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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

      Εκ  του υπ’ αριθ. 22/21-9-2018 πρακτικού κατεπείγουσας συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 274/2018 

Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 
ίδρυση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων του ∆ΑΝΙΗΛ 

Εµµανουήλ στη θέση ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΓΑΡΩΝ . 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 21 Σεπτεµβρίου  
2018  ηµέρα Παρασκευή & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 17667/19-9-
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 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος - 
Αντιπρόεδρος 

 
 Παπαπανούσης Νικόλαος 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 

∆ήµας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθέριος 

Κορώσης Σπυρίδων Σταµούλης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος  Φωτίου Σταύρος του Κων. Χοροζάνης Αντώνιος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Μιχάλαρος Ιωάννης 

Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος ------- 

Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

  -------- 

  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου  

   
       Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος 
  κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος. 
      Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφαίνεται ότι το θέµα της ηµερησίας 
∆/ξεως είναι κατεπείγον. 
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Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Αντπρόεδρος εισηγείται το 1ο  και 
µοναδικό θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και  θέτει 
υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το υπ’ αριθ. 
Πρωτ.2132.2/589/18/04-09-2018 έγγραφο του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ελευσίνας-
Γ’ Λιµενικού Τµήµατος Μεγάρων µε θέµα: «∆ιατύπωση απόψεων για ίδρυση 
πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων του ∆ΑΝΙΗΛ 
Εµµανουήλ στην θέση ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΓΑΡΩΝ» µε το οποίο παρακαλούνε να 
τους γνωρίσουµε το συντοµότερο δυνατό: 
i. Εάν η υπηρεσία µας συµφωνεί ή όχι µε την προτεινόµενη δραστηριότητα 
ii. Εάν υπάρχουν σχόλια τοπικών φορέων, εφηµερίδων ΄η παραγωγικών τάξεων 

για τα εν λόγω έργα. 
 

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. Πρωτ. 17601/18-09-2018  εισήγηση του αρµοδίου 
υπαλλήλου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου µας κ. Κάµπαξη Κων/νου που έχει ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: «∆ιατύπωση απόψεων για ίδρυση πλωτής µονάδας 
ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων του ∆ΑΝΙΗΛ 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  ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
  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  Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  
    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 . 
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   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» .    
 

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος δίδει τον λόγω στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος 
λαβών τον λόγο, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αντιταχτεί στην ίδρυση 
πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων του ∆ΑΝΙΗΛ 
Εµµανουήλ στην θέση ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΓΑΡΩΝ» και καταθέτει το κάτωθι σχέδιο 
ψηφίσµατος προς έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

 
«Σύσσωµο  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο Λαός του ∆ήµου Μεγαρέων, µε 

ύψιστη οργή και αγανάκτηση αντιτίθεται και ∆ΙΑΦΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ στην “Ίδρυση της 
πλωτής µονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας στην θαλάσσια περιοχή της Κακιάς σκάλας” 
του ∆ήµου Μεγαρέων και καταγγέλλει προς κάθε κατεύθυνση, τη συνεχιζόµενη 
χρόνια τώρα βάναυση υποβάθµιση της ποιότητας Ζωής και την απαξίωση της 
Ιστορικής Μεγαρίδας µε αρνητικές παρεµβάσεις του κράτους, παρά τις αντίθετες 
θέσεις της τοπικής κοινωνίας. 

             Η Μεγαρίδα, ως γνωστό, διαθέτει ισχυρά αναπτυξιακά 
πλεονεκτήµατα σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας, όπως στον Πρωτογενή Τοµέα 
(Γεωργία, Κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, αλιεία κ.λ.π.), στον Πολιτισµό - Τουρισµό 
(αρχαιολογικό, Θρησκευτικό, διατροφικό, θαλάσσιο, ορεινό κ.λ.π.) µε σοβαρές 
προοπτικές Ανάπτυξης και δηµιουργίας βιώσιµων θέσεων. 

 Παρά ταύτα η κεντρική διοίκηση αγνοώντας την λαϊκή βούληση και τις 
θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης  µε σχετικές ενέργειες και αποφάσεις της 
συνεχίζει την υποβάθµιση της περιοχής. 

         Ενδεικτικά θυµίζουµε την τεράστια επιβάρυνση του τόπου µας µε: 
• Τις τεράστιες και εξαιρετικά επικίνδυνες εγκαταστάσεις του υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την πρόσθετη σηµαντική επιβάρυνση µε τις 
µετακινήσεις τεράστιων έµφορτων πλοίων µεταφοράς του. 
• Τον επίσης εξαιρετικά επικίνδυνο και πολλών χιλιοµέτρων αγωγό διέλευσης 
φυσικού αερίου, που στην κυριολεξία διασχίζει όλο τον κάµπο της Μεγαρίδας, που 
σηµειωτέον επέφερε την καταστροφή χιλιάδων ελαιοδένδρων καθώς & δέντρων 
Πεύκης & Ελάτης, αλλά και σηµαντική απαξίωση περιουσιών, πολλών δηµοτών. 
• Τις επίσης επικίνδυνες και µεγάλης έκτασης εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στο 
Πέραµα Μεγαρίδας. 
• Τις εξίσου µεγάλης και υψηλής επικινδυνότητας και επιβάρυνσης περιβάλλοντος 
εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ΕΛΠΕ και MOTOR OIL.  
•Την αναλόγου επικινδυνότητας εγκατάσταση και λειτουργία, σε έκταση 4 χιλ. 
στρεµµάτων του πεδίου βολής όπλων καµπύλης τροχιάς 
 



 4

 
• Την απαξιωτική εγκάρσια κατάτµηση της Πόλης και αποκοπής της από την 
θάλασσα µε τη διέλευση δύο µεγάλων οδικών αξόνων (Παλαιάς & Νέας Εθνικής 
οδού ) και της σιδηροδροµικής γραµµής και την ήδη κακώς λειτουργούσα µονάδα 
Ιχθυοκαλλιέργειας σε παρακείµενο θαλάσσιο χώρο. 
      Σήµερα διαφαίνεται ότι στο πλαίσιο της στρεβλής δήθεν οικονοµικής 
ανάπτυξης, σχεδιάζεται από την κεντρική διοίκηση  ένα νέο και εξαιρετικά 
καταστροφικό για το θαλάσσιο περιβάλλον και άκρως υποβαθµιστικό για την 
περιοχή µας κτύπηµα.  

Η “Ιδρυση πλωτής µονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων 
ιχθύων στην θέση Κακιά Σκάλα”. 

Η λειτουργία αυτής της δραστηριότητας κρίνεται καταστροφική και 
επικίνδυνη για την περιοχή αφού βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από τεράστιας 
αρχαιολογικής αξίας µνηµεία, όπως είναι ο τάφος του πρώτου Βασιλέως των 
Μεγάρων ΚΑΡ και οι Σκιρωνίδες Πέτρες, το “Σκιρώνειο Μουσείο” του διάσηµου 
Καλλιτέχνη Κώστα Πολυχρονόπουλου και µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα . 

Η τοπική αυτοδιοίκηση σχεδιάζει αποκλειστικά και µόνο την Τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής, που θα συµβάλλει θετικά και ουσιαστικά στην ανάταξη και 
την αναβάθµιση της Κινέττας, που δοκιµάστηκε από την τεράστια καταστροφική 
πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 και κάθε άλλη δραστηριότητα όχι µόνον δεν 
συµβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή αλλά απαξιώνει και υποβαθµίζει το 
περιβάλλον. 

Επιπροσθέτως, µε τις ΚΑΤΕYΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ και 
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 . 

Για όλα τα παραπάνω µε το παρόν ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ είµαστε 
κάθετα αντίθετοι µε την Ίδρυση της συγκεκριµένης µονάδας 
ιχθυοκαλλιέργειας. 

Ως Λαός σας γνωστοποιούµε µε οµόφωνη, αταλάντευτη και στεντόρεια 
φωνή να µην αγνοήσετε το περιεχόµενο του ψηφίσµατος αυτού και θελήσετε να 
προχωρήσετε σε υλοποίηση δήθεν επενδυτικών  σχεδίων, που δεν θα ωφελήσουν 
αλλά αντίθετα  θα υποβαθµίσουν και θα καταστρέψουν την περιοχή µας. 

Ως ∆ηµοκρατική Κοινωνία, µιας ∆ηµοκρατικής Χώρας δε δεχόµαστε άλλη 
καταστροφική υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Μεγαρέων. 

Μη µας υποχρεώσετε µε τις αποφάσεις σας να φτάσουµε στα άκρα. 
Θα αντιδράσουµε σθεναρά και πάλι, όπως έγινε µε την επιχειρούµενη δηµιουργία 
ορυχείων Βωξίτη στα Γεράνεια,  προασπίζοντας ως δηµοκρατικοί Πολίτες τα 
δίκαια, αυτονόητα και αυταπόδεικτα δικαιώµατα της τοπικής µας κοινωνίας, µε κάθε 
τρόπο όπως η δηµοκρατική µας σκέψη και συνείδηση τα αντιλαµβάνεται». 
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 Στη συνεδρίαση παρίστανται πολίτες και φορείς της πόλης µας οι οποίοι 
είναι αντίθετοι µε την ίδρυση της ανωτέρω πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων. 
          Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα 
και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε & τις σχετικές ∆/ξεις του Ν.3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Είναι  αντίθετο µε την ίδρυση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων του ∆ΑΝΙΗΛ 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)  Εγκρίνει το ψήφισµα που κατέθεσε ο κ. ∆ήµαρχος και έχει ως εξής: 
 

«Σύσσωµο  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο Λαός του ∆ήµου Μεγαρέων, µε 
ύψιστη οργή και αγανάκτηση αντιτίθεται και ∆ΙΑΦΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ στην “Ίδρυση της 
πλωτής µονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας στην θαλάσσια περιοχή της Κακιάς σκάλας” 
του ∆ήµου Μεγαρέων και καταγγέλλει προς κάθε κατεύθυνση, τη συνεχιζόµενη 
χρόνια τώρα βάναυση υποβάθµιση της ποιότητας Ζωής και την απαξίωση της 
Ιστορικής Μεγαρίδας µε αρνητικές παρεµβάσεις του κράτους, παρά τις αντίθετες 
θέσεις της τοπικής κοινωνίας. 

 Η Μεγαρίδα, ως γνωστό, διαθέτει ισχυρά αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα σε 
βασικούς τοµείς της οικονοµίας, όπως στον Πρωτογενή Τοµέα (Γεωργία, 
Κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, αλιεία κ.λ.π.), στον Πολιτισµό - Τουρισµό 
(αρχαιολογικό, Θρησκευτικό, διατροφικό, θαλάσσιο, ορεινό κ.λ.π.) µε σοβαρές 
προοπτικές Ανάπτυξης και δηµιουργίας βιώσιµων θέσεων. 

Παρά ταύτα η κεντρική διοίκηση αγνοώντας την λαϊκή βούληση και τις θέσεις 
της τοπικής αυτοδιοίκησης  µε σχετικές ενέργειες και αποφάσεις της συνεχίζει την 
υποβάθµιση της περιοχής. 

         Ενδεικτικά θυµίζουµε την τεράστια επιβάρυνση του τόπου µας µε: 
• Τις τεράστιες και εξαιρετικά επικίνδυνες εγκαταστάσεις του υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την πρόσθετη σηµαντική επιβάρυνση µε τις 
µετακινήσεις τεράστιων έµφορτων πλοίων µεταφοράς του. 
• Τον επίσης εξαιρετικά επικίνδυνο και πολλών χιλιοµέτρων αγωγό διέλευσης 
φυσικού αερίου, που στην κυριολεξία διασχίζει όλο τον κάµπο της Μεγαρίδας, που 
σηµειωτέον επέφερε την καταστροφή χιλιάδων ελαιοδένδρων καθώς & δέντρων 
Πεύκης & Ελάτης, αλλά και σηµαντική απαξίωση περιουσιών, πολλών δηµοτών. 
• Τις επίσης επικίνδυνες και µεγάλης έκτασης εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στο 
Πέραµα Μεγαρίδας. 
• Τις εξίσου µεγάλης και υψηλής επικινδυνότητας και επιβάρυνσης περιβάλλοντος 
εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ΕΛΠΕ και MOTOR OIL.  
•Την αναλόγου επικινδυνότητας εγκατάσταση και λειτουργία, σε έκταση 4 χιλ. 
στρεµµάτων του πεδίου βολής όπλων καµπύλης τροχιάς. 
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• Την απαξιωτική εγκάρσια κατάτµηση της Πόλης και αποκοπής της από την 
θάλασσα µε τη διέλευση δύο µεγάλων οδικών αξόνων (Παλαιάς & Νέας Εθνικής 
οδού ) και της σιδηροδροµικής γραµµής και την ήδη κακώς λειτουργούσα µονάδα 
Ιχθυοκαλλιέργειας σε παρακείµενο θαλάσσιο χώρο. 

    Σήµερα διαφαίνεται ότι στο πλαίσιο της στρεβλής δήθεν οικονοµικής 
ανάπτυξης, σχεδιάζεται από την κεντρική διοίκηση  ένα νέο και εξαιρετικά 
καταστροφικό για το θαλάσσιο περιβάλλον και άκρως υποβαθµιστικό για την 
περιοχή µας κτύπηµα.  

Η “Ιδρυση πλωτής µονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων 
ιχθύων στην θέση Κακιά Σκάλα”. 

Η λειτουργία αυτής της δραστηριότητας κρίνεται καταστροφική και 
επικίνδυνη για την περιοχή αφού βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από τεράστιας 
αρχαιολογικής αξίας µνηµεία, όπως είναι ο τάφος του πρώτου Βασιλέως των 
Μεγάρων ΚΑΡ και οι Σκιρωνίδες Πέτρες, το “Σκιρώνειο Μουσείο” του διάσηµου 
Καλλιτέχνη Κώστα Πολυχρονόπουλου και µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα . 

Η τοπική αυτοδιοίκηση σχεδιάζει αποκλειστικά και µόνο την Τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής, που θα συµβάλλει θετικά και ουσιαστικά στην ανάταξη και 
την αναβάθµιση της Κινέττας, που δοκιµάστηκε από την τεράστια καταστροφική 
πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 και κάθε άλλη δραστηριότητα όχι µόνον δεν 
συµβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή αλλά απαξιώνει και υποβαθµίζει το 
περιβάλλον. 

Επιπροσθέτως, µε τις ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ και 
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 . 

Για όλα τα παραπάνω µε το παρόν ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ είµαστε 
κάθετα αντίθετοι µε την Ίδρυση της συγκεκριµένης µονάδας 
ιχθυοκαλλιέργειας. 

Ως Λαός σας γνωστοποιούµε µε οµόφωνη, αταλάντευτη και στεντόρεια 
φωνή να µην αγνοήσετε το περιεχόµενο του ψηφίσµατος αυτού και θελήσετε να 
προχωρήσετε σε υλοποίηση δήθεν επενδυτικών  σχεδίων, που δεν θα ωφελήσουν 
αλλά αντίθετα  θα υποβαθµίσουν και θα καταστρέψουν την περιοχή µας. 

Ως ∆ηµοκρατική Κοινωνία, µιας ∆ηµοκρατικής Χώρας δε δεχόµαστε άλλη 
καταστροφική υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Μεγαρέων. 

Μη µας υποχρεώσετε µε τις αποφάσεις σας να φτάσουµε στα άκρα. 
Θα αντιδράσουµε σθεναρά και πάλι, όπως έγινε µε την επιχειρούµενη δηµιουργία 
ορυχείων Βωξίτη στα Γεράνεια,  προασπίζοντας ως δηµοκρατικοί Πολίτες τα 
δίκαια, αυτονόητα και αυταπόδεικτα δικαιώµατα της τοπικής µας κοινωνίας, µε κάθε 
τρόπο όπως η δηµοκρατική µας σκέψη και συνείδηση τα αντιλαµβάνεται.» 
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           Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 274/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 ∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Ρήγα Ελένη 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Σταµούλης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης  

   
                                             

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραNNNNNNN. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

 
  

 
 

 


