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ΨΗΦΙΣΜΑ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜΑ  

 

 Το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται σε μια  προσπάθεια να αποποιηθεί ο Δήμος 

Ωρωπού τις ευθύνες του  για όσα έπεσαν στην αντίληψή μας πρόσφατα και να συσκοτίσουν 

την αλήθεια.  Θεωρούμε ότι η απόφαση για την κατασκευή ΣΜΑ στο Πολυδένδρι αποτελεί 

απλώς την κορυφή του παγόβουνου.  Πίσω από αυτή την απόφαση κρύβεται η πρόθεση του 

Δήμου να εγκαταστήσει ΣΜΑ,  ΜΕΑ, ΧΥΤΥ,  με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή μας.  

Ο  ΕΔΣΝΑ  στο πλαίσιο της εφαρμογής του  νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων,  

και την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κάλεσε τους 

Δήμους να συντάξουν Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και όρισε ότι το Τοπικό Σχέδιο 

κάθε Δήμου οφείλει να ξεκινά με εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία καθορίζεται  

1. η συγκρότηση ομάδας έργου που να αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το 

συμβούλιο για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά για το θέμα. 

2. το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης του ΤΣΔ 

3. η υποχρέωση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου του ΤΣΔ 

4. τη διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στην εκπόνηση του ΤΣΔ 

Ουδέποτε το ΤΣΔΑ του Δήμου Ωρωπού πέρασε από τα αρμόδια όργανα και θεωρούμε ότι 

αυτό έγινε σκόπιμα.  

Γνώριζε πολύ καλά τουλάχιστον ο Δήμαρχος ο οποίος και υπογράφει το διαβιβαστικό 

έγγραφο προς την Περιφέρεια με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ωρωπού και 

σε κάθε περίπτωση όφειλε να γνωρίζει (ως εμπειρότατος αυτοδιοικητικός) όλα τα παραπάνω 

τα οποία από την αρχή δεν τήρησε.   Παρενθετικά ούτε υπογραφή του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου Καθαριότητας δεν έχει το ΤΣΔΑ.   

Αντ' αυτών απέστειλε ένα πρόχειρο, κακογραμμένο, ατεκμηρίωτο, γενικό και αόριστο Σχέδιο 

14 μόλις σελίδων (ενώ ενδεικτικά το Σχέδιο του Δήμου Κηφισιάς είναι 236 σελ και του 

Δήμου Διονύσου είναι 82 !) χωρίς να συντάξει καμία ουσιαστική μελέτη και χωρίς να 

ενημερώσει κανέναν.  

Η  προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε το Σχέδιο,  μας δημιουργεί εύλογα  ανησυχία για 

την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζεται ένα τόσο σοβαρό θέμα και τον τρόπο με τον 

οποίο έχει σκοπό να κατασκευάσει εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.   

Ο Δήμαρχος Ωρωπού δηλώνει υποκριτικά άγνοια για όσα αναφέρονται στην απόφαση της 

Περιφέρειας, που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να γνωρίζει  και να την έχει διαβάσει,  ενώ το 

ίδιο το Σχέδιο που υπέβαλε τον διαψεύδει.   Συγκεκριμένα στο Σχέδιο που υπέβαλε  

-        Δεν γίνεται πουθενά λόγος για ΣΜΑ,  όπως δεν γίνεται ξεκάθαρα λόγος για τη 

διαχείριση των  άχρηστων απορριμμάτων,  αυτών δηλαδή που δεν θα ανακυκλωθούν και δεν 

θα κομποστοποιηθούν.  

 Στη σελίδα 10 του σχεδίου αναφέρεται   επί λέξει “Οι κάδοι των προαναφερόμενων 

διακριτών ρευμάτων (γυαλί, χαρτί κλπ) θα οδηγούνται σε Μονάδες Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων ΜΕΑ και σε χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ΧΥΤΥ τα 

υπολείμματα αυτών, ΟΤΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ.  

 ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ;     Το αναφέρει στη σελ. 11 του σχεδίου και υπό τον  τίτλο 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ “ στο χώρο των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
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απορριμμάτων ΜΕΑ ΧΥΤΗ σε κάποιον από τους χώρους του υπό αποκατάσταση 

λατομείου....” 

Και όλα αυτά ενώ παράλληλα ο Δήμος Ωρωπού έχει αποφασίσει με την υπ΄αριθμ. 57/2016 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ανάθεση σε ιδιώτη των υπηρεσιών καθαριότητας 

επιλέγοντας  ως πλέον συμφέρουσα την  ανάθεση της αποκομιδής των αστικών 

απορριμμάτων σε ιδιώτη  χωρίς παραχώρηση οχημάτων του δήμου στον ανάδοχο (σενάριο 

Α2 της μελέτης), χωρίς ΣΜΑ. 

Τέλος στην υπ'αρ 414/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία κυρώθηκε και 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αναφέρεται ρητά  στη σελ. 13  ότι εντός τριμήνου από την έγκριση 

του παρόντος τα Τοπικά Σχέδια οφείλουν να εναρμονιστούν με τον ΠΕΣΔΑ ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά δράσεις που περιλαμβάνονται σε Τοπικά Σχέδια και αφορούν σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας βιοαποβλήτων μεταφορά επεξεργασίας τελικής διάθεσης σύμμεικτων 

απορριμμάτων όπως και δράσεις χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού  

 Κατά συνέπεια η σημερινή συνεδρίαση για την έκδοση  ψηφίσματος αποτελούν 

κινήσεις εντυπωσιασμού και μόνο και προφάσεις της Δημοτικής Αρχής που επιθυμεί να 

κοροϊδέψει για άλλη μια φορά τους δημότες παριστάνοντας τους αγνούς αγωνιστές.  

 

 Καταγγέλλουμε την ενέργεια του Δημάρχου Ωρωπού να αποστείλει Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Απορριμμάτων χωρίς διαβούλευση, χωρίς εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Δηλώνουμε ότι θα αντισταθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο σε οποιαδήποτε εγκατάσταση 

διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή μας γιατί καταστρέφει το περιβάλλον και 

υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

 Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση - και όχι να εκδίδει 

προσχηματικά ψηφίσματα με την οποία θα απαιτεί τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής 

Τρύπες Πολυδενδρίου από ΟΕΔΑ.   

 Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει την απόφαση για την κατασκευή 

ΣΜΑ στο Πολυδένδρι.  

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ  


