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Θέµα: 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

Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο εξέτασης της αναφοράς της κας ***** σχετικά µε
την παράνοµη λειτουργία σταθµού µεταφόρτωσης ογκωδών αντικειµένων και πλυντηρίου
οχηµάτων καθαριότητας του ∆ήµου σας εντός κατοικηµένης περιοχής σε χαρακτηρισµένο ως
κοινόχρηστο χώρο, σας ενηµερώνει ότι έλαβε γνώση των υπό στοιχ. 1 και 2 σχετικών
εγγράφων.
Κατ’ αρχάς, επί του δικού σας απαντητικού εγγράφου η Αρχή οφείλει να επισηµάνει τα
ακόλουθα, δεδοµένων των σοβαρών αµφιβολιών που καταλείπει το περιεχόµενό του ως προς
την ορθότητά του:

Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα Τηλ: 213130600 Φαξ: 2107292129

Στο υπό στοιχ. 1 σχετικό αναφέρεστε στη λειτουργία σταθµού απορριµµατοφόρων,
πλυντηρίου οχηµάτων του δήµου και µικρού συνεργείου αυτοκινήτων, ωσάν αυτή όχι µόνο
να έχει πλέον παύσει, αλλά ωσαν να µην υφίστατο ποτέ (!). Μάλιστα διατείνεστε ότι:

«εξάλλου δεν θεωρείται µεταφόρτωση η µεταφορά ογκωδών αντικειµένων από τα µικρά
δορυφορικά οχήµατα στα απορριµµατοφόρα για τη µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ που … γινόταν
στον συγκεκριµένο χώρο». Μα, εάν αυτό ακριβώς δεν θεωρείται «µεταφόρτωση ογκωδών
αντικειµένων», τότε τι άλλο θεωρείται; Η παραδοχή ότι αυτό αποτελεί κοινή πρακτική όλων
των ∆ήµων, δεν απαλλάσσει τη ∆ιοίκηση από την υποχρέωση σχετικής αδειοδότησης και
εφαρµογή διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.
Αναφέρετε επίσης 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», χωρίς να τεκµηριώνετε τη θέση σας 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
γνωρίζουµε εποµένως, εάν κατά τον τρόπον αυτόν δεν µεταφέρεται το πρόβληµα σε µία
άλλη περιοχή, εάν πρόκειται για επιτρεπόµενη εκεί χρήση κλπ.
Ακόµη αναφέρετε 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», τη στιγµή που στο σηµείο 1 του
ίδιου εγγράφου αναφέρεστε στη λειτουργία των ανωτέρω δραστηριοτήτων σε χρόνο
παρελθόντα, υποδηλώνοντας εκ προοιµίου ότι η λειτουργία αυτών δεν υφίσταται πλέον.
Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνουµε ότι τα ως άνω έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε όσα
εξακολουθεί να καταγγέλλει

έντονα η αναφερόµενη, η οποία έχει προσκοµίσει σχετικό

οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και µε το περιεχόµενο του υπό στοιχ. 2 εγγράφου της ∆/νσης
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού ελέγχου, η οποία διενήργησε λίγες ηµέρες νωρίτερα
από τη σύνταξη του δικού σας εγγράφου σχετικό υγειονοµικό έλεγχο. Σύµφωνα µε το
περιεχόµενο

του

εγγράφου

διαπιστώθηκε

ότι

«υπάρχει

σταθµός

µεταφόρτωσης

απορριµµάτων (2 κλειστά κοντέινερ-νταλίκες) του ∆ήµου, χωρίς καµία άδεια αρµόδιας Αρχής
στον ίδιο χώρο λειτουργεί πλυντήριο

συνεργείο για τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του

δήµου χωρίς επίσης να διαθέτει άδεια λειτουργίας».
Μετά από τη διαπίστωση των παραπάνω αντιφάσεων, η Αρχή έκρινε απαραίτητη τη
διενέργεια αυτοψίας, προκειµένου να έχει η ίδια εικόνα για την υφιστάµενη κατάσταση. Για

το λόγο αυτό πραγµατοποίησε πρόσφατα τον υπό στοιχ. 3 επιτόπιο έλεγχο, κατά τον οποίο
διαπιστώθηκαν και κατεγράφησαν τα ακόλουθα, τα οποία εκθέτουµε αναλυτικά:
Σε κατοικηµένη περιοχή, σε απόσταση περίπου 30 µέτρων από την πλησιέστερη κατοικία, επί
της συµβολής των οδών

Φαναρίου, Καλαβρύτων και του παράδροµου της οδού Κύµης

λειτουργεί Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ). Ο σταθµός βρίσκεται ακριβώς
δίπλα σε αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου), σε χώρο περιφραγµένο, ο οποίος
είναι χαρακτηρισµένος ως δηµοτικός κοινόχρηστος χώρος από το οικείο ρυµοτοµικό σχέδιο.
Χρησιµοποιείται ωστόσο για τη δραστηριότητα αυτή και έκταση εκτός της περίφραξης. Στο
χώρο υφίστανται στεγασµένες µεταλλικές κατασκευές (από σιδηροδοκούς και ελενίτ), η
χρήση των οποίων φαίνεται να έχει τροποποιηθεί (π.χ. χώρος επισκευής µεγάλων οχηµάτων
έχει µετατραπεί σε αποθηκευτικό χώρο και χώρο εναπόθεσης απορριµµάτων. Επίσης στο
χώρο σταθµεύουν παλαιά οχήµατα καθαριότητας και άλλα οχήµατα του ∆ήµου (π.χ. αστικό
λεωφορείο), εναποτίθενται παλαιοί κατεστραµµένοι κάδοι απορριµµάτων – ενίοτε γεµάτοι µε
απορρίµµατα, οι οποίοι ξεπερνούν τους 40, παλαιοί φανοστάτες, πινακίδες σήµανσης οδών,
σχολικός εξοπλισµός, µεταλλικοί πάγκοι, παλαιό στρώµα, το οποίο χρησιµοποιείται ως
αυτοσχέδιος µηχανισµός καθαριότητας, παλαιές πόρτες, µοτέρ, ελαστικά αυτοκινήτων και
πολλά άλλα ογκώδη αντικείµενα.
Εντός του περιφραγµένου χώρου διαπιστώθηκε η ύπαρξη κεκλιµένης ράµπας, εντός της
οποίας υπήρχε σταθµευµένο µεγάλο απορριµµατοφόρο φορτηγό µε χαλυβδοκιβώτιο, και στο
οποίο µεταφορτώνονταν προϊόντα κλαδέµατος και καθαρισµού κήπων, απορρίµµατα κλπ µε
τη βοήθεια σκαπτικού µηχανήµατος τύπου GCB, το οποίο ήταν σε λειτουργία. Στη συνέχεια
το απορριµµατοφόρο φορτηγό – container αποµακρύνθηκε από τη ράµπα και επέστρεψε
αργότερα για να συνεχιστούν οι εργασίες.
Εντός του περιφραγµένου χώρου σε επαφή µε τον αντερεισµατικό

τοίχο της Λ. Κύµης

διαπιστώθηκε ειδική σήµανση που υποδεικνύει την ύπαρξη αγωγού καυσίµου αεροδροµίου
κάτω από το έδαφος.
(Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε σχετικά ότι είθισται να υφίσταται απαλλοτριωµένη ζώνη
εκατέρωθεν τέτοιας φύσεως αγωγών, εντός της οποίας απαγορεύεται οποιαδήποτε
δραστηριότητα και το θέµα αυτό χρήζει µέριµνας από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές).
Εκτός του περιφραγµένου χώρου, επί του παράδροµου της Λ. Κύµης, βρισκόταν
σταθµευµένο φορτηγό του δήµου µε άχρηστα οικοδοµικά υλικά και λοιπά ογκώδη
αντικείµενα, δύο οδοκαθαριστικά οχήµατα µε αρ. κυκλ. ΜΕ ΙΧ 122803 και ΜΕ ΙΧ 119115
αντίστοιχα, εκ των οποίων το ένα καθαριζόταν από υπαλλήλους, καθώς και ένα τροχοφόρο-

ρυµουλκούµενο χαλυβδοκιβώτιο (container), ακριβώς κατά µήκος του αναληµµατικού τοίχου
της οδού Λ. Κύµης.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου

κατέφθασαν στη συµβολή των οδών Φαναρίου και του

παράδροµου της οδού Κύµης, όπου και στάθµευσαν προσωρινά ένα βυτιοφόρο, πλησίον
µάλιστα της σήµανσης του αγωγού καυσίµου µε αρ. κυκλ. ΥΡΙ 5603 και ένα φορτηγό όχηµα
µε καρότσα γεµάτη προϊόντα κλαδέµατος και άλλα υλικά, το οποίο αργότερα εισήλθε στον
περιφραγµένο χώρο και εναπόθεσε το περιεχόµενο της καρότσας (αρ. κυκλ. ΒΙΑ 3505). Άλλο
φορτηγό όχηµα µε καρότσα που µετέφερε ξερά χόρτα και προϊόντα κλαδέµατος (αρ. κυκλ.
ΚΗΙ 6122) εναπόθεσε επίσης το περιεχόµενο στο χώρο. Επίσης, δηµοτικό όχηµα αγροτικού
τύπου της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Ηρακλείου Αττικής

(∆ΕΤΕΗΑ)

µετέβη στο χώρο πλησίον της ράµπας και δύο δηµοτικοί υπάλληλοι εργάστηκαν µε
αυτοσχέδια εργαλεία και χωρίς κατάλληλα ενδύµατα εργασίας (κράνη, γάντια, φόρµες κλπ)
για την εκφόρτωση του περιεχοµένου του, που αποτελούνταν κυρίως από λίθους και αδρανή
υλικά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της αυτοψίας η κίνηση των οχηµάτων και η µεταφόρτωση των
απορριµµάτων ήταν συνεχής, ενώ προκαλείτο όχληση θορύβου από τη διαρκή λειτουργία
των οχηµάτων καθαριότητας, την εκφόρτωση των αντικειµένων και τη µεταφορά τους. Οι
παραπάνω δραστηριότητες συνεχίστηκαν κατ’ επανάληψη σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας
του κλιµακίου της Αρχής στην περιοχή. Τα διάσπαρτα παντός τύπου απορρίµµατα -ακόµη και
εντός κατεστραµµένων κάδων- τα λιµνάζοντα ύδατα, τα έντοµα, οι δυσάρεστες οσµές, που
παρατηρήθηκαν στην περιοχή δηµιουργούν ανθυγιεινές εστίες για τη δηµόσια υγεία
υποβαθµίζουν σοβαρά το γύρω αστικό περιβάλλον και έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε την
εικόνα της περιοχής σε απόσταση 70 περίπου µέτρων, όπου υπάρχουν άφθονο πράσινο και
φροντισµένες ιδιόκτητες κατοικίες. Τα ως άνω συνοδεύονται τόσο από σχετικό φωτογραφικό
όσο και βιντεοσκοπηµένο υλικό, που παραµένει στη διάθεσή σας, εφόσον ζητηθεί.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το πρόβληµα προφανώς και παραµένει σοβαρό και έντονο στην
περιοχή και ουδεµία ουσιαστική ενέργεια δε φαίνεται να έχει δροµολογηθεί προς σύννοµη
επίλυσή του.
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.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται έκαστη στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της, για τις δικές τους ενέργειες (διενέργεια ελέγχων, επιβολή κυρώσεων κλπ)
µε παράλληλη ενηµέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με τιµή

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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