
Ιωάννινα, 13-3-2014 

 

ΠΡΟΣ: 

 -Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής της ΕΕ, Βρυξέλες 

 -Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ, Βρυξέλλες 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, Στρασβούργο. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΑΡΕ». 

 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη γνωστοποίηση σε εμάς της αλληλογραφίας σας με τις εθνικές και 

τοπικές αρχές. Βάσει των εγγράφων που μας αποστείλατε και των οποίων ως τώρα είχαμε πλήρη 

άγνοια, αιτούμεθα την ανάσυρση του φακέλου και την επανεξέτασή του για τους εξής λόγους: 

 

Α) Το έγγραφο 2205/30-5-2012 της Περιφέρειας Ηπείρου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή βεβαιώνει: «…από 

τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε η κατασκευή των προβλεπόμενων εργασιών καθώς και η 

ταύτιση του παραδοτέου φυσικού αντικειμένου ανά υποέργο, σύμφωνα με την σύμβαση εκτέλεσης και 

την Απόφαση ένταξης του έργου…». 

Αυτό αναφέρει η βεβαίωση-διαπίστωση στην οποία στηρίχτηκε η εκ μέρους σας αρχειοθέτηση της 

υπόθεσης. Όμως το φυσικό αντικείμενο διαφέρει  ουσιωδώς και καταφανώς του συμφωνηθέντος, 

όπως ευκόλως προκύπτει από τη μακροσκοπική εικόνα του έργου και την ανάγνωση της 

Περιβαλλοντικής του Αδειοδότησης (σελ. 2). 

 

Β) Σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, επιπροσθέτως, σας πληροφορούμε πως κατασκευάστηκε 

μόνο ο ένας από τους προβλεπόμενους τέσσερις (4) κάθετους δρόμους στην Κ. Μεσαρέ (βλ. 

τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, παρ. 5.2.1 και 5.2.2).  

 

Γ) Με το έγγραφο αρ. πρωτ.: 77518/3506 ο Δήμος Ιωαννιτών σας πληροφορεί για το αυτονόητο:  

«…η οδός Κενάν Μεσαρέ προβλέπεται ως ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ στο εγκεκριμένο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο…». Αυτό είναι αληθές όμως σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή  

νομοθεσία τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ οδών δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά 

της κατασκευασθείσας οδού Κενάν Μεσαρέ (ΛΚΟΔ και ΟΜΟΕ, σελ. 16, Πίνακας 2-4 κατηγορία Δ 

IV). Η παραβίαση της Τεχνικής Νομοθεσίας είχε ολέθριες επιπτώσεις για την ασφάλεια και την 

Περιβαλλοντική Νομιμότητα. Ταυτόχρονα ήταν η αιτία για την κατασπατάληση μεγάλου 

χρηματικού ποσού (επιπλέον του απαιτουμένου για την κατασκευή της νομίμως προβλεπομένης 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ οδού) από το υστέρημα των ευρωπαίων πολιτών. 

 

Δ) Με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 1112/23-3-12, 2205/30-5-12 της Περιφέρειας Ηπείρου και 36267/30-5-

12, 48019/1250/12-7-12, 77518/3506/16-10-12, 27835/1563/30-4-13 του Δήμου Ιωαννιτών είχατε 

τις συνεχείς διαβεβαιώσεις πως οι Τοπικοί Άρχοντες και η Διαχειριστική Αρχή (παράρτημα της 

Πειφέρειας Ηπείρου) εργάζονται για την ασφάλεια του πληθυσμού σε σχέση με την οδό Κενάν 



Μεσαρέ και ευλόγως καθησυχάσατε και θέσατε τις διαμαρτυρίες μας στο Αρχείο. Επίσης σας 

διαβεβαίωσαν πως με τις συμπληρωματικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτήσατε, η οδός  κατέστη 

ασφαλής. 

 Σας ενημερώνουμε πως (μετά τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις) στις 2-9-13, μετά την αυτοψία ειδικών 

επιστημόνων, το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων εξέδωσε το συνημμένο ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο το οποίο 

διαψεύδει τους ανωτέρω ισχυρισμούς και βεβαιώσεις του Δήμου και της Διαχειριστικής Αρχής. 

Ταυτόχρονα τεκμηριώνεται η πλήρης αδιαφορία του Δήμου και της Ενδιάμεσης Αρχής για την 

ασφαλή κατασκευή του έργου αφού μέχρι σήμερα (5,5 μήνες μετά) ούτε καν επελήφθησαν του 

επείγοντος εγγράφου, παρά τις εκκλήσεις μας και παρά την προς τούτο διαταγή της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Ιωαννίνων.  

 

Μετά ταύτα, παρακαλούμε πολύ για την ανάσυρση και την πλήρη, ουσιαστική επανεξέταση του 

φακέλου του έργου. 

 

 

Με εκτίμηση, εκ μέρους της Επιτροπής των 1400 υπογραψάντων σχετικά έγγραφα κατοίκων τα 

οποία είναι στη διάθεσή σας, 

 

Ευάγγελος Π. Λιβιτσάνος, Κ. Μεσαρέ 15, Ιωάννινα, ΤΚ 45221, τηλ 00306937164257. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Επείγον έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, Τμήμα Τροχαίας 

Ιωαννίνων, αρ. πρωτ. 9009/20/575β΄/2-9-2013. 


