
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 18/2021 ΔΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 

4/3-3-2021 έκτακτης κατεπείγουσας  συνεδρίασης δια 

περιφοράς   του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος για την 

απόσυρση του άρ. 219 του ν/σ με τίτλο «Για τον 

εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη και τις υποδομές», καθώς και ενάντια σε κάθε 

είδους επέμβαση και υποβάθμιση του χερσαίου και 

θαλασσίου φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου. 
 
Την Τετάρτη  3 Μαρτίου  2021 και ώρα 12:00 μ.μ,, διεξάχθηκε η δια περιφοράς  4η  έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες)  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010, και την  από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
Κορωναιού      -1  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του     Κ    55),την από  30-3-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ75/Α/30-3-

2020,  την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020   Δ   ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1  ) εγκύκλιο του Υπουργείου  σωτερικών, καθώς και την 

31η ΕΓΚΥΚΛΙΟ, (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8-2-2021), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού», και κατόπιν της υπ΄αριθμ 36 2/3-3-2021  πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Σ  κ. Κωνσταντίνου Τσίρκα 

 στην οποία αναφέρονται όλες οι νόμιμες διατάξεις).  φού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  

τριάντα τριών    33) μελών βρέθηκαν παρόντα  τριάντα τρία  (33)  μέλη, ήλθε η Συνεδρίαση  

1. ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Πρόεδρος  

2. ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   Αντιδήμαρχος    

3.  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος     

4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος    

5. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    Αντιδήμαρχος   

6.   ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Αντιδήμαρχος   

8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

9. ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

10. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος  

11. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος   

12. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

13.  ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος    

14. ΤΣΙΜΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος    

16. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

17. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος   

18. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  

19. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δημοτικός Σύμβουλος 

20.  ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

21. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

22. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος       

23. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος  

24. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος    

25. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος   

26. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

27. ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Δημοτικός Σύμβουλος  

28. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

29.   ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

30.  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

31. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

32. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

33. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   
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Παρών  ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας, ο οποίος προσκλήθηκε με τις νόμιμες 

διατάξεις, καθώς και οι Πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου. 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ, διαπιστωμένης της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της δια περιφοράς  

έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης, της οποίας το κατεπείγον δικαιολογήθηκε πλήρως και 

ψηφίστηκε από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου..  

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας, με χρήση ηλεκτρονικής και 

τηλεφωνικής επικοινωνίας, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Στέργιο Τσίρκα , ο οποίος  

εισηγήθηκε το 1
 ο
 τακτικό θέμα,, ως εξής: 

             Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέθεσε στις 23.02.2021 προς 

ψήφιση νομοσχέδιο (ν/σ) με τίτλο «Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές». Στο ν/σ αυτό και ειδικότερα στο άρ. 

219, όπως έχει κατατεθεί, δίνεται η δυνατότητα στους συναρμόδιους Υπουργούς 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προτείνουν την 

έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα καθορίζονται υπο-περιοχές 

προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων εντός προστατευόμενων 

περιοχών, όπως οι περιοχές του δικτύου NATURA.  

 

Το άρ. 219 του προς ψήφιση ν/σ, καθορίζει τα εξής: 

 

Άρθρο 219 

Καθορισμός υπο-περιοχής προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων 

αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος 

1. Έως την ολοκλήρωση και έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών 

Μελετών του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και στις 

προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 21 του ν. 334 

1650/1986, εξαιρουμένων των ζωνών και περιοχών απολύτου 

προστασίας, ή στις περιπτώσεις καθορισμένων ζωνών προστασίας από 

ειδικά διατάγματα χρήσεων γης, δύναται να καθορίζεται με προεδρικό 

διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπο-περιοχή προστασίας στις 

περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων, διασφαλίζοντας ότι δεν 

παραβλάπτεται η ακεραιότητα της ευρύτερης περιοχής ως προς τις 

οικολογικές της λειτουργίες σε σχέση με τους στόχους διατήρησης της 

περιοχής. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται, πέραν των άλλων 

όρων και περιορισμών για την ανάπτυξη της υπό-περιοχής, ειδικοί 

κανόνες άσκησης δραστηριοτήτων ή και υλοποίησης τεχνικών έργων.  

 

2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 

συμπληρωματικά των σχετικών διατάξεων του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) 

υποβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου:  

 

α) Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), η οποία ακολουθεί τις 

προδιαγραφές των εν εξελίξει ΕΠΜ του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και 

εγκρίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς διασφάλιση της 

ακεραιότητας της ευρύτερης περιοχής και των στόχων διατήρησης. Αν οι 

ανωτέρω προηγηθούν της ολοκλήρωσης και έγκρισης των εν εξελίξει 

Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, 

αυτές λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη.  

 

β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία 

συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το 
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άρθρο 7 της υπ’ αρ. 107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (Β΄ 1225). Ως αρμόδια αρχή για τις ανάγκες εφαρμογής 

του παρόντος νοείται η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. γ) Γνωμοδότηση του Κεντρικού 

Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του άρθρου 4 

του ν. 4447/2016 (Α’ 241).  

 

3. Αν εκπονείται σχέδιο που εντάσσεται στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, 

αυτό ενσωματώνεται στα προεδρικά διατάγματα που κατά περίπτωση 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

Είναι προφανές ότι μια τέτοια ρύθμιση θίγει την προστατευόμενη περιοχή μοναδικού 

φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής σημασίας, του πευκοδάσους Σχινιά, αλλά και 

την ευρύτερη περιοχή. Εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υποβάθμιση τόσο 

του χερσαίου χώρου, όσο και του θαλάσσιου, προσβάλλοντας όχι μόνον την 

προστατευόμενη περιοχή NATURA, αλλά και ολόκληρο το Μαραθώνα και τη 

μοναδική ακτογραμμή της ΒΑ Αττικής. 

Ήδη σχετικά με άρθρο 219 του εν λόγω ν/σ έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και 

ζητούν την απόσυρσή του, πλήθος οικολογικών οργανώσεων.  

 

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (https://geo.rae.gr/)  

είναι δυνατή η εμφάνιση χάρτη όπου χωροθετούνται μεταξύ άλλων προστατευόμενες 

περιοχές και υπό αξιολόγηση επενδυτικά σχέδια αιολικών σταθμών. Όπως φαίνεται 

στον παρακάτω χάρτη, στο θαλάσσιο χώρο έναντι του πευκοδάσους Σχινιά υπάρχει 

υπό αξιολόγηση αιολικό πάρκο. 

 

 

 
 

Ως Δήμαρχος Μαραθώνος καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο:  

https://geo.rae.gr/
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α) να εκφράσει ομόφωνα την αντίθεσή του προς κάθε είδους υποβάθμιση του 

φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου μας, ειδικότερα δε του προστατευόμενου 

πευκοδάσους Σχινιά,  

β) να ζητήσει την απόσυρση του άρ. 219 του ν/σ «Για τον εκσυγχρονισμό, την 

απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο αφήνει περιθώρια επέμβασης στο πευκοδάσος 

Σχινιά, 

γ) να καταδικάσει οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης, είτε στο χερσαίο τμήμα του 

προστατευόμενου πευκοδάσους Σχινιά, είτε στο θαλάσσιο, αλλά και σε όλη τη 

θαλάσσια περιοχή του ιστορικού μας Δήμου. 

 

Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην ΒτΕ, στους Βουλευτές της Αν. Αττικής όλων 

των κομμάτων και στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 
Σχετικός σύνδεσμος από την ιστοσελίδα της ΒτΕ 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-

aebdc768f4f7/11576168.pdf σελ. 334-335. 

Κατόπιν ο   Πρόεδρος    κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν. 

Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, , με χρήση ηλεκτρονικής 

και τηλεφωνικής επικοινωνίας, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του   

Δημάρχου 

 

αποφασίζουν ομόφωνα: 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : 

 

α) Εκφράζει ομόφωνα την αντίθεσή του προς κάθε είδους υποβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος του Δήμου μας, ειδικότερα δε του προστατευόμενου πευκοδάσους 

Σχινιά,  

β) Ζητά την απόσυρση του άρ. 219 του ν/σ «Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση 

και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, το οποίο αφήνει περιθώρια επέμβασης στο πευκοδάσος Σχινιά, 

γ) Καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης, είτε στο χερσαίο τμήμα του 

προστατευόμενου πευκοδάσους Σχινιά, είτε στο θαλάσσιο, αλλά και σε όλη τη 

θαλάσσια περιοχή του ιστορικού μας Δήμου. 

 

Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην ΒτΕ, στους Βουλευτές της Αν. Αττικής όλων 

των κομμάτων και στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2021   

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η 

συνεδρίαση.  

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. 

Ακριβές απόσπασμα   

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11576168.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11576168.pdf
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ    

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ  

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

.  

 

1. ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   Αντιδήμαρχος    

2.  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος                                                   

3. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος    

4. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος                                                                                 

5. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

6. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Αντιδήμαρχος    

7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Αντιδήμαρχος     

8. ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος    

9. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος     

10. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος     

11. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος    

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος    

13. ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

14. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

19. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος 

20. ΛΙΒΑΘΙΝΙΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   Δημοτικός Σύμβουλος 

21. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

22. ΤΣΙΜΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

23. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

24. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος 

25. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

26. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

27. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος 

28. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

29. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

30. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

31. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  δημοτικός σύμβουλος  

32. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δημοτικός σύμβουλος 
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