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ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού
Τμ. Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού
Επιπέδου
g.manouris@prv.ypeka.gr
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ΚΟΙΝ.:
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
1. Γραφείο Υπουργού
secmin@ypen.gr
2. Γραφείο Υφυπουργού Χωροταξίας
& Αστικού Περιβάλλοντος
secdepmin.per@ypen.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση της Υπηρεσίας σας σε ερώτημά μας.
ΣΧΕΤ.:
1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/116210/1407/14.12.2020 έγγραφό σας.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8133/18.12.2020 έγγραφό μας.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/122453/1454/28.12.2020 έγγραφό σας.
κ. Προϊστάμενε,
Σε απάντηση του σχετικού (3) εγγράφου σας, οφείλω να σχολιάσω ότι δεν
απαντάτε στο ένα εκ των δύο ερώτημα που σας έθεσα, δηλαδή με ποια
σκοπιμότητα αποφασίσατε να κοινοποιήσετε την απάντηση σας προς τον
Δήμο μας στις ιδιωτικές εταιρείες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του
θέματος. Αντιθέτως, απαντάτε μόνο στο ερώτημα αναφορικά με τη νομιμότητα
της ενέργειάς σας, δηλώνοντας ότι τη θεωρείτε νόμιμη. Επομένως, εξακολουθώ
να διερωτώμαι για ποιόν λόγο κρίνατε σκόπιμο να ενημερώσετε ιδιωτικές
εταιρείες για την αλληλογραφία και τις απαντήσεις που δίνετε σε έναν
φορέα του Δημοσίου και ειδικότερα σε έναν Δήμο και τονίζω ότι εγώ στα δικά
μου ερωτήματα δεν είχα βάλει κοινοποίηση τις εν λόγω εταιρείες.
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Με την ευκαιρία της παρούσας, εγώ στο εξής σάς δίνω έναν δεσμευτικό λόγο
προκειμένου να κοινοποιείτε στον Δήμο μου κάθε αλληλογραφία της Υπηρεσίας
σας με τις ίδιες εταιρείες, και ειδικότερα ο λόγος αυτός είναι ότι αιτούμαι ρητά
να μπαίνω στην κοινοποίηση κάθε εγγράφου που αποστέλλει η
Υπηρεσία σας στις εν λόγω εταιρείες ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε., AΜBIO Α.Ε. και
Π.Ο.Α.Υ. ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., το οποίο αφορά καθ' οιονδήποτε
τρόπο στην επικράτεια του Δήμου Πόρου. Επίσης, παρακαλώ να μου
κοινοποιήσετε όλα τα σχετικά έγγραφα που έχει κάνει η Υπηρεσία σας
από το 2014 έως σήμερα στις ανωτέρω δύο εταιρίες, τα οποία αφορούν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στην επικράτεια του Δήμου Πόρου.
Φυσικά επισημαίνω ότι το δικό μου ανωτέρω αίτημα αποτελεί πλέον
δεσμευτικό λόγο για να μου χορηγήσει η Υπηρεσία σας κάθε τέτοια
αλληλογραφία σας. Από την άλλη, εξακολουθεί να εκκρεμεί το ερώτημα ποιος
λόγος σας ώθησε να κοινοποιήσετε το έγγραφό σας που απευθυνόταν στο
Δήμο μας, στις εν λόγω εταιρείες.
Ο Δήμαρχος Πόρου
Ιωάννης Δημητριάδης
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