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Προς
1) Τα Συµβούλια της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
2)Τον Πρόεδρο της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου
του αρχαίου ∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό
τµήµα) στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου »
Σχετ.: Το µε ΑΠ ∆ήµου ∆ιονύσου 9056/19-2-19 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Τµήµα Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιολογικών χώρων, Μνηµείων και Αρχαιολογικών Έργων.
1. Με το ανωτέρω σχετικό µε θέµα “Υφιστάµενες δραστηριότητες εντός του προς
οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου ∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή
Τατοϊου πρώην βασιλικό τµήµα) στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου του ∆ήµου
∆ιονύσου” όπου απεικονίζονται εντός του µωβ περιγράµµατος σύµφωνα µε το
σχετικό υπόµνηµα του χάρτη η προς οριοθέτηση περιοχή της αναφερόµενης στον
τίτλο ∆.Ε. του ∆ήµου.
2. Ζητούνται οι απόψεις του ∆ήµου µέσα σε διάστηµα 2 µηνών από την αποστολή
του σχετικού ερωτήµατος προκειµένου να προβούν στις περαιτέρω ενέργειες
αρµοδιότητας τους στο πλαίσιο του αρθ. 12 του Ν 3028/2002.
Στο ανωτέρω σχετικό σηµειώνεται ότι η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου αποσκοπεί
στον αρχαιολογικό έλεγχο της περιοχής και όχι να µεταβάλει τις ήδη καθορισµένες
χρήσεις (Π∆/19-7-2007, δεκ 336/∆/24-7-2007 “Καθορισµός Ζωνών Προστασίας του
Ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆
αρίθµ. 40707/4-12-2008, ΦΕΚ 619/∆/19-12-2008).
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συµβούλιο της ∆Ε Κρυονερίου να εκφράσει τη
γνώµη του προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία εν συνεχεία θα
διαµορφώσει την Εισήγηση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έκδοση της
σχετικής Απόφασης.
Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Συνηµµένα
1.Το σχετ. µε το χάρτη
Ε.∆.
Α) Γεν. Αρχείο
Β) Αρχείο ∆.Τ.Υ
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