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Πίνακας Αποδεκτών  
 

Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη 
Ευάγγελος Τσακιράκης 

Τηλ. *** 
Ηµεροµηνία: 12.5.09 

 
Κοινοποίηση: 
 
Πίνακας Κοινοποιήσεων  
 
 

  
Θέµα: Ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων από το ∆ήµο Ν. 
Μάκρης και αυθαίρετες επιχωµατώσεις στην περιοχή εντός και εκτός της 
πρώην αµερικάνικης βάσης της Ν. Μάκρης 
 
 
 

Αξιότιµε κύριε Νοµάρχη, 

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,  

Αξιότιµοι κύριοι Προϊστάµενοι, 

Στις 6-5-2009 και ώρα 10:30 οι ειδικοί επιστήµονες στον Συνήγορο του 

Πολίτη Αγγελική Μποσδογιάννη και Ευάγγελος Τσακιράκης, κατόπιν της από 

30-4-2009 παραγγελίας του Συνηγόρου του Πολίτη, πήγαν στην περιοχή της 

πρώην αµερικάνικης βάσης της Νέας Μάκρης όπου διενήργησαν αυτοψία, 

σύµφωνα µε το άρ. 4 παρ. 5 του ν.3094/2003. 

Ευχαριστούµε µε την ευκαιρία αυτή τους ανωτέρω που 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Συνηγόρου του Πολίτη και συνέβαλαν 

στη διευκρίνιση της υφιστάµενης κατάστασης. Εν αναµονή των δικών τους 

ενεργειών αποστέλλουµε µε το παρόν τις κατ΄ αρχήν διαπιστώσεις του 

Συνηγόρου του Πολίτη από την αυτοψία της 6-5-2009 και καλούµε προς 

ενέργεια όλους τους συναρµόδιους φορείς, ως εξής: 

Α) ∆ιαπιστώσεις αυτοψίας 

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο ΧΑ∆Α. Ο παλαιότερος 

και ιδιαίτερα εκτεταµένος βρίσκεται εντός της περίφραξης της πρώην 

αµερικάνικης βάσης και της Β΄ Ζώνης προστασίας και εν µέρει εντός της Α΄ 
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Ζώνης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Μπρεξίζας. Ήταν 

καλυµµένος µε εδαφικό υλικό, ενώ υπήρχαν και αρκετοί διάσπαρτοι σωροί µε 

οικοδοµικά και λοιπά υλικά (ιδίως κλαδιά) ακάλυπτα. Ο νεότερος βρίσκεται 

Β.∆. και εκτός της περίφραξης της πρώην αµερικάνικης βάσης και του 

Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Ν. Μάκρης, στα όρια της Β΄ Ζώνης προστασίας 

του αρχαιολογικού χώρου. Ο νεότερος αυτός ΧΑ∆Α είχε καλυφθεί µε εδαφικό 

υλικό και είχαν αποτεθεί επιπλέον σωροί χώµατος µε αποτέλεσµα την 

περαιτέρω αλλοίωση του αναγλύφου. Υπήρχαν επίσης και κάποιοι ακάλυπτοι 

σωροί µε οικοδοµικά υλικά, ασφαλτικά υλικά και λοιπά ογκώδη αντικείµενα. 

Από την επέκταση του νεότερου ΧΑ∆Α προς τα ανατολικά έχει σκεπαστεί και 

τµήµα της περίφραξης της πρώην αµερικάνικης βάσης, µε αποτέλεσµα την 

προσέγγιση στο σηµείο αυτό του παλαιού και του νεότερου ΧΑ∆Α. Στους 2 

ΧΑ∆Α δεν υπήρχε υδροφόρα ή άλλο µέτρο πυρασφάλειας. 

Επιπλέον, εκτός από τους δύο αυτούς ΧΑ∆Α και βορειότερα αυτών 

(πέραν ρέµατος), διαπιστώθηκε η ύπαρξη εκτεταµένων επιχωµατώσεων, 

εντός του δηµόσιου κτήµατος αλλά και σε όµορους ιδιωτικούς χώρους, µε 

αποτέλεσµα τη συστηµατική αλλοίωση του αναγλύφου και την κατά τόπους 

επίχωση και ενδεχοµένως εξαφάνιση των υδρογραφικών σχηµατισµών -

ρεµάτων και της παραρεµάτιας περιοχής. 

Τέλος διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πρόχειρες κατασκευές – κατοικίες 

αλλά και εγκατεστηµένα τροχόσπιτα ανάµεσα στα όρια του Πολιτιστικού 

Κέντρου και του νεότερου ΧΑ∆Α, εντός ή πλησίον πιθανής κοίτης ρέµατος. 

Β) Εισηγήσεις προς άµεση ενέργεια 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 

παραπάνω αυθαίρετες επεµβάσεις και ιδίως οι ΧΑ∆Α, που αφενός 

αλλοιώνουν τη µορφή, υποβαθµίζουν και καταστρέφουν το δηµόσιο κτήµα και 

τον εντός αυτού κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο αφετέρου είναι επικίνδυνες για 

τη δηµόσια υγεία, έχουν ξεκινήσει από µακρό χρονικό διάστηµα1 ο Συνήγορος 

του Πολίτη παρακαλεί όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες για τις άµεσες 

ενέργειές τους ως εξής: 

                                                 
1 ∆ιαµαρτυρίες πολιτών και έγγραφα της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ της Ν.Α Ανατολικής Αττικής και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσία διαπιστώνουν το πρόβληµα των αυθαίρετων επεµβάσεων στο 
∆ηµόσιο κτήµα εντός της Α και Β ζώνης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Μπρεξίζας 
και στην γύρω περιοχή ήδη από το 1996 
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• Την έκδοση απόφασης παύσης λειτουργίας και για τους δύο ΧΑ∆Α 

από το Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής και οριστικό κλείσιµο των χώρων 

µε αποκοπή της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτούς (ανάχωµα, 

τοποθέτηση µπάρας κ.λ.π.). Επί του προκειµένου σηµειώνεται ότι ο 

χώρος πρόσβασης προς τον νεότερο ΧΑ∆Α για να θεωρηθεί ως δρόµος, 

που εξυπηρετεί τις ανάγκες του δήµου εντός των διοικητικών του ορίων, 

κατά το άρθρο 4 του ν. 3155/55, και να αποτελέσει κοινής χρήσεως και 

εκτός συναλλαγής πράγµα θα πρέπει να έχει αποκτήσει την ιδιότητα του 

κοινοχρήστου και εκτός συναλλαγής πράγµατος, είτε µε τη βούληση της 

πολιτείας ή να έχει καταστεί κοινόχρηστος όπως έχει παγίως κριθεί από 

τη νοµολογία των αρµοδίων δικαστηρίων (υπ. αρ. 1256/1-3-2005 

εγκύκλιος Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε/ ∆.Ο.Ο.Κ.)  

• Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής να επιβεβαιώσει τα 

διοικητικά όρια του ∆ήµου της Νέας Μάκρης, που αµφισβητήθηκαν 

προφορικώς σε σχέση µε τους 2 ΧΑ∆Α.  

• Το Τµήµα Αυθαιρέτων της ∆/νσης Πολεοδοµίας της Ν.Α. Ανατολικής 

Αττικής να τηρήσει την διαδικασία περί αυθαιρέτων κατασκευών για τον 

παλαιό ΧΑ∆Α κατόπιν της από 5-2-2009 έκθεσης αυτοψίας και να 

τηρήσει τη διαδικασία περί αυθαιρέτων κατασκευών, για τον νεότερο 

ΧΑ∆Α αλλά και τις συνεχιζόµενες επιχωµατώσεις στις όµορες του 

∆ηµόσιου Κτήµατος ιδιωτικές εκτάσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο Π.∆. 267/21-8-1998 (έκθεση αυτοψίας, επιβολή προστίµων κ.λ.π.), 

κοινοποιώντας τις σχετικές εκθέσεις. Επιπλέον να τηρήσει τη διαδικασία 

περί αυθαιρέτων για τις κατασκευές – κατοικίες και τα τροχόσπιτα 

που βρίσκονται ανάµεσα στο Πολιτιστικό Κέντρο και το νεότερο ΧΑ∆Α. 

• Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής, σε συνέχεια 

του µε αρ. πρωτ. 3091/27-5-2009 εγγράφου της, να ενηµερώσει την 

Ανεξάρτητη Αρχή και τους λοιπούς φορείς σχετικά µε την εξέλιξη της 

διαδικασίας ανάθεσης µελέτης για την οριοθέτηση του ρέµατος 

«Ροκφέλλερ», µε ταυτόχρονη κατάρτιση ΜΠΕ.  

• Η Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής να υλοποιήσει επί του 

εδάφους τα όρια του ∆ηµόσιου Κτήµατος και να λάβει όλα τα αναγκαία 

µέτρα ώστε να διαφυλαχθεί η περαιτέρω επίχωση, απόρριψη πάσης 
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φύσης υλικών και υποβάθµιση του ∆ηµόσιου Κτήµατος, ενδεχοµένως µε 

περίφραξη αυτού. 

• Η Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής να προχωρήσει στην έκδοση 

των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, καθορισµού αποζηµίωσης 

αυθαίρετης χρήσης και άσκηση ποινικής δίωξης (ΥΠ. ΟΙΚ. 

1060572/6513/Α0010/ΠΟΛ1179/27-6-2001) για το σύνολο των  

αυθαίρετων επεµβάσεων στο ∆ηµόσιο Κτήµα. 

• Ο ∆ήµος Νέας Μάκρης να προβεί στη λήψη όλων των µέτρων πρόληψης 

και αντιµετώπισης πυρκαγιών τα οποία αναφέρονται στην εγκύκλιο 

39/2000 του ΥΠΕΧΩ∆Ε και στην Πυροσβεστική ∆ιάταξη 9/2000 ΦΕΚ 

1459 Β’ 

• Ο ∆ήµος Νέας Μάκρης να ενηµερώσει για την εξέλιξη µετά τις υπ. αρ. 

47/2009 και 48/2009 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 

ανάθεση µελετών τοπογραφικής αποτύπωσης και αποκατάστασης του 

ΧΑ∆Α εντός του χώρου της πρώην αµερικάνικης βάσης. Επί του 

προκειµένου επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να ανατεθεί και µελέτη 

τοπογραφικής αποτύπωσης και αποκατάστασης του νεότερου ΧΑ∆Α 

διότι, όπως έχει επανειληµµένα τονίσει ο Συνήγορος του Πολίτη, ο ∆ήµος 

φέρεται ότι, βασιζόµενος στο έγγραφο της ΚΕ∆ (αρ. πρωτ. 7265/732/2-7-

2008 έγγραφό της), δηµιούργησε de facto ένα νέο ΧΑ∆Α για να θάβει τα 

κλαδιά, παρά το ότι απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων 

σε οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη (Ν.1650/86, Ν.3010/2002, 

ΥΑ/50910/2727/03). Επιπλέον επισηµαίνεται ότι όπως προκύπτει από το 

αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/ 23897/1246/16-3-2009 έγγραφο 

της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και το µε 

αρ. πρωτ. 276/09/28-1-2009 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος της 

Ν.Α. Ανατολικής Αττικής, λόγω της ιδιαιτερότητας της εν λόγω περιοχής 

(γειτνίαση µε ένα από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της 

Αττικής), κρίνεται αναγκαία όχι απλώς η αποκατάσταση των εν λόγω 

ΧΑ∆Α, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. 109974/3106 εγκύκλιο 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία καθορίστηκαν «Πρότυπες προδιαγραφές 

τεχνικής µελέτης αποκατάστασης ΧΑ∆Α», αλλά η αποµάκρυνση των 
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στερεών αποβλήτων και η αποκατάσταση του χώρου στην φυσική 

του κατάσταση. 

• Η Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου να προχωρήσει στην ανάκληση της 

µε αρ. πρωτ. 7265/732/2-7-2008 απόφαση της, µε την οποία εγκρίθηκε η 

προσωρινή εναπόθεση των κλαδιών, καθώς όπως επισηµάνθηκε είναι 

αναρµόδια να εγκρίνει τέτοιου είδους δραστηριότητα. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για τις σχετικές απαντήσεις σας 

και την ενεργοποίησή σας για την οριστική επίλυση του προβλήµατος. 

Συµπληρωµατικά µε τα ανωτέρω, η Β’ Εφορεία Προϊστορικών -

Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής 

παρακαλούνται να ενηµερώσουν άµεσα τον Συνήγορο του Πολίτη για το 

ιστορικό των τυχόν ενεργειών τους µε αποδέκτη τον ∆ήµο Νέας Μάκρης, 

αναφορικά µε τους παραπάνω ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης στερεών 

αποβλήτων και τις αυθαίρετες επιχωµατώσεις στην περιοχή, κατά το χρονικό 

διάστηµα από τη δηµιουργία του προβλήµατος στα µέσα της δεκαετίας του ‘90 

έως σήµερα, αποστέλλοντας στην Αρχή αντίγραφα των σχετικών εγγράφων 

και στοιχείων. 

 

 

Mε τιµή 

 

Χρύσα Χατζή 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 
 
 
 


