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ΕΔΡΑ ΑΙΣΩΛΙΚΟ
ΕΔΡΑ ΑΙΣΩΛΙΚΟ

Τ.ΠΔ.ΚΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ
Δ ΠΟΟΣΟ 80%
ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

Αιηωλικό 02-02-2011
Αο.ποωη. 2823/24-12-2010
Πληο : . Υορζόπξρλξπ
Σηλ : 26320-55094
email : s.chrisopoulos@fdlmes.gr

Ποξπ:

Πεοιθέοεια Δ. Ελλάδαπ
Δ/μζη πεο/μηξπ & Φωοξηανίαπ
Τμήμα ΠΕ & ΦΩ Σςεδιαζμξύ
Ν.Ε.Ο. Παηοώμ-Αθημώμ 33
Σ.Θ. 5036 Σ.Κ. 26110

ΘΕΜΑ : Γμτμξδόηηζη ΜΠΕ ηξρ έογξρ «Μξμάδα εκηοξθήπ θηοαμάητμ (λαγώμ) εμηαηικήπ
μξοθήπ, δρμαμικόηηηαπ 140 λαγώμ, ιδιξκηηζίαπ Εράγγελξρ Καοθή ζηη θέζη «Λειβαδάκια» ηηπ
Σ.Κ. Διαμαμηέικτμ ηξρ Δήμξρ Αγοιμίξρ.
Σςεη :1. Σξ με Αο. Ποτη 10078/140736/16-12-2010 έγγοαθξ ζαπ.
2. Σημ ρπ’ αοιθμ. 327/ζρμ 81/01-02-2011 απόθαζη ηξρ Δ. ηξρ Φ.Δ/Λ.Μ

Η αομόδια επιηοξπή και ηξ Δ.. ηξρ Φξοέα Διαςείοιζηπ πξρ ζρμεδοίαζε ηημ 01-02-2011, αθξύ
έλαβε ρπ’ όση ηξρ ηξ τπ άμτ ζςεηικό καθώπ και ηημ ειζήγηζη ηξρ αομόδιξρ ημήμαηξπ για ηιπ
γμτμξδξηήζειπ, ζύμθτμα με ηημ ξπξία :
● Η θέζη λειηξρογίαπ ηηπ εμ λόγτ δοαζηηοιόηηηαπ,
βοίζκεηαι εμηόπ ηηπ Πεοιθεοειακήπ Πεοιξςήπ (ΠΠ2)
ηξρ Εθμικξύ Πάοκξρ Λ/Θ Μεζξλξγγίξρ όπξρ ζύμθτμα
με ηημ Κ.Υ.Α.22306 ΦΕΚ 477Δ’/31-5-2006
επιηοέπξμηαι όλεπ ξι ςοήζειπ και δοαζηηοιόηηηεπ,
εκθοάζξρμ ηημ ζύμθωμη γμώμη ηξρπ με ηιπ ενήπ
επιζημάμζειπ :

Θέζη μξμάδαπ εκηοξθήπ

Θα ποέπει μα ληθθεί ρπόση, ζηξ ζςεδιαζμό και ηημ
διαςείοιζη ηηπ μξμάδαπ η
ΤΑ98161/4136
(ΦΕΚ637/6-4-2009). Πιξ ζργκεκοιμέμα :

1. Απαγξοεύεηαι η ςοήζη γεμμηηόοτμ νεμικώμ ειδώμ, αλλά και Ελλημικώμ ειδώμ ή ρπξειδώμ
από πεοιξςέπ διαθξοεηικήπ ποξέλερζηπ (ζε ζςέζη με ηημ πεοιξςή απελερθέοτζηπ ηξρπ),
ποξκειμέμξρ μα απξθερςθεί η επιμεινία και ξ γεμεηικόπ εκθρλιζμόπ ηξρ είδξρπ.
2. Ποίμ ηημ απελερθέοτζη, θα ποέπει απαοαίηηηα μα έςει ποξηγηθεί γεμεηικόπ
έλεγςξπ(ρπό ηημ επίβλεση ηηπ Δαζικήπ ρπηοεζίαπ) ητμ γεμμηηόοτμ και ηξρ 10% ητμ
ποξπ απελερθέοτζη αηόμτμ, από εογαζηήοιξ γεμεηικήπ ηξρ ερούηεοξρ δημόζιξρ ηξμέα, ηξ
ξπξίξ θα ςξοηγεί και βεβαίτζη καηαλληλόηηηαπ.
Ιδιαίηεοη ποξζξςή επίζηπ θα ποέπει μα δξθεί ζηημ πιθαμόηηηα, καηά ηημ ξπξία η
μξμάδα θα απξηελέζει πόλξ έλνηπ αοπακηικώμ πξρλιώμ. Ποέπει μα καηαζηεί ζαθέπ όηι,
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παοόλξ πξρ είμαι θεμιηή η ποξζηαζίαπ ηηπ μξμάδαπ από ηξρπ θρζικξύπ θηοερηέπ,
απαγξοεύεηαι η καηαδίτνη και θαμάητζη με ξπξιξδήπξηε ηοόπξ ητμ ποξζηαηερόμεμτμ
αοπακηικώμ πξρλιώμ.

Υπξζημείωζη
Παοακαλξύμε μα μαπ κξιμξπξιήζεηε ηημ
απόθαζη έγκοιζηπ πεοιβαλλξμηικώμ όοτμ
ποξκειμέμξρ μα λάβξρμε γμώζη αρηήπ

Ο Ποόεδοξπ ηξρ ΔΣ

Νίκξπ Αμαγμόπξρλξπ
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