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Η αναφορά  

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του (ν. 
3094/2003) διερεύνησε υπόθεση, σχετικά µε τη µη σχεδιασµένη απόρριψη και 
καύση των στερεών αποβλήτων από το ∆ήµο Ν. Μάκρης εντός του χώρου 
της πρώην Αµερικάνικης Βάσης Ν. Μάκρης. Από την υπόθεση ανακύπτουν 
επίσης ερωτήµατα σχετικά µε εκτεταµένες επιχωµατώσεις επί του ρέµατος 
«Ροκφέλλερ» και µε προβλήµατα υποβάθµισης του αρχαιολογικού χώρου και 
των µνηµείων της περιοχής Μπρεξίζας Νέας Μάκρης Αττικής (ελλιπής 
συντήρηση αρχαιοτήτων και καθυστέρηση ανάδειξής τους). 

Οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη  

Κατά την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι µε ευθύνη του ∆ήµου της Ν. 
Μάκρης (πριν από το 2002) εντός του χώρου της πρώην Αµερικάνικης Βάσης 
λειτουργεί χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης (ΧΑ∆Α), χωρίς : α) να έχουν 
εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες µελέτες, β) να έχουν τηρηθεί οι νόµιµες 
διαδικασίες και, γ) να έχουν ληφθεί τα αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατική 
προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. ∆εν έχουν επίσης 
υλοποιηθεί τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης πυρκαγιών κατά 
παράβαση του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
3010/2002 και του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, µε αποτέλεσµα να 
προκαλείται σοβαρή και συστηµατική ρύπανση του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να σταµατήσει αµέσως η λειτουργία της 
εν λόγω χωµατερής, να επιβληθούν από τον Νοµάρχη οι νόµιµες κυρώσεις 
και να µεριµνήσει ο ∆ήµος Νέας Μάκρης, για την εκπόνηση µελέτης 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του ΧΑ∆Α. 

Η ανταπόκριση της ∆ιοίκησης 

Κατόπιν αυτού η Αρχή ενηµερώθηκε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Νέας 
Μάκρης µε την υπ. αρ. 39/2008/24-1-2008 απόφασή του, αποδέχτηκε το 
κλείσιµο και την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α στο χώρο της πρώην Αµερικάνικης 
Βάσης του ∆ήµου Νέας Μάκρης.  
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Η εξέλιξη: ∆ηµιουργία πρόσθετου ΧΑ∆Α 

Ωστόσο στη συνέχεια προέκυψε ότι από τον Ιούλιο 2008, ο ∆ήµος Νέας 
Μάκρης έθεσε σε λειτουργία νέα χωµατερή, σε άλλη θέση, βόρεια του 
δηµόσιου κτήµατος εντός της Β΄ζώνης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου 
της Μπρέξιζας, µε άδεια που δόθηκε από την ΚΕ∆, µε το µε αρ. πρωτ. 
7265/732/2-7-2008 έγγραφό της, σύµφωνα µε το οποίο «...εγκρίνουµε την 
προσωρινή εναπόθεση των κλαδιών...σε τµήµα του ∆ηµοσίου Ακινήτου...µετά 
το πέρας της θερινής περιόδου και όχι πλέον της 30/10/2008 θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί η αποκοµιδή των εναποτεθέντων κλαδιών...».  

Οι πρόσθετες διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε κατ΄ αρχήν να ολοκληρωθεί η 
αποκατάσταση του προϋφιστάµενου ΧΑ∆Α (σύνταξη τεχνικής µελέτης 
αποκατάστασης του ΧΑ∆Α, έκδοση απόφασης παύσης λειτουργίας και 
οριστικό κλείσιµο του χώρου). Επίσης ο Συνήγορος ζήτησε να σταµατήσει να 
λειτουργεί η νέα χωµατερή, να επιβληθούν οι νόµιµες κυρώσεις, να εκπονηθεί 
η  µελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης του νέου «ΧΑ∆Α» αλλά και να 
ανακληθεί η µε αρ. πρωτ. 7265/732/2-7-2008 απόφαση της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου, µε την οποία εγκρίθηκε η προσωρινή εναπόθεση 
των κλαδιών, καθώς όπως επισηµάνθηκε είναι αναρµόδια να εγκρίνει τέτοιου 
είδους δραστηριότητα (Σχετικό έγγραφο µε αρ. πρωτ. 20745.07.2/7-1-2009 
του Συνηγόρου του Πολίτη). 

Νεότερα στοιχεία: Η πυρκαγιά 

O Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε στις 21-1-2009 τηλεφωνικές 
καταγγελίες από τους κατοίκους που είχαν προσφύγει σε αυτόν, σύµφωνα µε 
τις οποίες στις 20-1-2009 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον δεύτερο αυτόν ΧΑ∆Α.  

Κατόπιν αυτού ζήτησε ενηµέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Νέας Μάκρης, η οποία είχε σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς, σχετικά µε 
την κατάσταση στο χώρο, το είδος των απορριµµάτων και τα µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν. (Σχετικό έγγραφο µε αρ. πρωτ. 20745.07.4/21-1-2007 του 
Συνηγόρου του Πολίτη). Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να 
διενεργηθεί αυτοψία από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχίας ώστε να 
διαπιστωθεί το µέγεθος του προβλήµατος και να καθοριστούν οι απαιτούµενες 
ενέργειες προς αποκατάσταση του χώρου. (Σχετικό έγγραφο µε αρ. πρωτ. 
20745.07.3/21-1-2007 του Συνηγόρου του Πολίτη). 

Η ανταπόκριση της ∆ιοίκησης στα νεότερα στοιχεία 

Ο ∆ήµος αρνήθηκε ότι έχει δηµιουργήσει δεύτερο ΧΑ∆Α και ανακοίνωσε 
στο Συνήγορο του Πολίτη ότι τα στερεά απόβλητά του διοχετεύονται στον 
ΕΣ∆ΚΝΑ (Ενιαίο Σύνδεσµο ∆ήµων και Κοινοτήτων). Ωστόσο, ο ∆ήµος, 
βασιζόµενος στο έγγραφο της ΚΕ∆, φέρεται να έχει de facto δηµιουργήσει νέο 
ΧΑ∆Α για να θάβει τα κλαδιά, τα οποία επίσης αποτελούν απόβλητα όπως 
επισηµάνθηκε από την Αρχή (Σχετικό έγγραφο µε αρ. πρωτ. 20745.07.5/12-2-
2009  του Συνηγόρου του Πολίτη).  

`Όµως, στον χώρο αυτό δεν θάβονται µόνο κλαδιά, αλλά και πάσης 
φύσεως στερεά απόβλητα (έπιπλα, υλικά κατεδαφίσεων, πλαστικά, δοχεία 
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λιπαντικών κ.α.).  γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται µε την µε αρ. πρωτ. 
106Φ108,6/21-1-2009 απάντηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας 
Μάκρης στο Συνήγορο του Πολίτη, σύµφωνα µε την οποία «...όσον αφορά το 
είδος των απορριµµάτων στον χώρο διαπιστώσαµε ότι ήταν ξερά κλαδιά, 
οικοδοµικά υλικά, παλαιά έπιπλα και στρώµατα...». 

Επιπλέον η ∆/νση Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής, σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 276/09/28-1-09 έγγραφό 
της, διενήργησε αυτοψία στο χώρο βόρεια της πρώην αµερικάνικης βάσης 
στη Νέα Μάκρη. Στην αυτοψία διαπιστώθηκε η λειτουργία ανεξέλεγκτης 
χωµατερής µε ξερά κλαδιά, διάφορα πλαστικά και ξύλινα αντικείµενα, υλικά 
κατεδαφίσεων και ζήτησε «...εντός ενός µηνός...ο ∆ήµος Νέας Μάκρης 
(φερόµενος παραβάτης) και η Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής 
(φερόµενη ιδιοκτήτρια της έκτασης)να µεριµνήσουν για την αποµάκρυνση των 
στερών αποβλήτων και την αποκατάσταση του χώρου στη φυσική του 
κατάσταση... παράλληλα ...να υποβάλλουν εγγράφως τις απόψεις τους 
...σύµφωνα µε το Ν.1650/86...». 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική 
ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Αναµένει ωστόσο να αποκατασταθεί το 
περιβάλλον και να κλείσουν οριστικά και οι δύο χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης 
στερεών αποβλήτων στην έκταση της πρώην Αµερικάνικης Βάσης Ν. Μάκρης. 
Επισηµαίνει, τέλος, και τη δέσµευση της χώρας για την εξάλειψη όλων των 
ΧΑ∆Α µέχρι το τέλος της περασµένης χρονιάς (2008). 
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