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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: «Μαζί» για τον Κορυδαλλό: Απελπιστική η κατάσταση στα 115
στρέμματα-Άρον άρον μπάζωμα από τη δημοτική αρχή
Η δημοτική παράταξη «Μαζί» για τον Κορυδαλλό με δελτίο τύπου στις
16/01/2022 καταγγέλλει την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στα 115
στρέμματα στο Σχιστό καθώς το μέρος λειτουργούσε, όπως αναφέρεται στο
δ.τ. «ως παράνομη χωματερή για δεκαετίες υπό την ανοχή των αρμοδίων».
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο δ.τ. είναι «άγνωστες οι υγειονομικές
επιπτώσεις από το περιεχόμενο των εναποθέσεων στα 115 στρέμματα» και
«Αντί η δημοτική αρχή, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον χώρο, να
προβεί σε μελέτες για την περιβαλλοντική και υγειονομική αποκατάστασή του
γίνεται εκτεταμένο μπάζωμα.»
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης κ Νίκος Κατσούλης τόσο με
επιστολές του, όσο και με παρεμβάσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει
ζητήσει από τον Δήμαρχο ενημέρωση για: Τις σχετικές μελέτες, Τις
περιβαλλοντικές άδειες, Τις προβλέψεις που έχουν γίνει για την διαχείριση
των επικίνδυνων υλικών, Την άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και
ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός.
Και τελειώνει το δ.τ. «Φυσικά δεν λάβαμε απάντηση για τίποτα από τα
παραπάνω. Αντιθέτως ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, στο 17ο Δημοτικό
Συμβούλιο (01.12.2021) τοποθετήθηκε με παρρησία λέγοντας ότι δε
χρειάζονται άδειες για τις εν λόγω παρεμβάσεις, αν και παραδέχτηκε, ότι
ενδέχεται τα υλικά που είχαν αποτεθεί στο παρελθόν να ήταν επικίνδυνα.»
Να θυμίσουμε πως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στις 28/05/2020
παραχώρησε κατά χρήση στο Δήμο Κορυδαλλού, την απαλλοτριωμένη
έκταση

115

στρεμμάτων

στο

Σχιστό

Κορυδαλλού

προκειμένου

να

κατασκευαστεί ένας σημαντικός πόλος αθλητισμού, για το σύνολο του
Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Είναι ενήμεροι για την κατάσταση που επικρατεί στα 115 στρέμματα
στο Σχιστό;
2. Αν ναι, ποια ακριβώς είναι αυτή;
3. Υπάρχουν ειδικές μελέτες και περιβαλλοντικές άδειες χρήσης για το
συγκεκριμένο χώρο και αν ναι, τι ακριβώς προβλέπουν αυτές;
4. Γνωρίζουν αν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά στο χώρο και αν ναι, τι
είδους είναι αυτά;
5. Αν υπάρχουν, έχουν γίνει προβλέψεις για την διαχείριση των
επικίνδυνων υλικών (απόβλητα) και αν ναι, ποιες είναι αυτές;
6. Υπάρχει άδεια διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων;
7. Ισχύει πως γίνεται μπάζωμα στο χώρο;
8. Αν ναι, για ποιο λόγο ελήφθη αυτή η απόφαση και ποιος είναι ο
επιβλέπων μηχανικός;
9. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την αξιοποίηση του
συγκεκριμένου

χώρου,

σε

συνέχεια

της

από

παραχώρησής του κατά χρήση στο δήμο Κορυδαλλού;
Η ερωτώσα βουλευτής
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