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Επίκαιρη Ερώηηζη
Προς σποσργό Περιβάλλονηος και Ενέργειας
Θέμα: Αδικαιολόγηηες καθσζηερήζεις και εμπόδια για ηην αναθεώρηζη ημήμαηος ηοσ
ΓΠΣ Ελεσζίνας ζηην περιοτή Καλσμπάκι
Η αλαζεώξεζε ηκήκαηνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ Σρεδίνπ Διεπζίλαο ζηελ ΠΔ 3
θαη ηελ πεξηνρή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ πξνο εμπγίαλζε «Καιπκπάθη» απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα
ηελ νινθιήξωζε ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο επέθηαζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ
ζηελ πεξηνρή θαηνηθίαο αιιά θαη ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ γηα ηελ νπνία ην ΚΔΣΥΠΟΘΑ κε ηελ ππ’ αξ.
10/2ε ζπλ./26.5.2016 Πξάμε ηνπ είρε αλαβάιιεη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαβνύιεπζε
κεηαμύ ηωλ εκπιεθόκελωλ θνξέωλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε βέιηηζηε πνιενδνκηθή ιύζε.
Σην πιαίζην απηό:
●
●

●

Έρνπλ πηνζεηεζεί από όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε νη πξόλνηεο ηνπ από 28/3/2017 Πξαθηηθνύ
Σπλάληεζεο κεηαμύ ΥΠΔΝ, Γήκνπ Διεπζίλαο θαη Χαιπβνπξγηθήο.
Έρεη ιεθζεί ε νκόθωλε ζεηηθή Γλωκνδόηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Σρεδηαζκνύ
από ηνλ Ινύλην ηνπ 2020 (Πξάμε 3ε/ζπλ.2 / 24.6.2020) ηεο πξόηαζεο αλαζεώξεζεο ηκήκαηνο
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΓΠΣ Διεπζίλαο ζηελ ΠΔ3 θαη ηελ πεξηνρή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ πξνο εμπγίαλζε
ζηελ πεξηνρή Καιπκπάθη.
Έρεη νινθιεξωζεί ν αλαγθαίνο Πεξηβαιινληηθόο Πξνέιεγρνο ήδε από ηελ 5/11/2021.

Μέρξη ζήκεξα κε αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε δελ έρεηε εθδώζεη ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε
αλαζεώξεζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ΓΠΣ ζην Καιπκπάθη ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο (βαζηθή πξνϋπόζεζε
γηα ηελ ππνβνιή ηεο αλαγθαίαο πξνζαξκνγήο ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο ηνπ Γήκνπ). Δλώ κε
πεληάκελε θαζπζηέξεζε, κόιηο πξόζθαηα, εθδώζαηε θεηδωιή 6-κελε αληί εηήζηαο Αλαζηνιή
έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη εξγαζηώλ ζηελ πεξηνρή αθήλνληαο ηελ ππό πνιενδόκεζε
πεξηνρή απξνζηάηεπηε ζε ηδηωηηθά ζπκθέξνληα θαη δξαζηεξηόηεηεο αζύκβαηεο κε ηελ
Πνιενδνκηθή Μειέηε (2016) θαη άθξωο επηβαξπληηθέο γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ
αθξηβώο δίπια ζηνλ νηθηζκό.
Ερωηάηαι ο σποσργός
1)

Γηα πνην ιόγν θαζπζηεξείηε ηελ έθδνζε ηεο Απόθαζεο αλαζεώξεζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ΓΠΣ
ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο ζην Καιπκπάθη ε νπνία έρεη δηαηξέμεη όια ηα ζηάδηα ηεο δηνηθεηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνο έγθξηζε ηεο αλαγθαίαο
πξνζαξκνγήο ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο ηνπ Γήκνπ;

2)

Γηα πνην ιόγν εθδώζαηε αζθπθηηθή 6-κελε αλαζηνιή αληί εηήζηαο γηα ηελ αλαγθαία
πξνζαξκνγή ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο κε ηελ νπνία παξέρεηαη
πνιενδνκεκέλε γε 570 ζηξεκκάηωλ ζε επαγγεικαηνβηνηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο πόιεο
(ζύκθωλα κε ηελ 2258/2014 απόθαζε ηνπ ΣηΔ), απεγθιωβίδεηαη από ηελ νκεξία ηνπ έλαο
νηθηζκόο 50 ζηξ. θαη δηαζώδνληαη θαη 110 ζηξ. πξαζίλνπ δπηηθά ηεο θνίηεο ηνπ
Σαξαληαπόηακνπ;
Ο ερωηών βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης

