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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 3/11 

Έθηαθην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ Ωξσπνύ, πξαγκαηνπνηήζεθε, 

ρζεο, 2 Ννεκβξίνπ 2017, κέζα ζε ηεηακέλν θιίκα, κε ζέκα ηελ «Καηάζεζε 

πξνηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ επί ηεο κειέηεο πεξί πινπνίεζεο ηνπ 

ΠΔΓΑ Αηηηθήο-Λαηνκεία, ε νπνία βξίζθεηαη ζε δηαβνύιεπζε». 

Σν Δεκνηηθό πκβνύιην θιήζεθε λα απαληήζεη ζε έγγξαθν ηνπ ΕΔΝΑ 

πνπ παξειήθζε ζηηο 30/10/2017 θαη έπξεπε λα απαληεζεί ζηηο 3/11/2017. Γηα 

απηό θαη ην ζέκα ζπδεηήζεθε κε ηε κνξθή ηνπ θαηεπείγνληνο 

Δπζηπρώο ζε κηα  ηόζν ζεκαληηθή ζπλεδξίαζε, πνπ απαηηνύζε 

νκόθσλε θαη ζύκθσλε γλώκε ησλ κειώλ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 

ππήξμαλ εληάζεηο θαη απνρσξήζεηο.  

Καλέλαο ζπλδπαζκόο από ηελ Αληηπνιίηεπζε θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

πκβνύισλ, δελ θαηέζεζε ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξηλ ηελ απνρώξεζε ηνπο, 

εμαηξνπκέλεο ηεο κνλαδηθήο πξόηαζεο πνπ αθνύζηεθε θαη ζπκπεξηειήθζε 

ζηελ εηζήγεζε ηνπ Δεκάξρνπ, πνπ ήηαλ απηή ηνπ επηθεθαιήο ηεο Λατθήο 

πζπείξσζεο θ. Μηράιε Χαζηώηε, ν νπνίνο πξόηεηλε ηε δεκηνπξγία 

πνιηηηζηηθνύ πνιπρώξνπ-ζεάηξνπ  ζηελ πεξηνρή.  

Αθνινύζσο  παξαζέηνπκε ηελ εηζήγεζε ηνπ  Δεκάξρνπ θ. Θσκά 

Ρνύζζε ζην έθηαθην Δεκνηηθό  πκβνύιην θαη  ηελ πξόηαζε ηνπ   θ. Μηράιε 

Χαζηώηε. 

 

     Η εισήγηση του Δημάρχου κ. Θωμά Ρούσση: 

 

«Καινύκαζηε, ζήκεξα, λα γλσκνδνηήζνπκε βεβηαζκέλα ζην 

ππ΄αξηζκ.πξση.11115/26-10-2017 έγγξαθν πνπ απέζηεηιε ν ΕΔΝΑ  θαη 

παξέιαβε ν Δήκνο καο ζηηο 30-10-2017 θαη αθνξά ηελ θαηάζεζε απόςεσλ 

θαη ηηο ζέζεηο ηνπ Δεκνηηθνύ καο πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε κειέηε ηνπ Εληαίνπ 

πλδέζκνπ πνπ αθνξά ηα αλελεξγά ιαηνκεία-κεηαιιεία ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο  

(154 ζηνλ αξηζκό), ζε ζπλέξγεηα κε ηηο πξνβιεπόκελεο  δνκέο δηαρείξηζεο 

ζηεξεώλ απνβιήησλ  ηνπ ΠΕΔΑ Αηηηθήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Λαηνκείνπ “Νηνπκάλε” πνπ βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ 

καο ζηελ ΔΕ Πνιπδελδξίνπ.  
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ύκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν  από ηα  154 ιαηνκεία ηνπ Ννκνύ 

Αηηηθήο απνθιείζηεθαλ ηα 101, θαζώο ραξαθηεξίζηεθαλ σο ελεξγά ή 

δηεθδηθνύκελεο ηδηνθηεζίαο ή απνθαηεζηεκέλα. 

Από ηα ππόινηπα 53 Εμνθιεκέλα Αλελεξγά Λαηνκεία-Μεηαιιεία 

απνθιείζηεθαλ πεξαηηέξσ ηα 33 (αλήθνπλ ζε Α΄ δώλεο πξνζηαζίαο, έρνπλ 

κηθξέο απνζηάζεηο από νηθηζκνύο, έρνπλ πνιύ κηθξή ρσξεηηθόηεηα, δελ 

δηαζέηνπλ επρεξή ζρεηηθά πξνζβαζηκόηεηα, είλαη δπζρεξήο ε κεηαθνξά 

δηθηύσλ Ο.Κ.Ω.).  

Απέκεηλαλ έηζη 20, ηα νπνία θξίλνληαη θαη’ αξρήλ θαηάιιεια γηα 

ππνδνρή-εγθαηάζηαζε Δνκώλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ρσξίο λα 

ηεξαξρνύληαη νη ζέζεηο ησλ ΕΑΛΜ κε παξαπιήζηα θαηαιιειόηεηα ππνδνρήο 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ρσξίο λα πξνηείλεηαη ηειηθή ζέζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ππνδνκώλ. 

Σν παξάδνμν ηεο κειέηεο ηνπ πλδέζκνπ βξίζθεηαη αθξηβώο εδώ. Θα 

έπξεπε θαη ην αλελεξγό ιαηνκείν «Νηνπκάλε» ζηε ζέζε «Μαπξηλώξα» 

Πνιπδελδξίνπ λα είλαη εληόο ησλ εμαηξνπκέλσλ γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο: 

Δπεηδή ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 707 η.Γ / 13.12.1979  ην ιαηνκείν 

«Νηνπκάλε» πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Μαπξηλώξα» Πνιπδελδξίνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζε νηθηζηηθή δώλε Α΄, ζηελ νπνία απαγνξεύεηαη ηέηνηνπ 

είδνπο εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο. 

Δπεηδή ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 300η.Β΄/24.03.1980 ε ελ ιόγσ 

πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρή ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο ηεο 

Μαιαθάζαο, πνπ απαγνξεύεη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

Δπεηδή ζην ππέδαθνο ηνπ ιαηνκείνπ βξίζθεηαη ν πδξνθόξνο 

νξίδνληαο ησλ λεξώλ ηεο Μαπξνζνπβάιαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΤΓΑΠ 

θαη απνηεινύλ ηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα ύδξεπζεο  ηεο Αζήλαο ζε 

θξίζηκεο πεξηόδνπο ιεηςπδξίαο, αληιώληαο 150.000 θπβηθά αλά 24σξν, 

ζύκθσλα κε βεβαίσζε ηεο   ΔΤΓΑΠ. 

Δπεηδή  ε ελ ιόγσ πεξηνρή έρεη θεξπρηεί σο αλαδαζσηέα 

ζύκθσλα κε ηελ ππ.αξηζκ.3789/92 Απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 125 η.Γ/19-02-1993. 

Δπεηδή  ζύκθσλα κε ηνλ Πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό πξέπεη λα 

ρσξνζεηεζεί έλαο Υ.Τ.Σ.Τ ζηε Βόξεηα Αηηηθή θαη απηόο έρεη ήδε 
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ρσξνζεηεζεί ζην «Μαύξν Βνπλό» ζην Γξακκαηηθό, ην νπνίν δύλαηαη λα 

εμππεξεηεί θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ. 

Όινη νη παξαπάλσ ιόγνη ζπκβάιινπλ ζηε κε αμηνπνίεζε ηνπ 

αλελεξγνύ ιαηνκείνπ «Νηνπκάλε» γηα θακία απνιύησο εγθαηάζηαζε-

δξαζηεξηόηεηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ΕΔΝΑ. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θάιεζε ην ώκα 

λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Σν Δεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1-Σελ εηζήγεζε ηνπ Δεκάξρνπ 

2-Σελ πξόηαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Μηράιε Χαζηώηε 

3-Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, όπσο απηή θαηεγξάθε ζηα ηαπηάξηζκα 

καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

1-Να εμαηξεζεί ην ιαηνκείν «Νηνπκάλε», ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

«Μαπξηλώξα» Πνιπδελδξίνπ ηνπ Δήκνπ Ωξσπνύ,  από ηε κειέηε θαη ηα 

ζρέδηα  ηνπ ΕΔΝΑ πεξί απνθαηάζηαζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εμνθιεκέλσλ 

αλελεξγώλ ιαηνκείσλ κεηαιιείσλ Ννκνύ Αηηηθήο. Οπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα  

βξίζθεη θάζεηα αληίζεηε ηε Δεκνηηθή Αξρή αιιά θαη όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ωξσπνύ. 

2-Να γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε  ηνπ ελ ιόγσ ιαηνκείνπ θαη λα 

κεηαηξαπεί ζε πνιπρώξνο  πνιηηηζκνύ-ζέαηξν θαη κε ηε κνξθή απηή λα 

απνδνζεί ζηνλ ιαό ηεο πεξηνρήο.  

3-Εμνπζηνδνηείηαη ν Δήκαξρνο  λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο. 

Λόγσ ηνπ  πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ ιήςε ηεο απόθαζεο ζα 

θαηαηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία όπσο  ηεθκεξησκέλεο απόςεηο 

γεσιόγνπ-γεσηερληθνύ».  
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Απνρσξήζεηο Γεκνηηθώλ πκβνύισλ:  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θ.θ. 

Γαδβηληάλ Αλδξέαο, Σδεβειέθνο Νηθόιανο, Γηαζεκάθεο Γεώξγηνο, 

Παπαγηάλλεο Γεώξγηνο, Δεκεηξίνπ Επακεηλώλδαο θαη Χαζηώηεο Παλαγηώηεο. 

Πξηλ ηε ιήςε ηεο απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Οηθνλνκάθνο Ισάλλεο.  

Αθνινπζνύλ βίληεν από ηελ ρζεζηλή ζπλεδξία:  

https://youtu.be/bJonRDEBlnA 

 

           https://youtu.be/MBVqTynl24Y 

 

Από το γραφείο Τύπου  

 

του Δήμου Ωρωπού 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbJonRDEBlnA&h=ATMEMX9waD9BDfrUD_sAu3ulZ7KnVYjmX4eOAZbsQLD89wKrybID81ncRtt8Sc6IISlebrCQXWvwiltl0-QXWA6i1nOF25ISrf2Fz8vL9LwgIo6wjEn0yH5TuNHveqXIiweQEIBD4sTdLwfUEVTno9vrrtjxLBP4Zz_lXzF1fqK-mg2RyUXH-h87qMDJsAaRhK3b54tB1zo9TpCv-0eia365OOlmFmwCgneIf5aNWVgzTTRRmwUHIhElN4j_jp3oQ7_AIKTnpM98NjV0LE_2e5cSL-fmFUcNBRaiaOmOYeEJxA8L
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMBVqTynl24Y&h=ATORaIH_Tp0GzwPaN4Z-kGxwMBwkQ81soIwl0k1bCpk01Gi36ohtjkjSR9drYXcBqVTVCMbaeRnZv_D19quzOqRUdasUf1NI557bX4P9tJGLDA4ktd7PY73rFCif7QGElqRyCvWFtudCQw7sp6SNO-bxgKCjEWrLJT2WkRpLpuzaEioGoYpRYdCTVz0ML-6nrCuRJ-8li_wFtHi6xUMe5U8MIiBzqdFkldqJk4BMShO0ankgzh14LAjXauPe9qkizhC1MaY_XTMU23KGCIx8kyedq6dpedgEG-4_jN9mePt7wB7YOi83THEj

