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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση Δήμου Θηβαίων σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας radiothiva.gr 

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και προς αποφυγή της παραπληροφόρησης των δημοτών

που επιχειρείται από την ιστοσελίδα  radiothiva.gr,  μέσα από το δημοσίευμα με τίτλο “Παράνομη

Χωματερή στην Τ.Κ.  Νεοχωρακίου”,  καθώς το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν επικεντρώνεται  στο

γεγονός των άμεσων ενεργειών του Δήμου Θηβαίων προς διερεύνηση καταγγελίας που αφορούσε

παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων σε αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Νεοχωρακίου, αλλά στοχοποιεί  –

άγνωστο για ποιο λόγο - τον Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Χατζησταμάτη, γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 

Μετά  από  ενημέρωση  του  Δημάρχου  από  τον  Αντιδήμαρχο  κ.  Κίτσο  Σπυρίδωνα,  που  είχε

προφορική καταγγελία  σχετικά με  εναπόθεση απορριμμάτων σε αγροτική περιοχή του Νεοχωρακίου,

κλιμάκιο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μετέβη στις 22/01/2019 στην αγροτική περιοχή πέριξ

της  χοιροτροφικής  μονάδας  του  ΒΡΑΪΚΟΥ,  για  την  εξακρίβωση  των  αναφερόμενων από  τον

Αντιδήμαρχο. Από την αυτοψία στην γύρω περιοχή  δεν διαπιστώθηκε εναπόθεση απορριμμάτων

πιθανόν λόγω κάλυψης με γαιώδη υλικά (χώμα) και ενημερώθηκε σχετικά ο Δήμαρχος. 

Μετά από περίπου  10 ημέρες και  ειδικότερα  στις 4/2, μετά από εντολή του Δημάρχου,

κλιμάκιο  της   αρμόδιας  υπηρεσίας  του Δήμου  μετέβη    εκ  νέου    στην  ίδια  περιοχή  για  επανάληψη

αυτοψίας  και πράγματι διαπίστωσε ότι εντός περιφραγμένης ιδιοκτησίας (πιθανόν του κ. Βράικου)

έχουν εναποτεθεί απορρίμματα καθώς και λυματολάσπη με παράλληλη επικάλυψη με γαιώδη υλικά.

ΑΜΕΣΑ   οι υπηρεσίες του Δήμου   με έγγραφό τους   (αριθμ. 2260/04-02-19)   ενημέρωσαν την
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και  την  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Θηβών.                         

Την  επομένη  5/2/2019  κλιμάκιο  των  υπηρεσιών  της  ΠΕ  Βοιωτίας,  συνοδευόμενο  από

περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Θηβών, παρουσία υπαλλήλων του Δήμου με τον Αντιδήμαρχο

κ.  Χατζησταμάτη  Ανδρέα (που  ενημερώθηκε  μετά  την  αυτοψία  στις  4/2  καθώς  το  θέμα

χειρίζονταν ο ίδιος ο Δήμαρχος), μετέβησαν στην εν λόγω περιοχή προκειμένου οι υπηρεσίες της

ΠΕ Βοιωτίας να πραγματοποιήσουν αυτοψία και λήψη δειγμάτων για να διαπιστωθεί η προέλευση και

σύσταση των απορριμμάτων και  της λυματολάσπης. Μετά από αυτή την ενέργεια,  αναμένονται  τα

αποτελέσματα  των  αναλύσεων  και  των  ενεργειών  της  ΠΕ  Βοιωτίας.

Σημειώνεται επίσης ότι  στις 22/1/2019 και τις επόμενες ημέρες ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας

Χατζησταμάτης  απουσίαζε  καθώς  συμμετείχε  στο  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  στη  Θεσσαλονίκη,

εκπροσωπώντας τον Δήμο. 

Προς τούτο, ζητάμε από το radiothiva.gr και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πέππα που έχει κάνει

την  ανάρτηση  να  αποκαταστήσει  άμεσα  την  αλήθεια.  Αδυνατούμε  να  καταλάβουμε  τον  λόγο  που

στοχοποιεί τον Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Χατζησταμάτη, αντί να σταθεί  στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες

του Δήμου ενήργησαν άμεσα μετά την καταγγελία και έπραξαν τα δέοντα προκειμένου να διερευνηθεί

το ζήτημα καθώς πρόκειται για θέμα προστασίας περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας.  


