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ΘΕΜΑ: Λειτουργία παράνομων χωματερών στα όρια του Δήμου Δοξάτου  
 

Επειδή επανειλημμένως ο  δήμος μας έχει οχληθεί μεταξύ άλλων και από τις αρμόδιες 
Εισαγγελικές Αρχές για την ύπαρξη παράνομων χωματερών και τις επιπτώσεις αυτών στην υγεία των 
κατοίκων  μέσω της επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις 
δικές σας ενέργειες σχετικά με τις χωματερές που έχουν δημιουργηθεί εδώ και 30 χρόνια, ίσως και 
παραπάνω. 

Η υποβολή εξ’  ύμων  αιτήματος προς τον δήμο Δοξάτου σχετικά με την απομάκρυνση των 
χωματερών, ενέργεια που απαιτεί  τεράστιο οικονομικό κόστος τόσο για την απομάκρυνση τους, όσο 
και την αποθήκευσή τους, είναι ένας στρουθοκαμηλισμός με δεδομένο ότι είναι γνωστό ότι δεν 
υπάρχουν αυτές οι οικονομικές δυνατότητες στον δήμο μας, ο οποίος θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
επιβαρύνεται έτι περαιτέρω με τα πρόστιμα που του επιβάλλονται για παράλειψη ενεργειών τις οποίες 
δεν δύναται να πραγματοποιήσει. 

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου, 
προσπαθούμε να αστυνομεύσουμε τις περιοχές επιβάλλοντας πρόστιμα στους παραβάτες. Υπάρχουν 
όμως και χωματερές ή χώροι διαχείρισης απορριμμάτων στα όρια του δήμου μας για τις οποίες δεν 
έχουμε καμία απολύτως πληροφορία για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την διασφάλιση της 
νομιμότητας, όσον αφορά την λειτουργία τους. Συνεπώς δεν γνωρίζουμε τι ενέργειες έχετε 
πραγματοποιήσει τόσο για τον έλεγχο της διακίνησης απορριμμάτων από νόμιμη μονάδα που 
δραστηριοποιείται στον δήμο μας όσο και για τον  έλεγχο χωματερών  σε ιδιωτικούς χώρους στις 
οποίες μάλιστα γίνεται και προσπάθεια  επικάλυψης των απορριμμάτων, δεν ξέρω με ευθύνη τίνος, 
όπως έχει παρατηρηθεί σε αγρόκτημα πλησίον της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων, όπου 
μεταφέρονται πάσης φύσεως απόβλητα, μπάζα, απορρίμματα, οικοσκευές, και ακολούθως 
επικαλύπτονται δημιουργώντας μια απαράδεκτη κατάσταση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τόσο την 
περιβαλλοντική όσο και την αισθητική υποβάθμιση της περιοχής. Στο συγκεκριμένο αγρόκτημα 
μεταφέρονται απόβλητα όχι μόνο από κατοίκους του δήμου μας αλλά και από όλη την Περιφερειακή 
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Ενότητα Δράμας, χωρίς να είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν  ενθαρρύνονται για την δράση τους αυτή, 
από συγκεκριμένα πρόσωπα. 

Θα θέλαμε λοιπόν την ευαισθησία που επιδεικνύετε  σε ανώνυμες καταγγελίες (οι οποίες 
αποδεικνύονται πραγματικά ανώνυμες διότι φέρουν υπογραφή ανύπαρκτου καταγγέλλοντος) εναντίον 
του δήμου μας, να την επιδείξετε για το κοινωνικό συμφέρον, προς κάθε κατεύθυνση. 

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, τόσο με την ενημέρωση των δημοτών μας, που το 
θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, όσο και με κατασταλτικά μέτρα (πρόστιμα) σε συνεργασία πάντα με 
το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.  Παράλληλα, θα επιχειρούμε με παρεμβάσεις τόσο  προληπτικές όσο 
και αποκατάστασης των χώρων όπου υπάρχουν χωματερές,  να απαλλαγούμε από αυτό το τεράστιο 
πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τον δήμο μας εδώ και πολλά έτη. 

Για την επίλυση του τεράστιου αυτού προβλήματος, προσβλέπουμε σε μια συνεργασία που θα 
αποδειχθεί αποτελεσματικότερη από την πρακτική επιβολής προστίμων στον Δήμο.    
 
 
         

Ο Δήμαρχος Δήμου Δοξάτου 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  
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