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Καστέλλι 23 Σεπτεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ: 902/20 

  
Προς: ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

κ. Δήμαρχο 
 

KOIN. (κ. Όλγα Δραμουντάνη) 
Ειδική Επιτροπή Εκπόνησης Μελέτης 
Επιπτώσεων Αεροδρομίου. 
 

 

Θέμα: Απάντησή σας σχετικά με την πρόοδο της μελέτης για την ανάδειξη των 

επιπτώσεων που θα έχει η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Τοπικό 

Ακαθάριστο Προϊόν. 

 
Σχετικά: Έγγραφο Δημάρχου με Αριθμ. Πρωτ. 11013/14.09.2019. 
 

Η μελέτη που αναφέρεστε στο σχετικό απαντητικό σας έγγραφο, το οποίο 

θεωρούμε εμπαιγμό προς την Πρωτοβουλία και ειδικά προς τους συνδημότες 

μας, είναι εντελώς άσχετη με την μελέτη που είχε δρομολογήσει η Ειδική 

Επιτροπή, που συστάθηκε με την απόφαση 249/2019 του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Είναι λυπηρό να δρομολογείται άλλη μια κατευθυνόμενη μελέτη, η οποία αντί να 

αναδείξει τις πραγματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία και στην 

‘’τσέπη’’ των δημοτών, θα καταλήξει σε αμφίσημους χρησμούς, όπως καταλήγει 

άλλωστε και η επίσημη Μ.Π.Ε. του κράτους. 

Τέλος, επιτρέψτε μας να επιφυλαχθούμε για όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας και να 

σας καταστήσουμε συνυπεύθυνους για την μη ανάδειξη: 

1. Των θετικών ή παρεπομένων ή αποθετικών ζημιών που θα προκληθούν 

σε κατοίκους της περιοχής και τις περιουσίες τους από την ύπαρξη αυτού 

καθαυτού του Έργου ή από τη λειτουργία και συντήρησή του ή των 

Κατασκευών ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών ή από την εν γένει εκτέλεση 

του Έργου. 

2. Της υποβάθμισης της ποσότητας και της ποιότητας των αγροτικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων της περιοχής και ειδικά των οργανοληπτικών 

ελαττωμάτων του ελαιολάδου που αναμφισβήτητα θα προκύψουν. 
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3. Της ρύπανσης των Υδροφορέων της περιοχής, ήτοι του ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ 

ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΗΣ – ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ 

(GR1300111) και του ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (GR1300100). 

4. Των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην 

υγεία των κατοίκων της περιοχής από τη λειτουργία του Έργου. 

5. Των επιπτώσεων στο περιβάλλον, και σε όσους ζουν σε αυτό, από τους 

πρωτογενείς ρύπους και από την αναπόφευκτη συσσώρευση του 

δευτερογενούς Τροποσφαιρικού Όζοντος λόγω της φωτοχημικής 

ρύπανσης (αιθαλομίχλη). 

 

Με εκτίμηση, 

ο  Πρόεδρος 

 

 

Γεώργιος Μαυραντωνάκης 

 


