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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 1ης  Τακτικής  Συνεδρίασης Έτους 2022  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής 

 

   Αριθμός Απόφασης  01/2022 

Θέμα 

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την αποτροπή εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Αμαρουσίου στο Δήμο Μεταμόρφωσης 

 

  

 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 03 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30 το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη εφαρμόζοντας την 643/21 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε 

νόμιμα στις  30-12-2022.  

 

 Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 18:30 εκφωνούνται τα ονόματα 

και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:  

 

Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Γεροστάθης 

Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Κολοβός 

Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου 

Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης 

Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος. 

  

Απόντες: Γαρούφος Ευάγγελος, Μολύβας Γρηγόριος, Σφυρής Θεόδωρος και Τσεβά Δήμητρα. 

 

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση  του 1ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Μολύβας Γρηγόριος, Σφυρής Θεόδωρος και 

Τσεβά Δήμητρα. 

Αποχωρήσεις: : Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Ηλιόπουλος Γεώργιος. 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 

συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 23, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και 

η υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  

 H Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί «Ενημέρωσης και λήψη απόφασης 

για την αποτροπή εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Αμαρουσίου στο 

Δήμο Μεταμόρφωσης» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου που έχει ως 

εξής: 

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, 

Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου, η βελτίωση της 

καθημερινότητας του συμπολίτη μας, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της  υγείας και ποιότητας ζωής 

των πολιτών.  

Στοχεύουμε, ειδικότερα, μεταξύ άλλων, και στη μείωση του αποτυπώματος ρύπων από τη λάθος 

διαχείριση των αποβλήτων και στην αποτροπή περαιτέρω επιβάρυνσης της πόλης. 

Τη στιγμή που  ο Δήμος Μεταμόρφωσης εργάζεται καθημερινά προς αυτή την κατεύθυνση, με έκπληξη 

πληροφορηθήκαμε την επιχειρούμενη μίσθωση χώρου από το Δήμο Αμαρουσίου εντός διοικητικών ορίων του 

Δήμου Μεταμόρφωσης, ο οποίος εντάσσεται εντός περιοχής «ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Προς Εξυγίανση» (Έγγραφο 

πολεοδομίας) για την εγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Σύμφωνα με το ΠΔ 166/1987 όπως 

τροποποιήθηκε από το ΠΔ 59/2018 απαγορεύεται ρητά η  εγκατάσταση Σ.Μ.Α σε οικόπεδο που βρίσκεται  εντός 
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περιοχής ανωτέρω χρήσεως γης, και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. Β1 το οποίο μάλιστα εφάπτεται με περιοχή γενικής 

κατοικίας (Ο.Τ. 159) και βρίσκεται  πλησίον της προστατευόμενης ζώνης Κηφισού. 

Ως εκ τούτου καταγγέλλουμε την όποια ενέργεια άλλου Δήμου να εγκαταστήσει οποιαδήποτε μονάδα 

υψηλής όχλησης, όχι μόνο σε περιοχή που απαγορεύει τέτοια χρήση αλλά σε μια πόλη, ήδη επιβαρυμένη από την 

ύπαρξη και λειτουργία του ΚΕΛ, τριχοτομημένη από την Αττική και την Εθνική οδό.  

Ως εκ τούτου ζητάμε:  

1.Την  έγκριση των έως τώρα, ενεργειών του Δημάρχου, για την αποτροπή της εγκατάστασης Σ.Μ.Α (όπως 

επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).  

2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου  και του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συλλογή υπογραφών 

προκειμένου ν’ αναδειχθεί η ισχυρή αντίθεση του λαού της Μεταμόρφωσης σε τέτοιου είδους ενέργειες. 

3. Να διενεργηθούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Μεταμόρφωσης (νομική υπηρεσία, τεχνική 

υπηρεσία κ.λ.π.) στο προσεχές και άμεσο μέλλον όλες οι νομικές (δικαστικές και εξώδικες)  ενέργειες προς όλους 

τους αρμόδιους φορείς, Αρχές και Δικαστήρια σε περίπτωση μη άμεσης ανάκλησης της πρόδηλα μη νόμιμης 

απόφασης από τον Δήμο Αμαρουσίου.  

4. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μεταμόρφωσης για τη σύνταξη κειμένου προς ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ ώστε να 

κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες θεσμοθέτησης υποχρεωτικής προηγούμενης έγκρισης άλλως σύμφωνης 

γνώμης από το ΔΣ του οικείου Δήμου σε ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον.  

5. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας ΕΛΙΝΤΑ για ενδεχόμενη 

περιβαλλοντική υποβάθμιση της επίμαχης και των τριγύρω περιοχών. 

6. Τη διαβίβαση της απόφασης που θα ληφθεί από το παρόν Δ.Σ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

προκειμένου να συσχετιστεί με την υπ’ αριθμ. 577/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αμαρουσίου κατά τον έλεγχο νομιμότητας αυτής.  

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18. 

2. Την εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου. 

3. Τα στοιχεία του φακέλου. 

4. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 

5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση 

και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 

 

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

 1.Την  έγκριση των έως τώρα, ενεργειών του Δημάρχου, για την αποτροπή της εγκατάστασης Σ.Μ.Α.. 

 2. Να διενεργηθούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Μεταμόρφωσης  (νομική υπηρεσία, τεχνική 

υπηρεσία κ.λ.π.) στο προσεχές και άμεσο μέλλον όλες οι νομικές (δικαστικές και εξώδικες)  ενέργειες προς όλους 

τους αρμόδιους φορείς, Αρχές και Δικαστήρια σε περίπτωση μη άμεσης ανάκλησης της πρόδηλα μη νόμιμης 

απόφασης από τον Δήμο Αμαρουσίου.  

 3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μεταμόρφωσης για τη σύνταξη κειμένου προς ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ ώστε να 

κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες θεσμοθέτησης υποχρεωτικής προηγούμενης έγκρισης άλλως σύμφωνης 

γνώμης από το ΔΣ του οικείου Δήμου σε ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον.  

 4. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας ΕΛΙΝΤΑ για ενδεχόμενη 

περιβαλλοντική υποβάθμιση της επίμαχης και των τριγύρω περιοχών. 

 5. Τη διαβίβαση της απόφασης που θα ληφθεί από το παρόν Δ.Σ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

προκειμένου να συσχετιστεί με την υπ’ αριθμ. 577/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αμαρουσίου κατά τον έλεγχο νομιμότητας αυτής.  
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Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  01 

 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

 

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                              Τα μέλη 

            Χαρίκλεια Νικολοπούλου                                                                            

 

 

          

                                                                                                                                                    

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Μεταμόρφωση:03/01/2022 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Χαρίκλεια Νικολοπούλου 

 

 

Αδαμίδης Αδάμ 

Αναστασόπουλος Δημήτριος 

Αντωνοπούλου Χριστίνα  

Βάγγερ Χρήστος 

Γεροστάθης Νεκτάριος 

Ζυγούνας Νικόλαος 

Καλαντζή Αγγελική 

Καραβάκος Βασίλειος 

Κολοβός Κωνσταντίνος 

Λουσίδης Παναγιώτης 

Μακρίδης Παναγιώτης 

Μολύβας Γρηγόριος 

Μπάλτας Ιωάννης 

Νάνος Σάββας 

Παπαδόπουλος Φώτης 

Πατέλη Νικολέττα 

Πεπαρίδης Δημήτριος 

Πετρόπουλος Γεώργιος 

Σαριδάκης Στυλιανός 

Σκοπελίτη Δήμητρα  

Σφυρής Θεόδωρος 

Τσεβά Δήμητρα  

Τσίκνας Δημήτριος, 

Χρονόπουλος Γεώργιος 


