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Ο ΔΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ θέλξμςαπ μα ρσμβάλλει ρςη διαμόοτχρη ςξσ
Επιυειοηριακξύ υεδίξσ για ςξ «Καλάθι ποξψόμςχμ ςηπ Πεοιτέοειαπ Δσςικήπ
Μακεδξμίαπ» ποαγμαςξπξίηρε ρύρκεφη με ςημ ΕΑ Αμσμςαίξσ και
εκποξρώπξσπ ςχμ κςημξςοότχμ ςηπ πεοιξυήπ. ςη ρύρκεφη ςξ Δήμξ
Αμσμςαίξσ εκποξρώπηρε ξ Αμςιδήμαουξπ κ. Κώρςαπ Μχσριάδηπ, ςημ ΕΑ
Αμσμςαίξσ ξ Ποόεδοξπ ςηπ κ. Γιώογξπ Γιαμμιςρόπξσλξπ, εμώ ρσμμεςείυαμ
ρςελέυη ςχμ δύξ τξοέχμ και τσρικά κςημξςοότξι ςηπ πεοιξυήπ.
Σα πιξ ρημαμςικά αγοξςικά ποξψόμςα ςηπ πεοιξυήπ μαπ, χπ ποξπ ςξμ
πξιξςικό υαοακςήοα, ςημ παοάδξρη, ςξ εμδιατέοξμ ςχμ αγοξςώμ και ςξ
ειρόδημα είμαι: Κοαριά, Πιπεοιά Υλχοίμηπ, Οπχοξκηπεσςικά (Ρξδάκιμα,
Μήλα, Παςάςα κςλ), Εμεογειακέπ Καλλιέογειεπ, Γάλα, Κοέαπ αμμξεοιτίχμ
και μξρυαοίριξ, Σσοξκξμικά, Αοχμαςικά τσςά και Υαρόλια.
Σα έογα πξσ ποέπει άμερα ή μερξποόθερμα μα καςαρκεσαρςξύμ και θα
βξηθήρξσμ ςη γεχογική και κςημξςοξτική δοαρςηοιόςηςα ρςημ πεοιξυή μαπ
είμαι:
Μελέςη και καςαρκεσή τοάγμαςξπ Πεοικξπήπ.
Εταομξγή ςξσ ρσρςήμαςξπ ρςάγδημ άοδεσρηπ.
Εταομξγή αμαδαρμώμ ρςα αγοξκςήμαςα Αμσμςαίξσ, Αγίξσ
Παμςελεήμξμα, Ξιμξύ Νεοξύ, Υιλώςα και Αρποξγείχμ.
Δημιξσογία Κςημξςοξτικώμ Πάοκχμ ρςημ Κέλλη.
Δημιξσογία θεομξκηπιακξύ πάοκξσ με ςηλεθέομαμρη ρε εκςάρειπ ςηπ
ΔΕΗ, μεςά ςημ πλήοη απξκαςάρςαρη ςξσπ από ςη υοήρη χπ ξοσυείχμ.
Απξκαςάρςαρη - Διαυείοιρη ςξσ Απξρςοαγγιρςικξύ Δικςύξσ ςξσ ςέχπ
Έλξσπ Φειμαδίςιδα.
Αγοξςική Οδξπξιία
Δημιξσογία Τδαςξςαμιεσςήοχμ – Τδαςξδεναμεμώμ ρε οέμαςα και
υείμαοοξσπ για άοδεσρη και πσοξποξρςαρία
Ποξώθηρη και ποξβξλή ςχμ ςξπικώμ ποξψόμςχμ καθώπ και ρυέδιξ
δοάρηπ για ςιπ εναγχγέπ.
ςα πλαίρια ςηπ θερμικήπ θχοάκιρηπ ςηπ αγοξςικήπ παοαγχγήπ και ςχμ
ποξψόμςχμ, ώρςε ασςά μα παοάγξμςαι ρςημ πεοιξυή μαπ με ξικξμξμικό
απξςέλερμα και διένξδξ ρςημ αγξοά, ξι θερμικέπ παοεμβάρειπ πξσ
πιρςεύξσμε όςι μπξοεί μα γίμξσμ είμαι:
1. Ιμρςιςξύςξ αμπέλξσ και Οίμξσ
2. Δημξποαςήοιξ
3. Ομάδεπ Παοαγχγώμ ρε ξμξειδή ποξψόμςα
4. Έοεσμα – Πειοαμαςικξί αγοξί πξλλαπλαριαρςικξύ σλικξύ
5. Ποόςσπα – επιρκέφιμα αγοξκςήμαςα

6. Πιρςξπξίηρη ποξψόμςχμ μέρχ ρσμεςαιοιρμώμ
Σξ ρύμξλξ ςχμ παοαπάμχ ποξςάρεχμ απξςελξύμ μία ξλξκληοχμέμη
ποξρέγγιρη για ςημ αγοξςική αμάπςσνη ςηπ πεοιξυήπ, ετόρξμ σπάονει
δσμαςόςηςα έμςανήπ ςξσπ ρςξ Επιυειοηριακό υέδιξ για ςξ «Καλάθι
ποξψόμςχμ ςηπ Πεοιτέοειαπ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ».
Γοατείξ Σύπξσ
Δήμξσ Αμσμςαίξσ

