
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διοίκθςθ του Διμου Αμαρουςίου, Περιφζρεια Αττικισ και 

Κυβζρνθςθ «κόπτονται» για το περιβάλλον, «εναντιϊνονται» για 

τισ παράνομεσ χωματερζσ αλλά δεν κάνουν κάτι για να τισ 

κλείςουν. Κοροϊδεφουν. 

Εδϊ και χρόνια όλοι τουσ γνωρίηουν ότι ςτθν οδό Μεςογείων λειτουργεί ο ςυγκεκριμζνοσ 

χϊροσ ωσ χωματερι και δεν ζχουν κάνει τίποτα προκειμζνου να το κλείςουν. 

Η Διοίκθςθ του Διμου χρθςιμοποιοφςε και χρθςιμοποιεί τον ςυγκεκριμζνο χϊρο για να 

αποκζτει ςκουπίδια όταν οι εργαηόμενοι βρίςκονται ςε κινθτοποιιςεισ ι όταν είναι θ 

χωματερι κλειςτι. Τα ςκουπίδια το αμζςωσ προθγοφμενο διάςτθμα που θ χωματερι τθσ 

Φυλισ ιταν κλειςτι τα ςκουπίδια που τα πιγαινε; 

Η Περιφζρεια διλωνε ότι δεν γνϊριηε. Είναι ψζματα. Κατά καιροφσ και μετά από διάφορεσ 

καταγγελίεσ, αρμόδια όργανα τθσ Περιφζρειασ ζχουν προχωριςει ςε ελζγχουσ και ζχουν 

επιβάλει και πρόςτιμα. Άρα τι δεν ιξεραν; Ο Αντιπεριφερειάρχθσ Βόρειου Τομζα Βζροσ 

Μαρουςιϊτθσ και όπωσ δθλϊνουν διάφοροι κφκλοι και υποψιφιοσ διμαρχοσ δεν είχε ιδζα 

για το ζγκλθμα; Οι υπθρεςίεσ που ελζγχει δεν τον ενθμζρωναν; 

Ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν δεν ιξερε; Και αν δεν ιξερε γιατί δεν ρϊτθςε τθ Περιφζρεια που 

όπωσ προαναφζραμε είχε επιβάλει πρόςτιμα για τισ δραςτθριότθτεσ του εργολάβου και του 

Διμου ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο; 

Στο παρελκόν προθγοφμενοσ Αντιδιμαρχοσ τθσ κακαριότθτασ και κάτω και από τθ πίεςθ των 

εργαηομζνων προςπάκθςε να ςπάςει το απόςτθμα ανάμεςα ςτον εργολάβο και τθν 

υπθρεςία κακαριότθτασ αλλά με διαδικαςίεσ fast truck αντικαταςτάκθκε. Αυτά γιατί δεν 

ξεχνάμε.   

Μπροςτά ςε αυτι τθ κατάντια οι  δθμότεσ πρζπει να βγάλουν ςυμπεράςματα από τθ 

πολιτικι τθσ Κυβζρνθςθσ, του ΔιμουΑμαρουςίου και τθσ Περιφζρειασ. Όλοι τουσ είχαν και 

ζχουν τθν ίδια πολιτικι όςο και να κζλουν να διαφοροποιθκοφν. Για αυτό που νοιάηονται 

είναι να υπεραςπιςκοφν τθν κερδοφορία του εργολάβου και τίποτα άλλο. Ενιαία 

υλοποιοφςαν και υλοποιοφν τισ απαιτιςεισ του μεγάλου κεφαλαίου και τθσ ευρωπαϊκισ 

ζνωςθσ που κζλουν βαςικζσ υπθρεςίεσ των διμων να εκποιοφνται και να περνάνε ςτα χζρια 

των ιδιωτϊν. Και όπωσ καλά γνωρίηουμε ποτζ και κανζνασ ιδιϊτθσ δεν νοιάςτθκε για τισ 

περιβαλλοντολογικζσ  ςυνζπειεσ, το μόνο που τον ενδιαφζρει είναι το κζρδοσ του. 

Το «ζγκλθμα», όλοι τουσ γνϊριηαν και δεν ζκαναν τίποτα, αντικζτωσ τα κουκοφλωναν με 

μικρό προςτφμματα και αυτό αποδεικνφεται ότι παρόλο που γινόταν ζλεγχοι ο εργολάβοσ 

ανενόχλθτοσ ςυνζχιηε κανονικά τθν δραςτθριότθτα του. Ασ ςταματιςουν τθν κοροϊδία 

απζναντι ςτουσ δθμότεσ, θ μεν Περιφζρεια να πζφτει από τα ςφννεφα για τθ ςυγκεκριμζνθ 

χωματερι και θ μεν Διοίκθςθ του Διμου να δθλϊνει ότι δεν υπιρχαν ςκουπίδια ςτο χϊρο 

παρά μόνο κλαδιά και ογκϊδθ. 

Απαιτοφμε να ςταματήςει κάθε εργαςία ςτο ςυγκεκριμζνο χώρο, είτε αυτή είναι του 

δήμου, είτε είναι του εργολάβου.  


