
 

 

Άρθρο 142: Προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(Σ.Μ.Α.) 
 
1. Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών 
υποδομών κοινής ωφέλειας και, ειδικότερα, Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(Σ.Μ.Α.), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά 
διαγράμματα και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα ΙΙ, για τους 
Δήμους Αγίου Δημητρίου, Γαλατσίου, Κισσάμου Χανίων, Μαραθώνος, Πειραιά, Πεντέλης, 
Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, ως εξής: 
α) Στον Δήμο Αγίου Δημητρίου: 
αα) Το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, στο Ο.Τ. 
1159, επιφανείας 735,14 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α1, Α2, …, Α8, Α1) στο 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των 
τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 
αβ) Το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, στο Ο.Τ. 
1159, επιφανείας 644,85 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Β1, Β2, …, Β9, Β1) στο 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των 
τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 
β) Στον Δήμο Γαλατσίου, το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ομορφοκκλήσια 
Βεΐκου», του Δήμου Γαλατσίου, επιφανείας 6.826,77 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, 
Β, Γ, …, Ι, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τη 
διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου. 
γ) Στον Δήμο Κισσάμου Χανίων: 
γα) Το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Φρακτό», της τοπικής κοινότητας 
Καλλεργιανών, της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου και της Τοπικής Κοινότητας 
Καλουδιανών, της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου, επιφανείας 
619,02 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (18, 17, 22, 23, 24, 25,26,27,18) στο 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200, που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των 
τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. 
γβ) Το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Φρακτό», της Τοπικής Κοινότητας 
Καλλεργιανών, της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου και της Τοπικής Κοινότητας 
Καλουδιανών, της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης, του Δήμου Κισσάμου, επιφανείας 
852,08 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (13, 14, 15, …, 21, 13) στο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:200, που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών 
του Δήμου Χανίων. 
δ) Στον Δήμο Μαραθώνα το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη Δημοτική Κοινότητα Ν. 
Μάκρης, του Δήμου Μαραθώνα, επιφανείας 9.536,85 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, 
Β ,Γ, … ,Β1, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200, που θεωρήθηκε από τον 
διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Μαραθώνα. 
ε) Στον Δήμο Πειραιά, το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, στο Σχιστό του Δήμου 
Περάματος-Κερατσινίου, επιφανείας 12.000 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (K1, K2, …, 
K10, Κ33, Κ34, Κ35, Κ1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000, που θεωρήθηκε 
από τον διευθυντή της υπηρεσίας δόμησης και Γ.Σ.Π. του Δήμου Πειραιά. 



 

 

στ) Στον Δήμο Πεντέλης το εδαφικό τμήμα εντός ευρύτερης έκτασης κοιμητηρίου 
Μελισσίων, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη Δ. Κ. Μελισσίων, επιφανείας 10.441,54 
τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (ΣΜΑ1, ΣΜΑ2, ΣΜΑ3, …,ΣΜΑ25, ΣΜΑ1) στο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον διευθυντή πολεοδομίας και 
περιβάλλοντος του Δήμου Πεντέλης. 
ζ) Στον Δήμο Χαϊδαρίου το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί της λεωφόρου Παλάσκα, 
επιφανείας 8.445,80 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 1) 
στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000, που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια 
τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου. 
η) Στον Δήμο Χαλανδρίου το εδαφικό τμήμα που περικλείεται από τη λεωφόρο Πεντέλης-
Αττική οδό Λεωνιδίου, στο Ο.Τ.3α, επιφανείας 9.033,79 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία 
(Α, Β, Γ, …, Μ, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τη 
διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου. 
2. Η προσωρινή λειτουργία επιτρέπεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως 
τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή 
τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου είτε με τροποποίηση του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(Τ.Π.Σ.) και όχι περισσότερο από τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής παύει η προσωρινή λειτουργία του 
Σ.Μ.Α.. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 οι Σ.Μ.Α. λειτουργούν με ευθύνη των 
οικείων δήμων, οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, για την οπτική απομόνωση με προστατευτική περίφραξη και 
περιμετρική προκάλυψη του χώρου με πυκνή υψηλή δενδροφύτευση και για τη 
μη πρόκληση δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας 
των περιοίκων και των εργαζομένων, τηρουμένων και των λοιπών 
προϋποθέσεων του Κεφαλαίου 2, με τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές 
μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων», του παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της υπ’ 
αρ.114218/1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Γεωργίας, Δημοσίας Τάξεως και των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας (Β΄1016). Για τις ανάγκες της 
εξακολούθησης λειτουργίας των Σ.Μ.Α. στους ανωτέρω χώρους, ανεξαρτήτως του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και του τρόπου κτήσης τους, επιτρέπονται οι 
προσωρινές κατασκευές του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Μετά τη λήξη της 
προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του Σ.Μ.Α., ο 
δήμος οφείλει εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του 
μορφή. 
3. Επιτρέπεται η προσωρινή χωροθέτηση κινητού Σ.Μ.Α. του Δήμου Αθηναίων σε τμήμα 
του Ο.Τ. 813Β της περιοχής του Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εμβαδού 11.034,23 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 
2, 3 … 9) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από την 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Δήμου Αιγάλεω 



 

 

και επισυνάπτεται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα ΙΙ. Η λειτουργία του κινητού 
σταθμού παύει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη 
λειτουργίας του μόνιμου Σ.Μ.Α. και πάντως όχι μετά τις 31.12.2022. 


