
                                                                 

                                                 
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Δροσιά,   06 /10/2014 
   ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ.:  -29704 - 
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εξάρχου Αλεξάνδρα 
   Τηλ :  2132140126                                                       
   Φαξ:   2132140120                                                                                              
 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                  Προς:  Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ευάγγελο Λυρούδια 
                  Κοιν. : Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 
                                κ.  Καβούρης Θεόδωρος                                                                                                

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας 
διαβούλευσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη:  

 

 Το με αρ. πρωτ. Τ.Υ. 9960/22.12.2008 έγγραφο του τμήματος Μελετών 
της Δ.Τ.Υ. της πρώην Ν.Α.Α.Α. (νυν Περιφέρειας Αττικής) περί απαίτησης 
εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ρέμα Αγ. Παρασκευής 
στη Δ.Κ, Άνοιξης, προκειμένου να επικυρωθούν οι οριογραμμές του εν λόγω 
ρέματος στα πλαίσια της μελέτης : «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α 
και Β Στάδιο) Αστικογεωολογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 
Κοινότητας Άνοιξης» 

 Το άρθρο 5 του Ν.3010 (ΦΕΚ91Α/25-4-2002) περί «διαδικασίας 
οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα»   

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 12827/15-04-2014 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης 
ποσού 13.424,37 € συμπερ. Φ.Π.Α . 

 Το με αρ. πρωτ. 22806/08.07.2014 με το οποίο υποβλήθηκε στην 
υπηρεσία μας η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ρέματος Αγίας 
Παρασκευής στη Δ.Κ. Διονύσου» 

 Το με αρ. πρωτ. 22806/14.07.2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο 
διαβιβάστηκε η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ρέματος Αγίας 
Παρασκευής στη Δ.Κ. Διονύσου» στην δ/ση ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής 

 Το με αρ. πρωτ. 27605/1.9.2014 έγγραφο του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο μας κοινοποιείται η διαβίβαση της 
ΜΠΕ του θέματος για γνωμοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

 Το με αρ. πρωτ. 29704/17.9.2014 έγγραφο του τμήματος Συλλογικών Οργάνων και 
Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, περί διατύπωσης γνώμης σύμφωνα με το 

 



                                                                 

έντυπο υπό τα στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της με αρ. 
οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) 

 Την παρ.5(γ) του άρθρου 5 της αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014), σύμφωνα με 
την οποία καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσουν τη γνώμη τους σύμφωνα με 
το έντυπο Δ11 που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ45/Β/2014) 
 

σας διαβιβάζουμε ένα αντίγραφο της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέματος Αγίας 

Παρασκευής στη Δ.Κ. Άνοιξης θεωρημένο από την υπηρεσία μας, καθώς και το έντυπο Δ11 

απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της ως άνω μελέτης. 

Κατόπιν των ανωτέρω και εντός των ημερομηνιών που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 
179090/17.9.2014 έγγραφο του τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της 
Περιφέρειας Αττικής, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Ενότητας της Άνοιξης στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, στα πλαίσια της παρ. 
5(γ) του άρθρου 5 της αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014), με λήψη απόφασης, να 
εκφράσουν τη γνώμη τους επί της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με το έντυπο Δ11 που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) 

Επίσης, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να διαμορφώσει την εισήγησή της προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης με την οποία να εκφράζει την 
απόψή του επί της  παραπάνω μελέτης,  σύμφωνα με το έντυπο Δ11.   

Το συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας της Δροσιάς στο οποίο κοινοποιείται το παρόν 
«….εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου» για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010. 
                                                                                                              Η Δ/ντρια Τ.Υ 
 
                                                                                                              ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 
                                          ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 
Συν. 
(1)  Ένα αντίγραφο της ΜΠΕ 
(2) Το έντυπο Δ11 
(3) Τα με αρ. πρωτ. 29704/17.9.2014 &  179090/17.9.2014 έγγραφα του τμήματος Συλλογικών Οργάνων και 
Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής 

 
Σημείωση: Τα σχέδια που συνοδεύουν την ΜΠΕ, θα παραμείνουν στο Τμήμα Σχεδίου Πόλεως και εφόσον 

ζητηθούν, θα χορηγηθούν. 

 
Ε.Δ. 
1) Γεν. Αρχείο 
 2) Αρχείο Τ.Υ. 
3) Φάκελος ΜΠΕ ρέματος Αγίας Παρασκευής 
4) Φ. Εισηγήσεων Ε.Π.Ζ. 
 
 
 
 


