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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Ιωάννινα,  21  Μαρηίοσ 2012 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ – ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ   

ΓΔΝΙΚΗ Γ /ΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  Αριθ. Πρωη. :  οικ. 15701/111 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ /ΝΗ  ΔΓΚΤΚΛΙΟ 1 

Ταρ. Δ/λζε  : 5ν ρηι . Ε.Ο. Ισα λλίλσλ  - Κνδάλεο  ΠΡΟ : 
Ταρ. Κώδηθαο : 454 45  Ισ άλληλα  Γ/νζει ς ΠΔ.ΥΩ. 
Τει έθσ λν : 26510 – 90211  Ηπείροσ & Γση. Μακεδονίας 
Fax : 26510 – 90244   
Ιζ ηνζει ίδα : www.apdhp-dm.gov.gr  ΚΟΙΝ. : 
    1. Γ /νζη  Σετν ικού Δλέγτοσ 
    2. Γ /νζει ς Τδάηων 
    Ηπείροσ & Γση. Μακεδονίας 
    3. ΤΠΔΚΑ 
    Γ/νζη  Περιβ/κού τεδ/ζμ ού 
    Ακαι ηάδνο 17 
    115 23  Αζήλα 
 
ΘΔΜΑ : Πληρόηηηα θ ακέλοσ για ηην άζκη ζη ηης αρμοδιόηηηας ηης παραγρ. 2(δ) ηοσ άρθροσ 

9, ηοσ Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/31.3.2011). 
 
ΣΦΕΤ. : Ο Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «Δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηι όηεηαο θαη άιιεο  δηαηάμεηο». 

 

Σηα πιαί ζηα άζθεζεο  από ηελ Απνθεληξσκέ λε  Δηνίθεζε Ηπείξνπ – Δπη. Μαθεδνλίαο, ηεο 

αξκνδηόηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα  θαη αθνξ ά ζηελ εμέηαζε αηηεκά ησλ  γηα έθδνζε 

νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, ζε  γήπεδα θείκελα ζε  δώλε πιάηνπο 200 κ. εθαηέξσζελ  ησλ  νξ ίσλ  ησλ  

πεξηνρώλ ηνπ Δηθηύνπ Natura 2000, απαηηείηαη ε ππνβνιή  θαθέιν π ζηε Γεληθή Δηεύζπλζε  

Φσξν ηαμηθήο θαη Πεξηβαιινλ ηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ ζα πεξηιακβάλ εη ηα αθόινπ ζα ζηνηρεία 

πιεξ όηεηαο : 

1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξν κέλνπ πξνο ηε Γεληθή Δηεύζπλζε Φσξν ηαμηθήο θαη Πεξηβαιινλ ηηθήο 

Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλ εο Δηνίθεζεο  Ηπείξνπ – Δπη. Μαθεδνλίαο, γηα ηε δηελέξγεηα 

απηνςία ο ζύκθ σλ α κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ . 2(δ), άξζξ νπ 9, ηνπ Ν. 3937/2011. 

2. Τνπνγξ αθηθό δηάγξακκα  ηνπ αθηλήηνπ, ζπληεηαγκέλν ζύκθ σλ α κε ηηο ηζ ρύνπζεο ζήκεξ α 

πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο γηα έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, κε γεσγξα θηθέο 

ζπληεηαγκέλεο ζην ζ ύζηεκα  αλαθνξ άο ΕΓΣΑ ΄87. 

3. Τερληθή έθζεζε Μεραληθνύ, κε ηεθκεξ ίσ ζε ηεο ζέζεο  ηνπ γεπέδνπ ζε ζρέζε κε ηα όξηα ηεο 

πεξηνρήο NATURA 2000. 

4. Αληίγξαθν ηνπ ράξηε θιί καθαο 1:100.000, ηεο Δ/λζεο Πεξηβαιινλη ηθνύ Σρεδηαζκνύ  ηνπ 

Υπνπξγείν Π.Ε.Κ.Α., όπνπ απνηππώλνληαη ηα όξηα ησλ  πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ NATURA 

2000 ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο πνπ βξ ίζθεηαη ην γήπεδν. Σηνλ ράξηε  απηό ζα ζεκεηώλνληαη 

ηα όξηα ηνπ γεπέδνπ ηνπ ελδηαθεξν κέλνπ, κε γεσγξα θηθέο ζπληεηαγκέλεο θαηά ην εδάθην 

(δ) παξ.2 ηνπ άξζξ νπ 9 ηνπ ζρεη. Νόκνπ. 

5. Απόζπ αζκα ράξηε ΓΥΣ θι ίκαθαο 1:5000 όπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζ ε ηνπ γεπέδνπ. 
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6. Δπν Υπεύζπλεο Δειώζεηο , (ηδηνθηήηε θαη κεραληθνύ αληίζηνηρα) ζηηο νπνίεο ζα δε ιώλ εηαη, 

όηη ηα ππνβιεζ έληα ζ ηνηρεία, απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζέζ ε ηνπ γεπέδνπ. 

7. Πξόζθ αηε θσηνγξαθηθή απνηύπσζ ε ηνπ γεπέδνπ. 

Τα παξαπάλσ δηθαηνιν γεηηθά ζα πξέπεη λα ππνβάιιν ληαη ζε ηξ ία (3) αληίγξαθα θαη ζε  

ειεθη ξνληθή κνξ θή. 

Η αξκνδηόηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα, ζα αζ θείηαη από ηηο Δηεπζύλζ εηο Πεξηβάιινλη νο θαη 

Φσξηθνύ Σρεδηαζ κνύ  ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Φσξν ηαμηθήο θαη Πεξηβαιινλ ηηθήο Πνι ηηηθήο ηεο 

Απνθεληξσκέλ εο Δηνίθεζεο Ηπείξνπ – Δπη. Μαθεδνλίαο θαηά πεξ ίπησζ ε, ππό ηελ επνπηεία ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο . 

Η παξνύζα παξαθαινύ κε λα θνηλνπνηεζ εί κε δηθή ζαο ελέξγεηα, ζε θνξείο θαη ζπλαξκόδηεο 

Υπεξ εζίεο (Πεξηθέξεηεο, Δήκνπο, Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα ΤΕΕ θ.ιπ .) γηα ελεκέξ σζ ε θαη εθαξκνγή . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Εζσ ηεξηθή Δηαλνκή  

1. Φ.Α. 

2. Γξαθ. Γελ. Γξακκαηέα 

3. Γελ. Δ/ληή ΦΩ.ΠΕ.ΠΟ. 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΗΠΔΙΡΟΤ-ΓΤ Σ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
 
 

ΓΗΜΗΣΡΑ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΠΑΣΑ 
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