ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΑΘΜΟ
ΜΕΣΑΦΟΡΣΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΑ ΜΕΛΙΙΑ
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 08/02/2021 ζπλάληεζε ζην Δεκαξρείν Πεληέιεο κε ζέκα ηνλ πξόζθαηα
ρσξνζεηεζέληα, κε λόκν, ηαζκό Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) δίπια ζην Κνηκεηήξην
Μειηζζίσλ.
Από πιεπξάο ηνπ Δήκνπ ζπκκεηείραλ ε Αληηδήκαξρνο Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη
Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θα Κνζκνπνύινπ Αλαζηαζία

θαη ν Εληεηαικέλνο Δεκνηηθόο

ύκβνπινο γηα ηα ζέκαηα ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ. θ. Σζνπρληθάο Ηιίαο,
Από πιεπξάο ησλ 6 πιιόγσλ ζπκκεηείραλ αληηπξόζσπνη ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ πιιόγνπ
Πεληέιεο «Η Πεληέιε καο»

θαη ηνπ πιιόγνπ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Ρεκαηηάο

Πεληέιεο-Υαιαλδξίνπ.
Ελδεηθηηθό ηεο απαμίσζεο ησλ αηηηάζεσλ ησλ πιιόγσλ εθ κέξνπο ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο θαη
ηεο πξνρεηξόηεηαο κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΜΑ από ηε Δηνίθεζε, είλαη
όηη δελ παξέζηε ζηε ζπλάληεζε θαλέλαο από ηνπο αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο (Καζαξηόηεηαο,
Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο θαη Σερληθώλ Τπεξεζηώλ). Οη εθπξόζσπνη ηνπ
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ηνπ
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δηαπαξαηαμηαθνύ

δηαιόγνπ,

πηζηώλνληαο ηελ επηηπρία ηεο λνκνζέηεζεο ζηνλ αξκόδην Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΕΝ θ. Γξαθάθν,
ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ θαλέλα ζρέδην πινπνίεζεο ελόο ηόζν επαίζζεηνπ πεξηβαιινληηθά
έξγνπ. θαη ππεξαζπηδόκελνη ηηο πξόζθαηεο απνζπαζκαηηθέο θαη παξάλνκεο επεκβάζεηο ζην
ρώξν.
Πέξα από ηνπο αλππόζηαηνπο ηζρπξηζκνύο όηη ν ρώξνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θαηξνύο σο
ρσκαηεξή θαη όηη δελ έγηλε θακηά επίρσζε αιιά απιά θαζαξίζηεθε, από ηελ ζπδήηεζε
πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα αλεζπρεηηθά:


Πξόζεζε ηνπ Δήκνπ είλαη λα ιεηηνπξγήζεη ηνλ ηαζκό Μεηαθόξησζεο όρη κόλν γηα
θπηνθιαδέκαηα θαη νγθώδε αληηθείκελα, -όπσο ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα-αιιά θαη γηα ηελ
κεηαθόξησζε ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ κε ηνλ πξόρεηξν ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί γηα ηα
νγθώδε, παξαθάκπηνληαο ππνρξεώζεηο πνπ ζέηεη ν ίδηνο ν Νόκνο.



Σεο απόθαζεο γηα ρσξνζέηεζε δελ πξνεγήζεθε νηθνλνκνηερληθή κειέηε πνπ λα
ηεθκεξηώλεη ην νηθνλνκηθό όθεινο ηεο επέλδπζεο, ηδηαίηεξα γηα κία πεξηνξηζκέλε ηξηεηή
ιεηηνπξγία. Η όιε επέκβαζε πξνσζείηαη ρσξίο λα ηπαξνπζηάδεηαη θακηά ηερληθή κειέηε
γηα θαζνξηζκό ηεο γεληθήο δηάηαμεο ησλ απαξαίηεησλ θαηά λόκν έξγσλ, ησλ
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πξνζηαζίαο.
Σν ιππεξό ζπκπέξαζκα κεηά ηε ζπλάληεζε είλαη όηη νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρώλ καο,
δηθαηνινγεκέλα αλεζπρνύκε γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ελόο πξόρεηξνπ θαη ρσξίο
ζρεδηαζκό ΜΑ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, γηαηί ε Δεκνηηθή Αξρή απνδεηθλύεηαη όηη αδπλαηεί
λα αληηιεθζεί, λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη απηό πνπ εηζεγήζεθε ζην ΤΠΕΝ λα λνκνζεηήζεη,
ή ζε θάζε πεξίπησζε δελ θνηλνπνηεί κε ζαθήλεηα ηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο.
Από πιεπξάο καο ηνπνζεηεζήθακε κε ζαθήλεηα δειώλνληαο όηη:
-

είκαζηε ππέξ ελόο ζπιινγηθά επεμεξγαζκέλνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνύ ηεο
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ν νπνίνο ζα έπξεπε θαη πξέπεη λα πξνεγεζεί, κε
έκθαζε ζηελ αλαθύθισζε θαη πνπ

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ΜΑ, αλ απηό

απνδεηρηεί αλαγθαίν.
-

ζα αληηηαρζνύκε ζζελαξά θαη κε θάζε ηξόπν ζε παξάλνκεο θαη απνζπαζκαηηθέο
ελέξγεηεο ιεηηνπξγίαο ελόο επθαηξηαθνύ ΜΑ, ρσξίο ζπκκόξθσζε κε ηηο πξνβιεπόκελεο
γηα παξόκνηα έξγα ηερληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δεζκεύζεηο.



ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Δ.ΠΔΝΣΔΛΖ - «Ζ Πεμτέλη μας».
(www.epentelimas.gr),



ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΡΔΜΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΖ-ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΤ
(www.sosrematia.gr),



ΒΡΙΛΖΟ- Υυσιολατρική Κίμηση. (info@vrilisos.gr)



ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ.
(syllogosneouamarousiou@gmail.com)



ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΠΟΛΤΔΡΟΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ.
(polydrososyllogos@gmail.com),
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