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4. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΚΑΙ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ – ΕΤΡΤΣΕΡΕ ΤΥΕΣΙΕΙ  
 

4.1 ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ  

 

Η ππό κειέηε βηνκεραληθή κνλάδα έρεη ωο ζθνπό ηελ παξαγωγή ηπξνθνκηθώλ πξνϊόληωλ θαη 

εδξεύεη ζηελ Τ.Κ. Παιακά ηνπ Γήκνπ Παιακά.  

 

Γεληθόηεξα, ε πεξηθέξεηα παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή εηδίθεπζε ζε θιάδνπο αγξνηνβηνκεραλίαο. Η 

κνλάδα, ζύκθωλα κε ην Δηδηθό Πιαίζην Χωξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα 

ηε Βηνκεραλία, βνεζά ζηελ πξνώζεζε πνιπθεληξηθνύ πξνηύπνπ ρωξηθήο νξγάλωζεο ηεο 

βηνκεραλίαο γηα αύμεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηωλ 

ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάηωλ δηαθόξωλ πεξηνρώλ. Τα νθέιε απν ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηπξνθνκείνπ αθνξνύλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα επεμεξγαζίαο θηελνηξνθηθώλ 

πξνηόληωλ. Τα αλακελόκελα νθέιε απν ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εηλαη: 

 Απμεζε ηωλ ζέζεωλ εξγαζίαο θαη κείωζε ηεο αλεξγίαο. 

 Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

 Αύμεζε ηεο δήηεζεο γάιαθηνο πξνο επεμεξγαζία. 

 

Γεληθά, ππάξρεη αλάπηπμε ηνπ πξωηνγελνύο θαη ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, πνπ εδξεύεη ην έξγν, αιιά θαη ηεο εγρώξηαο νηθνλνκίαο. 

 

4.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

 

Γηα ην πξνηεηλόκελν έξγν ππάξρεη αδεηνδόηεζε από ηνπο παξαθάηω νξγαληζκνύο θαη ππεξεζίεο 

ηωλ νπνίωλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙΙ: 

 

Άδειες Λειηοσργίας – Λοιπές Άδειες - Εγκρίζεις 

 Η ππ’ αξηζκ. 674/08-10-1987 Οηθνδνκηθή Άδεηα από ην Τκήκα Πνιενδνκίαο θαη 

Πεξηβάιινληνο Καξδίηζαο.  

 Η κε αξ. πξωη. 2644/01-07-2019 Βεβαίωζε Χξήζεωλ Γεο από ην Τκήκα Πνιενδνκηθώλ 

Δθαξκνγώλ Καξδίηζαο. 

 Η ππ’ αξηζ. 1107215/23-04-2019 Γλωζηνπνίεζε Δγθαηάζηαζεο. 

 
4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο όιωλ ηωλ θηηξηαθώλ θαη κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ,  θαζώο 

θαη ηωλ ππνδνκώλ ηνπ ππό κειέηε έξγνπ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα 200.000 €.  
 

4.4 ΤΥΕΣΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

Η άκεζε πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη θπξίωο από θαηνηθίεο, αθνύ ε κειεηώκελε 

δξαζηεξηόηεηα βξίζθεηαη εληόο νηθηζκνύ. Πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ θαη ζε απόζηαζε 1.000,00m 

εληνπίδνληαη ηα εμήο: 

 Οξηνζεηεκέλνο νηθηζκόο Παιακά, εληόο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη θαη ε κειεηώκελε 

δξαζηεξηόηεηα.  

 Γεκνηηθή νδόο ζε γεηηλίαζε. 

 Αγξνηηθέο εθηάζεηο ζε απόζηαζε 600m πεξίπνπ.  


