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ΘΕΜΑ: Διαβούλευση περί υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής-Λατομεία
Σχετ. 11.112/26-10-2017 κας Περιφερειάρχου
Aξιότιμη Κυρία Περιφερειάρχα,
αγαπητή φίλη Ρένα,
η βοήθειά σου σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Φυλής είναι δεδομένη,
κάτι που έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα από το Δημοτικό Συμβούλιο, τους δημότες κι εμένα
προσωπικά.
Επίσης ως Δήμος που έχει επιλύσει για πάνω από σαράντα χρόνια το πρόβλημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής κατανοούμε τη σημασία και τις
δυσκολίες του θέματος.
Αναφορικά με την πρόσκλησή σου για διαβούλευση σχετικά με το λατομείο
Μουσαμά, εν όψει της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σου τα
εξής:
Α) Το λατομείο ΜΟΥΣΑΜΑ βρίσκεται πλησίον του οικιστικού ιστού του Δήμου
Φυλής, αλλά και των Δήμων Αγίων Αναργύρων Καματερού και πλησίον του θεάτρου
Πέτρας της Πετρούπολης
Β) βρίσκεται σε ζώνη προστασίας Α΄, καθόσον είναι εντός του ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ,
συνέχεια του ορεινού όγκου της Πάρνηθας και συνεπώς σε προστατευμένη περιοχή
Γ) Η κοινωνική ανοχή έχει πλέον εξαντληθεί στην περιοχή μας, μετά από 40 και
πλέον έτη που εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της Αττικής και όχι μόνο, με ταυτόχρονη
υποβάθμιση του περιβάλλοντος (εδάφους, υπεδάφους , αέρα), η οποία μάλιστα έχει
ξεπεράσει τα όρια του Δήμου Φυλής, οχλούσα σοβαρά και τους γύρω Δήμους Αγίων
Αναργύρων- Καματερού, Πετρούπολης
Δ) Η πρόβλεψη του λατομείου ΜΟΥΣΑΜΑ ως χώρου κατάλληλου για ΟΕΔΑ από
τον Ν. 3164/2003, ήταν παντελώς έωλη, και αυθαίρετη
Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν είναι δυνατό να γίνει
δεκτή καμία χρήση του Λατομείου Μουσαμά ως χώρου διαχείρισης απορριμμάτων.
Ο Δήμος Φυλής πρόσφερε ήδη πολλά. Με δεδομένη την προτροπή της «Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Αναφορών», που ζητούσε την άρση της περιβαλλοντικής καταστροφής
χαρακτηρίζοντας την περιοχή «ως μνημείο περιβαλλοντικού χάους» επιβάλλεται να
απενταχθεί από τους σχεδιασμούς για ΧΥΤΥ το νταμάρι του Μουσαμά, να κηρυχθεί
η περιοχή αναδασωτέα και να αποκατασταθεί το ανάγλυφο της, ως ελάχιστη
συνεισφορά στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής έχει αποφασίσει να προχωρήσει, άμεσα, στη
δεντροφύτευση του Λατομείου με τη βοήθεια των σχολείων και των μαζικών φορέων
του Δήμου, ώστε να μετατραπεί σε χώρο πρασίνου.
Με αυτές τις σκέψεις, σε ευχαριστούμε που μας έδωσες την ευκαιρία να εκφράσουμε
τις απόψεις μας και είμαστε βέβαιοι ότι και σε αυτή την υπόθεση θα σε έχουμε στο
πλευρό μας.

