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Ιωάννινα, 09.11.2020 
Αρ. Πρωτ. ΔΣ_20_07 

 
 
Προς:  τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, κο Μωυσή Ελισάφ 

 
ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ανενεργού Λατομείου στην θέση «Κασταλάτα» Πεδινής 

μέσω εκμίσθωσης. 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Σε συνέχεια του, από 02.11.2020, σχετικού μηνύματός σας, παραθέτουμε, ακολούθως, 
τις απόψεις μας: 

1. Η αποκατάσταση των ανενεργών, σήμερα, λατομείων που βρίσκονται στα όρια του 
Δήμου μας είναι αναγκαία. Δεδομένου ότι η συνολική αποκατάστασή τους απαιτεί 
μεγάλη δαπάνη, είναι αναγκαίο και προαπαιτούμενο να συνταχθεί μία 
πολυκριτηριακή μελέτη (αξιολογώντας κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά, 
περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, κλπ) για την προτεραιοποίηση των αναγκαίων 
ενεργειών για την υλοποίηση έργων αποκατάστασής τους.   

2. Η αποκατάσταση, μερική ή ολική, πρέπει να έχει στόχο την επαναφορά (στο µέτρο 
του εφικτού) του τοπίου σε µία ικανοποιητική κατάσταση καθώς και τη μετεξέλιξή 
του σε χώρο κοινωφελών χρήσεων µε την ανάπτυξη πρασίνου, χώρου αθλοπαιδιών 
και αναψυχής καθώς και µε άλλες καινοτόµες περιβαλλοντικές λύσεις. Δηλαδή, να 
επιλεγεί, με ορθολογικά κριτήρια και σύμφωνα με το νόμο, η βέλτιστη λύση για την 
εξυπηρέτηση των κοινωφελών αναγκών και να αποδοθεί για χρήση στην τοπική 
κοινωνία. 

3. Τέλος, κρίσιμος παράγοντας είναι η έγκυρη, έγκαιρη, κατατοπιστική και πλήρης 
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας από τους υπεύθυνους χειριστές του θέματος, 
ώστε να γίνει αντιληπτό από όλους για ποιόν λόγο και με ποιον τρόπο θα γίνει η 
αποκατάσταση. 

 
Κύριε Δήμαρχε, η παράταξή μας θεωρεί ότι η αποκατάσταση ή όχι του Λατομείου 

Πεδινής είναι θέμα ευρύτερο και δεν συναρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του 
CLO (Compost τύπου Α) που θα απορριφθεί σε αυτό, γιατί όπως προκύπτει από το 
ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπεται η χρήση του για αποκαταστάσεις λατομείων. 

Ο τρόπος με τον οποίο προτείνετε ως δημοτική αρχή ή πραγματοποιείται από 
άλλους η αποκατάσταση κάθε λατομείου, πρέπει να προκύπτει μετά από μία 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, και τουλάχιστον σύμφωνα με τα προαναφερόμενα 
στοιχεία που σας καταθέσαμε, και όχι αποσπασματικά. 

 
 
 

Για την δημοτική παράταξη «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023» 
Η επικεφαλής 

 
Τατιάνα Καλογιάννη - Σταύρου 


