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ΘΕΜΑ: «Τελική επιλογή των χώρων για τη χωροθέτηση ΧΥΤΥ στην Αττική».

Σύμφωνα  με  δημοσίευμα  της  έγκριτης  ηλεκτρονικής  εφημερίδας
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», οριστικοποιείται  η επιλογή των δύο νέων χώρων για την
εγκατάσταση ΧΥΤΥ στο Νομό Αττικής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα σημεία
που  επιλέγονται  τελικά  είναι  τα  λατομεία  Κυριακού,  στο  Κορωπί  και
Σταμέλου, στα Μέγαρα. Η απόφαση του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής
θα  ανακοινωθεί  μέσα  στον  Οκτώβριο  (πιθανότατα  στη  Βουλή),  ενώ  η
χωροθέτηση θα επικυρωθεί με νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα τροποποιεί
τη χωροθέτηση, που είχε εφαρμοστεί με το Νόμο 3164/2003.

Με την εξέλιξη  αυτή,  σηματοδοτείται  το  τέλος της  φημολογίας  για
εγκατάσταση ΧΥΤΥ στο ανενεργό λατομείο Ντουμάνη, στη θέση Μαυρινόρα
της Δημοτικής Ενότητας Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού, αφού ουσιαστικά
έγιναν αποδεκτοί οι λόγοι, οι οποίοι προβλήθηκαν από το Δήμο Ωρωπού για
την ακύρωση της απόφασης ένταξης του λατομείου Ντουμάνη στους προς
εξέταση χώρους.

Συγκεκριμένα,  ο  Δήμος  προέβαλε  λόγους,  οι  οποίοι  ενέπιπταν
επακριβώς  στις  απαγορεύσεις  και  καθιστούσαν  την  επιλογή  του  χώρου
απαγορευτική.  Ειδικότερα,  με  την  ένταξη  του  ανενεργού  λατομείου
Ντουμάνη στους προς εξέταση χώρους παραβιαζόταν η διαδικασία, η οποία
είχε  ακολουθηθεί,  αφού  συνιστούσε  ευθεία  παράβαση  του  Νόμου  περί
σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  (4412/2016).  Επίσης,  ο  χώρος  είχε  ήδη
αποκατασταθεί  στο  μεγαλύτερο  μέρος  του  με  απόφαση  του  Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος είχε εγκρίνει τη μελέτη
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων.  Επιπροσθέτως,  το  συγκεκριμένο  σημείο
ανήκει σε οικιστική ζώνη Α και είναι περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
πλησίον της περιοχής NATURA της Πάρνηθας, ενώ στο υπέδαφος υπάρχει ο
υδροφόρος ορίζοντας της ΕΥΔΑΠ, πράγμα το οποίο καθιστά τη δημιουργία
ΧΥΤΥ απαγορευτική, και ταυτόχρονα είναι πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό.
Τέλος,  δεν  είχε  τηρηθεί  η  διαδικασία  της  προηγούμενης  ακρόασης,  με
διαβούλευση των ενδιαφερομένων φορέων.

Οι  ανωτέρω  λόγοι  που  προέβαλε  ο  Δήμος  έγιναν  ουσιαστικά
αποδεκτοί  από  την  κεντρική  εξουσία,  με  μεγαλύτερη  επιτυχία  την



τροποποίηση του Νόμου 3164/2003, σύμφωνα με τον οποίο η περιοχή του
Πολυδενδρίου,  και  μάλιστα η θέση «Τρύπες» είχε εγκριθεί  ως κατάλληλη
θέση  για  εγκαταστάσεις  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  αποβλήτων,  στο
πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Με
το δεδομένο αυτό και σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, αποκλείεται για
πρώτη φορά, μετά το 2003, η ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας από την
εγκατάσταση  κάθε  είδους  μονάδας  διαχείρισης  και  επεξεργασίας
αποβλήτων.  Η  νέα  νομοθετική  ρύθμιση  αναμένεται  εντός  του  μηνός
Οκτωβρίου, οπότε και θα οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση στα Μέγαρα και το
Κορωπί. 

Με  την  εξέλιξη  αυτή τελειώνει  μια  μεγάλη συζήτηση γύρω από το
θέμα  της  εγκατάστασης  ΧΥΤΥ  στο  ανενεργό  λατομείο  Ντουμάνη  και
δικαιώνεται ο πολυετής αγώνας των κατοίκων του Πολυδενδρίου αλλά και οι
ουσιαστικές παρεμβάσεις του Δήμου, προς απογοήτευση των Κασσάνδρων
που προμήνυαν, όπως πάντα, μόνο τα χειρότερα για την περιοχή μας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Δήμος Ωρωπού θα παρακολουθεί το θέμα
και θα είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε διαφορετικής εξέλιξης.

Πηγή : 
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o-xyty-se-korwpi-kai-megara
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