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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 7/2015
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας
Αρ. Αποφ.43

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ενηµέρωση ,συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την µελέτη του έργου
«Έργο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης εξορυχθείσας και εξοφληµένης ανενεργού
περιοχής Μεταλλείου Βωξίτη στη θέση Μαλιαζέζα ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας».
Στη Μάνδρα ,σήµερα στις 16 του µήνα Μαρτίου του έτους 2015 ηµέρα της
εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε
συνεδρίαση δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4129/12.3.2015
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 67 του
Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών
27 παραβρέθηκαν 23 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Λιώρης Γεώργιος
2. Ρόκας Περικλής
3. Κανάκης Γεώργιος
4. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
5. Παπακωνσταντής Μελέτιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. ∆ούκας Αναστάσιος
8. Μουρίκης Ευάγγελος
9. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη
10. Κανάκης Χαράλαµπος
11. Τσαντίλας Γεώργιος
12. Κώνστας Ευάγγελος
13. Γκιόκας Ιωάννης
14. Κώνστα Ελένη
15. Γρίβας Ιωάννης
16. Αδάµ Ιωάννα
17. Κολοβέντζος Παναγιώτης (αποχώρησε µε την έναρξη της συζήτησης του 3ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης)
18. Σαµπάνης Γεώργιος (αποχώρησε µε την έναρξη της συζήτησης του 3ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης)
19. Τώρος Αθανάσιος (αποχώρησε µε την έναρξη της συζήτησης του 3ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης)
20. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
21. Πανωλίασκος Αθανάσιος(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
22. Κανάκης Κωνσταντίνος
23. Θεοδώρου Χαράλαµπος
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ∆ρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλοµοίρα
3. Αδάµ Μελέτιος
4. Κώνστα Αγλαΐα
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας
κος Παχής Νικόλαος µε δικαίωµα ψήφου σε θέµατα που αφορούν την αντίστοιχη
∆ηµοτική Κοινότητα .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ∆ήµαρχο κα
Ιωάννα Κριεκούκη αφού αναφέρθηκε στο 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το
λόγο στη ∆ήµαρχο η οποία έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου α)
την «Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης εξορυχθείσας και εξοφληµένης
ανενεργού περιοχής Μεταλλείου Βωξίτη στη θέση Μαλιαζέζα ∆ήµου ΜάνδραςΕιδυλλίας της οριστικής µεταλλευτικής παραχώρησης ΟΠ196 Αττικής µε χρήση
αυτής ως αποθεσιοθαλάµου για τα αδρανή προϊόντα εκσκαφής της ∆υτικής
επέκτασης της γραµµής 3 του ΜΕΤΡΟ» και β) την µε αριθµ.πρωτ. 2297/13.10.2014
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής σύµφωνα µε
την οποία εγκρίνει την ανωτέρω µελέτη που συντάχθηκε από την ΕΛΛΑΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ , το έργο θα εκτελεστεί από την ίδια εταιρεία και ορίζεται
το ∆ασαρχείο Αιγάλεω ως αρµόδιο για την παρακολούθηση και εποπτεία της
εκτέλεσης εργασιών απόθεσης των αδρανών υλικών και η ∆/νση Αναδασώσεων
Αττικής αρµόδια για τις φυτευτικές εργασίες βλαστητικής αποκατάστασης της
µελετηθείσας έκτασης.»

Αµέσως µετά το λόγο έλαβε η δικηγόρος κα Τσώνου Βασιλική, η οποία κλήθηκε
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το συγκεκριµένο θέµα, αφού παρουσίασε την
υφιστάµενη κατάσταση στο Μελετάνι προχώρησε σε ανάλυση των τεχνικών και
περιβαλλοντικών ζητηµάτων της µελέτης και των όρων της αδειοδότησης

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν και τοποθετήθηκαν ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι όλων των παρατάξεων .

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ληφθεί η
ακόλουθη απόφαση : Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 1) ∆ιαµαρτύρεται έντονα για την µη
ενηµέρωσή του για το σχεδιαζόµενο έργο. 2) Θεωρεί ότι η µελέτη του έργου δεν
διαφυλάσσει την περιβαλλοντική αναβάθµιση του χώρου και δεν διασφαλίζει την
προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων του ∆ήµου. 3)Αποφασίζει να
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αντισταθεί µε κάθε νόµιµο τρόπο στην υλοποίηση του έργου µε τους όρους που
σχεδιάζεται να εκτελεστεί 4) Αποφασίζει να εξουσιοδοτηθεί η ∆ήµαρχος

να

προχωρήσει µε κάθε νόµιµο τρόπο στην ακύρωσης της εκτέλεσης του έργου. 5)
Αποφασίζει να απαιτήσει τον αποχαρακτηρισµό της περιοχής από ΟΕ∆Α και 6)
Αποφασίζει να ενηµερωθούν οι κάτοικοι της Μάνδρας για την σχεδιαζόµενη
παρέµβαση και να οργανωθούν δυναµικές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις
διαµαρτυρίες.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Με 20 ψήφους υπέρ (των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας και του κου
Σαµπάνη Γεώργιου, κου Τώρου Αθανάσιου, κου Κανάκη Κωνσταντίνου και του
Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας κου Παχή Νικόλαου) και 4 ψήφους
κατά (των ∆ηµοτικών Συµβούλων κου Πανωλιάσκου Αθανάσιου, κου Κολοβέντζου
Παναγιώτη, κου ∆ουδέση ∆ηµήτριου και κου Θεοδώρου Χαράλαµπου)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

1. ∆ιαµαρτύρεται έντονα για την µη ενηµέρωσή του για το σχεδιαζόµενο έργο.
2. Θεωρεί ότι η µελέτη του έργου δεν διαφυλάσσει την περιβαλλοντική αναβάθµιση
του χώρου και δεν διασφαλίζει την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων του
∆ήµου.
3.Αποφασίζει να αντισταθεί µε κάθε νόµιµο τρόπο στην υλοποίηση του έργου µε τους
όρους που σχεδιάζεται να εκτελεστεί
4. Αποφασίζει να εξουσιοδοτηθεί η ∆ήµαρχος να προχωρήσει µε κάθε νόµιµο τρόπο
στην ακύρωση εκτέλεσης του έργου
5. Αποφασίζει να απαιτήσει τον αποχαρακτηρισµό της περιοχής από ΟΕ∆Α και
6. Αποφασίζει να ενηµερωθούν οι κάτοικοι του ∆ήµου και ειδικότερα της Μάνδρας
για την σχεδιαζόµενη παρέµβαση και να οργανωθούν δυναµικές κινητοποιήσεις και
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίες
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Η απόφαση πήρε αα 43
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Λιώρης Γεώργιος
Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 17-3-2015
Ο Πρόεδρος

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα µέλη:

1. Παπακωνσταντής Μελέτιος
2. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3. Κώνστας Ευάγγελος
4. Ρόκας Περικλής
5. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη
6. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
7. Κώνστα Ελένη
8. Μουρίκης Ευάγγελος
9. Κανάκης Γεώργιος
10. Κανάκης Χαράλαµπος
11. ∆ούκας Αναστάσιος
12. Γρίβας Ιωάννης
13. Γκιόκας Ιωάννης
14. Αδάµ Ιωάννα
15. Τώρος Αθανάσιος
16. Κολοβέντζος Παναγιώτης
17. Σαµπάνης Γεώργιος
18. Τσαντίλας Γεώργιος
19. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
20. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
21. Κανάκης Κωνσταντίνος
22. Θεοδώρου Χαράλαµπος

