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Σε συνέχεια της κοινοποιήσεως του πορίσµατος στις αρµόδιες υπηρεσίες, περιήλθαν 

στην Αρχή τα εξής έγγραφα:   

1) Το από 7-9-2004 υπ΄ αρ. πρωτ. 126673 (αρ. εισ. ΣτΠ 160013/13/9/2004) 

έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Στο 

έγγραφο αυτό, που υπογράφει ο Γενικός  ∆ιευθυντής Περιβάλλοντος κ. Ι. 

Βουρνάς, δηλώνεται αφενός ότι «Στην υποβληθείσα ΜΠΕ δεν γινόταν καµµία 

αναφορά ότι το νέο έργο θα επιδεινώσει τα προβλήµατα διάβρωσης που είχαν 

ήδη εµφανιστεί» και αφετέρου ότι, κατά την τηρηθείσα διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, δεν εξεφράσθησαν αντιρρήσεις 

από καµία από τις συναρµόδιες υπηρεσίες. Περαιτέρω, στο ίδιο έγγραφο 

αναφέρεται ότι η υποχρέωση εκπονήσεως σχετικής ακτοµηχανικής µελέτης 

για την εκτίµηση τυχόν επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου στην 

ευρύτερη περιοχή, η οποία είχε περιληφθεί ως σχετικός όρος στην εκδοθείσα 

Κ.Υ.Α περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, βαρύνει  τον κύριο του έργου. 

2) Το από 29-10-2004 υπ΄αρ. πρωτ. 5900 (αρ. εισ. ΣτΠ 19785/5-11-2004) 

έγγραφο του Νοµάρχη Αρκαδίας κ. ∆. Κωνσταντόπουλου, µε το οποίο 

εκδηλώθηκε η θετική και πλήρης ανταπόκρισή του στις προτάσεις του 

συγκεκριµένου πορίσµατος. Ειδικότερα, στο έγγραφο αυτό διαλαµβάνεται ότι 

«ύστερα από το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας µε το οποίο µας στείλατε το 

πόρισµα που εξεδόθη και το οποίο αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 

τα έργα επέκτασης µώλου του Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου Ν. Αρκαδίας, σας 

γνωρίζουµε ότι στο πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έχει προβλεφθεί 

πίστωση για την εκτέλεση συµπληρωµατικών έργων για την προστασία του 

περιβάλλοντος χώρου στην ανωτέρω περιοχή και µε απόφαση της Νοµαρχιακής 

Επιτροπής έχουν καθοριστεί οι όροι δηµοπράτησής του». 

3) Τέλος, το από 15-11-2004 υπ΄ αρ. πρωτ. 9057 (αρ. εισ. ΣτΠ 20662/19-11-

2004 έγγραφο του Νοµάρχη Αρκαδίας, µε το οποίο γνωστοποιήθηκε στην 

Αρχή «� ότι µε το εν λόγω θέµα ασχολείται η Εισαγγελική Αρχή Τρίπολης για 

τυχόν ποινικές ευθύνες των εµπλεκοµένων στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου». 

 

 


