Δόμησης: 

Η  περιοχή  διέπεται  από  ειδικό  καθεστώς  ιδιοκτησίας  και  αφορά  ενιαία  τουριστική 
επένδυση και εκμετάλλευση. Πρόκειται για οργανωμένη δόμηση συμπεριλαμβανομένων 
και των έργων και δικτύων υποδομής και έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

Επιτρέπονται  τα  συγκεκριμένα  μεγέθη  του  κτιριολογικού  προγράμματος  (κλίνες, 
κατοικίες, εμπορικές και άλλες υπηρεσίες αναψυχής)

Η ανάπτυξη του συγκροτήματος γίνεται κατά στάδια.

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ/24-
5-85  (ΦΕΚ-270/Δ/85)  και  ΠΔ  της  01.07.77  (ΦΕΚ  290/Δ),  όπως  ισχύει  χωρίς  τις 
προβλεπόμενες παρεκκλίσεις. 

Σχολιασμός-παρατηρήσεις:

Με την οριοθέτηση του προς ανάπτυξη χώρου έχουν εξαιρεθεί  παραλιακές εκτάσεις, 
δασικοί σχηματισμοί και παραρεμάτιες περιοχές.  
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Όροι δόμησης

Ο μέσος Σ.Δ. ανά οικισμό, σύμφωνα και με τα προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού και 
οικιστικών επεκτάσεων, έτους 2023, καταγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας: Μέσος Συντελεστής Δόμησης ανά οικισμό, 2023

Οικισμοί
Δήμου 

Γαργαλιάνων

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

2023

Εποχικός 
Πληθυσμός 

2023

σ = μέσος 
Σ.Δ. 2023

Σύνολο 
οικιστικού 
υποδοχέα 

2023 

Αναγκαίες 
Επεκτάσεις 

2023

Μεικτή 
Οικιστική 

Πυκνότητα

Ηα Ηα κάτ. /Ηα

Γαργαλιάνοι 10.130 1856 0,85 238,20 141,80 43

Βατιάς 95 80 0,40 5,31 5,31 18

Βρομονέριον 519 6237 0,35 192,80 192,80 3

Κάναλος 138 120 0,40 7,80 7,80 18

Πηγάδια 202 148 0,40 10,80 10,80 19

Χοχλαστή 235 411 0,40 17,89 17,89 13

Βάλτα 730 1698 0,40 65,00 65,00 11

Λεύκη 265 113 0,65 8,21 8,21 32

Τραγάνα 115 4620 0,35 131,61 131,61 1

Μαραθόπολις 2070 1044 0,90 51,81 25,31 40

Πρώτη (νησίς) 52 0

Μουζάκιον 695 225 0,65 20,51 9,91 34

Πύργος 1034 2245 0,75 51,00 21,90 20

Φλόκα 79 2698 0,40 63,21 58,81 1

ΠΕΡΠΟ 1 0 1482 0,40 25,00 25,00 60

ΠΕΡΠΟ 2 0 1482 0,40 25,00 25,00 60

ΣΥΝΟΛΟ 16.510 24521 921,12 754,12

Ειδικά ως προς τη Ζώνη ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ του οικισμού Γαργαλιάνων επιλέγεται ως μέσος 
Σ.Δ. το 1,2 για μια πλέον ήπια ανάπτυξη της ζώνης, με το δεδομένο ότι ως ανώτατος 
Σ.Δ. από το άρθρο 18 του Ν. 2508/1997 για τα ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ είναι 1,6.

Στις τρεις ζώνες Τουρισμού – Αναψυχής με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ ως μέσος Σ.Δ. ορίζεται 
το 0,40. 

Π.3.1.5. Τρόπος ανάπτυξης – Ζώνες Κινήτρων και Πολεοδομικών Μηχανισμών

Σε όλες τις προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων προτείνεται ως τρόπος ανάπτυξης το 
θεσμικό πλαίσιο των Κανονιστικών Όρων Δόμησης.

Επιπλέον,  όλες  οι  προτεινόμενες περιοχές  οικιστικών  επεκτάσεων με  χρήση Γενικής 
Κατοικίας και Τουρισμού – Αναψυχής στους οικισμούς Γαργαλιάνων, Μαραθόπολης και 
Πύργου, καθώς και στην παραλία Τραγάνας όσον αφορά τις δύο παράκτιες ΠΕΡΠΟ, 
προσδιορίζονται  ως  Ζώνες  Υποδοχής  Συντελεστή  Δόμησης  (ΖΥΣ),  σύμφωνα  με  το 
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άρθρο 4  του  Ν.  3044/2002  (ΦΕΚ 197/Α/2002)  και  το  άρθρο  14 του  Ν.  3212  (ΦΕΚ 
308/Α/2003). 

Στο  βόρειο  τμήμα  της  οικιστικής  επέκτασης  των  Γαργαλιάνων  η  Ζώνη  Υποδοχής 
Συντελεστή Δόμησης, αναμένεται να καλύψει τη ζήτηση και τα τυχόν προβλήματα γης 
από τις πολεοδομήσεις των επεκτάσεων του οικισμού.

Το ανώτατο όριο προσαύξησης του Σ.Δ. σε περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας (άρθρο 
14 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) είναι 25% για Σ.Δ. μέχρι 0,80, σε περιοχές με 
ειδικές χρήσεις 20% και σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας 10%.

Π.3.1.6. Κοινωνικός εξοπλισμός – Κοινόχρηστοι Χώροι

Τα προγραμματικά μεγέθη του κοινωνικού εξοπλισμού και των κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων πρασίνου, για την κάλυψη των αναγκών του μόνιμου και εποχιακού 
πληθυσμού  έτους  2023,  υπολογίζονται  στο  επόμενο  κεφάλαιο  Π3.2., 
λαμβάνοντας υπόψη τις  υπάρχουσες εξυπηρετήσεις  στο οικιστικό δίκτυο 
και προσδιορίζοντας τις νέες ανάγκες μονάδων κοινωνικού εξοπλισμού και 
χώρων πρασίνου και λοιπών κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων. 

Π.3.1.7. Προτάσεις οικιστικής αναβάθμισης – εξυγίανσης

Οι βασικές  κατευθύνσεις  οικιστικής αναβάθμισης  και  εξυγίανσης αναζωογόνησης του 
οικιστικού δικτύου του Δήμου Γαργαλιάνων συνοψίζονται στα εξής:

� Προώθηση  πολεοδομικών  μελετών  επέκτασης  και  αναθεώρησης  των 
εγκεκριμένων σχεδίων στους τρεις οικισμούς με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, 
δηλαδή στην έδρα του Δήμου, την κωμόπολη των Γαργαλιάνων, το δευτερεύοντα 
οικισμό με συμπληρωματικές σχέσεις τη Μαραθόπολη, τέλος δε τον οικισμό του 
Πύργου, με σκοπό:

o την  εν  γένει  υλοποίηση  των  προβλέψεων  του  Γενικού  πολεοδομικού 
Σχεδίου,  ως  προς  τη  χρήση  γης  και  τους  όρους  και  περιορισμούς 
δόμησης

o την  ενδυνάμωση – αναβάθμιση των  οικισμών με  την  αναγκαία  γη για 
κοινωνικό εξοπλισμό – πολιτιστικές λειτουργίες, κοινόχρηστους χώρους – 
πράσινο και δίκτυα υποδομής, για τις ανάγκες έτους 2023, καθώς και για

o την  αναγνώριση  των στοιχείων ιστορικής  μνήμης και  τη  λήψη μέτρων 
ενσωμάτωσής της στον οικιστικό ιστό. 

� Προώθηση αναπλάσεων στα πολεοδομικά κέντρα και τις εισόδους πόλης, καθώς 
και  στα  τμήματα  του  οικιστικού  ιστού  με  δείγματα  υποβάθμισης,  των 
Γαργαλιάνων, της Μαραθόπολης και του Πύργου, με σκοπό:

o την  ανάδειξη  -  αναζωογόνηση  της  αισθητικής  και  της  λειτουργίας  του 
δημόσιου χώρου, 
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o την επαύξηση των κεντρικών λειτουργιών και του πρασίνου, 

o την αναμόρφωση των πλατειών, με αποφυγή της σφράγισης του εδάφους 
και χρήση υλικών επίστρωσης φιλικών προς το περιβάλλον,

o την  προώθηση διαμορφώσεων,  φυτεύσεων και  εν  γένει  κηποτεχνικών 
εργασιών, 

o την  πρόβλεψη  χώρων  στάθμευσης,  πεζοδρόμων  και  τη  ρύθμιση  της 
κυκλοφορίας.

� Προώθηση  μελετών  οριοθέτησης  των  υπόλοιπων  οικισμών  κάτω  των  2.000 
κατοίκων, με ρύθμιση της χρήσης γης και των όρων και περιορισμών δόμησης 
στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του νέου Γ.Π.Σ. του Δήμου.

� Προώθηση αναπλάσεων στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου,  με  έμφαση 
στις  κεντρικές  πλατείες  και  τις  εισόδους  στους  οικισμούς,  στην  προσθήκη 
κεντρικών λειτουργιών και την ανάδειξη του δημόσιου χώρου τους.

� Λήψη  μέτρων  βιοκλιματικού  σχεδιασμού  με  προτεραιότητα  στους  οικισμούς 
Γαργαλιάνων,  Μαραθόπολης  και  Πύργου,  καθώς  και  στις  τρεις  ζώνες 
παραθεριστικής κατοικίας οι οποίες προτείνεται να αναπτυχθούν με το μηχανισμό 
ΠΕΡΠΟ,  με  σκοπό  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  (εισαγωγή  συστημάτων 
παθητικής  ηλιοπροστασίας  στα  δημόσια  κτήρια,  χρήση  λαμπτήρων 
εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια και το δημόσιο χώρο, πειραματική 
εισαγωγή Α.Π.Ε. στα ιδιωτικά κτήρια με παροχή κινήτρων, κ.λ.π.).

� Ειδικά  στις  ζώνες  Τουρισμού  –  Αναψυχής  /πράσινες  ΠΕΡΠΟ,  προϋπόθεση 
ενεργοποίησής  τους  αποτελεί  η  ενεργειακή  αυτάρκειά  τους,  η  βιολογική 
επεξεργασία των λυμάτων και η ανακύκλωση των απορριμμάτων με αξιοποίηση 
σύγχρονων μεθόδων με διαλογή στην πηγή.

� Αναβάθμιση του οικιστικού δικτύου των οικισμών, με :

o Βελτίωση  των  γεωμετρικών  χαρακτηριστικών  της  ποιότητας  του 
οδοστρώματος,

o Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης με αύξηση του εύρους του οδικού δικτύου, 
δημιουργία δε χώρων στάθμευσης σε συνάρτηση με τους κοινόχρηστους 
και κοινωφελείς χώρους.

o Δημιουργία παρακαμπτηρίων οδών στους οικισμούς, όπου η εθνική ή η 
επαρχιακή οδός διέρχεται μέσα από τον οικισμό.

o Το  ελάχιστο  πλάτος  οδικού  δικτύου  στα  μη  συνεκτικά  τμήματα  των 
οικιστικών συνόλων ορίζεται στα 8 μ. 
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� Κατόπιν ειδικής μελέτης, σχεδιασμός και δημιουργία, ανά Δ.Δ. του Δήμου, χώρων 
καταφυγής,  καταυλισμού και  παροχής πρώτων βοηθειών  στους κατοίκους,  σε 
περίπτωση σεισμού.

� Κατόπιν ειδικής επιστημονικοτεχνικής μελέτης, χωροθέτηση των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να μην είναι επιβλαβείς για την υγεία 
των κατοίκων των οικισμών του Δήμου.

Π.3.2.  ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΆ  ΜΕΓΈΘΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ  ΚΑΙ  ΕΛΕΎΘΕΡΩΝ  ΧΏΡΩΝ  – 
ΠΡΑΣΊΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΉΔΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΈΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΎΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΊΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΈΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΌΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΈΣ

Στο  πλαίσιο  των  προγραμματικών  μεγεθών  πληθυσμού,  μόνιμου  και  εποχικού  – 
παραθεριστικού  για  το  έτος  2023  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  υπάρχουσες 
εξυπηρετήσεις  κοινωνικού  εξοπλισμού  στο  σύνολο  του  Καποδιστριακού  ΟΤΑ 
Γαργαλιάνων, καθώς και τα Σταθερότυπα (standars) Κοινωνικής (& Τεχνικής υποδομής) 
για οικισμούς 3ου, 4ου και 5ου επιπέδου, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 10788 ΦΕΚ 
285  /  5.3.20004  του  Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ,  πραγματοποιείται  η  κατά  τομέα  εκτίμηση 
αναγκών σε κοινωνική υποδομή και ελεύθερους χώρους – πράσινο σε σύνολο Ο.Τ.Α. 
(βλ.  Πίνακα  Π.3.4.3).  Στη  συνέχεια  δε,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  σχέσεις  και 
αλληλεξαρτήσεις των οικισμών με την έδρα του Δήμου και μεταξύ τους, καθώς και τα 
προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού ανά οικισμό,  πραγματοποιείται  ο επιμερισμός της 
χωροθέτησης βιώσιμων μονάδων κοινωνικής υποδομής ανά οικισμό. 

Η εκτίμηση αναγκών σε πλατείες και πράσινο τοπικής σημασίας (επίπεδο πολεοδομικής 
ενότητας) πραγματοποιείται ανά οικισμό. 

Η  μεθοδολογία  αυτή  ακολουθείται  προκειμένου  να  προταθεί  η  χωροθέτηση  των 
πρόσθετων  κοινωνικών  εξυπηρετήσεων  που  θα  προκύψουν  με  τη  χρήση  των 
σταθεροτύπων για  την κάλυψη των αναγκών του  τελικού  πληθυσμιακού  στόχου του 
Δήμου,  λαμβάνοντας  υπόψη  ως  βασικό  κριτήριο  τα  πρότυπα  των  ελάχιστων 
πληθυσμιακών  μεγεθών τα  οποία  στοιχειοθετούν  την  ανάγκη  χωροθέτησης  μονάδας 
κοινωνικής  υποδομής.  Στην περίπτωση κατά την οποία τα δημογραφικά μεγέθη ανά 
οικισμό απέχουν κατά πολύ, τότε οι ανάγκες προτείνεται να καλυφθούν με χωροθέτηση 
μονάδας στον δημογραφικά ισχυρότερο και πλησιέστερο οικισμό μέσα στο Δήμο. 

Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει αφενός την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε κοινωνικό 
εξοπλισμό – πράσινο στο σύνολο του ΟΤΑ και αφετέρου αποφεύγει τη χωροθέτηση μη 
βιώσιμων μονάδων σε οικισμούς οι οποίοι δε θα διαθέτουν επαρκή δημογραφικά μεγέθη 
κατά το έτος στόχο για αυτόνομη εξυπηρέτηση κοινωνικού εξοπλισμού κατά κατηγορία.

Από την  Α’ Φάση της μελέτης  η  ήδη διατιθέμενη υποδομή κοινωνικού  εξοπλισμού - 
διοίκησης στην περιοχή μελέτης καταγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
94



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

Πίνακας: Υφιστάμενος Κοινωνικός Εξοπλισμός Δήμου Γαργαλιάνων

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2001:  8.998 ΚΆΤΟΙΚΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ: 15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α/Α
ΔΗΜΟΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΌΣ
ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ

Σ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΎ 

2001

ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ
ΜΟΝΆΔΕΣ

ΤΜΉΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΑ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 2 2

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΝΤΑΙ 
ΌΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΈΣ ΤΟΥ 
ΔΉΜΟΥ 

ΠΎΡΓΟΣ 847 1
1 

ΜΟΝΟΘΈΣ
ΙΟ

ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ 743 1
1 

ΜΟΝΟΘΈΣ
ΙΟ

2
ΔΗΜΟΤΙΚΆ 
ΣΧΟΛΕΊΑ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1 3 εξαθέσια

ΠΎΡΓΟΣ 847 1 1 τριθέσιο

ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ 743 1 1 διθέσιο

3 ΓΥΜΝΆΣΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1 5

4 ΛΎΚΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1 5

ΥΓΕΙΑ

Α/Α
ΔΗΜΟΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΌΣ
ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ

Σ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΎ 

2001
ΜΟΝΆΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

1 ΚΈΝΤΡΟ ΥΓΕΊΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ 
ΙΑΤΡΕΊΟ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ 
ΙΑΤΡΕΊΟ

ΠΎΡΓΟΣ 847 1

ΠΡΟΝΟΙΑ

Α/Α
ΔΗΜΟΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

1
ΒΡΕΦΙΚΟΊ – 
ΠΑΙΔΙΚΟΊ 
ΣΤΑΘΜΟΊ

ΔΗΜΟΤΙΚΌΣ ΠΑΙΔΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΌΤΗΤΑΣ 40 ΠΑΙΔΙΏΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΌΣ ΠΑΙΔΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ ΠΎΡΓΟΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΌΤΗΤΑΣ 15 ΠΑΙΔΙΏΝ

2 ΚΑΠΗ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Α/Α
ΔΗΜΟΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΌΣ
ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ

Σ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΎ 

2001
ΜΟΝΆΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

1
ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970
1

2
ΣΤΙΒΟΣ ΕΞΙ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

3
ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

4
ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1
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5
ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΚΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΣΤΑ 
ΚΤΉΡΙΑ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΏΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΆΤΩΝ: 1Ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ, 
2-3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ 
ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΙ 
ΓΥΜΝΆΣΙΟ - ΛΎΚΕΙΟ 

6
ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕΔΟ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΌ 
ΟΙΚΙΣΜΌ ΧΑΛΙΚΙΆΣ

7
ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΎΡΓΟΣ 847 1

8

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΚΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ 743 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
«ΠΡΩΤΗ»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α/Α
ΔΗΜΟΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΌΣ
ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ

Σ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΎ 

2001
ΜΟΝΆΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

1
ΜΠΡΊΣΚΕΙΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΉ 
ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΟΙ 
ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΑΊΘΟΥΣΕΣ 

2
ΑΊΘΟΥΣΑ 
ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ

ΛΟΙΠΟΊ 
ΟΙΚΙΣΜΟΊ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΑΊΘΟΥΣΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Α/Α
ΔΗΜΟΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΌΣ
ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ

Σ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΎ 

2001
ΜΟΝΆΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

1
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ 
ΔΉΜΟΥ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

2 Δ.Ο.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

3
ΓΡΑΦΕΊΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΉΣ 
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

4 ΔΑΣΟΝΟΜΕΊΟ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

5 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

6
ΑΓΡΟΤΙΚΌ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΊΟ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

7
ΚΈΝΤΡΟ ΛΑΪΚΉΣ 
ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

8 Ι.Κ.Α. ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

9 Τ.Ε.Β.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

10 Ο.Γ.Α. ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

11 Ο.Τ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

12 Δ.Ε.Η. ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

13 Ε.Λ.Τ.Α., ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

14 ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970

15
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΌ 
ΤΜΉΜΑ  

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

16
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ 
ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 5.970 1

17 ΠΟΛΕΟΔΟΜΊΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ 1

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη υποδομή, οι ανάγκες για το έτος στόχο τόσο για 
κοινωνικό εξοπλισμό, όσο και για πράσινο – κοινόχρηστους χώρους είναι κατά τομέα οι 
εξής:
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Εκπαίδευση

Το προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού του Δήμου Γαργαλιάνων για το έτος – στόχο 
2023  είναι 16.510 μόνιμοι κάτοικοι και 24.521 εποχικοί κάτοικοι – παραθεριστές. 

Με το δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό του 
Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τα σχετικά πρότυπα αναγκών προκύπτουν τα εξής:

Νηπιαγωγεία

Για  τον  προγραμματικό  πληθυσμό  των  16.510 μονίμων  κατοίκων  του  Δήμου 
Γαργαλιάνων και με βάση ότι ο αριθμός νηπίων αντιστοιχεί κατά κανόνα στο 2% του 
πληθυσμού, παράλληλα δε αντιστοιχεί ως βιώσιμη μονάδα ένα μονοθέσιο Νηπιαγωγείο 
για δυναμικό 20-30 μαθητών, εκτιμάται ότι  απαιτούνται συνολικά για την περιοχή του 
Δήμου 13 (μονοθέσια) Νηπιαγωγεία  με παραδοχή της τάξης των 25 νηπίων κατά μέσο 
όρο σε κάθε τμήμα, από τα οποία σήμερα  υπάρχουν 4 στους οικισμούς Γαργαλιάνων 
(διθέσιο), Πύργου (μονοθέσιο) και Μαραθόπολης (μονοθέσιο).  

Κατά συνέπεια απαιτούνται 9 πρόσθετες μονοθέσιες μονάδες οι οποίες προτείνεται να 
χωροθετηθούν: 2 τριπλές μονάδες στους Γαργαλιάνους, με βάση τον προγραμματικό 
πληθυσμό  των  10.130  μονίμων  κατοίκων,  μία  διπλή  μονάδα  στον  οικισμό  της 
Μαραθόπολης και μία μονή στον οικισμό του Πύργου, επομένως η υφιστάμενη μονάδα 
από μονή θα γίνει διπλή. 

Δημοτικά Σχολεία

Για τον προγραμματικό πληθυσμό των  16.510 μονίμων κατοίκων και με βάση ότι ανά 
1.800 κατοίκους  (10% του πληθυσμού)  αντιστοιχεί  ως βιώσιμη μονάδα ένα εξαθέσιο 
Δημοτικό  Σχολείο  (δυναμικό  180  μαθητών  με  30  μαθητές  ανά  τάξη)  εκτιμάται  ότι 
απαιτούνται συνολικά 9,00 εξαθέσια Δημοτικά Σχολεία από τα οποία σήμερα υπάρχουν 
5 μονάδες στους οικισμούς  Γαργαλιάνων,  Πύργου και  Μαραθόπολης. Κατά συνέπεια, 
προτείνεται  να  χωροθετηθούν  άλλες  τρεις  εξαθέσιες  μονάδες  στον  οικισμό  των 
Γαργαλιάνων, για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού των 10.130 μονίμων κατοίκων, μία 
εξαθέσια μονάδα στον οικισμό της Μαραθόπολης και  συμπλήρωση της υπάρχουσας 
μονάδας με τα ελλείποντα τμήματα, για την εξυπηρέτηση των μαθητών των οικισμών της 
παραλιακής  ζώνης,  τέλος  δε  συμπλήρωση  της  υπάρχουσας  μονάδας  στο  Δημοτικό 
Σχολείο του Πύργου.  

Γυμνάσια

Για τον προγραμματικό πληθυσμό των  16.510 μονίμων κατοίκων και με βάση ότι ανά 
2.100  κατοίκους  (5% του  πληθυσμού)  αντιστοιχεί  ως  ελάχιστη  βιώσιμη  μονάδα  ένα 
τριθέσιο  Γυμνάσιο  των  τριών  τμημάτων  (ανά  35  μαθητές),  απαιτούνται  συνολικά  8 
μονάδες Γυμνασίου τριών τάξεων, εκ των οποίων υπάρχει στην έδρα του Δήμου μόνο 
μια διπλή μονάδα με πέντε τμήματα. 

Κατά συνέπεια απαιτούνται επιπλέον άλλες 6 μονάδες Γυμνασίου των τριών τάξεων, οι  
οποίες  προτείνεται  να  χωροθετηθούν  ως  εξής:  τέσσερις  μονάδες  των  τριών  τάξεων 
στους Γαργαλιάνους για την εξυπηρέτηση του προγραμματικού πληθυσμού της έδρας 
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του  Δήμου και  των  ηπειρωτικών οικισμών και  δύο  μονάδες  των  τριών  τάξεων  στον 
οικισμό  της  Μαραθόπολης,  για  την  εξυπηρέτηση  του  πληθυσμού  των  παραλιακών 
οικισμών.  

Λύκεια

Για τον προγραμματικό πληθυσμό των  16.510 μονίμων κατοίκων και με βάση ότι ανά 
2.700  κατοίκους  (4% του  πληθυσμού)  αντιστοιχεί  ως  ελάχιστη  βιώσιμη  μονάδα  ένα 
τριθέσιο Λύκειο των τριών τμημάτων (ανά 35 μαθητές), απαιτούνται συνολικά 6  μονάδες 
τριτάξιου Λυκείου από τις οποίες σήμερα υπάρχει μία διπλή μονάδα με πέντε τάξεις. 
Κατά συνέπεια απαιτούνται επιπλέον 4 τριτάξιες μονάδες Λυκείου, οι οποίες προτείνεται 
να χωροθετηθούν τρεις τριτάξιες μονάδες στους Γαργαλιάνους για την εξυπηρέτηση του 
προγραμματικού πληθυσμού της έδρας του Δήμου και των ηπειρωτικών οικισμών και 
μία μονάδα των τριών τάξεων στον οικισμό της Μαραθόπολης, για την εξυπηρέτηση του 
πληθυσμού των παραλιακών οικισμών.  

Αθλητισμός

Με βάση το προγραμματικό μέγεθος των 16.510 μόνιμων κατοίκων, αλλά λαμβάνοντας 
επιπλέον  υπόψη  τους  μόνιμους  παραθεριστές  και  τους  τουρίστες  της  περιοχής  του 
Δήμου σε περίοδο αιχμής,  δηλαδή κατ’ εκτίμηση ένα 20% του εποχιακού πληθυσμού 
των  24.521  ατόμων,  και  με  βάση ότι  ανά  πληθυσμό της  τάξης  των  4.000  –  5.000 
κατοίκων  αντιστοιχεί  ένα  Αθλητικός  Πυρήνας  τύπου  Α,  στην  περιοχή  του 
Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Γαργαλιάνων αναλογούν τέσσερις Αθλητικοί Πυρήνες τύπου Α5. 

Σύμφωνα με τα σταθερότυπα, ο Πυρήνας Α απαιτεί 25.000 τ.μ. γηπέδου και 1.300 τ.μ. 
Ω.Ε., χωρίς να είναι υποχρεωτικό όλες οι εγκαταστάσεις να εντάσσονται σε ενιαίο χώρο, 
αλλά μπορεί να κατανέμονται στα δημοτικά διαμερίσματα, ανάλογα με τους ελεύθερους 
χώρους και την πληθυσμιακή δυναμική, περιλαμβάνει δε:

� Στίβο πλήρη 400 μ. με βαλβίδες και σκάμματα

� Γήπεδο ποδοσφαίρου 

� 2 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών

� Αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους

� Πρόβλεψη κερκίδων

Με βάση την υφιστάμενη αθλητική υποδομή του Δήμου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν οι 
εγκαταστάσεις  ενός  πλήρους  Αθλητικού  Πυρήνα  Α,  με  επιπλέον  δύο  γήπεδα  μικτής 
χρήσης,  ακόμη  δε  διατίθεται  υποδομή γηπέδου ποδοσφαίρου  στον  οικισμό  Πύργου. 
Κατά  συνέπεια  θεωρείται  ότι  για  την  πλήρη  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  του 
προγραμματικού μεγέθους του μόνιμου πληθυσμού και ενός μέρους 20% του εποχιακού 
πληθυσμού (σύνολο 21.414 άτομα) σε περίοδο αιχμής, απαιτείται ο προγραμματισμός 

5 Οι πυρήνες τύπου Β για να λειτουργούν βιώσιμα χωροθετούνται σε πόλεις άνω των 30.000 
κατοίκων
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τριών ακόμα Αθλητικών Πυρήνων Α,  δηλαδή δύο ακόμα στην έδρα του Δήμου,  τους 
Γαργαλιάνους και ενός στη Μαραθόπολη. 

Επίσης,  προτείνεται  να  δημιουργηθεί  ένα  γήπεδο  μεικτής  χρήσης  αθλοπαιδιών 
(μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, κ.ά.) στον οικισμό του Πύργου.

Υγεία

Αναφορικά με τη λειτουργία Κέντρου Υγείας, με βάση το προγραμματικό μέγεθος των 
μόνιμων κατοίκων που ανέρχεται σε 16.510 άτομα, αλλά λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη 
τους μόνιμους παραθεριστές και τους τουρίστες της περιοχής του Δήμου σε περίοδο 
αιχμής,  δηλαδή επιπλέον 24.521 άτομα, διαπιστώνεται ότι η υπάρχουσα υποδομή είναι 
επαρκής, μια και υπάρχει Κέντρο Υγείας (κάλυψης αναγκών πληθυσμού από 5.000 – 
30.000 κατοίκους), σύμφωνα με τα σταθερότυπα. 

Ως  προς  τα  αγροτικά  ιατρεία,  υπάρχουν  σήμερα  και  λειτουργούν  από  ένα  στους 
οικισμούς  Γαργαλιάνων  και  Πύργου.  Λόγω  του  παραθεριστικού  χαρακτήρα  της 
Μαραθόπολης, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί για την κάλυψη των αναγκών μονίμων 
κατοίκων και εποχικού πληθυσμού ένα αγροτικό ιατρείο στον οικισμό Μαραθόπολης. 

Οι κάτοικοι των λοιπών οικισμών θα εξυπηρετούνται με τακτικές επισκέψεις αγροτικού 
ιατρού.

Πρόνοια

Η δημογραφική εικόνα της περιοχής και ο διεσπαρμένος πληθυσμός έχει οδηγήσει στην 
ανάγκη λειτουργίας δύο παιδικών σταθμών, Γαργαλιάνων και Πύργου, ενώ λείπουν τα 
ΚΑΠΗ.   Προτείνεται  να  προβλεφθεί  ένας  Κέντρο  Ανοιχτής  Προστασίας  Ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ)  στην  έδρα  του  Δήμου,  τους  Γαργαλιάνους  και  ένα  στον  οικισμό  της 
Μαραθόπολης. 

Πολιτισμός

Για τον προγραμματικό πληθυσμό των 16.510 μόνιμων κατοίκων (λαμβάνοντας υπόψη 
ότι  κατά τη  διάρκεια  του θέρους οι  πολιτιστικές εγκαταστάσεις  εξυπηρετούν και  τους 
παραθεριστές)  και  σύμφωνα  με  τα  σταθερότυπα,  αντιστοιχούν  0,2  τ.μ.  γηπέδου 
πολιτιστικών  εγκαταστάσεων  ανά  μόνιμο  κάτοικο,  δηλαδή  απαιτούνται  3.302  τ.μ. 
γηπέδου για την κάλυψη των αναγκών των μονίμων κατοίκων του Δήμου και επιπλέον 
1.471 τ.μ. γηπέδου  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  ενός  ποσοστού  30%  του 
παραθεριστικού πληθυσμού των 24.322 εποχιακών κατοίκων.

Μετά  τα  παραπάνω  προτείνεται  να  χωροθετηθεί  στην  έδρα  του  Δήμου,  τους 
Γαργαλιάνους, ένα Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο σε επιφάνεια γηπέδου 4.773 τ.μ. 
για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου του πληθυσμού, μόνιμου και εποχικού. 

Επίσης θα ήταν αναγκαίες δύο ακόμα πολιτιστικές αίθουσες εκδηλώσεων της τάξης των 
200  τ.μ.  κτηρίου,  ή  500  τ.μ.  γηπέδου  για  τις  ανάγκες  των  οικισμών  Πύργου και 
Μαραθόπολης, καθώς και από μία αίθουσα εκδηλώσεων με επιφάνεια γηπέδου 300 τ.μ. 
και κτηρίου 180 τ.μ. στους υπόλοιπους οικισμούς. 
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Διοίκηση

Για την πόλη των Γαργαλιάνων δεχόμαστε σταθερότυπο για διοίκηση 1 τ.μ. /κάτοικο με 
πληθυσμό εξυπηρέτησης το συνολικό προγραμματικό πληθυσμό του Καποδιστριακού 
Δήμου  (16.510  κατοίκους)  με  χωροθέτηση  των  μονάδων  διοίκησης  στην  έδρα  του 
Δήμου.  Έτσι  η  αναγκαία  επιφάνεια  για  διοίκηση  είναι  1  τ.μ/κάτοικοΧ16.510 
κατοίκους=16.510 τ.μ.

Από τους υπολοίπους οικισμούς του Δήμου κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη υποδομών 
διοίκησης κατ’ ελάχιστο μιας αίθουσας της τάξης των 150 τ.μ. κτιρίου, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων σε σχέση με τις δημοτικές κυρίως υπηρεσίες. 

Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι

Οι ανάγκες σε πράσινο και  ελεύθερους χώρους για  το έτος στόχο των 15 ετών του 
Δήμου  Γαργαλιάνων  υπολογίστηκαν  στο  κεφάλαιο  Π3.1.2.   Προγραμματικά  μεγέθη 
οικιστικών επεκτάσεων ανά οικισμό,  έτους 2023,  με βάση τα προγραμματικά μεγέθη 
πληθυσμού  μόνιμου  και  εποχιακού,  τα  Σταθερότυπα  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  και  ορισμένες 
παραδοχές της μελετητικής ομάδας αναφορικά με την κάλυψη ενός ποσοστού 30% του 
παραθεριστικού  πληθυσμού  και  ενός  ποσοστού  20% των  αναγκών  του  πληθυσμού 
επιρροής, ειδικά για την έδρα του Δήμου. 

Ειδικότερα, οι παραδοχές και τα πρότυπα που έγιναν δεκτά είναι τα εξής: 

Για τον οικισμό των Γαργαλιάνων, ως έδρας του Δήμου, ελήφθησαν 8 τ.μ. ανά μόνιμο 
κάτοικο και επιπλέον 8 τ.μ. για ένα ποσοστό 30% του εποχιακού πληθυσμού και 20% 
του  πληθυσμού  επιρροής,  για  τη  δημιουργία  πάρκου  πόλης,  πάρκου  συνοικίας  και 
πλατειών, νησίδων και παιδικών χαρών.

Για τον οικισμό της Μαραθόπολης, ως δευτερεύοντος οικιστικού κέντρου, ελήφθησαν 2,5 
τ.μ.  ανά  μόνιμο  κάτοικο  και  επιπλέον  8  τ.μ.  για  ένα  ποσοστό  30%  του  εποχιακού 
πληθυσμού, για τη δημιουργία πάρκου συνοικίας και πλατειών, νησίδων και παιδικών 
χαρών.

Τέλος,  για  τους  υπόλοιπους  οικισμούς  ελήφθησαν  1  τ.μ.  ανά  μόνιμο  κάτοικο  και 
επιπλέον 1 τ.μ. για ένα ποσοστό 30% του εποχιακού πληθυσμού, για τη δημιουργία 
πλατειών, νησίδων και παιδικών χαρών. 

Σύμφωνα με τα πρότυπα, ως βιώσιμο μέγεθος για τις νησίδες πρασίνου θεωρείται το 
0,01-0,10 Ηα, για τις πλατείες το 0,10-0,50 Ηα, για τις παιδικές χαρές το 0,01-0,10 Ηα, 
για το πάρκο συνοικίας το 0,50-1,50 Ηα και τέλος για το πάρκο πόλης >1,5 Ηα. 

Οι αναγκαίες εκτάσεις γης πρασίνου – ελεύθερων χώρων του Δήμου Γαργαλιάνων ανά 
οικισμό καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας: Ανάγκες σε γη για Πράσινο – Ελεύθερους Χώρους Δήμου Γαργαλιάνων ανά  
οικισμό, έτους 2023

Οικισμοί Δήμου 
Γαργαλιάνων

Μόνιμος 
Πληθυσμός 2023

Εποχικός 
Πληθυσμός 2023

Έκταση  K.X.
2023

Ηα

Γαργαλιάνοι 10.130 1856 11,75

Βατιάς 95 80 0,01

Βρομονέριον 519 6237 0,24

Κάναλος 138 120 0,02

Πηγάδια 202 148 0,02

Χοχλαστή 235 411 0,04

Βάλτα 730 1698 0,12

Λεύκη 265 113 0,03

Τραγάνα 115 4620 0,15

Μαραθόπολις 2070 1044 0,60

Πρώτη (νησίς) 52 0 0,01

Μουζάκιον 695 225 0,08

Πύργος 1034 2245 0,17

Φλόκα 79 2698 0,09

ΠΕΡΠΟ 1 0 1482

ΠΕΡΠΟ 2 0 1482

ΣΥΝΟΛΟ 16.510 24521 13,34

Στον  Πίνακα Κατανομής  του  κοινωνικού  εξοπλισμού  –  πρασίνου που  ακολουθεί 
καταγράφονται συνοπτικά οι εγκαταστάσεις και χώροι που έχουν προκύψει με βάση την 
εκτίμηση αναγκών για τον προγραμματικό πληθυσμό του Δήμου Γαργαλιάνων,  έτους 
2023.
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Πίνακας: Προγραμματικός Κοινωνικός Εξοπλισμός – Πράσινο – ελεύθεροι χώροι Δήμου  
Γαργαλιάνων, έτους 2023

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2023:  16.510 μόνιμοι κάτοικοι και 24.521 εποχιακοί
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ: 15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΝΕΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΓΗΠΕΔΟΥ

(τ.μ.)

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΑ)

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 1 ΔΙΘΈΣΙΟ
2 ΤΡΙΘΕΣΙΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

2.700

ΠΎΡΓΟΣ 1 ΜΟΝΟΘΈΣΙΟ 1 ΜΟΝΟΘΈΣΙΟ 450

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ 1 ΜΟΝΟΘΈΣΙΟ 1 ΔΙΘΕΣΙΟ 900

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΌ 
ΣΧΟΛΕΊΟ)

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 3 ΕΞΑΘΈΣΙΑ 3 ΕΞΑΘΈΣΙΑ 4860

ΠΎΡΓΟΣ 1 ΤΡΙΘΈΣΙΟ
1 ΕΞΑΘΈΣΙΟ
(ΠΡΟΣΘΉΚΗ 
ΤΜΗΜΆΤΩΝ)

_

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ 1 ΔΙΘΈΣΙΟ

1 ΕΞΑΘΈΣΙΟ
ΚΑΙ

ΠΡΟΣΘΉΚΗ 
ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΣΤΟ 

ΥΠΑΡΧΟΝ

1620

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(ΓΥΜΝΆΣΙΟ)

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 1 ΠΕΝΤΑΘΈΣΙΟ 4 ΤΡΙΤΑΞΙΑ 3600

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ _ 2 ΤΡΙΤΑΞΙΑ 1800

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(ΛΎΚΕΙΟ)

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 1 ΠΕΝΤΑΘΈΣΙΟ
3 ΤΡΙΤΑΞΙΑ

2430

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ _
1 ΤΡΙΤΑΞΙΟ

810

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ

ΓΉΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΠΥΡΗΝΕΣ Α

50.000

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
ΣΤΊΒΟΣ ΈΞΙ 
ΔΙΑΔΡΟΜΏΝ

_ _

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
ΑΝΟΙΧΤΌ ΓΉΠΕΔΟ 
ΜΕΙΚΤΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

_ _

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
ΚΛΕΙΣΤΌ 

ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ
_ _

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
ΓΉΠΕΔΟ ΜΙΚΤΉΣ 

ΧΡΉΣΗΣ
_ _

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΓΉΠΕΔΟ 

ΑΝΤΙΣΦΑΊΡΙΣΗΣ
_ _

ΠΎΡΓΟΣ
ΓΉΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ
_ _

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΓΉΠΕΔΟ 
ΜΙΚΤΉΣ ΧΡΉΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΊΡΙΣΗΣ

1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΠΥΡΗΝΑΣ Α

25.000
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ΠΎΡΓΟΣ -
1 ΓΗΠΕΔΟ 

ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

3.000

ΥΓΕΙΑ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ ΚΈΝΤΡΟ ΥΓΕΊΑΣ _

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ 

ΙΑΤΡΕΊΟ
_

ΠΎΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ 

ΙΑΤΡΕΊΟ
_

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ _
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ 

ΙΑΤΡΕΊΟ
200

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
1 ΠΑΙΔΙΚΌΣ 
ΣΤΑΘΜΌΣ

_ _

ΠΎΡΓΟΣ
1 ΠΑΙΔΙΚΌΣ 
ΣΤΑΘΜΌΣ

_ _

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ _ 1 ΚΑΠΗ 300

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ _ 1 ΚΑΠΗ 300

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
ΜΠΡΊΣΚΕΙΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΉ 

ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ
4773

ΠΎΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ
500

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ
500

ΛΟΙΠΟΊ 
ΟΙΚΙΣΜΟΊ

_
ΑΊΘΟΥΣΑ 

ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ
300

ΠΡΑΣΙΝΟ  - 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 117.494

ΒΑΤΙΑΣ 119

ΒΡΟΜΟΝΕΡΙΟΝ 2390

ΚΑΝΑΛΟΣ 174

ΠΗΓΑΔΙΑ 246

ΡΙΚΙΑ 170

ΧΟΧΛΑΣΤΗ 358

ΒΑΛΤΑ 1239

ΛΕΥΚΗ 299

ΤΡΑΓΑΝΑ 1501

ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΙΣ 5958

ΠΡΩΤΗ (ΝΗΣΙΣ)

ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ 763

ΠΥΡΓΟΣ 1708

ΦΛΟΚΑ 888
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Πίνακας:  Σταθερότυπα (standars) Κοινωνικής & Τεχνικής υποδομής,  σύμφωνα με την  
απόφαση υπ’ αριθμ. 10788 ΦΕΚ 285 / 5.3.20004

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ  /ΕΠΊΠΕΔΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟΎ 4Ο & 5Ο 

ΣΤΑΘΕΡΌΤΥΠΑ

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ 
ΓΗΠΈΔΟΥ/ 

ΧΡΉΣΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΌ 
ΧΡΗΣΤΏΝ 
ΕΠΊ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ 
ΓΗΠΈΔΟΥ ΑΝΆ 

ΚΆΤΟΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ 
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ 

ΑΝΆ ΟΙΚΙΣΜΌ Η 
Π.Ε.

Α. ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

4 5 Α1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ 15-24 Τ.Μ. 2%
4 5 Α2 ΔΗΜΟΤΙΚΌ 7-11 Τ.Μ. 10%
4 - Α3 ΓΥΜΝΆΣΙΟ 8-12 Τ.Μ. 5%
4 - Α4 ΛΎΚΕΙΟ 7-11 Τ.Μ. 4%
Β. ΠΡΌΝΟΙΑ - ΥΓΕΊΑ

4 5 Β1

ΒΡΕΦΙΚΌΣ 
ΣΤΑΘΜΌΣ  – 
ΠΑΙΔΙΚΌΣ 
ΣΤΑΘΜΌΣ

15 Τ.Μ. 5%

4 - Β2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ 
ΙΑΤΡΕΊΟ

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ (ΠΥΡΉΝΑΣ Α) 5,5 Τ.Μ./ΚΑΤ

4 5 Γ1
ΓΉΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ

4 5 Γ2
ΓΉΠΕΔΟ ΜΙΚΤΉΣ 
ΧΡΉΣΗΣ

4 - Γ3
ΕΥΘΕΊΑ  ΣΤΊΒΟΥ 
130 Μ. 

Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΆ 0,20 Τ.Μ./ΚΑΤ

4 - Δ1
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ 
ΚΈΝΤΡΟ

4 - Δ2
ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ 
ΚΈΝΤΡΟ  – 
ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ

4 - Δ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ 
ΚΈΝΤΡΟ  – 
ΚΈΝΤΡΟ 
ΝΕΌΤΗΤΑΣ

4 - Δ4 ΥΠΑΊΘΡΙΟΣ ΧΏΡΟΣ

4 5 Δ5
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ 
ΚΈΝΤΡΟ

4 - Δ6
ΧΏΡΟΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ 
ΧΡΉΣΕΩΝ

4 5 Δ7 ΕΝΟΡΙΑΚΌΣ ΝΑΌΣ
1,5 Τ.Μ. 
/ΧΡΉΣΗ

4 5 Δ8 ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΑ
ΑΠΌΣΤΑΣΗ 250 Μ. ΑΠΌ 

ΟΙΚΙΣΜΌ
0,50 - 1,0 Τ.Μ./ΚΑΤ

Ε. ΠΡΆΣΙΝΟ – ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ΧΏΡΟΙ

4 5 Ε1
ΝΗΣΊΔΕΣ 
ΠΡΑΣΊΝΟΥ

(0,01-0,1) HA

4 5 Ε2 ΠΛΑΤΕΊΕΣ (0,1-0,5) HA

4 5 Ε3
ΠΑΙΔΙΚΈΣ ΧΑΡΈΣ – 
ΓΩΝΙΈΣ

(0,01-0,1) HA

4 - Ε4 ΠΆΡΚΟ (0,5-1,5) HA
Ζ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ

4 5 Ζ1
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ 
ΔΙΚΤΎΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΊ  ΜΕ  ΠΛΗΘΥΣΜΌ  <  2000  ΚΑΤ  7%  ΤΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΉΣ 
ΈΚΤΑΣΗΣ.  ΟΙΚΙΣΜΟΊ  ΜΕ  ΠΛΗΘΥΣΜΌ  2000-3000  15%  ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΉΣ ΈΚΤΑΣΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Π4:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ  Γ.Π.Σ. 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Π.4.1  ΦΟΡΈΑΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ  ΤΟΥ  Γ.Π.Σ.  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΊ 
ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 2508/1997, Άρθρο 6 «Όργανα εφαρμογής των 
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης  
ανοιχτής πόλης», για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ, 
προβλέπονται οι εξής εναλλακτικές δυνατότητες:

� Η ίδρυση ενός Ν.Π.Δ.Δ. για την παρακολούθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού 
στο σύνολο του Νομού Μεσσηνίας με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

� Η ίδρυση και  σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Πολεοδομικού Σχεδιασμού με 
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας για τον ίδιο σκοπό.

Μεταξύ των δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων, η ίδρυση Ν.Π.Δ.Δ. είναι προτιμητέα, λόγω 
του προαλειφόμενου ρόλου του αστικού κέντρου της Καλαμάτας, ως μεσαίου αστικού 
κέντρου της χώρας, εντασσόμενου στη διασταύρωση δύο εθνικών αξόνων ανάπτυξης, 
του κεντρικού και του υπό συγκρότηση δυτικού άξονα. 

Αναφορικά  με  τους  λοιπούς  εμπλεκόμενους  φορείς  για  την  προώθηση  του 
προγράμματος εφαρμογής του Γ.Π.Σ. Δήμου Γαργαλιάνων κατά περίπτωση (μελέτες – 
έργα), σημειώνονται τα ακόλουθα:

� Ως  προς  την  έγκριση  του  Γ.Π.Σ.  Δήμου  Γαργαλιάνων  αρμόδιος  είναι  ο  Γ.Γ. 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου με έκδοση Απόφασης που δημοσιεύεται  σε ΦΕΚ, 
μετά  από  γνώμη  της  Επιτροπής  εφαρμογής  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  Ν. 
Μεσσηνίας,  ή του αντίστοιχου  Ν.Π.Δ.Δ.6,  καθώς  επίσης  μετά από γνώμη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων.

� Ως  προς  την  προώθηση  των  θεσμικών  πολεοδομικών  ρυθμίσεων  (οικιστικές 
επεκτάσεις Α και Β κατοικίας, πολεοδόμηση οικισμών, οι οποίες αφορούν στην 
εξειδίκευση του Γ.Π.Σ., αρμόδιος φορέας ο οποίος αναλαμβάνει την προώθηση 
των  θεσμικών  διαδικασιών  είναι  ο  Δ.  Γαργαλιάνων  σε  συνεργασία  με  την 
Επιτροπή  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  ή  το  Ν.Π.Δ.Δ.  παρακολούθησης  της 
εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού Ν. Μεσσηνίας. Για την έγκριση των 
θεσμικών ρυθμίσεων αρμόδιος είναι ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

6 Ανάλογα με την τελικά επιλεγείσα εναλλακτική λύση Φορέα. Αν κατά την έγκριση του Γ.Π.Σ. δεν 
έχει συσταθεί κανένας φορέας από τις δύο εναλλακτικές λύσεις, τότε η Απόφαση έγκρισης του 
Γ.Π.Σ. εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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� Ως  προς  τις  αναπλάσεις  υπερτοπικής  σημασίας  επισπεύδων  φορέας  είναι  ο 
Δήμος  Γαργαλιάνων  σε  συνεργασία  με  το  Φορέα  Παρακολούθησης  και 
Εφαρμογής  του  πολεοδομικού  σχεδιασμού  που  θα  επιλεγεί  μεταξύ  των  δύο 
εναλλακτικών λύσεων και κατά περίπτωση κεντρικούς φορείς. Σε περίπτωση μη 
σύστασης Φορέα, ισχύει η επόμενη παράγραφος. 

� Ως προς τις αναπλάσεις τοπικής σημασίας αρμόδιος φορέας για την υλοποίησή 
τους είναι ο Δήμος Γαργαλιάνων σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΝΑ 
Μεσσηνίας  ή  την  ΤΥΔΚ  περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Είναι  βέβαια  δυνατόν  ο 
Δήμος να αναθέτει και αυτή την κατηγορία αναπλάσεων στο φορέα που τελικά θα 
επιλεγεί για την παρακολούθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού.

� Ως προς τα έργα κοινωνικού εξοπλισμού και τεχνικής υποδομής αρμόδιοι φορείς 
είναι κατά περίπτωση: ο Δήμος, η ΝΑ Μεσσηνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
Κεντρικοί Φορείς.

Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΈΡΓΑ - ΜΕΛΈΤΕΣ

Από  τη  μέχρι  τώρα  μελετητική  Πρόταση  του  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  Δήμου 
Γαργαλιάνων  προκύπτει  και  το  αναγκαίο  πρόγραμμα  μελετών  πολεοδομικού, 
περιβαλλοντικού  και  αστικού  σχεδιασμού,  θεσμικών  ρυθμίσεων  και  έργων  κατά 
κατηγορία το οποίο αναλύεται στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη για τη διάκριση των 
προτεραιοτήτων υλοποίησης του προγράμματος τα εξής:

Ως πρώτη προτεραιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού τίθενται: 

� Η έδρα του Δήμου Γαργαλιάνων, όπως διαμορφώνεται προοπτικά με βάση τις 
προτάσεις χωρικής οργάνωσης της μελέτης, περιλαμβάνει δε:

o το  σημερινό  οικισμό,  για  τον  οποίο  προτείνεται  η  αναθεώρηση  του 
εγκεκριμένου σχεδίου,

o τις οικιστικές επεκτάσεις που έχουν προταθεί περιμετρικά, 

o την ανάπλαση του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό, 

o τη δημιουργία ζώνης Τουρισμού και Αναψυχής στα ανατολικά της πόλης, 
με χρήση του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ.

o τη  δημιουργία  ζώνης  ΒΙΟΠΑ –  ΒΙΠΑ παρά  τη  βόρεια  είσοδο,  για  τη 
συγκέντρωση βιοτεχνικών – βιομηχανικών χρήσεων, καθώς και

� Οι  οικισμοί  της  Μαραθόπολης  και  του  Πύργου  οι  οποίοι  προτείνεται  να 
επεκταθούν και να αναπλαστούν με έμφαση στα κέντρα τους και τις εισόδους – 
εξόδους από και προς αυτούς. 

� Το παραλιακό μέτωπο σε βάθος 2 χλμ., όπου ως προτεραιότητα τίθενται: 
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o η οριοθέτηση και ανάπλαση των μικρών οικισμών: Τραγάνα, Βρομονέρι, 
Πηγάδια, Κάναλος, Χοχλαστή, Βατιάς, Ρίκια, 

o η πολεοδόμηση των δύο νέων ζωνών Τουρισμού – Αναψυχής παρά τον 
οικισμό  της  Τραγάνας,  οι  οποίες  προτείνεται  να  υλοποιηθούν  με  το 
μηχανισμό ΠΕΡΠΟ, 

o η συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου με τα αναγκαία έργα σε 
αυτήν  (προστασία  ρεμάτων,  διαμορφώσεις,  φυτεύσεις,  κηποτεχνικές 
εργασίες,  προσθήκη  υπαίθριων  εγκαταστάσεων  εξυπηρέτησης 
λουομένων, πεζοδρομήσεις, κ.ά.).

Ως δεύτερη προτεραιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού τίθενται:

� Η  οριοθέτηση και ανάπλαση των μικρών οικισμών:  Λεύκη, Βάλτα, Μουζάκι και 
Φλόκα της ενδιάμεσης και της ορεινής – ημιορεινή ζώνης,

� Η οριοθέτηση του χείμαρρου Λαγκούβαρδου και των υπόλοιπων ρεμάτων και η 
ανάπλαση – φύτευση των παραρεμάτιων περιοχών τους,

� Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των τουριστικών – πολιτιστικών διαδρομών στο 
σύνολο της έκτασης της περιοχής μελέτης.

Σημειώνεται  ότι  με  βάση  την  παραπάνω  ιεράρχηση  στην  πρώτη  ή  δεύτερη 
προτεραιότητα τίθενται τα μελετητικά αντικείμενα τα οποία ακολουθούν την έγκριση του 
Γ.Π.Σ. Δήμου Γαργαλιάνων και ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τη 
χρονική αλληλουχία των εργασιών που απαιτούνται. 

Οι μελέτες αναπλάσεων, φυτεύσεων, διαμορφώσεων, κ.λ.π. οι οποίες ακολουθούν κατά 
κανόνα την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού,  τίθενται  κατά περίπτωση σε  Γ 
χρονική  προτεραιότητα,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις  που  αφορούν  σε  εκτός  σχεδίου 
περιοχή και τίθενται σε άλλη προτεραιότητα από το παρόν κεφάλαιο. 

Π.4.2.1 Μελέτες7

Στη  συνέχεια  ακολουθεί  η  καταγραφή  των  μελετών  πολεοδομικού  σχεδιασμού  και 
προστασίας περιβάλλοντος κατά κατηγορία με διαβάθμιση της προτεραιότητάς τους.

Α. Πολεοδομικός Σχεδιασμός

� Μελέτη  αναθεώρησης  του  οικισμού  Γαργαλιάνων,  με  επιβολή  όρων  και 
περιορισμών δόμησης /Α προτεραιότητα 

� Μελέτη  επέκτασης –  πολεοδόμησης –  πράξης  εφαρμογής  για  Α κατοικία  του 
οικισμού Γαργαλιάνων /Α προτεραιότητα

7 Οι  μελέτες  που  αφορούν  σημειακά  έργα  κοινωνικού  εξοπλισμού,  υποδομών,  κ.λ.π. 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο του προγράμματος που αφορά τα έργα κατά κατηγορία.
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� Μελέτη  επέκτασης  –  πολεοδόμησης  –  πράξης  εφαρμογής  για  Τουρισμό  – 
αναψυχή  με  το  μηχανισμό  ΠΕΡΠΟ  της  περιοχής  ανατολικά  του  οικισμού 
Γαργαλιάνων /Α προτεραιότητα

� Μελέτη επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής για ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ της 
περιοχής βόρεια του οικισμού Γαργαλιάνων /Α προτεραιότητα

� Μελέτη  αναθεώρησης  του  οικισμού  της  Μαραθόπολης,  με  επιβολή  όρων και 
περιορισμών δόμησης /Α προτεραιότητα 

� Μελέτη επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής για Α και Β κατοικία 
του οικισμού της Μαραθόπολης /Α προτεραιότητα

� Μελέτη  αναθεώρησης  του  οικισμού  του  Πύργου,  με  επιβολή  όρων  και 
περιορισμών δόμησης /Α προτεραιότητα 

� Μελέτη επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής για Α και Β κατοικία 
του οικισμού του Πύργου /Α προτεραιότητα

� Μελέτη  οριοθέτησης  των  μικρών  οικισμών:  Τραγάνα,  Βρομονέρι,  Πηγάδια, 
Κάναλος, Χοχλαστή, Βατιάς, /Α προτεραιότητα 

� Μελέτη πολεοδόμησης των δύο νέων ζωνών Τουρισμού – Αναψυχής παρά τον 
οικισμό της Τραγάνας, οι οποίες προτείνεται να υλοποιηθούν με το μηχανισμό 
ΠΕΡΠΟ /Α προτεραιότητα 

� Μελέτη οριοθέτησης των μικρών οικισμών: Λεύκη, Βάλτα, Μουζάκι και Φλόκα της 
ενδιάμεσης και της ορεινής – ημιορεινή ζώνης /Β προτεραιότητα

Β.  Αναπλάσεις  –  Κηποτεχνικές  Εργασίες  –  Φυτεύσεις  –  Περιβαλλοντικές  μελέτες  και  
ρυθμίσεις

� Μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου /Α προτεραιότητα

� Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό των 
Γαργαλιάνων /Β προτεραιότητα

� Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό της 
Μαραθόπολης /Β προτεραιότητα

� Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό του 
Πύργου /Β προτεραιότητα

� Μελέτη  ανάπλασης  των  μικρών  οικισμών:  Τραγάνα,  Βρομονέρι,  Πηγάδια, 
Κάναλος, Χοχλαστή, Βατιάς, Ρίκια /Β προτεραιότητα

� Μελέτη  ανάπλασης  των  μικρών  οικισμών:  Τραγάνα,  Βρομονέρι,  Πηγάδια, 
Κάναλος, Χοχλαστή, Βατιάς, Ρίκια /Γ προτεραιότητα
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� Μελέτη  ανάπλασης  –  διαμορφώσεων  –  φύτευσης  και  εξωραϊσμού  του 
παραλιακού μετώπου /Α προτεραιότητα

� Μελέτη οριοθέτησης, ανάπλασης και φύτευσης του χείμαρρου Λαγκούβαρδου και 
των υπόλοιπων ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών /Β προτεραιότητα

� Μελέτη  σχεδιασμού  και  διαμόρφωσης  -  ανάπλασης  των  τουριστικών  – 
πολιτιστικών τοπόσημων και διαδρομών στο σύνολο της έκτασης της περιοχής 
μελέτης /Β προτεραιότητα

� Μελέτη διαμόρφωσης, ανά Δ.Δ. του Δήμου, χώρων καταφυγής, καταυλισμού και 
παροχής πρώτων βοηθειών στους κατοίκους, σε περίπτωση σεισμού.

Π.4.2.2 Θεσμικές Ρυθμίσεις

Οι  αναγκαίες  θεσμικές  ρυθμίσεις  που  απορρέουν  από  την  παρούσα  μελέτη  και  τις 
προτεινόμενες  ειδικότερες  μελέτες  πολεοδομικού  σχεδιασμού  είναι  με  σειρά 
προτεραιότητας οι εξής:

� Προώθηση  της  θεσμοθέτησης  του  Γ.Π.Σ.  Γαργαλιάνων  με  Απόφαση  Γ.Γ 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  βάσει  των  διατάξεων  του  Νόμου  2508/1997 
(διοικητικά όρια ΟΤΑ), /Α προτεραιότητα 

� Προώθηση  της  θεσμοθέτησης  της  μελέτης  αναθεώρησης  του  οικισμού 
Γαργαλιάνων, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης /Α προτεραιότητα 

� Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης 
εφαρμογής για Α κατοικία του οικισμού Γαργαλιάνων /Α προτεραιότητα

� Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης 
εφαρμογής  για  Τουρισμό  –  αναψυχή  με  το  μηχανισμό  ΠΕΡΠΟ  της  περιοχής 
ανατολικά του οικισμού Γαργαλιάνων /Α προτεραιότητα

� Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης 
εφαρμογής για ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ της περιοχής βόρεια του οικισμού Γαργαλιάνων /Α 
προτεραιότητα

� Προώθηση  της  θεσμοθέτησης  της  μελέτης  αναθεώρησης  του  οικισμού  της 
Μαραθόπολης, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης /Α προτεραιότητα 

� Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης 
εφαρμογής για Α και Β κατοικία του οικισμού της Μαραθόπολης /Α προτεραιότητα

� Προώθηση  της  θεσμοθέτησης  της  μελέτης  αναθεώρησης  του  οικισμού  του 
Πύργου, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης /Α προτεραιότητα 

� Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης επέκτασης – πολεοδόμησης – πράξης 
εφαρμογής για Α και Β κατοικία του οικισμού του Πύργου /Α προτεραιότητα
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� Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης οριοθέτησης των μικρών οικισμών: 
Τραγάνα,  Βρομονέρι,  Πηγάδια,  Κάναλος,  Χοχλαστή,  Βατιάς,  Ρίκια  /Α 
προτεραιότητα 

� Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης πολεοδόμησης των δύο νέων ζωνών 
Τουρισμού – Αναψυχής παρά τον οικισμό της Τραγάνας, οι οποίες προτείνεται να 
υλοποιηθούν με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ /Α προτεραιότητα 

� Προώθηση της θεσμοθέτησης της μελέτης  οριοθέτησης των μικρών οικισμών: 
Λεύκη, Βάλτα, Μουζάκι και Φλόκα της ενδιάμεσης και της ορεινής – ημιορεινή 
ζώνης /Β προτεραιότητα

� Προώθηση της οριοθέτησης του χείμαρρου Λαγκούβαρδου και των υπόλοιπων 
ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών

Π.4.2.3 Έργα  Κοινωνικού  Εξοπλισμού,  Αναπλάσεων  και  Τεχνικής  Υποδομής  – 
Δικτύων 

Τα προτεινόμενα έργα τα αναφερόμενα στην υλοποίηση του προγράμματος εφαρμογής 
του Γ.Π.Σ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

� Έργα αναπλάσεων, κηποτεχνικών εργασιών και φυτεύσεων

� Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης

� Κοινωνικός Εξοπλισμός – Κοινόχρηστοι Χώροι 

� Τεχνική Υποδομή - Δίκτυα

Τα προτεινόμενα έργα κατά κατηγορία καταγράφονται στη συνέχεια. 

Έργα Αναπλάσεων, Κηποτεχνικών Εργασιών, Φυτεύσεων

� Έργα ανάπλασης – διαμορφώσεων και εξωραϊσμού του παραλιακού μετώπου /Α 
προτεραιότητα

� Μελέτη ανάπλασης του κέντρου πόλης και των εισόδων προς τον οικισμό των 
Γαργαλιάνων /Β προτεραιότητα

� Έργα ανάπλασης – διαμορφώσεων και εξωραϊσμού του κέντρου πόλης και των 
εισόδων προς τον οικισμό της Μαραθόπολης /Β προτεραιότητα

� Έργα ανάπλασης – διαμορφώσεων και εξωραϊσμού του κέντρου πόλης και των 
εισόδων προς τον οικισμό του Πύργου /Β προτεραιότητα

� Έργα  ανάπλασης  –  διαμορφώσεων  και  εξωραϊσμού  των  μικρών  οικισμών: 
Τραγάνα, Βρομονέρι, Πηγάδια, Κάναλος, Χοχλαστή, Βατιάς/Β προτεραιότητα
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� Έργα  ανάπλασης  –  διαμορφώσεων  και  εξωραϊσμού  των  μικρών  οικισμών: 
Τραγάνα,  Βρομονέρι,  Πηγάδια,  Κάναλος,  Χοχλαστή,  Βατιάς,  Ρίκια  /Γ 
προτεραιότητα

� Έργα ανάπλασης – διαμορφώσεων και εξωραϊσμού του παραλιακού μετώπου /Α 
προτεραιότητα

� Έργα ανάπλασης – διαμορφώσεων - φύτευσης του χείμαρρου Λαγκούβαρδου 
και των υπόλοιπων ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών /Β προτεραιότητα

� Έργα  ανάπλασης  –  διαμορφώσεων  και  εξωραϊσμού  των  τουριστικών  – 
πολιτιστικών τοπόσημων και διαδρομών στο σύνολο της έκτασης της περιοχής 
μελέτης /Β προτεραιότητα 

� Έργα διαμόρφωσης, ανά Δ.Δ. του Δήμου, χώρων καταφυγής, καταυλισμού και 
παροχής  πρώτων  βοηθειών  στους  κατοίκους,  σε  περίπτωση  σεισμού  /Α 
προτεραιότητα.

Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης 

� Αποκαταστάσεις Χ.Α.Δ.Α., /Β προτεραιότητα 

� Αποκατάσταση  τοπίου  των  πρανών οδοποιίας  με  σπορές  ειδών  της  τοπικής 
αυτοφυούς χλωρίδας /Β προτεραιότητα

Έργα Κοινωνικού Εξοπλισμού – Ελεύθεροι Χώροι και Πράσινο 

Τα  αναγκαία  έργα  κοινωνικού  εξοπλισμού  και  ελεύθερων  χώρων  κατά  ειδικότερη 
κατηγορία και βαθμό προτεραιότητας καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας:  Κατανομή  Κοινωνικού  Εξοπλισμού  –  Κοινόχρηστων  Χώρων  /Βαθμός  
Προτεραιότητας

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2023:  16.510 μόνιμοι κάτοικοι και 24.521 εποχιακοί
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ: 15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΝΕΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΓΗΠΕΔΟΥ

(τ.μ.)

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΑ)

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
2 ΤΡΙΘΕΣΙΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

2.700 Β

ΠΎΡΓΟΣ 1 ΜΟΝΟΘΈΣΙΟ 450 Β

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ 1 ΔΙΘΕΣΙΟ 900 Β

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΌ 
ΣΧΟΛΕΊΟ)

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 3 ΕΞΑΘΈΣΙΑ 4860 Β

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ

1 ΕΞΑΘΈΣΙΟ
ΚΑΙ

ΠΡΟΣΘΉΚΗ 
ΤΜΗΜΆΤΩΝ 

ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ

1620 Β

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(ΓΥΜΝΆΣΙΟ)

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 4 ΤΡΙΤΑΞΙΑ 3600 Β

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ 2 ΤΡΙΤΑΞΙΑ 1800 Β

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(ΛΎΚΕΙΟ)

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 3 ΤΡΙΤΑΞΙΑ 2430 Β

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ 1 ΤΡΙΤΑΞΙΟ 810 Β

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΠΥΡΗΝΕΣ Α

50.000 Β

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ
1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΠΥΡΗΝΑΣ Α

25.000 A

ΠΎΡΓΟΣ

1 ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΕΙΚΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

3.000 A

ΥΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ 

ΙΑΤΡΕΊΟ
200 A

ΠΡΟΝΟΙΑ
ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ 1 ΚΑΠΗ 300 A

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ 1 ΚΑΠΗ 300 A

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ
4773 Α

ΠΎΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ
500 Α

ΜΑΡΑΘΌΠΟΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ
500 Α

ΛΟΙΠΟΊ 
ΟΙΚΙΣΜΟΊ

ΑΊΘΟΥΣΑ 
ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ

300 Α

ΠΡΑΣΙΝΟ  - 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 118.567 Β

ΒΑΤΙΑΣ 106 Β

ΒΡΟΜΟΝΕΡΙΟΝ 2390 Β
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ΚΑΝΑΛΟΣ 161 Β

ΠΗΓΑΔΙΑ 234 Β

ΧΟΧΛΑΣΤΗ 346 Β

ΒΑΛΤΑ 1230 Β

ΛΕΥΚΗ 279 Β

ΤΡΑΓΑΝΑ 1497 Β

ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΙΣ 5906 Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ 743 Β

ΠΥΡΓΟΣ 1689 Β

ΦΛΟΚΑ 879 Β

Έργα Τεχνικής Υποδομής – Δίκτυα

Μεταφορική Υποδομή

� Μελέτη  –  κατασκευή  νέας  χάραξης  της  παραλιακής  οδού  Μαραθόπολη  – 
Φιλιατρά, σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή /Β προτεραιότητα. 

� Μελέτη – κατασκευή παρακαμπτηρίων οδών στους οικισμούς, όπου η εθνική ή η 
επαρχιακή οδός διέρχεται μέσα από τον οικισμό (π.χ. Φλόκα, Πύργος) /Α και Β 
προτεραιότητα.

� Μελέτη – κατασκευή βελτίωσης του εσωτερικού άξονα Πύργου – Μουζακίου – 
Χριστιάνων, στις παρυφές του ορεινού όγκου (ορεινός άξονας) /Β προτεραιότητα.

� Μελέτη  –  κατασκευή  αναβάθμισης  του  οικιστικού  δικτύου  των  οικισμών,  με 
βελτίωση  των  γεωμετρικών  χαρακτηριστικών  της  ποιότητας  του 
οδοστρώματος /Α προτεραιότητα.

� Μελέτη  –  κατασκευή  χώρων  στάθμευσης  με  αύξηση  του  εύρους  του  οδικού 
δικτύου  (ελάχιστο  πλάτος  οδικού  δικτύου  στα  μη  συνεκτικά  τμήματα  των 
οικιστικών συνόλων ορίζεται  στα 8 μ.),  δημιουργία δε χώρων στάθμευσης σε 
συνάρτηση με τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους /Β προτεραιότητα.

� Μελέτη – κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου – αγκυροβολίου στο Βρομονέρι /Β 
προτεραιότητα

� Μελέτη  –  κατασκευή  λιμενικής  υποδομής  λιθόκτιστης  εξέδρας  στην  περιοχή 
Βουρλιά  για  την  επιβίβαση  –  αποβίβαση  από  μικρά  σκάφη  αναψυχής  /Β 
προτεραιότητα. 

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
113



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

Ύδρευση

� Μελέτη  –  κατασκευή  νέων  ολοκληρωμένων  δικτύων  ύδρευσης  στις  περιοχές 
επεκτάσεων /Γ προτεραιότητα 

� Μελέτη  –  κατασκευή  γεωτρήσεων  εμπλουτισμού  των  αποθεμάτων  νερού  /Α 
προτεραιότητα.

� Ολοκλήρωση έργου δικτύου ύδρευσης προς Λαγκούβαρδο./Α προτεραιότητα

Αποχέτευση ομβρίων

� Ολοκλήρωση  προγραμματισμένων  έργων  αποχέτευσης  ομβρίων  υδάτων  στις 
περιοχές Ανεμόμυλος, Δυτικής εισόδου, Γυμνασίου-Λυκείου, Πυροσβεστικής και 
Νεκροταφείου,  εντός  σχεδίου  πόλεως  σε  κοινόχρηστους  δρόμους  /Α 
προτεραιότητα.

� Μελέτη  –  κατασκευή  συμπλήρωσης  των  ελλιπόντων  δικτύων  ομβρίων  στους 
οικισμούς /Α προτεραιότητα.

� Μελέτη – κατασκευή νέων δικτύων ομβρίων για  τις  περιοχές επεκτάσεων και 
νέων οργανωμένων πολεοδομικά υποδοχέων (ΠΕΡΠΟ Τουρισμού - Αναψυχής, 
ΒΙΟΠΑ, κ.λ.π.) /Γ προτεραιότητα. 

Αποχέτευση ακαθάρτων

� Μελέτη – κατασκευή δικτύων ακαθάρτων των οικισμών του Δήμου και κεντρικής 
εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού /Α προτεραιότητα. 

� Μελέτη – κατασκευή σε μικρούς και απόμακρους οικισμούς μέχρι 500 κατοίκους 
τοπικών βιολογικών καθαρισμών (σύστημα compact) /Α προτεραιότητα. 

� Μελέτη διερεύνησης της διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση 
/έργο /Β προτεραιότητα.

Αστικά Στερεά Απόβλητα

� Μελέτη – κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. με τη συνεργασία όμορων Δήμων σε περιοχή εκτός 
του Δήμου Γαργαλιάνων /Β προτεραιότητα 

� Μελέτη – κατασκευή εγκατάστασης μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο πρώην 
Νταμάρι Αλέρτα Δήμου Γαργαλιάνων /Γ προτεραιότητα. 

� Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  ολοκληρωμένης  και  βιώσιμης  διαχείρισης  των 
απορριμμάτων του Δήμου, με: (α) ανάκτηση – ανακύκλωση υλικών συσκευασίας 
και προϊόντων χάρτου, (β) κομποστοποίηση οικιακών οργανικών, (γ) εναλλακτική 
διαχείριση και αξιοποίηση πράσινων δημοτικών απορριμμάτων, (δ) συλλογή και 
εναλλακτική  διαχείριση  ηλεκτρικών  &  ηλεκτρονικών  συσκευών,  μπαταριών, 
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επικινδύνων  οικιακών,  ογκωδών  και  ρουχισμού,  και  τέλος  (ε)  δημιουργία  και 
λειτουργία  ολοκληρωμένου  Κέντρου  Ανακύκλωσης  υλικών  και  προϊόντων  /Α 
προτεραιότητα.

Βιομηχανικά Απόβλητα

� Μελέτη – κατασκευή «Μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων» 
Δήμου Γαργαλιάνων /Α προτεραιότητα 

Κτηνοτροφικά απόβλητα

� Μελέτη – κατασκευή «Μονάδας επεξεργασίας υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων 
και παραγωγής βιολογικού, οργανικού λιπάσματος» /Α προτεραιότητα 

Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες

Αιολικές Εγκαταστάσεις

� Μελέτη – κατασκευή αιολικού πάρκου ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο του 
Αιγάλεω, σε θέση προφυλαγμένη οπτικά από την ημιορεινή και πεδινή ζώνη /Β 
προτεραιότητα  

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

� Μελέτη – κατασκευή και παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση φωτοβολταικών 
συστημάτων,  όπου  προβλέπεται  η  χρήση  αυτή  στην  παρούσα  μελέτη  /Α 
προτεραιότητα 

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα (Μ.Υ.Η.Ε.)

� Μελέτη  –  κατασκευή  και  παροχή  κινήτρων  για  την  εγκατάσταση  μικρών 
υδροηλεκτρικών  έργων,  εξαιρουμένων  του  παρακτίου  μετώπου  και  των 
τουριστικών ζωνών /Β προτεραιότητα 

Κινητή τηλεφωνία

� Ειδική  επιστημονικοτεχνική  μελέτη  /έργο  χωροθέτησης  των  κεραιών  κινητής 
τηλεφωνίας σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να μην είναι επιβλαβείς για την υγεία 
των κατοίκων των οικισμών του Δήμου /Α προτεραιότητα.

Ειδικές χρήσεις

� Μελέτη – κατασκευή νέων λατομικών περιοχών 

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
115



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
116



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

Γκόνης  Γ.  (2005),  «Η  ΠΟΤΑ  Μεσσηνίας…  τα  γήπεδα  γκολφ  και…  η  ανάπτυξη», 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ τ.9, Αθήνα.

Δήμος  Γαργαλιάνων  (2003),  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης  Αστικής  
Ανάπτυξης Γαργαλιάνων, Γαργαλιάνοι.

Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Πελοποννήσου  (2002),  Αίτηση  Πρότασης  &  Έντυπο 
Υποβολής  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  «Ολοκληρωμένης  Αστικής  Ανάπτυξης  
Περιφέρειας Πελοποννήσου», Τρίπολη.

Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία – Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, WWF / Ελλάς (1992), 
Το κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας, Αθήνα.

Eλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας.

ΕΣΥΕ (1995), Κατανομή της Εκτάσεως της Ελλάδος κατά Βασικές Κατηγορίες Χρήσεως, 
Προαπογραφικά στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας  - Κτηνοτροφίας του έτους 1991, 
Αθήνα.

ΕΣΥΕ (1995),  Λεξικό των Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελλάδος, καταρτίστηκε 
με βάση την απογραφή πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991, Αθήνα.

ΕΣΥΕ (1995), Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 1992-1993, Αθήνα.

ΕΣΥΕ (1995), Στατιστική του Τουρισμού, έτη 1991-1993, Αθήνα.

ΕΣΥΕ,  Απογραφή Κτιρίων 1990.

ΕΣΥΕ,  Απογραφή Κτιρίων 2000.

ΕΣΥΕ, Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 1991.

ΕΣΥΕ, Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 1999.

ΕΣΥΕ, Δελτία Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας 1993-1999.

ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 1961.

ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 1971.

ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 1981.

ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 1991.

ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2001.

ΕΣΥΕ, Απογραφή Τουρισμού 1994-2002.

ΕΣΥΕ, Στατιστική Οικοδομικής Δραστηριότητας 1993-2004.

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
117



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

Εταιρεία  Μελετών  Περιβάλλοντος  (1973-1975),  Μελέτη  Αναπτύξεως  Προβληματικών 
Περιοχών Ν. Πελοποννήσου, τομ. 1-3, Αθήνα.

Λυριτζής  Σ.  (2000),  Γαργαλιάνοι.  Ο  τόπος  και  η  ιστορία  του,  Εκδόσεις  Δήμου 
Γαργαλιάνων.

Μούτουλας  Π.  (2004),  Πελοπόννησος  1940-1945.  Η  περιπέτεια  της  επιβίωσης,  του  
διχασμού και της απελευθέρωσης, Βιβλιόραμα, Αθήνα.

Παναγιωτόπουλος Β.  (1985),  Πληθυσμός  και  οικισμοί  της  Πελοποννήσου,  13ος-18ος  
αιώνας, εκδ. Ιστορικού αρχείου Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα.

Σφήκας Γ. (1994), Δένδρα και Θάμνοι της Ελλάδας, Αθήνα.

Σφήκας Γ. (1994), Αγριολούλουδα της Ελλάδας, Αθήνα.

Τουριστικές  Επιχειρήσεις  Μεσσηνίας  (2000),  Περιοχή  Ολοκληρωμένης  Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), Νομού Μεσσηνίας, Φάκελλος Οριοθέτησης, Αθήνα.

ΥΠΕΘΟ  (1993),  Διαμόρφωση  Σχεδίου  Στρατηγικής  Ανάπτυξης  της  Συγκοινωνιακής  
Υποδομής της Χώρας.  Ελλάδα – 2010, Μελέτη  Τεχνικής Υποστήριξης,  Φάση Ι  – 
Μεθοδολογική Προσέγγιση, ΔΡΟΜΟΣ ΑΕΜ, Α. ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ.

ΥΠΕΣ – Δ/νση Προγραμματισμού και Μελετών (1977), Πίνακες Αξιόλογων Οικισμών της 
Χώρας, Αθήνα.

ΥΠΕΧΩΔΕ,  Περιφερειακό Πλαίσιο  Χωροταξικού Σχεδιασμού και  Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΥΠΕΧΩΔΕ,  Οι δυναμικές των ορεινών και προβληματικών περιοχών στο πλαίσιο των  
γενικότερων εξελίξεων και μετασχηματισμών του αγροτικού χώρου, Φάσεις, Α′, Β′ και 
παραρτήματα,  ΓΡΑΦΕΙΟ 12 ΕΠΕ – Εταιρεία  Μελετών για  Οικιστική  & Ανάπτυξη, 
Αθήνα.

ΥΠΕΧΩΔΕ  (1996),  Μελέτη  Έρευνα  Πολιτικής  Γης  στην  Ελλάδα,  Έκθεση  Α′  Φάσης, 
Επιστ. Υπεύθ. Γιάννης Πυργιώτης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

ΥΠΕΧΩΔΕ (1997), Μελέτη-Έρευνα του Αγροτικού Χώρου, Δεύτερη Έκθεση Προόδου, Α΄ 
τόμος, Επιστ. Υπεύθ. Σ. Ευστράτογλου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

ΥΠΕΧΩΔΕ  (1998-1999),  Χωροταξικό  Σχέδιο  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  Χρ. 
Αραμπατζή-Καρρά & Συνεργάτες, Αθήνα.

ΥΧΟΠ (1984), Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γαργαλιάνων, Αθήνα.

ΥΧΟΠ (1984), Γαργαλιάνοι. Πολεοδομικό Σχέδιο Επέκτασης-Αναθεώρησης, Αθήνα.

ΥΧΟΠ (1984), Νομός Μεσσηνίας. Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης, Αθήνα.

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
118



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

Χατζηνικολάου  Ε.  (2002),  Το  Δίκαιο  των  Καταλυμάτων  και  των  Λοιπών  Τουριστικών  
Εγκαταστάσεων, Προπομπός, Αθήνα.

Χατζηστάθη Ι., Ισπικούδη Ι (1995), Προστασία της φύσης και Αρχιτεκτονική του τοπίου, 
ΓΙΑΧΟΥΔΗ-ΓΙΑΠΟΥΛΗ.

Χελντραϊχ  Θ.  (1980),  Λεξικό  των  Δημωδών  Ονομάτων  των  Φυτών  της  Ελλάδος, 
Εκδόσεις Αφων Τολίδη.

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
119



ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ                                                                                               Μελέτη ΓΠΣ Δήμου Γαργαλιάνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

PLAS ΕΠΕ – Δ. Ντοκόπουλος                                                                                                                                Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
120



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΕΠ ΚΑΙ ΠΕΠΔ ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ)

ΖΩΝΕΣ ΠΕΠ Όριο κατάτμησης - αρτιότητας Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης Όροι και περιορισμοί δόμησης
ΠΕΠ1 
Νήσος Πρώτη

Απαγορεύεται η κατάτμηση

Όριο αρτιότητας 4.000 τ.μ. για τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις 

Πετρόκτιστο αναψυκτήριο στην περιοχή Βουρλιάς 
και λιμενική υποδομή.
Πετρόκτιστο αναψυκτήριο στην περιοχή Γραμμένο.
Πετρόκτιστο αναψυκτήριο στα δυτικά της Νήσου 
Πρώτης για εξυπηρέτηση του περιπατητικού 
τουρισμού.
Επιτρέπεται η δημιουργία μικρού φωτοβολταϊκου  
πάρκου.

Μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια επιτρεπόμενων χρήσεων 
50τ.μ.
Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων πλην 
υφιστάμενων, με εξαίρεση τη διάνοιξη περιπατητικών 
μονοπατιών, με μόνο την απολύτως απαραίτητη κοπή 
φυτοκαλύψεων.
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ./24-5-85 (ΦΕΚ-
270/Δ/85) και Π.Δ. της 01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως 
ισχύει και οι γενικές διατάξεις του παρόντος.
Να καταγραφεί και να μην επεκταθεί το συγκρότημα που 
έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Παναγίας

ΠΕΠ2
Προστασίας – ανάδειξης και 
διαχείρισης ορεινών – 
δασικών οικοσυστημάτων και 
βοσκοτόπων, στη 
βορειοανατολική συνοριακή 
ζώνη του Δήμου Γαργαλιάνων

Κατάτμηση και αρτιότητα 4.000 τ.μ.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια 
και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, εφόσον 
έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας 
κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, 
όπως ορίζονται με τις διατάξεις της 
παραγρ. 2 του Άρθρου 1 του Π.Δ. /24-
5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85).

Επιτρέπεται η κατασκευή νέων κτισμάτων 
προσαρμοσμένων στο περιβάλλον μόνο για την 
εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής άμυνας, 
αρχαιολογίας, επιστημονικής έρευνας και για λόγους 
προστασίας και διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος και μετά από σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας ΕΠΑΕ.
Ειδικά για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια 
πεζοπόρων ή ορειβατών θα είναι δυνατή η 
εγκατάσταση ορειβατικού καταφυγίου στοιχειώδους 
υποδομής και μεγέθους που να μην υπερβαίνει τα 
150 Μ2 μετά από έγκριση του ΕΟΤ και σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ. 
Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγές Ενέργειας 
(αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών, φωτοβολταικά και 
γεωθερμία)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής 
νομοθεσίας (Ν.998/79, όπως εκάστοτε ισχύει), όροι και 
περιορισμοί δόμησης για τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε 
εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του από 24-5-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 270), όπως εκάστοτε 
ισχύει, καθώς και τις γενικές διατάξεις του παρόντος. 
Απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση, πλην αυτής που 
συναρτάται με τη δασική λειτουργία, αποκλεισμένων 
των δασικών περιοχών
Απαγορεύονται οι βιομηχανικές – βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης

ΠΕΠ3 
Περιοχές Προστασίας 
Σημαντικών Στοιχείων του 
Τοπίου του Παραλιακού 
Χώρου 

Κατώτατο όριο κατάτμησης 20.000 τ.μ.

Αρτιότητα 20 στρέμ.

Απόλυτη προστασία Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος 
(μπάζωμα, κοπή δένδρων κλπ)
Απαγορεύεται η ρύπανση ή οι πρόχειρες υπαίθριες 
κατασκευές

Ειδικές Κανονιστικές 
Ρυθμίσεις Προστασίας 
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Σπήλαια

Φαράγγια 

Πηγές

Χείμαρροι-Υδατορέμματα

Στα σπήλαια στο μέτωπο των Γαργαλίανων προς τα 
δυτικά, καθορίζεται ζώνη προστασίας με ακτίνα 200 μ. 
γύρω από την είσοδο του σπηλαίου προς τα δυτικά, 
βόρεια και νότια

Στο φαράγγι του Λαγκούβαρδου καθορίζεται ζώνη 
προστασίας 100μ. από την κοίτη του

Καθορίζεται ζώνη προστασίας 100μ. γύρωθεν

Ζώνη απαγόρευσης δόμησης σε απόσταση 20 μέτρων 
εκατέρωθεν της όχθης των ρεμάτων, με χρήσεις γης, 
όρους και λοιπούς περιορισμούς δόμησης των 
εξωαστικών ζωνών.
Μέχρι την οριοθέτηση της κοίτης τυχόν διερχόμενων 
μικρών ρεμάτων, τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στο 
Χάρτη Π2 της παρούσας, η τοποθέτηση των κτισμάτων, 
που επιτρέπονται ως ειδικές χρήσεις γης στην κατά 
περίπτωση ζώνη εκτός σχεδίου, πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικές Κανονιστικές 
Ρυθμίσεις Προστασίας – 
Ανάδειξης παρακτίου 
μετώπου

Ζώνη απαγόρευσης δόμησης σε απόσταση 50 μ. από 
γη γραμμή αιγιαλού.
Όπου δεν έχει καθοριστεί γραμμή αιγιαλού, η 
επιτρεπόμενη δόμηση υλοποιείται σε απόσταση ίση ή 
μεγαλύτερη των 100μ. από την ακτή (προσωρινός 
καθορισμός χειμέριου κύματος).

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΠΔ)
Τ1:
 Προστασίας – τουριστικής 
ανάδειξης
 Ι. της παράκτιας περιοχής σε 
βάθος 2 χλμ. και
 ΙΙ. της βόρειας αγροτικής 
ενδοχώρας, σε συνδυασμό με 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
τουρισμού και αναψυχής, 
παραθαλάσσιου ή και 
ημιορεινού χαρακτήρα 
(φυσιολατρικός, περιηγητικός 
τουρισμός) 

Όριο κατάτμησης και αρτιότητας 4.000 
τ.μ.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια 
και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, εφόσον 
έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας 
κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, 
όπως ορίζονται με τις διατάξεις της 
παραγρ. 2 του Άρθρου 1 του Π.Δ. /24-
5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 23-
2-87 (Φ.Ε.Κ. 166/Δ/6-3-87)

Ειδικά στην παράκτια περιοχή μέχρι βάθους 700 μ. από 
την ακτογραμμή επιτρέπεται η κατασκευή ισογείων 
κτισμάτων με χρήση κατοικίας μέχρι και 300 τ.μ. 
ωφέλιμης επιφάνειας, με μέγιστο ύψος 4 μ. και με 
επιπλέον 1,2 μ. για την κατασκευή στέγης, μετά από 
υποχρεωτικό έλεγχο κατά την οικοδόμηση της αρμόδιας 
πολεοδομικής υπηρεσίας. 
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ΑΤ: 
Προστασίας – ανάδειξης 
γεωργικής γης και αγροτικού 
τοπίου, στην ενδιάμεση 
αγροτική ενδοχώρα, με 
ανάπτυξη ήπιων μορφών 
αγροτουρισμού και ειδικών 
μορφών τουρισμού 

Όριο κατάτμησης και αρτιότητας 
ορίζονται τα 4.000 τ.μ.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια 
και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, εφόσον 
έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας 
κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, 
όπως ορίζονται με τις διατάξεις της 
παραγρ. 2 του Άρθρου 1 του Π.Δ. /24-
5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85).

Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής 
παραγωγής 
Εγκαταστάσεις εσταβλισμένης και ημιεσταβλισμένης 
κτηνοτροφίας
Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια – Silos.
Κατοικία  
Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής 
και μέσης όχλησης μόνο εφόσον αποτελούν 
εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας(μόνο φωτοβολταϊκα) και εφόσον 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 
του πρωτογενή τομέα,  σύμφωνα με το Π.Δ. 
227/1987 (ΦΕΚ 100/Α/23-6-87), περί χαρακτηρισμού 
βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως 
γεωργικών, σε συσχέτιση με την Κ.Υ.Α. 13727/24 
(ΦΕΚ1087Β/5-8-2003). 
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 
Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, 
αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής).
Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις 
δυναμικότητας μέχρι 20 κλινών (ξενοδοχεία, 
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις).
Ειδικά κτίρια  και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής
Πολιτιστικά κτήρια και εγκαταστάσεις
Κτήρια για την κάλυψη θρησκευτικών αναγκών
Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(φωτοβολταικά, γεωθερμία)
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
Δεξαμενές
Θερμοκήπια
Αντλητικές Εγκαταστάσεις
Υδατοδεξαμενές
Φρέατα
Δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές ή 
πτηνοτροφικές υψηλής όχλησης
Δεν επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες
Ειδικά, στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως 
γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας 
απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης 
δραστηριότητας εκτός από γεωργική εκμετάλλευση 
(καλλιέργειες – κτηνοτροφία - μεταποίηση 
πρωτογενούς παραγωγής). 

Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια κατοικιών 150 
τ.μ.
Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια αγρο-
τουριστικών καταλυμάτων 300 τ.μ. με διάσπαση όγκων
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-5-
1985 Π,Δ. (Φ.Ε.Κ. Δ 270), όπως ισχύει 
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Π1: 
Ανάπτυξης πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων Γαργαλιάνων 

Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και 
αρτιότητας ορίζονται τα 4.000 τ.μ.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια 
και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, εφόσον 
έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας 
κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, 
όπως ορίζονται με τις διατάξεις της 
παραγρ. 2 του Άρθρου 1 του Π.Δ. /24-
5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85).

Εστιατόρια.
Αναψυκτήρια.
Κέντρα διασκέδασης μόνον εφ’ όσον κατά τη 
λειτουργία τηρούν τις σχετικές διατάξεις ηχητικής 
μόνωσης που ισχύουν εντός κατοικημένων 
περιοχών.
Εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής 
Χώροι συνάθροισης κοινού.
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές 
λειτουργίες
Υπαίθρια θέατρα
Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης.

Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και ΠΔ της 01.07.77 
(ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύει.

Γενικές Κανονιστικές 
Ρυθμίσεις στο σύνολο των 
εκτός σχεδίου ζωνών

� Ειδικές διατάξεις που αφορούν ίδιον νομικό καθεστώς κατισχύουν της παρούσας Απόφασης (δασική νομοθεσία, αρχαιολογική νομοθεσία, 
κ.λ.π.).

Προϋπάρχουσες χρήσεις και δραστηριότητες
� Προϋπάρχουσες χρήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής από τις διατάξεις του Γ.Π.Σ., μπορούν να εκσυγχρονίζονται με 

τις διατάξεις στη βάση των οποίων δομήθηκαν, εφόσον, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, για κάθε μια επιβληθούν ειδικοί περιβαλλοντικοί 
όροι ανάλογα με την κατηγορία τους.

Μη οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι
� Ισχύουν οι κατά περίπτωση επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης εντός των ΠΕΠ και ΠΕΠΔ μετά από υποχρεωτικό έλεγχο της 

αρχαιολογικής υπηρεσίας, αποκλειομένων των ειδικών χρήσεων βιομηχανίας – βιοτεχνίας και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, 
� Περιμετρικά των εκτός σχεδίου χριστιανικών ή αρχαίων ναών και μνημείων  και σε ακτίνα 50 μ. απαγορεύεται η τοποθέτηση κτηρίων τα οποία 

τυχόν επιτρέπονται από τις κατά περίπτωση προτεινόμενες ειδικές χρήσεις γης και όρους δόμησης. 

Αποστάσεις ασφαλείας οδικού δικτύου
� Επιβάλλονται οι αποστάσεις δόμησης εκατέρωθεν του άξονα των οδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 209/1998 – Φ.Ε.Κ. – 169/Α/15-7-98 

«Περί καθορισμού ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των κτηρίων από τους άξονες ή τα όρια των οδών του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου». 

� Ειδικά, στη νέα εθνική οδό, πέραν της επιβαλλόμενης απόστασης δόμησης τα κτίσματα που θα δομηθούν (πλην κατοικιών) απαγορεύεται να 
έχουν λειτουργική είσοδο από και προς την εθνική οδό και να εξυπηρετούνται κυκλοφοριακά – όπου απαιτείται – με κυκλοφοριακή σύνδεση. 

Λατομικές Περιοχές
� Επιτρέπεται μετά από προέγκριση χωροθέτησης, ειδική περιβαλλοντική μελέτη και καθορισμό περιβαλλοντικών όρων η δημιουργία λατομικών 

περιοχών 
� Η υπάρχουσα λατομική περιοχή να ελεγχθεί στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων και να επαναοριοθετηθεί επακριβώς. 

Κοιμητήρια
� Επιβάλλεται έλεγχος δόμησης και ειδικότερα απαγόρευση αυτής στις περιοχές των υφιστάμενων κοιμητηρίων, τα οποία πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 250μ από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μ από μεμονωμένες κατοικίες, 100μ από φρέατα και 50μ από πηγές 
πόσιμου νερού.

� Επιτρέπεται η χωροθέτηση νέων νεκροταφείων στις ζώνες ΠΕΠΔ1 και ΠΕΠΔ2,  μετά από ειδική μελέτη και διαδικασία προέγκρισης 
χωροθέτησης – καθορισμού περιβαλλοντικών όρων. 
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