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Θέμα: Δημιουργία Άτυπης Χωματερής στην Οδό Αγ. Αιμιλιανού 

 

Κε Δήμαρχε, 

 

Θέλω να αναφερθώ στo θέμα παράνομης χωματερής του Αγίου Αιμιλιανού, το οποίο 

μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν και είχε ήδη επισημανθεί στον προηγούμενο 

δήμαρχο Κρανιδίου, καθώς και σε εσάς και τον κ. Λάμπρου, αλλά χωρίς να υπάρχει 

κανένα αποτέλεσμα. 

 

Συγκεκριμένα, στην οδό Αγίου Αιμιλιανού, ερχόμενοι από τον δρόμο του Πόρτο Χελίου και 

στο ύψος του κτήματος Κυριακού, απέναντι και δεξιά του δρόμου, υπάρχουν πεταμένα 

μπάζα και σκουπίδια, σε μεγάλη έκταση και σε ένα τεράστιο οικόπεδο διαμορφωμένο 

ειδικά γι' αυτό το σκοπό.  Αξίζει να το δείτε! 
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Προφανώς ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου  εδώ και μερικά χρόνια βάζει και βγάζει μπάζα ή 

«ανέχεται»  να μπαίνουν και να βγαίνουν μπάζα από όλες τις ανεγειρόμενες οικοδομές της 

περιοχής, με απαράδεκτο και προκλητικό τρόπο, που δείχνει ότι πρέπει να έχει εξασφαλίσει 

κάποια άδεια ή έστω την ανοχή των αρχών. Αυτό γίνεται σε μια περιοχή που δίπλα της 

υπάρχουν κατοικίες και ιδιοκτησίες και πάνω σε ένα πολυσύχναστο κεντρικό και τουριστικό 

δρόμο, κάτι που θεωρούμε αδιανόητο.   

 

Μια δε και έχει γίνει η αρχή με τα μπάζα, φαίνεται να μην υπάρχει τέλος, αφού και πολλοί 

άλλοι μιμούμενοι εναποθέτουν τα σκουπίδια τους εκεί , βλέποντας ότι πρόκειται για 

αφύλακτο σκουπιδότοπο "μόστρα", θέλοντας να τονίσουν και αυτοί την παρουσία τους, 

πετώντας ότι άχρηστο και ότι τους περισσεύει. Το θέαμα από τον δρόμο για όσους 

πηγαίνουν ή έρχονται στον Αγιο Αιμιλιανό είναι εντελώς απαράδεκτο και τριτοκοσμικό. 

 Ποια λογική αλήθεια οδηγεί τον ιδιοκτήτη να διαμορφώνει απροκάλυπτα μια τέτοια 

κατάσταση και ποια είναι η λογική του δήμου που ανέχεται ή και να επιβάλει  αυτήν την 

κατάσταση (αν πράγματι πρόκειται για αδειοδοτημένη χωματερή μπαζών και σκουπιδιών);   

 

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν πράγματι  η συγκεκριμένη  ιδιοκτησία έχει νόμιμη 

άδεια εναπόθεσης μπαζών και αν είναι νόμιμο να βρίσκεται εν μέσω κατοικημένης 

περιοχής. 

Είναι ντροπή να απασχολούμε εσάς και τις υπηρεσίες του Δήμου με θέματα που είναι 

αυτονόητα και θα μπορούσαν να επιλύονται άμεσα από εσάς, χωρίς την παρέμβαση 

πολιτών και φορέων.  

 

 

Με τιμή 

 

Κωστής Λιανάς 

Πρόεδρος 

 

ΥΓ. Επισυνάπτονται πρόσφατες φωτογραφίες του οικοπέδου 

 


