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ΑΠΙΚΗΣ

ΔιΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εθν. Aντισrάσεως80 & Τσόκα

19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

(μεφωτ/φο

σχεπκoU μετα συνημμiνα του)

Κοιν : 1. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
σ) ΓραφεΙου Δημάρχου

Xατζηδάκιr& Δήμητρας

19200 Eλεuσfνα

Fax: 2105537254
β) Yπηρι:σrα ΠολεοδομΙας& Περιβdλλoντoς

- Ελ. Βενιζέλου 82

/

19200 Eλεuσrνα
Fax: 2105546216

. Ecoeleusls ΚΙΝΗΣΗ ΠOΛlΤΩN
'v .Ελ. Bενιζtλoυ 92

19200 Eλευσiνα

ΘΕΜΑ: Καταγγελία για εmχωμότωση ρέματος Λούτσας από τα ΕΛΠΕ

ΣΧΕΤ.: Η από 18-4-2012 Kαroγγελία της κίνησης πολπών με την επωνυμίαEcoeleusis με

θέμα «Καταγγελία για πράξεις και παραλείψεις της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του

Δήμου Ελευσίνας», με συνημμένα, προς το Δήμαρχο Ελευσίνας, που μας

κοινοποιήθηκε ( αρ. πρωτ. ΔΚΥΕ 122628124-4-2012

Σας αποατέλλουμε το ανωτέρω σχεηκό έγγραφο με συνημμένα, προς ενημέρωση και

ενδεχόμενες ενέργειές σας, και σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της εφαρμογής του άρθρου 6 του

Κτιριοδομικού Κανονισμού που είναι σχετικό με τη δόμηση παρά τα ρέματα,

εφόσον το εκάστοτε αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο έχει ορίσει προηγουμένως

-πρι προσωρινή-οριογραμμή του ρέμcπoς..Σε .περίmωση δε .που έχει καθοριστεί

OΡΙστJKή οριογραμμή ρέματος από το Υ.ΠΕΧΑ., η Υπηρεσία μας δεν έχει καμία

αρμοδιότητα.

2. Από τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό έγγραφο δεν προκύmεl ότι η Υπηρεσία μας

έχει χορηγήσει οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με την εγκατάσταση

Φωτοβολταϊκών Σταθμών στη θέση 8λύχα του Δήμου Ελευσίνας στα πλαίσια

της εφορμογής του άρθρου 6.
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