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ΝΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στέλιου Καραγιώργη 2
14121 Ηράκλειο Αττικής
Θέµα: Υπενθύµιση αναπάντητου εγγράφου σχετικά µε την παράνοµη λειτουργία σταθµού

µεταφόρτωσης ογκωδών αντικειµένων και πλυντηρίου οχηµάτων καθαριότητας του ∆ήµου
σας σε χαρακτηρισµένο ως κοινόχρηστο χώρο εντός κατοικηµένης περιοχής
Σχετικά:
1. Το υπ’ αρ. 2522/24.02.2012/07-03-2012 απαντητικό έγγραφο του ∆ήµου Ηρακλείου
2. Το υπ’ αρ. 962/03-04-2012 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονοµικού Ελέγχου
3. Ο από 05-07-2012 επιτόπιος έλεγχος Κλιµακίου της Ανεξάρτητης Αρχής
4. Το υπ’ αρ. 137545/25315/16-07-12 έγγραφο του ΣτΠ

Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Με το 137545/25315/2012 προηγούµενο έγγραφό µας ζητήσαµε τις απόψεις της υπηρεσίας
σας, καθώς και την παρέµβασή σας σχετικά µε την παράνοµη λειτουργία σταθµού
µεταφόρτωσης ογκωδών αντικειµένων και πλυντηρίου οχηµάτων καθαριότητας του δήµου
που εξετάζεται από την Αρχή.
Μολονότι έχει παρέλθει διάστηµα πέντε µηνών από το έγγραφό µας, δεν έχει ληφθεί
δυστυχώς καµία απάντηση εκ µέρους σας.

Ακόµα περισσότερο, δεν έχει δοθεί κάποια

εξήγηση για τους τυχόν λόγους της καθυστέρησης.
Επειδή η σηµειωθείσα καθυστέρηση (βλ. ν. 3094/03, άρ 4 § 5) προκαλεί σοβαρά εµπόδια στη
διερεύνηση της υπόθεσης, σας παρακαλούµε να ανταποκριθείτε στο προµνησθέν έγγραφό
µας το συντοµότερο. Σηµειώνουµε εδώ ότι κατά τη διάταξη του ν. 3094/03, άρθρο 4 § 5
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«όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο την έρευνα» του
Συνηγόρου του Πολίτη.
Η οριστική τοποθέτηση της υπηρεσίας σας επί του θέµατος, δεδοµένων των σοβαρών
αµφιβολιών που καταλείπει το περιεχόµενο του υπό στοιχ. 1 απαντητικού σας εγγράφου ως
προς την ορθότητά του, κρίνεται αναγκαία, προκειµένου η Αρχή να διαµορφώσει
ολοκληρωµένη εικόνα και να περαιώσει τη διαµεσολαβητική της αποστολή.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα και µε τις περιβαλλοντικές διατάξεις (βλ. παρ.
δ), ι), ια) του άρθρου 2 της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 ΦΕΚ 1909/22-12-03) η καταγγελλόµενη
δραστηριότητα αφορά σε διαχείριση στερεών αποβλήτων, δηλαδή συλλογή, µεταφορά,
µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και διάθεση αποβλήτων. Ειδικότερα, σύµφωνα µε
την παραπάνω διάταξη

η

µεταφορά ογκωδών αντικειµένων από τα µικρά δορυφορικά

οχήµατα στα απορριµµατοφόρα κι από αυτά στο ΧΥΤΑ, θεωρείται αναµφισβήτητα

µεταφόρτωση ογκωδών αντικειµένων, καθώς «εκτελούνται εργασίες µετακίνησης των
αποβλήτων από τα µέσα ή χώρους συλλογής σε άλλα µέσα µεταφοράς µε ενδεχόµενη
συµπίεσή τους».
Υπενθυµίζουµε περαιτέρω πως η παρασχεθείσα εκ µέρους σας πληροφόρηση ότι «Η νέα

∆ηµοτική Αρχή µε την ανάληψη των καθηκόντων της έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την
αποµάκρυνση του σταθµού των απορριµµατοφόρων εκτός του αστικού ιστού της πόλης»
δεν τεκµηριώνεται µε συγκεκριµένα στοιχεία και έγγραφα, µε µόνη εξαίρεση την αόριστη
αναφορά στην ενοικίαση χώρου εκτός των ορίων του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής για τη
µεταφορά των απορριµµατοφόρων εκεί. ∆ε καθίσταται µάλιστα σαφές, εάν κατά τον τρόπον
αυτόν δεν µεταφέρεται το πρόβληµα σε µία άλλη περιοχή, εάν πρόκειται για επιτρεπόµενη
εκεί χρήση κλπ.
Ακόµη, η αναφορά στο υπό στοιχ. 1 απαντητικό σας έγγραφο ότι «Στον συγκεκριµένο χώρο

έχει µείνει το συνεργείο των οχηµάτων, το οποίο προβαίνει σε αποκατάσταση βλαβών µικρής
έκτασης …» , όπως επίσης ότι: «Στον χώρο εξακολουθεί και παραµένει το πλυντήριο των
οχηµάτων του ∆ήµου το οποίο προβαίνει στο πλύσιµο ενός έως δύο οχηµάτων την ηµέρα»,
έρχεται σε αντίφαση µε το σηµείο 1 του ίδιου εγγράφου, όπου αναφέρεστε στη λειτουργία
των ανωτέρω δραστηριοτήτων σε χρόνο παρελθόντα, υποδηλώνοντας εκ προοιµίου ότι η
λειτουργία αυτών δεν υφίσταται πλέον.
Τέλος, τονίζουµε για άλλη µια φορά ότι τα ως άνω µνηµονευόµενα στο έγγραφό σας δε
συνάδουν τόσο µε τις διαπιστώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής, όπως αυτές κατεγράφησαν στον
από

05-07-12

επιτόπιο έλεγχο και κοινοποιήθηκαν στο δήµο σας, όσο και µε τις

διαπιστώσεις της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού ελέγχου, η οποία

διενήργησε λίγες ηµέρες νωρίτερα από τη σύνταξη του δικού σας εγγράφου σχετικό
υγειονοµικό έλεγχο.
Μετά από τα ανωτέρω, παρακαλούµε για άλλη µια φορά για τις τεκµηριωµένες ενέργειές σας
και τη λήψη προσωρινών µέτρων τόσο προς άµεση ανακούφιση των κατοίκων (σχολαστικός
καθαρισµός του χώρου, µη λειτουργία κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, περιορισµό χρόνου
λειτουργίας εν γένει), όσο και προς οριστική αποκατάσταση της νοµιµότητας, µε την
σφράγιση του χώρου και την παύση λειτουργίας του.

Με τιµή

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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