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                                                                        Πξνο :       1. Γήκν εξβίσλ – Βειβεληνύ 

                                                                                         2. Γήκν Γεζθάηεο 

 

 

Πεξίιεςε: Δλεκέξσζε γηα ηo ζέκα ηεο θξεκαζηήο πεδνγέθπξαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζθήηεο ηνπ Οζίνπ Νηθάλνξα. 

ρεηηθά    : α. Δπηζηνιή ΓΔΗ/ΓΤΗΠ/592Ο/25.10.2Ο1 1  

                   β. Δπηζηνιή ΤΠΠΟΣ/ΓΑΒΜΜ/102983/2392 

 

Αλαθεξόκελνη ζην ζέκα ηεο δεύμεο κε θξεκαζηή πεδνγέθπξα ησλ νρζώλ ηνπ 

πνηακνύ Αιηάθκνλα ζηελ πεξηνρή ηεο ζθήηεο ηνπ Οζίνπ Νηθάλνξα, ζα ζέιακε λα 

ζαο γλσζηνπνηήζνπκε ην αθόινπζα: 

1. Η ΓΔΗ, παξά ην όηη δελ ππήξρε ζρεηηθή ππνρξέσζε ηεο από ηνπο 

Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο ηνπ ΤΗΔ Ιιαξίσλα, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππόςε ηα 

ζρεηηθά αηηήκαηα πνπ είραλ δηαηππσζεί από ηνπηθνύο θνξείο, αλέζεζε ζε αξκόδην 

Γξαθείν ηελ εθπόλεζε Μειέηεο δηεξεύλεζεο εθηθηόηεηαο δεύμεο κε θξεκαζηή 

πεδνγέθπξα ησλ νρζώλ ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα ζηελ πεξηνρή ηεο ζθήηεο ηνπ Οζίνπ 

Νηθάλνξα. 

2. Σν Γξαθείν, κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, ππέβαιε "Έθζεζε Απηνςίαο-

Πόξηζκα", ην νπνίν εηέζε ππόςε ηνπ ΤΠΠΟΣ κε ηε ζρεηηθή α' επηζηνιή, ζηελ νπνία 

ππήξρε ζπλεκκέλν ηεύρνο ηεο Έθζεζεο, πξνθεηκέλνπ νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο ηνπ λα 

απνθαλζνύλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

3. Με ηε ζρεηηθή β' επηζηνιή, ε Γηεύζπλζε Αλαζηήισζεο Βπδαληηλώλ θαη 

Μεηαβπδαληηλώλ Μλεκείσλ, καο γλσζηνπνίεζε άηη ζπκθσλεί κε ηελ ππνβιεζείζα 

πξόηαζε γηα ηε κνξθή ηεο πξνηεηλόκελεο θξεκαζηήο πεδνγέθπξαο, δεηώληαο 

παξάιιεια ηελ ππνβνιή πιήξνπο Μειέηεο (αξρηηεθηνληθήο θαη ζηαηηθήο), κε όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

4. Βάζεη ησλ πξναλαθεξόκελσλ, ε ΓΔΗ ζα πξνρσξήζεη άκεζα ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο εθπόλεζεο ηεο ζρεηηθήο Μειέηεο, ε νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο, ζα 

ππνβιεζεί ζην ΤΠΠΟΣ γην έγθξηζε. 

5. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο από ην ΤΠΠΟΣ, ε ΓΔΗ ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ππόςε πεδνγέθπξαο, ηθαλνπνηώληαο θαη’ απηό ηνλ 

ηξόπν ην αίηεκα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

6. Λαμβάνοντασ υπόψθ τον απαιτοφμενο χρόνο για τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ, τον 
χρόνο που κα αναλωκεί για τθν ζγκριςθ τθσ Μελζτθσ από το ΥΠΠΟΤ και τον 
απαιτοφμενο χρόνο για τθ λιψθ των ςχετικϊν εγκρίςεων από τα αρμόδια όργανα 
τθσ Επιχείρθςθσ, εκτιμάται ότι περί το Μάιο 2012 κα ζχουμε προχωριςει ςτθν 
ανάκεςθ των εργαςιϊν καταςκευισ τθσ πεηογζφυρασ.  

 

Ι.  ΚΟΠΑΝΑΚΗ 

Γεληθόο Γηεπζπληήο Παξαγσγήο 
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