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Πολίτης, εκπροσωπώντας και άλλους ενδιαφεροµένους, προσέφυγε στο
Συνήγορο του Πολίτη, µε αίτηµα τη διαµεσολάβηση της Ανεξάρτητης Αρχής, για την
καταβολή της αποζηµίωσης της ιδιοκτησίας του, η οποία ήταν δεσµευµένη από το
2008 για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής.
Σύµφωνα µε τα έγγραφα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Αρχής, δύο ήταν τα
κύρια προβλήµατα στα οποία εστίασε η αναφορά: Το πρώτο, ότι η ιδιοκτησία είχε
καταπατηθεί κατά τη λειτουργία του χώρου απορριµµάτων, µε συνέπεια εν τοις
πράγµασι να έχει αρθεί το ιδιοκτησιακό δικαίωµα των αναφεροµένων και το δεύτερο
ότι η πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης δεν ανέφερε ρητά τον υπόχρεο καταβολής
της αποζηµίωσης. Συνέπεια της παράλειψης αυτής, ήταν κανένας φορέας της
τοπικής ή υπερτοπικής αυτοδιοίκησης να µην αναλαµβάνει την υποχρέωση της
καταβολής της αποζηµίωσης και να µετακυλίεται η σχετική ευθύνη. Ο πολίτης επί
σειρά ετών είχε απευθυνθεί σε όλους τους φορείς που τεκµαίρεται ότι ενέχονται για
την καταβολή αυτών των αποζηµιώσεων, χωρίς, ωστόσο, αποτέλεσµα.
Κατά την άσκηση της διαµεσολάβησής της, η Αρχή διαπίστωσε ότι πράγµατι η
απόφαση της απαλλοτρίωσης δεν ανέφερε σαφώς και συγκεκριµένα τον υπόχρεο
καταβολής της αποζηµίωσης και επιχείρησε να προσδιοριστεί κατ’ αρχάς ο
υπεύθυνος φορέας. Ακολούθησε επίµονη και πυκνή παρέµβαση στο σύνολο των
υπηρεσιακών και πολιτικών εµπλεκόµενων φορέων, µε έγγραφη και τηλεφωνική
επικοινωνία της Αρχής, η οποία επεδίωξε να καταστεί επίσηµος συνοµιλητής των
υπηρεσιών, στο στάδιο του προσδιορισµού του υπόχρεου της αποζηµίωσης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν της ουσιώδους παρέµβασής του, εγγράφως
ενηµερώθηκε την 29η Ιανουαρίου 2019, από τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο του
Νοµού Αττικής, ότι το έργο «Αποζηµίωση για απαλλοτριώσεις για την κατασκευή Α΄
Φάση 2ου ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι ∆ήµου Φυλής» εντάχθηκε στο
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής
ορίστηκε υπόλογος διαχειριστής των συγκεκριµένων πιστώσεων.
Η υπουργική απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στη
χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, κοινοποιήθηκε στην
Τράπεζα της Ελλάδος η οποία µπορεί να εκτελεί πληρωµές µέχρι του ύψους των
εγκεκριµένων πιστώσεων. Για το συγκεκριµένο έργο, προβλέπεται πίστωση ύψους
7.254.107 ευρώ.
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