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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                   

ΛΟΚΟ  ΑΣΣΗΘΖ 

ΓΖΚΟ   ΘΡΩΠΗΑ                           Κοπωπί  28/09/2022 

ΓΡΑΦΔΗΟ  ΓΖΚΑΡΥΟΤ 

                                                                               Αξ. Πξωη.: 15605 

Σαρ. Γ/λζε: Βαζ. Θωλ/λνπ 47                

Σαρ. Θώδηθαο: 194 41 Θνξωπί  ΠΡΟ: 1) Σνπο Βνπιεπηέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο: 

Πιεξνθνξίεο: η. Κπόηνπ                               α) Γεωξγία Καξηίλνπ, β) Κάθε Βνξίδε, 

Σειέθωλν: 2132000713                                 γ) Γεώξγην Βιάρν δ) Βαζίιε Οηθνλόκνπ  (Λ.Γ.) 

Mail: mayor@koropi.gr                                   α) Υξήζην πίξηδε, β) Αζαλάζην Αζαλαζίνπ 

                                                                   γ) Πάλν θνπξνιηάθν (ΤΡΗΕΑ)  

                                                                   α) Γηάλλε Γθηόθα  (ΘΘΔ) 

                         α) Αληώλε Κπιωλάθε (ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΙΤΖ) 

                                                                   α) Καξία Ακπαηδίδε (ΚΔΡΑ 25) 

 

                  

                                                                           

 ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιηήμαηορ για καηάθεζη ηποπολογίαρ για ανάκληζη και 

καηάπγηζη διάηαξηρ»   

 

         Αμηόηηκνη θ.θ. Βνπιεπηέο 

            

        Κε ηελ παξνύζα επηζηνιή, ζέινπκε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα έλα πνιύ ζεκαληηθό 

πξόβιεκα πνπ αθνξά ζην Γήκν καο: 

         Ο  Γήκνο Θξωπίαο, έρεη κεγάιεο θαη ρξόληεο πεξηβαιινληηθέο επηβαξύλζεηο, από: α) ηελ 

ύπαξμε δύν βηνκεραληθώλ δωλώλ θαη 1 δώλεο ρνλδξεκπνξίνπ-ζπζζώξεπζε επηρεηξήζεωλ 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, β) ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνύο Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ, γ) ηεο 

Αηηηθήο Οδνύ, δ) ηεο Ιεωθ. Βάξεο-Θνξωπίνπ, Θνξωπίνπ-Καξθνπνύινπ-Αεξνδξνκίνπ. 

    Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ. 3164/2003 (ΦΔΘ 176/Α/2-7-2003),  όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 4122/2013 (ΦΔΘ 42/Α/2013), 

πξνβιέπνληαη κεηαμύ ηωλ άιιωλ ηα ιαηνκεία ΘΤΡΗΑΘΟΤ, πνπ βξίζθνληαη ζην Γήκν Θξωπίαο, κε  

βάζε ηνλ ηόηε ΠΔΓΑ, ωο ζέζε θαηάιιειε γηα εγθαηαζηάζεηο νινθιεξωκέλεο δηαρείξηζεο 

απνβιήηωλ. 

     Όκωο, ηα ιαηνκεία ΘΤΡΗΑΘΟΤ παξνπζηάδνπλ πδξνγεωινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

επηθηλδπλόηεηαο θαη βξίζθνληαη, ζηηο δώλεο αεξνδηαδξόκωλ ηνπ Γηεζλνύο Αεξνδξνκίνπ 

Δι.Βεληδέινο θαη ζε πνιύ θνληηλή απόζηαζε  από  ηελ εγθαηάζηαζε, θαη ηζρύνπλ εθ ηωλ 

ελόληωλ νη απαγνξεύζεηο ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. Δπηπιένλ βξίζθνληαη εληόο δωλώλ  
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πξνζηαζίαο Τκεηηνύ θαη ηεο δώλεο Natura 2000. Αθόκε είλαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ηελ 

ηδηαίηεξεο ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο αξραηνινγηθή πεξηνρή ηωλ Ιακπηξώλ, ζε επαθή κε ηελ κνλάδα 

ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ηελ πόιε ηνπ Θνξωπίνπ. Κε βάζε ηα 

αλωηέξω είλαη πξνθαλέο όηη ζηα ιαηνκεία ΘΤΡΗΑΘΟΤ δελ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ κνλάδεο 

δηαρείξηζεο απνβιήηωλ-πάξθα – δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ. Άιιωζηε είλαη ήδε αδεηνδνηεκέλα 

από ηνλ ίδην ηνλ ΔΓΛΑ γηα δηαρείξηζε ΑΔΘΘ (πξνϊόληα εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεωλ), 

ιεηηνπξγνύλ  κε ηελ αληίζηνηρε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαη ηίκεκα γηα ηελ πεξηνρή καο 

(κεγάινο θαζεκεξηλόο θπθινθνξηθόο θόξηνο κεγάιωλ νρεκάηωλ από όιε  ζρεδόλ ηελ Αηηηθή 

θαη αέξηνη ξύπνη) κε πξννπηηθή ηελ νξηζηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο γηα ηελ νγδνεθνληαεηή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

         Πξέπεη αθόκε λα αλαθεξζεί όηη, ζύκθσλα κε  ηελ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο ΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, όπσο αλαπηύρζεθε ζην Εάππεην ηελ 

Πέκπηε 30 Ιαλνπαξίνπ 2022, από ηνλ ίδην ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ.Γεώξγην 

Παηνύιε ζηελ θεληξηθή νκηιία ηνπ, μεθαζάξηζε κε ζαθήλεηα όηη, « για ηη δική μαρ 

Διοίκηζη, δεν ςθίζηαηαι ζήηημα αξιοποίηζηρ ηυν παλιών λαηομείυν υρ ΦΥΤΑ ή ΦΥΤΥ. 

Τελεία και παύλα. Αςηέρ είναι ζκέτειρ ηος παπελθόνηορ. Όσι οι πποθέζειρ ηηρ δικήρ μαρ 

διοίκηζηρ» θαζώο θαη ηεο δεκόζηαο παξνπζίαζεο ηνπ (Βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο, 

Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θ.α) πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ιαηνκεία σο ρώξνπο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Δπηπιένλ ζην Γήκν καο ιεηηνπξγνύζε επί 25εηία ΥΑΓΑ ησλ 

Γήκσλ ηεο Νόηηαο Αζήλαο.  

        Πιένλ ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Κξσπίαο έρεη ζηα δηνηθεηηθά ηνπ όξηα Κ.Γ.Α.Τ. κε 

απνδέθηεο άλσ ησλ 30 Γήκσλ ηεο Αηηηθήο κε αληίζηνηρν κεγάιν θαζεκεξηλό 

θπθινθνξηαθό θόξην απνξξηκκαηνθόξσλ. 

       Δπίζεο κε απόθαζε ηνπ Γ. Κξσπίαο (Αξ.57/19.04.2022) πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία 

ΜΔΒΑ (δηαδεκνηηθήο απνθεληξσκέλεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ) 

παξαπιεύξσο  ζην Μεγάιν Πξάζηλν εκείν (αδεηνδνηεκέλνπ, εληαγκέλνπ ήδε ζε 

ρξεκαηνδόηεζε από ην ΤΜΔΠΔΡΑΑ θαη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο) ζηελ πεξηνρή 

«Μύξηεδα» Κνξσπίνπ. Σν δε Μεγάιν Πξάζηλν εκείν ην έρνπκε πξνηείλεη  επίζεο σο 

δηαδεκνηηθή κνλάδα.  

      Δπηπιένλ ζην θαηλνύξγην ΠΔΓΑ, γηα ηνλ νπνίν είρε ηεζεί ζε δηαβνύιεπζε ε 

ΜΠΔ, επηζπλάπηεηαη ε 112/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα 

ελεκέξσζή ζαο, αλαθέξεηαη όηη νη ζέζεηο πνπ ζα επηιεγνύλ σο πάξθα θπθιηθήο  

νηθνλνκίαο, ζα πξνθύςνπλ κεηά από ηελ απαηηνύκελε εθπόλεζε ησλ Μειεηώλ 

Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. 

      Κατά σσνέπεια ο Δήμος Κρωπίας, σύμυωνα με όλα τα προαναυερόμενα  

εκπληρώνει και με το παραπάνω τις σποτρεώσεις τοσ στον αναθεωρημένο 

ΠΕΣΔΑ. 
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       Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη: 1) νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ. 

3164/2003 (ΦΔΘ 176/Α/2-7-2003),  όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 4122/2013 (ΦΔΘ 42/Α/2013), είλαη αλεπίθαηξεο, κε πινπνηήζηκεο, άδηθεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα πξέπεη άκεζα κε θαηάζεζε ηξνπνινγίαο ζηελ Βνπιή ηωλ Διιήλωλ λα 

θαηαξγεζνύλ – αλαθιεζνύλ. 

       Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο λα νηηδήπνηε επηπιένλ απαηηεζεί θαη επειπηζηνύκε ζηελ 

θαηαβνιή από πιεπξάο ζαο θάζε  δπλαηήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίιπζε – ηθαλνπνίεζε ηνπ 

δίθαηνπ αηηήκαηόο καο.  

                                                                                     

                                                          Με εκηίμηζη  

                                                   Ο Δήμαπχορ Κπωπίαρ 

 

 

                                                      Δημήηπηρ Κιούζηρ     


