
 1

         
Δ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 11/27-9-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Σ/λίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

 
 

Αριθ. Αποφ.:   39/2018 

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της ΔHMOTIKHΣ 
KOINOTHTAΣ MEΓAPEΩN για την ίδρυση πλωτής 
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων 

ιχθύων του ΔΑΝΙΗΛ Εμμανουήλ στη θέση  
ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΓΑΡΩΝ. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 
2018 ημέρα Πέμπτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο 
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 17798/21-09-2018 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε 
σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 79, και 83 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7 ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 

1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Αντωνίου Αναστασία  
3. Χαλόφτης Παναγιώτης 
4. Τοπάλη Δήμητρα 
5. Μακρυγιάννης Κων/νος 
6. Φυλακτός Δημήτριος 
7. Τσουρουφλή Δέσποινα 

Απόντες Σύμβουλοι 

 
Αιγινίτης Σπυρίδων 
Στρατιώτης Δημήτριος 
Δήμου Βενετία 
Βόρδος Δημήτρης 

  

Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
Αρχομένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα  της 

ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και  θέτει υπ’ όψη των 
μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθ. Πρωτ. 
2132.2/589/18/04-09-2018 (Αριθ. πρωτ. Δήμου 16785/7-9-2018) έγγραφο του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας-Γ’ Λιμενικού Τμήματος Μεγάρων με θέμα: 
«Διατύπωση απόψεων για ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής 
θαλάσσιων ιχθύων του ΔΑΝΙΗΛ Εμμανουήλ στην θέση ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ» με το οποίο παρακαλούνε να τους γνωρίσουμε το συντομότερο 
δυνατό: 
i. Εάν η υπηρεσία σας συμφωνεί ή όχι με την προτεινόμενη δραστηριότητα 
ii. Εάν υπάρχουν σχόλια τοπικών φορέων, εφημερίδων ΄η παραγωγικών τάξεων 

για τα εν λόγω έργα. 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθ. Πρωτ. 17601/18-09-2018  εισήγηση του αρμοδίου 
υπαλλήλου της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας κ. Κάμπαξη Κων/νου που έχει ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: «Διατύπωση απόψεων για ίδρυση πλωτής μονάδας 
ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων του ΔΑΝΙΗΛ Εμμανουήλ 
στην θέση ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
    Σχετ.:  Το με αριθμό πρωτ. 2132.2/589/18/04-09-2018 έγγραφο του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας  Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Μεγάρων  
  
Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
  Με  βάση  την   παρ. εε του  άρθρου 12 του Νόμου 4277/2014, ΦΕΚ 
156/Α/01-09-2014,    ΄΄ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής – Αθήνας και άλλες διατάξεις 
΄΄ , προβλέπεται η ενεργοποίηση ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας τουριστικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και της 
μοναδικής ιστορικής σημασίας των ακτών του Αργοσαρωνικού , στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται και η παράκτια ζώνη από Πειραιά προς Σαλαμίνα– Κυνοσούρα , 
Ελευσίνα , Κακιά Σκάλα , Αφαία . 
   Με την παρ. στ του άρθρου 17, του ίδιου προαναφερόμενου νόμου , 
προβλέπεται η επίτευξη και διατήρηση καλής κατάστασης για το θαλάσσιο 
περιβάλλον της Αττικής . 
   Με το άρθρο 18 του παραρτήματος του ίδιου νόμου η Κακιά Σκάλα 
χαρακτηρίζεται ως τόπος γεωμορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος . 
 Β. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  
    Οι επιπτώσεις από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας είναι σημαντικές  . Η 
μόλυνση και η ρύπανση που προκαλούνται από την συνεχή διαρροή ιχθυοτροφών , 
φαρμάκων και οργανικών αποβλήτων των ψαριών πλήττουν την ποιότητα του 
νερού και του πυθμένα της θάλασσας. Η υποθαλάσσια χλωρίδα και πανίδα 
καταστρέφεται και ολόκληρο το υποθαλάσσιο οικοσύστημα στην ευρύτερη περιοχή 
των μονάδων , τείνει να μεταλλαχθεί. 
    Τα ιχθυοτροφεία ευθύνονται πρωταρχικά για την έλλειψη καθαρών 
θαλάσσιων υδάτων και παραλιών , καθιστώντας αυτά , όχι απλώς μη ελκυστικά , 
αλλά πιθανώς επιβλαβή για κολύμβηση . Ο τουρισμός γενικότερα στην ευρύτερη 
περιοχή πλήττεται άμεσα . 
   Με την αιτούμενη δραστηριότητα είναι δεδομένο ότι δεσμεύεται ένας 
μεγάλος παραδοσιακός ψαρότοπος πλούσιος σε αλιεύματα . Τα ψάρια και οι 
οργανισμοί που ζουν και έρχονται σε επαφή με το οικοσύστημα στην περιοχή των 
μονάδων ,αλλάζουν διατροφικές συνήθειες και εκτίθενται στις συνέπειες της 
αλλοιωμένης σύστασης του θαλασσινού νερού. 
   Με βάση τα ανωτέρω παρατιθέμενα ως υπηρεσία είμαστε αντίθετοι με την 
ίδρυση πλωτής   μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων και 
γενικότερα με την χωροθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής ως ζώνης ανάπτυξης 
ιχθυοκαλλιεργειών, επειδή η χωροθέτηση της έγινε αποσπασματικά, χωρίς να 
προηγηθεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου χωροταξιακού σχεδιασμού για τον 
θαλάσσιο χώρο , με συνολική προσέγγιση και προβλέψεις για τις παράκτιες 
περιοχές της Αττικής» .    
  
          Το Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε υπ’ 
όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
   Αφού είδε & τις σχετικές Δ/ξεις του Ν.3852/2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Είναι  αντίθετο με την ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων του ΔΑΝΙΗΛ Εμμανουήλ στην θέση «ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ» και γενικότερα με την χωροθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής ως 
ζώνης ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών, επειδή η χωροθέτηση της έγινε 
αποσπασματικά, χωρίς να προηγηθεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου 
χωροταξικού σχεδιασμού για τον θαλάσσιο χώρο, με συνολική προσέγγιση και 
προβλέψεις για τις παράκτιες περιοχές της Αττικής. 
 

Β)  Δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση πως δεν θα ανεχτεί και δεν θα 
επιτρέψει -εντός των πλαισίων της νομιμότητας- να υποστεί η υψηλής 
περιβαλλοντικής και ιστορικής σημασίας περιοχή μας την παραμικρή περαιτέρω 
περιβαλλοντική και οικολογική υποβάθμιση η οποία κατ' επέκταση θα έχει ως 
απόρροια την ευρύτερη επιβάρυνση της δημόσιας υγείας.  
 
           Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 39/2018. 
……………………………………………………………………………….………….      

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύμβουλοι 
 

Αντωνίου Αναστασία  --  Χαλόφτης Παναγιώτης 
Τοπάλη Δήμητρα  --  Μακρυγιάννης Κων/νος 

Φυλακτός Δημήτριος  --  Τσουρουφλή Δέσποινα 
 

                                              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


