
 

   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Απόσπασμα Πρακτικού  

Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
     7ης    Συνεδρίασης 

Ημερομηνία Συνεδρίασης  23.04.2021 

Ημέρα & Ώρα Παρασκευή, 19:00 

Αριθμός Πρόσκλησης 6416/2021 

Ημερομηνία Επίδοσης 19.04.2021 

Αριθμός Μελών 27 

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Aδάμης Ιωάννης (Πρόεδρος) 
2. Περράκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος) 
3. Ιατρού Σωτήρης (Γραμματέας) 
4. Ζαγουρής Χαράλαμπος  
5. Αργεντίνη Ασπασία 
6. Κωστάλας Αντώνης 
7. Τσίκλος Παναγιώτης 
8. Κανελλοπούλου Ελένη 
9. Βελετάκου Ευαγγελία  
10. Πάλλη Δήμητρα 
11. Στουραΐτης Ηλίας 
12. Λεβαντής Κωνσταντίνος 
13. Μακροδημήτρης Αθανάσιος 
14. Αδάμης Γεώργιος  
15. Αθανασίου Κων/νος 
16. Μακρή Αρετούσα  
17. Ρόζης Σταύρος 
18. Παρασκευής Ιωάννης 
19. Κρητικός Σταύρος 
20. Άμαντος Κωνσταντίνος 
21. Μάσκουλη Ιωάννα 
22. Ιατρού Σταύρος 
23. Αθανασίου Παναγιώτης 
24. Παμφίλης Απόστολος 
25. Μπαμπλιάς Στέφανος 

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
       1. Λουκάς Δημήτρης 
       2.Αντωνίου Αναστάσιος 
       

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 7ης  Συνεδρίασης 

με τηλεδιάσκεψη, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί, 

παρόντες  ήταν  οι πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας 

Νικήτας και της Κοινότητας Λαυρεωτικής, κ. Πρεβενάς Αλέξιος, ενώ   εκ μέρους του Προέδρου του 

Κοινοτικού  Συμβουλίου της Κοινότητας Κερατέας, κ. Ζορμπά Απόστολου παρευρίσκετο ο Κοινοτικός 

Σύμβουλος κ. Γιώργος Χατζηδιαμαντής, έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 8 

του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με τον Αρ. Εγκυκλίου 40 (αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020) του Υπουργείου 

Εσωτερικών όσον αφορά την συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης. Παρούσα ήταν και η υπάλληλος κ. 

Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.  
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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση – συζήτηση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Δημοτικής 

Αρχής σε σχέση με το σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής, για το θέμα των 

απορριμμάτων». 

Αριθμός Απόφασης: 29/2021 

Ο  κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος  το 1ο θέμα αναφέρει ότι με την υπ. αριθ. πρωτ. 

6417/19-04-2021 εισήγησή του, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προς τον κ. Πρόεδρο και τα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, διαβιβάζει   τα ακόλουθα:  

   «Η δημοτική ενότητα της Κερατέας έχει υποστεί  στο παρελθόν την απολύτως άδικη και περιβαλλοντικά 

καταστροφική απόφαση της τότε πολιτικής ηγεσίας για δημιουργία ΧΥΤΑ στο Ομβριόκαστρο. 

Ο επί 128 ημέρες αγώνας των πολιτών, ο αγώνας της τότε δημοτικής αρχής και η ενότητα που επέδειξαν 

όλες οι παρατάξεις αλλά και οι συλλογικότητες απέτρεψαν αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα. Το 

απέτρεψαν οριστικά και αμετάκλητα. Το απέτρεψαν όχι μόνον ως απόφαση, αλλά ακόμη και ως ιδέα. 

Η Κερατέα από το 2011, προς όφελος του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής των δημοτών, προς όφελος 

της ταυτότητάς της και της φυσιογνωμίας της,  έκλεισε την πόρτα σε αυτού του είδους τις ιδέες, σκέψεις ή 

συζητήσεις 

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα διασπείρονται φήμες περί  νέου ανοίγματος του ζητήματος αυτού, 

προσκαλούμε σε Δημοτικό Συμβούλιο με ένα και μοναδικό θέμα, προκειμένου να αναλυθεί  όλο το σχέδιο 

της πολιτικής διαχείρισης απορριμμάτων της Δημοτικής Αρχής, ώστε αφενός να υπάρξει αναλυτική 

ενημέρωση προς τους δημότες, αφετέρου να αρθεί και ο παραμικρός φόβος που προκαλούν αυτές οι 

απολύτως ανυπόστατες φήμες για τέτοιου είδους εξελίξεις. 

Για την πληρέστερη και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των πολιτών και δεδομένου ότι τα δημοτικά 

συμβούλια λόγω της πανδημίας διενεργούνται με τηλεδιάσκεψη και όχι ανοικτά και δημόσια, το 

συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Παράκτιο».   

 

    Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δημήτρης Λουκάς, οποίος 

τονίζοντας πρωταρχικά την αντίθεσή του στη χωροθέτηση Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας 

στο Δήμο Λαυρεωτικής, κατόπιν αναφέρθηκε στην ιστορική διάσταση του θέματος και στα 

όσα είχαν προηγηθεί στον αγώνα κατά της εγκατάστασης απορριμμάτων στο πρώην 

δήμο Κερατέας. Ακολούθως ανέπτυξε αναλυτικά στο Σώμα τις δράσεις που πρόκειται να 

εφαρμοστούν από το Δήμο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και επισήμανε το γεγονός 

ότι έγινε η μετάδοση του συμβουλίου ζωντανά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας Παράκτιος, 

ακριβώς ώστε να ενημερωθούν σωστά και με διαφάνεια όλοι οι πολίτες επί του 

σημαντικού αυτού θέματος. 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων ως εξής: 

Ο κ. Σταύρος Ιατρού επικεφαλής της παράταξης «Ελεύθερες Πόλεις Καμάριζα – Κερατέα-

Λαύριο», ανέφερε ότι, με επιστολή του στα θεσμικά όργανο του Δήμου, και με δημόσια 

ανακοίνωσή του στις 18 Απριλίου, 10 χρόνια από την αποχώρηση των ΜΑΤ από την 

Κερατέα, έθεσε το θέμα, ότι η Περιφέρεια Αττικής, αναρμοδίως (αρμοδιότητα έχει ο 
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ΕΔΣΝΑ)  προχώρησε ήδη, σε ενημέρωση στο αρμόδιο Υπουργείο, και σε τηλεσυσκέψεις 

με τους Δημάρχους Αττικής και χωριστά  της Ν.Α. Αττικής, όπου παρουσίασε  το νέο 

Περιφερειακό Σχεδιασμό  Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής που καταργεί τον υπάρχοντα. 

Ενημέρωσε ότι κάποιοι επιχειρούν να φέρουν θέμα ΟΕΔΑ για Κερατέα και Λαυρεωτική και 

ζήτησε διευκρινήσεις. Ανέφερε τέλος ότι ο αγώνας της Κερατέας, είναι παρακαταθήκη και 

κανένας δεν θα ανατρέψει το αποτέλεσμά του, όμως το θέμα αυτό θα παραμείνει ανοιχτό 

όσο υπάρχει ο νόμος 3164/2003 με τις τροποποιήσεις του, τον οποίο προτείνει   την 

άμεση κατάργησή του όπως και  διαφωνεί  στη   χωροθέτηση πάρκου κυκλικής οικονομίας 

στο Δήμο Λαυρεωτικής. Ανέφερε τέλος ότι θα ησυχάσουμε μόνο αν καταργηθεί αυτός ο 

νόμος και οι τροποποιήσεις του. 

O  κ. Λεβαντής Κωνσταντίνος επικεφαλής της παράταξης «Νέα   Εποχή», ανέφερε ότι θα 

πρέπει να γίνει χωροθέτηση και των εννέα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και μόνο 

τότε να προχωρήσουμε στη Μονάδα επεξεργασίας Βιοαποβλήτων. Επίσης ανέφερε ότι 

είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε χωροθέτηση Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας. 

Η κ. Αρετούσα Μακρή επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», ανέφερε 

ότι θα πρέπει να ζητηθεί από την Περιφέρεια αντίγραφο νέου σχεδίου διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων και εκφράζει την αντίθεσή της σε εγκαταστάσεις - εργοστάσια Πάρκου 

Κυκλικής Οικονομίας. 

Ο κ. Σταύρος Κρητικός επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Πρωτοπορία Καμάριζα – 

Κερατέα-Λαύριο» στηρίζει το σχεδιασμό χωριστής συλλογής μίας μονάδας Βιοαποβλήτων 

στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωροθέτησης κλίμακας και συνολικού 

Σχεδιασμού στην Αττική και εκφράζει την αντίθεσή του σε χωροθέτηση Πάρκου Κυκλικής 

Οικονομίας. 

Ο κ. Απόστολος Παμφίλης επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν 

συμφωνεί με την τοπική διαχείριση των απορριμμάτων θεωρεί σωστό τον Κεντρικό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και συμφωνεί με την ανακύκλωση διαλογή στην 

πηγή και τη μηχανική βιολογική επεξεργασία. 

                                                                        

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε το Σώμα όπως ψηφίσει σχετικά.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

 Την εισήγηση του  κ. Προέδρου 
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 Το άρθρο 74 παρ. 8 του Ν.4555/2018 και  τον Αρ. Εγκυκλίου 40 

(αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ: 6417/19-04-2021 εισηγητικό έγγραφο του Δημάρχου 

Λαυρεωτικής του  Δήμου Λαυρεωτικής 

 

 

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εκφράζει την αντίθεσή του, σε οποιαδήποτε χωροθέτηση μονάδας επεξεργασίας 

απορριμμάτων, σε  χώρο που ορίσθηκε στο ν.3164/2003, όπως τροποποιήθηκε  

κάτι που αποτελεί σεβασμό  και παρακαταθήκη στον νικηφόρο αγώνα της 

Κερατέας, καθώς και την αντίθεσή του σε  χωροθέτηση Πάρκου Κυκλικής 

Οικονομίας (μονάδα κεντρικής επεξεργασίας απορριμμάτων Ν.Α. Αττικής), στο 

Δήμο Λαυρεωτικής. 

 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά. 

 

 

 

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 29/2021 και 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

          

 

 

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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