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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ 15/7-6-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 179/2018 
Περί γνώµης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 

επέκταση εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΑΦΟΙ 
ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε.» 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Ιουνίου 2018 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10550/1-6-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής 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 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Γεώργιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 
Καράµπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 

∆ήµας Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος 

Λέλης Μελέτιος Παπαλευθέρης Ελευθ. ∆ρένης Αθανάσιος 

Φυλακτός Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων Κόττας Βασίλειος 
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 

Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Χοροζάνης Αντώνιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ------------------- 

Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 176/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 179/2018 αποφάσεως απεχώρησε η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κα Ρήγα Ελένη. 
����������������������������������.. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 13ο  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της υπ΄αριθ. 305/2014 απόφασή τους, περί: «Γνώµης ∆ηµοτικού 
Σ/λίου για επέκταση δραστηριότητας ανακύκλωσης (επεξεργασία) αποβλήτων 
εκσκαφών κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) της εταιρείας  ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ 
Ο.Ε. στην θέση «Ντόσκουροι» του ∆ήµου Μεγάρων»,  η οποία έχει ως εξής:  

Στο σηµείο αυτό απεχώρησε η ∆ηµοτικός Σύµβουλος κα Ρήγα Ελένη. 
 
«Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 24

ο
  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του το υπ’ αριθ. Πρωτ. 
Φ.22/ΟΙΚ.9743/1055/14-9-2014 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /  ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Πρωτ. 
∆ήµου 20799/10-9-2014) το οποίο έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ «Γνώµη ∆ηµοτικού Συµβουλίου» 
Σχετ.: 1) Το από 30/6/2014 αίτηµα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε. για 

τη χορήγηη άδειας εγκατάστασης µετά από τροποποίηση της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

           2) Την ΚΥΑ Φ.22/2199/162/2013 (ΦΕΚ Β’1185) µε την οποία εγκρίθηκε η 
χορήγηση άδειας εγκατάστασης. 

           3) Την µε α.π. Φ1334/2194/ΠΕΡΙΒ-9/2014 (Α∆Α:7Μ8ΘΟΡΙΚ-Ε04 Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

          4) Το µε α.π. 299/23-2-2012 έγγραφο του ∆ασαρχείου Μεγάρων. 
          5) Η υπ’ αριθ. 11/2013 Απόφαση της Α’θµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ας. 

Αµφισβητήσεων ∆.Αττικής Γεν. ∆/νση ∆ασών και Αγρ. Υποθέσεων, 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

         6) Τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α’ 68). 
Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε 

για τη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση έγκρισης για την 
έκδοση άδειας εγκατάστασης µετά από τροποποίησης της (3) σχετικής, λόγω της 
απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθ. 1344/85 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας 
περιοχής (σχετ. 5), σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 17 του (4) σχετικού νόµου. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την (2) σχετική ΚΥΑ έχει εγκριθεί η χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε.» στα τµήµατα 1 και 2, 
όπως αυτά αναφέρονται στο (4) σχετικό.  Σε συνέχεια των (3) και (5) σχετικών η 
εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΙ ΟΕ» προτίθεται να εγκατασταθεί και στα τµήµατα  
3 και 4, όπως αυτά αναφέρονται στο (4) σχετικό. 

Η εν λόγω δραστηριότητα βρίσκεται στη θέση «ΝΤΟΣΚΟΥΡΟΙ» ∆.Ε. Μεγάρων, 
∆. Μεγάρων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµ.Σ/λίου την υπ’ 
αριθ. 28527/12-12-2014 εισήγηση ∆/ντή της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου 
µας, κ. Ρούσση Ευάγγελου και των υπαλλήλων της κ.κ. Κάµπαξη Κων/νου και Βαλτά 
Αθηνάς,  η οποία έχει ως εξής: 
          «ΘΕΜΑ: «Γνώµη ∆ηµοτικού Συµβουλίου για επέκταση δραστηριότητας 
ανακύκλωσης  (επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
της  εταιρείας ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε στη θέση «Ντόσκουροι» του ∆ήµου 
Μεγάρων.» 
Σχετ: α) Το µε αριθµ. πρωτ. Φ.22/οικ9743/1055/14-8-20104  έγγραφο της ∆/νσης 
Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  
   Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης και Συντονισµού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ζητείται η γνώµη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την επέκταση δραστηριότητας ανακύκλωσης  (επεξεργασίας) 

αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της  εταιρείας ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ 
ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε στη θέση «Ντόσκουροι» του ∆ήµου Μεγάρων.» 
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Α. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρ. 17 του Ν. 3325/2005, ΦΕΚ 68/Α /11-3-2013  
«Ίδρυση και Λειτουργία Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων στο    
πλαίσιο της αειφόρου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»  στην περιοχή (Α) του Π.∆. 
5/13-12-1979, καθώς και σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ  επιτρέπεται  µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων να 
ιδρύονται ή να εκσυγχρονίζονται εγκαταστάσεις που συνδέονται άµεσα µε την 
προστασία του περιβάλλοντος (διαλογή, µεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση 
βιοµηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων), χωρίς περιορισµό ως προς την 
κινητήρια ισχύ του µηχανολογικού εξοπλισµού τους, ύστερα από έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων και γνώµη του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία 
παρέχεται εντός διµήνου.   
    Οµοίως στην περιοχή (Α) του Π.∆. 5/13-12-1979 επιτρέπεται η εγκατάσταση 
(ίδρυση) αποθηκών της περίπτωσης (εε) της παρ. 1γ του άρθρου 2, χωρίς περιορισµό 
ως προς την κινητήρια ισχύ του µηχανολογικού εξοπλισµού τους. ∆ηλαδή η 
αποθήκευση, διαλογή και µηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων 
υλικών σε υπαίθριους ή στεγασµένους  χώρους. 
   Σχετικό µε το θέµα είναι και το άρθρο 40 του Ν. 4030/2011 ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011 ″ 
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης″ (συν. 2). 
   Όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση - που µας απέστειλε η αρµόδια 
υπάλληλος Χρ. Γιαννακίδου της ∆/νσης Ανάπτυξης & Συντονισµού της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις 30-10-2014, ηµεροµηνία κατά την οποία περιήλθαν σε 
γνώση µας τα πλήρη στοιχεία της υπόθεσης - µε θέµα ΄΄Μονάδα Ανακύκλωσης 
(επεξεργασίας) Στερεών και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων(ΑΕΚΚ)  
(συν.3), ΄΄:.δεν αναµένονται και δεν καταγράφονται σηµαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την τροποποίηση της δραστηριότητας ούτε στην ποιότητα του 
αέρα 
και των νερών ούτε στην πανίδα –χλωρίδα της περιοχής ούτε στο µορφολογικό 
ανάγλυφο αυτής, αφού σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι όροι της 
υφιστάµενης ΑΕΠΟ και των τροποποιήσεων αυτής΄΄(σελ. 12) 
   Με την υπ΄αρ. πρωτ. Φ1334/2194/ΠΕΡΙΒ-9/6-6-2014 Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής(συν. 4), τροποποιήθηκαν µερικώς οι 
αρχικές αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και συµπληρώνονται όπως 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 & 2 της σελίδας 4 της Απόφασης. 

Β.  Όπως φαίνεται στο χάρτη Π1(συν. 5) του υπό έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου  
(Γ.Π.Σ.), η ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω δραστηριότητας χαρακτηρίζεται ως ΄΄Ζώνη 
Ειδικών Χρήσεων Ε3΄΄. Η ζώνη Ε3 καθορίζεται στη σελίδα 5 της από 12-5-2014 
Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας 
για την οποία συγκεκριµένα αναφέρεται: ΄΄Ζώνη Ε3. Καθορίζεται ως περιοχή 
εγκατάστασης ΑΠΕ µε εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Στη ζώνη αυτή είναι 
δυνατή η εγκατάσταση µιας δηµοτικής Μονάδας Ανακύκλωσης Πτηνοτροφικών 
Αποβλήτων και ενός ∆ηµοτικού Κέντρου ∆ιαλογής ανακυκλώσιµων υλικών και 
επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων΄΄ (συν. 6). 
    Από το χάρτη ΄΄Προστασία και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος΄΄(συν. 7) του 
εγκεκριµένου ΄΄Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής 2021΄΄ (Ν.4277/2014, ΦΕΚ 
156/Α/1-8-2014), φαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω δραστηριότητας, 
εντάσσεται στους Ορεινούς Όγκους ∆υτικής Αττικής (που είναι υπό µελέτη). 
       Με βάση τα ανωτέρω παρατιθέµενα, θεωρούµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
κατά την εξέταση και την κρίση του επί του αιτήµατος επέκτασης της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας, οφείλει πρωτίστως να λάβει υπόψη τόσο τις 
κατευθύνσεις, τους στόχους και τα µέτρα που θέτει το Ρυθµιστικό Σχέδιο για την 
προστασία των Ορεινών Όγκων της ∆υτικής Αττικής, όσο και το ήδη 
επιβαρυµένο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.   
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Συνηµµένα: 1) Το µε αριθµ. πρωτ. Φ.22/οικ9743/1055/14-8-20104  έγγραφο της  
                          ∆/νσης Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης  
                          και Ανταγωνιστικότητας 
                      2) Άρθρο 40 του Ν. 4030/2011.   
                      3) Τεχνική Έκθεση 

4) Η µε αρ. πρωτ. Φ 1334/2194/ΠΕΡΙΒ-9/6-6-2014 Απόφαση του         
Γενικού  Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

                      5) Χάρτης Π1 του υπό έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 
                      6) Η από 12-5-2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του  
                          Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας 
                      7) Χάρτης ΄΄Προστασία και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος΄΄ του  
                         ΄΄Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής 2021΄΄  
                      8) ∆ορυφορικές εικόνες Google Earth της περιοχής [τρεις (3)]». 

Ακολούθως ο κ. ∆ήµαρχος εισηγείται στα µέλη του ∆ηµοτικού Σ/λίου να 
γνωµοδοτήσουν αρνητικά στην ζητηθείσα επέκταση δραστηριότητας ανακύκλωσης 
(επεξεργασία) αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) της εταιρείας   ΑΦΟΙ 
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε. στην θέση «Ντόσκουροι» του ∆ήµου Μεγάρων 
λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση των εισηγητών υπαλλήλων της ∆/νσης 
Τ.Υ.  του ∆ήµου µας κ.κ. Κάµπαξη Κων/νου και Βαλτά Αθηνάς και του ∆/ντή κ. Ρούσση 
Ευάγγελου   

Tο ∆.Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη του όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και 
αντάλλαξε  απόψεις. 
 Αφού είδε  και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Σ/ΛΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 Α) Αποδέχεται την εισήγηση του κ. ∆ήµάρχου και γνωµοδοτεί αρνητικά για την 
επέκταση δραστηριότητας ανακύκλωσης (επεξεργασία) αποβλήτων εκσκαφών 
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) της εταιρείας  ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε. στην θέση 
«Ντόσκουροι» του ∆ήµου Μεγάρων. 
 Οι ∆ηµοτικοί Σ/λοι Μπερδελής Γεώργιος, Γρίβα Παναγιώτα, Μαργέτης 
Παναγιώτης, Μιχάλαρος Ιωάννης, Πιλίλης Σωτήριος, Μαρινάκης Ιωάννης 
Παπαλευθέρης Ελευθέριος και ∆ρένης Αθανάσιος µειοψηφούν, 
 Οι ∆ηµοτικοί Σ/λοι Μαρινάκης Ιωάννης, Πιλίλης Σωτήριος ∆ρένης Αθανάσιος και 
Παπαλευθέρης Ελευθέριος µειοψηφούν επειδή: «Πρόκειται για δραστηριότητα απόλυτα 
προσφιλή προς το περιβάλλον και επειδή η ανακύκλωση εξαιρείται στις ζώνες 
προστασίας των ορεινών όγκων. 
        Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω 

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθµό 305/2014. 
-------------------------------------- 

 
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη του το υπ’ αριθ. Πρωτ. 

Φ.22/ΟΙΚ.17140/238/12-2-2018 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /  ΓΕΝΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
(Αρ. Πρωτ. ∆ήµου 3456/21-2-2018) το οποίο έχει ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ  «Γνώµη ∆ηµοτικού Συµβουλίου» 
Σχετ.: (1) Το από 23/1/2018 αίτηµα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε. 

για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης µετά από τροποποίηση της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε τα συνηµµενα του έγγραφα. 

           (2) Την ΚΥΑ Φ.22/105697/1241/2016(Α∆Α:619Β4653Ο7-ΖΕΦ)  µε την οποία 
εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας εγκατάστασης. 
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           (3) Την µε α.π. 435/36/Φ12/09.01.2018(Α∆Α:6ΣΑΟΟΡΙΚ-ΛΨ1) Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

          (4) Το µε α.π. 42205/1239/29.05.2017 Πραξη Χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου 
Μεγάρων της ∆/νσης ∆ασών ∆υτικής Αττικής,της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής. 

          (5) Η υπ’ αριθ. πρωτ.84505/2173/25.10.2017 έγγραφο του ∆ασαρχείου 
Μεγάρων.. 

         (6) Το ΄υπ.αρ.πρωτ: 19419/14.12.2017 έγγραφο του Τµήµατος Υπηρεσίας 
∆όµησης,της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μεγαρέων. 

        (7) Το Ν.3325/2005(ΦΕΚ Α’ 68) 
Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε 

για τη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 17 του 
Νόµου 3325/2005,σχετικά µε τη χορήγηση έγκρισης µετά από τροποποίηση της (3) 
σχετικής,λόγω των σχετικών 4,5,6. 

 Ειδικότερα, σύµφωνα µε την (2) σχετική ΚΥΑ έχει εγκριθεί η χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε,η οποία βρίσκεται στη 
θέση <ΝΤΟΣΚΟΥΡΟΙ>,∆.Ε.Μεγάρων,∆.Μεγάρων,Π.Ε. ∆υτικής Αττικής και εκτείνεται 
σε συνολική έκυαση 71,14 στρµµάτων τα οποία αναλύονται σε 5,30 στρ.(τµήµα 
1),43,26505 στρ.(τµήµα 2),20,860 στρ.(τµήµα 3) και 1,710 στρ.(τµήµα 4).. 
Βάση των ανωτέρω σχετικών,η εταιρία <ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΟΕ> προτίθεται 
να επεκταθεί σε ένα νέο τµήµα (5) συνολικού εµβαδού 13.922,29 στρ. εφόσον αυτό 
έχει χαρακτηριστεί πλέον µη δασικό.  Επίσης προτίθεται να αφαιρέσει τµήµα 0,300 
στρεµ. αναδασωτέας έκτασης το οποίο εµπεριέχεται στην ήδη εγκεκριµένη έκταση των 
20,860 στρεµµάτων (τµήµα 3). 

Η συνολική δυναµικότητα παραγωγής της µονάδας δεν πρόκειται να µεταβληθεί 
και παραµένει ίση µε 50.000tn/έτος ή 250tn/ηµέρα. 
 Η  τελική έκταση του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης θα περιλαµβάνει 
συνολικά 84,75705 στρ. τα οποία αναλύονται σε 5,30στρ. (τµήµα 1),  
43,26505στρ.(τµήµα 2),  20,560σρε.(τµήµα 3)  1,710στρ.(τµήµα 4) και 13,922 
στρ.(τµήµα 5)». 

 
Ακολούθως  η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 10754/5-6-2018 εισήγηση της επιτροπής που ορίστηκε 
µε την υπ’ αριθ. οικ. 7886/254/17-4-2018 απόφαση ∆ηµάρχου για την εξέταση της 
αναγκαιότητας επέκτασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΟΕ» και 
αποτελείται από τους κ.κ. Παπαπανούση Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Μεγαρέων, 
Κων/νο Καράµπελα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο και Κάµπαξη Κων/νο, ∆ηµοτικό 
Υπάλληλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό,  η οποία έχει ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: « Εξέταση  αναγκαιότητας για επέκταση δραστηριότητας ανακύκλωσης  
(επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της  εταιρείας 
ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε. στη θέση «Ντόσκουροι» του ∆ήµου Μεγάρων.» 
Σχετ: α) Το µε αριθµ. πρωτ. Οικ 7886/254/17-4-2018  έγγραφο σας.  

Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής απόφασης σας µε την οποία µας ορίσατε 
ως επιτροπή προκειµένου να αποφανθούµε για την αναγκαιότητα επέκτασης 
δραστηριότητας ανακύκλωσης (επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε» στη θέση «Ντόσκουροι» του 
∆ήµου Μεγαρέων, σε νέο τµήµα εµβαδού 13.922,29τµ, σας υπενθυµίζουµε καταρχήν 
ότι επί του επίµαχου θέµατος έχει αποφανθεί αρνητικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την 
υπ’ αριθµ. 305/2014 Απόφασή του, για τους λόγους που αναλυτικά στο περιεχόµενο 
της περιγράφονται ως κάτωθι:  
«Α. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρ. 17 του Ν. 3325/2005, ΦΕΚ 68/Α /11-3- 
2013«Ίδρυση και Λειτουργία Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» στην περιοχή (Α) του Π.∆. 5/13-

12-1979, καθώς και σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ επιτρέπεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων να ιδρύονται ή να 
εκσυγχρονίζονται εγκαταστάσεις που συνδέονται άµεσα µε την προστασία του 
περιβάλλοντος (διαλογή, µεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση βιοµηχανικών 
στερεών και υγρών αποβλήτων), χωρίς περιορισµό ως προς την κινητήρια ισχύ του 
µηχανολογικού εξοπλισµού τους, ύστερα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων και 
γνώµη του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται εντός διµήνου. 
Οµοίως στην περιοχή (Α) του Π.∆. 5/13-12-1979 επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) 
αποθηκών της περίπτωσης (εε) της παρ. 1γ του άρθρου 2, χωρίς περιορισµό ως 
προς την κινητήρια ισχύ του µηχανολογικού εξοπλισµού τους. ∆ηλαδή η αποθήκευση, 
διαλογή και µηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους 
ή στεγασµένους χώρους. Σχετικό µε το θέµα είναι και το άρθρο 40 του Ν. 4030/2011 
ΦΕΚ 249/Α/25-11- 
2011 ″ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης″. 
 Όπως προέκυπτε και από την Τεχνική Έκθεση - που µας είχε αποστείλει η αρµόδια 
υπάλληλος Χρ. Γιαννακίδου της ∆/νσης Ανάπτυξης & Συντονισµού της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις 30-10-2014, ηµεροµηνία κατά την οποία περιήλθαν σε 
γνώση µας τα πλήρη στοιχεία της υπόθεσης - µε θέµα ΄΄Μονάδα Ανακύκλωσης 
(επεξεργασίας) Στερεών και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων(ΑΕΚΚ), ΄΄�.δεν αναµένονται και δεν καταγράφονται 
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την τροποποίηση της 
δραστηριότητας ούτε στην ποιότητα του αέρα και των νερών ούτε στην πανίδα 
–χλωρίδα της περιοχής ούτε στο µορφολογικό ανάγλυφο αυτής, αφού σε κάθε 
περίπτωση θα τηρούνται οι όροι της υφιστάµενης ΑΕΠΟ και των 
τροποποιήσεων αυτής΄΄(σελ. 12) Με την υπ΄αρ. πρωτ. Φ1334/2194/ΠΕΡΙΒ-9/6-6-
2014 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, 
τροποποιήθηκαν µερικώς οι αρχικές αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 
συµπληρώνονται όπως περιγράφεται στις παραγράφους 1 & 2 της σελίδας 4 της 
Απόφασης. 
Β. Όπως φαίνεται στο χάρτη Π1(συν. 5) του υπό έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), η ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω δραστηριότητας χαρακτηρίζεται ως 
΄΄Ζώνη Ειδικών Χρήσεων Ε3΄΄. Η ζώνη Ε3 καθορίζεται στη σελίδα 5 της από 12-5- 
2014 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου 
Αθήνας για την οποία συγκεκριµένα αναφέρεται: ΄ ΄Ζώνη Ε3. Καθορίζεται ως περιοχή 
εγκατάστασης ΑΠΕ µε εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Στη ζώνη αυτή είναι 
δυνατή η εγκατάσταση µιας δηµοτικής Μονάδας Ανακύκλωσης Πτηνοτροφικών 
Αποβλήτων και ενός ∆ηµοτικού Κέντρου ∆ιαλογής ανακυκλώσιµων υλικών και 
επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων ΄΄ 

Από το χάρτη ΄΄ Προστασία και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος) του εγκεκριµένου 
΄΄Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής 2021΄΄ (Ν.4277/2014, ΦΕΚ 156/Α/1-8-2014), 
φαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω δραστηριότητας, εντάσσεται στους 
Ορεινούς Όγκους ∆υτικής Αττικής (που είναι υπό µελέτη).  
Με βάση τα ανωτέρω παρατιθέµενα, θεωρούµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την 

εξέταση και την κρίση του επί του αιτήµατος επέκτασης της συγκεκριµένης 
δραστηριότητας, οφείλει πρωτίστως να λάβει υπόψη τόσο τις κατευθύνσεις, τους 
στόχους και τα µέτρα που θέτει το Ρυθµιστικό Σχέδιο για την προστασία των Ορεινών 
Όγκων της ∆υτικής Αττικής, όσο και το ήδη επιβαρυµένο φυσικό περιβάλλον της 
ευρύτερης περιοχής. 
Συνηµµένα: 1) Το µε αριθµ. πρωτ. Φ.22/οικ9743/1055/14-8-20104 έγγραφο της 
∆/νσης Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας 
2) Άρθρο 40 του Ν. 4030/2011. 
3) Τεχνική Έκθεση 
4) Η µε αρ. πρωτ. Φ 1334/2194/ΠΕΡΙΒ-9/6-6-2014 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
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5) Χάρτης Π1 του υπό έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 
6) Η από 12-5-2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού 
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας 
7) Χάρτης ΄΄Προστασία και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος΄΄ του ΄΄Ρυθµιστικού Σχεδίου 
Αθήνας – Αττικής 2021΄΄ 
8) ∆ορυφορικές εικόνες Google Earth της περιοχής [τρεις (3)]».» 
     Όπως προκύπτει  από τα στοιχεία και τα δεδοµένα που έχουµε στην διάθεση µας: 

α) Η δραστηριότητα της επιχείρησης αναπτύσσεται σε µια έκταση 71,14 
στρεµµάτων που θεωρούµε ικανοποιητική σε κάθε περίπτωση για την βιώσιµη 
λειτουργίας της. β) οποιαδήποτε περαιτέρω επέκτασή της πιθανόν να επηρεάσει 
αρνητικά την γεωµορφολογική αξία της συγκεκριµένης περιοχής του ορεινού όγκου 
του όρους Πατέρα γ) λαµβάνοντας υπ’όψιν την 305/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων  εισηγούµαστε την µη επέκτασή των 

δραστηριοτήτων της εν λόγω επιχείρησης».  
        

Ακολούθως ο κ. ∆ήµαρχος εισηγείται στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να γνωµοδοτήσουν αρνητικά στην ζητηθείσα επέκταση δραστηριότητας 
ανακύκλωσης (επεξεργασία) αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) της 
εταιρείας   ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε. στην θέση «Ντόσκουροι» του ∆ήµου 
Μεγάρων λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της αρµόδιας  επιτροπής  

Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα 
και συζήτησε και αντάλλαξε  απόψεις. 
 Αφού είδε  και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ∆ΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ  ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Σ/ΛΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
 Α) Αποδέχεται την εισήγησης της συσταθείσης επιτροπής σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθ.. οικ. 7886/254/17-4-2018 απόφαση κ. ∆ηµάρχου και γνωµοδοτεί 
αρνητικά για την επέκταση δραστηριότητας ανακύκλωσης  (επεξεργασίας) 
αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της  εταιρείας ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ 
ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε. στη θέση «Ντόσκουροι» του ∆ήµου Μεγάρων 
 
. Οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, Ζάλης Αθανάσιος, 
Βαρελάς Κλεάνθης ,  Πιλίλης Σωτήριος,  Φωτίου Σταύρος του Κων.,  
Παπαλευθέρης Ελευθέριος,  Μπερδελής Γεώργιος,  Μαργέτης Παναγιώτης, 
Μιχάλαρος Ιωάννης και Λέλης Μελέτιος  µειοψηφούν. 
 
 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης µειοψηφεί επειδή: 
«Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία η εταιρεία λειτουργεί µε βάση την προστασία 
του περιβάλλοντος, κάτι που δεν πράττει η ∆ηµοτική Αρχή, η οποία δεν µεταφέρει 
τα προϊόντα  εκσκαφών και κατεδαφίσεων στην συγκεκριµένη µονάδα ΑΕΚΚ, αλλά 
τα εναποθέτει ανεξέλεγκτα.  Η ∆ηµοτική Αρχή η οποία δεν εφαρµόζει την κείµενη 
νοµοθεσία, δηλαδή παρανοµεί, φέρει προς ψήφιση αρνητική γνωµοδότηση στην 
επέκταση των δραστηριοτήτων µιας µονάδας η οποία λειτουργεί µε βάση την 
κείµενη νοµοθεσία και την προστασία του περιβάλλοντος». 
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 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω 

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθµό 179/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 

 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Φυλακτός Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καστάνη Αικατερίνη Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Ρήγα Ελένη  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαραccccccc. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


