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ΔΔΚΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 08.11.2017 : Τπεγοάτη η Πεοιβαλλξμςική Μελέςη πξσ 

ατξοά ςη ρύμδερη με ςημ ΕΤΔΑΠ ςωμ Δ.Ε. Καπαμδοιςίξσ-Πξλσδεμδοίξσ-Ατιδμώμ 

Τπεγοάτη, ρςιπ 6 Νξεμβοίξσ 2017, από ςη Διεσθύμςοια ςηπ Διεύθσμρηπ  

Πεοιβαλλξμςικώμ Αδειξδξςήρεωμ κα Κοηςικξύ, η πεοιβαλλξμςική μελέςη, πξσ 

ατξοά ρςημ έμςανη και ρύμδερη ςωμ Δ.Ε. Καπαμδοιςίξσ, Πξλσδεμδοίξσ και 

Ατιδμώμ ρςξ έογξ ςηπ ΕΤΔΑΠ (παοακητίριξπ αγωγόπ), με απξδέκςη ςξ ΚΕΛ ρςημ 

Χσςςάλεια.  

Καμβάμξμςαπ σπόφη ςιπ διαςάνειπ με αο. ξικ. 1649/45 ΙΤΑ Τπξσογώμ 

Δρχςεοικώμ-ΠΔΙΑ  (ΥΔΙ45/Β/2014), αμακξιμώμεςαι όςι:  

ςξ Πεοιτεοειακό σμβξύλιξ Αςςικήπ διαβιβάρςηκε, από ςη Δ/μρη 

Πεοιβαλλξμςικήπ Αδειξδόςηρηπ  ςξσ Τπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ με ςξ 

με αο. ποχς. ξικ.36239/17 έγγοατξ, ξ τάκελξπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ΙΤΑ 140774/11-

6-2009 Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικώμ Όοχμ με: 

Α) Σίςλξ έογξσ: «Απξυεςεσςικά δίκςσα και αγχγξί μεςατξοάπ ακαθάοςχμ 

σδάςχμ ξικιρμώμ ςξσ Δήμξσ Ωοχπξύ και Δήμξσ αλαμίμαπ», σπξκαςηγξοία 

Α1,  ξμάδα 4η,  α/α: 19 (Δγκαςαρςάρειπ επενεογαρίαπ αρςικώμ λσμάςχμ, πόλεχμ 

και ξικιρμώμ) 

Β) Ηέρη έογξσ: Δ.Δ. Ιαπαμδοιςίξσ, Πξλσδεμδοίξσ και Ατιδμώμ, ςξσ Δήμξσ 

Ωοχπξύ, ρςημ Π.Δ. Αμαςξλικήπ Αςςικήπ και  Δ.Δ. Αιαμςείξσ, ςξσ Δήμξσ αλαμίμαπ, 

ρςημ Π.Δ. Μήρχμ, ςηπ Πεοιτέοειαπ Αςςικήπ 

Γ) Υξοέα έογξσ: Δήμξπ Ωοχπξύ & Δήμξπ αλαμίμαπ. 

Δ) Αομόδια Πεοιβαλλξμςική Αουή για ςξ έογξ, ςη Δ/μρη Πεοιβαλλξμςικήπ 

Αδειξδόςηρηπ ςξσ Τπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ 

Δ) Αομόδια Τπηοερία ςηπ Πεοιτέοειαπ Αςςικήπ για ςημ παοξυή ρυεςικώμ 

πεοιβαλλξμςικώμ πληοξτξοιώμ, ςη Δ/μρη Πεοιβάλλξμςξπ Πεοιτέοειαπ Αςςικήπ 

(Πξλσςευμείξσ 4, Αθήμα, σπξδξυή κξιμξύ: Δεσςέοα- Παοαρκεσή, 9:00-15:00, 

ςηλ.: 210-6984302), ρςημ ξπξία  καλείςαι ςξ κξιμό μα εμημεοχθεί. 

Σ) Αο. Ποχς. ΙΤΑ ΔΠΟ, πξσ ςοξπξπξιείςαι ςημ 140774/11-6-2009 

Ε) Δτημεοίδα Δημξρίεσρηπ: «Δημξποαριώμ & Πλειρςηοιαρμώμ». 

Ζ παοαπάμχ αμακξίμχρη δημξριεύςηκε ρςημ ετημεοίδα «Δημξποαριώμ & 

Πλειρςηοιαρμώμ» ρςιπ 7/9/2017 με αο. ποχς. 179288/17. 

Ποόκειςαι για μια διαδικαρία, ςημ ξπξία ξ Δήμξπ Ωοχπξύ με ςιπ σπηοερίεπ 

ςξσ, ποξώθηραμ ρςξυεσμέμα και μεθξδικά, από ςιπ ποώςεπ ημέοεπ αμάληφηπ ςχμ 

καθηκόμςχμ ςηπ ρημεοιμήπ ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ.   
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ήμεοα η Δημξςική Αουή βοίρκεςαι ρςημ εσυάοιρςη θέρη μα αμακξιμώρει 

ρςξσπ Δημόςεπ  όςι  ρε ρύμςξμξ υοξμικό διάρςημα θα ξλξκληοχθεί η ξοιρςική 

μελέςη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ απξυεςεσςικξύ έογξσ με ςημ δημξποάςηρη ςξσ, καθώπ 

είμαι, ήδη,  εμςαγμέμξ και έυει εναρταλιρςεί η  υοημαςξδόςηρη ςξσ.  

Ποόκειςαι για έμα έογξ πμξήπ πξσ θα βξηθήρει ρςημ αμαβάθμιρη ςηπ 

πξιόςηςαπ ζχήπ ςχμ καςξίκχμ ςχμ εμ λόγχ Δημξςικώμ Δμξςήςχμ.  

Λε αμάλξγα αμαπςσνιακά έογα, η Δημξςική Αουή, σπό ςξμ Δήμαουξ  κ. 

Ηχμά Ρξύρρη, θα  εναρταλίρει ρςξσπ καςξίκξσπ ςξσ Δήμξσ Ωοχπξύ ρύγυοξμεπ 

ρσμθήκεπ διαβίχρηπ ρύμτχμα με ςα εσοχπαψκά ποόςσπα.  

ςξ πλαίριξ ασςό, ςξ αμέρχπ ποξρευέπ  διάρςημα, η Δημξςική Αουή θα είμαι  

ρε θέρη μα  εμημεοώρει ςξσπ καςξίκξσπ  ρυεςικά με ςημ ενέλινη ςχμ Βιξλξγικώμ 

Ιαθαοιρμώμ ρε όλεπ ςιπ άλλεπ Δημξςικέπ Δμόςηςεπ ςξσ Δήμξσ Ωοχπξύ, ατξύ έυξσμ 

γίμει αμςίρςξιυεπ εμέογειεπ.  

Ζ ποξςεοαιόςηςα  ςηπ παοξύρηπ Δημξςικήπ Αουήπ, από ςημ αουή ςηπ θηςείαπ 

ςηπ, ήςαμ και παοαμέμει,  ξι δημόςεπ μα απξλαμβάμξσμ σφηλόςεοξσ επιπέδξσ 

παοξυέπ και πξιξςικόςεοεπ σπηοερίεπ. Ποόκειςαι για έμα ρςόυξ ςα απξςελέρμαςα 

ςξσ ξπξίξσ θα είμαι άμερα εμταμή ρςημ καθημεοιμόςηςα ςξσ πξλίςη.  

 

Από ςξ Γοατείξ Σύπξσ  

 

ςξσ Δήμξσ Ωοχπξύ 
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