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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 25/29-8-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 
Αριθ.αποφ. 171/2016 

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 12/2016 αποφάσεως 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί εγκατάστασης 
προϊόντων κλαδέµατος για κλαδοτεµαχισµό στην 

θέση «Καµπία» Μεγάρων». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                      
29 Αυγούστου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 14831/24-5-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Μαυροειδή Βασιλική 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Σταµούλης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης  
Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οΠρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 163/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Ζάλης Αθανάσιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 24ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 12/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου µας, η οποία έχει ως εξής : 

 
       Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά την διαπίστωση της απαρτίας ο κ. 
Πρόεδρος και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης , κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης της και εισηγούµενος το 2ο  θέµα   του εκτός ηµερήσιας δ/ξεως  που 
αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος κατόπιν οµοφώνου 
αποφάσεως της Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010 
και θέτει υπ’ όψη των µελών της Επιτροπής  της Ποιότητας Ζωής   την από 17-8-2016 
εισήγηση του αναπλ.∆/ντή της ∆/νσης Καθ/τος & Ανακύκλωσης Πρασίνου & 
Εξωτερικών Συνεργείων, κ.∆ηµητρίου Πρωτόπαππα,  στην οποία αναφέρει τα εξής: 

  ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση προϊόντων κλαδέµατος για κλαδοτεµαχισµό στη θέση  
            Καµπία Μεγάρων. 
 κ. Πρόεδρε 
    Ο ∆ήµος µας στη προσπάθεια του να αντιµετωπίσει άµεσα το πρόβληµα των 
υπολειµµάτων της κοπής (δένδρων, κλαδιών, ζιζανίων κ.λ.π.) όπου έχει δηµιουργηθεί 
από την άτακτη και αυθαίρετη εναπόθεση από τους πολίτες σε διάφορα σηµεία της 
πόλης µας, έχει σκοπό να εγκαταστήσει κλαδοτεµαχιστή στη περιοχή Καµπία 
Μεγάρων. 
   Ο χώρος έχει επιλεγεί ως κατάλληλος και για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα διότι 
α) βρίσκεται µακριά από κατοικηµένες περιοχές ,β) στο νέο Γ.Π.Σ. προβλέπεται η 
χρήση και γ) για οικονοµικούς λόγους. 
  Τα προϊόντα του κλαδοτεµαχισµού θα αποµακρύνονται άµεσα προς το ΧΥΤΑ Φυλής 
όπου θα ολοκληρώνεται η διαδικασία αποθήκευσης του παραγόµενου προϊόντος. 
  Το µείζον θέµα χρήζει άµεσης ενέργειας λόγω της µεγάλης ανάγκης για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της δηµόσιας υγείας. 
  Τέλος παρακαλούµε για την άµεση έγκριση της δραστηριότητας.  
 
Συνεπώς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις και αφού είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 
87/7-6-2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει   την εγκατάσταση προϊόντων κλαδέµατος για κλαδοτεµαχισµό 
στην θέση Καµπία Μεγάρων, για τους λόγους που αναφέρει στην εισηγησή του ο 
αναπλ.∆/ντής της ∆/νσης Καθ/τος & Ανακύκλωσης Πρασίνου & Εξωτερικών 
Συνεργείων, κ.∆ηµήτριος  Πρωτόπαππας 
       Β) Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο για λήψη απόφασης 
       Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  12/2016 

----------------- 
 

Το  ∆ηµ. Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αριθ. 12/2016 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας και συζήτησε και αντάλλαξε 
απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις  της ισχύουσας Νοµοθεσίας. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23)  

 
Α) Εγκρίνει την υπ΄ αρίθµ. 12/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής «περί εγκατάστασης προϊόντων κλαδέµατος για κλαδοτεµαχισµό στην θέση 
«Καµπία» Μεγάρων». 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης µειοψηφεί. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζάλης Αθανάσιος. 
 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 171/2016.                            
…………………………………………………………………………………….…….   
     
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 
 ∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο   
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


