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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 21η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 223/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 26/07/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.65158/20-07-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 20/07/2011. 
 
 

Θέµα  12ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο 
‘ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’ της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που πρόκειται να εγκατασταθεί στην 
Πάρνηθα, στη θέση ‘Μετόχι’ του ∆ήµου Αχαρνών. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  Αδαµοπούλου 
Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος 
Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 
Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, 
Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, 
Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
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Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας 
Ιωάννης, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης,  
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ζαννιάς 
Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, 
Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος 
Παναγιώτης,  Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μηταράκης 
Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας 
Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, 
Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Κισκήρα Χρυσάνθη, 
Χρήστου Στέφανος, Σ. ∆ήµου. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος 
Γεώργιος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γούδης Χρήστος, Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης 
Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, 
Κουρούσης Χρήστος, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαρούγκα Ασπασία, 
Μεθυµάκη Άννα, Μανώλης Ιωάννης, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα 
Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως  εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 
91/25.04.2002). 

2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς 
διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

3. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε το Ν.1650/1986».  
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4. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων». 

5. Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί 
καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 
Ε.Π.Ο.». 

6. Το υπ’ αρ. οικ. 145116/8-3-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) 
«Καθορισµό µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

7. Το µε αρ. πρωτ. 12297τ.τ./3-3-2011 έγγραφο µε θέµα «∆ιαβίβαση 
εγγράφου» από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων / ∆/νση ∆ιοίκησης / Γενική 
∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

8. Η υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 122780/18-2-2011 έγγραφο µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στην 
κατασκευή και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών στην Πάρνηθα» από το Τµήµα Γε. Περιβ/κων Θεµάτων / ∆/νση 
Περιβ/κου Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος / Υ.Π.Ε.Κ.Α.  

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13760/28-04-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε 
θέµα ‘Προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων του έργου: ‘ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’ της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Πάρνηθα, στη 
Θέση ‘Μετόχι’ του ∆ήµου Αχαρνών.’. 

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.28363/28-04-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας 
µας µε θέµα ‘Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ‘ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’ της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Πάρνηθα, στη 
Θέση ‘Μετόχι’ του ∆ήµου Αχαρνών.’, µε το οποίο προτάθηκε η αναβολή 
γνωµοδότησης επί της ΜΠΕ. 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 51293/16-06-2011 έγγραφο µε θέµα ‘Αποστολή 
της αρ. 160 απόφασης δηµοτικού µας Συµβουλίου σχετικά µε την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία παιδικών 
κατασκηνώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στη Θέση ‘Μετόχι’ στον 
∆ήµο Αχαρνών.’, από την ∆/νση Περιβάλλοντος / ∆ήµος Αχαρνών. 

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 35356/19-05-2011 έγγραφο µε θέµα 
«Συµπληρωµατικά στοιχεία έργου ‘ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’» από την Τεχνική Υπηρεσία / 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8661/14-12-2010 έγγραφο µε θέµα «Αποστολή 
εγκεκριµένης µελέτης διάθεσης αποβλήτων» από το Τµήµα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου / ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας / Γεν. ∆/νση 
Ποιότητας Ζωής / Ν.Α.Α.Α. 

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 164146/2101/05-08-2010 έγγραφο µε θέµα 
«Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) 
πρότασης που αφορά στην κατασκευή & λειτουργία πρότυπου παιδικού 
κατασκηνωτικού κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, δυναµικότητας 
145 ατόµων και των συνοδών αυτής έργων στη Θέση ‘Μετόχι Πάρνηθας’ του 
∆ήµου Αχαρνών, Νοµού Αττικής.» από το Τµήµα Γεν. Περ/κων Θεµάτων / 
∆/νση Περιβαλλ. Σχεδιασµού / Γεν. ∆/νση Περιβάλλοντος / ΥΠΕΚΑ. 
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15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1490/16-03-2010 έγγραφο µε θέµα «Απάντηση σε 
αίτηση» αναφορικά µε τις χρήσεις γης από τη ∆/νση Χωροταξίας – 
Πολεοδοµίας Βορείου Τοµέα / Γεν. ∆/νση Αναπτυξιακής Πολιτικής / Ν.Α.Α.Α. 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 808/26-09-2000 έγγραφο µε θέµα «Πράξη 
Χαρακτηρισµού» από το ∆ασαρχείο Πάρνηθας / ∆/νση ∆ασών Ανατολικής 
Αττικής / Γεν. ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής. 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2403/24-07-2003 έγγραφο µε θέµα «Ίδρυση 
Κατασκηνώσεων µε ιδιωτική δασική έκταση» από το ∆ασαρχείο Πάρνηθας / 
∆/νση ∆ασών Ανατολικής Αττικής / Γεν. ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια 
Αττικής. 

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 214/29-01-2010 έγγραφο µε θέµα «Απάντηση επί 
αιτήµατος» από το ∆ασαρχείο Πάρνηθας / ∆/νση ∆ασών Ανατολικής Αττικής 
/ Γεν. ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1129/17-05-2010 έγγραφο µε θέµα «Απάντηση επί 
αιτήµατος» από το ∆ασαρχείο Πάρνηθας / ∆/νση ∆ασών Ανατολικής Αττικής 
/ Γεν. ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής. 

20. Η υπ’ αρ. πρωτ. 1143/17-05-2010 Βεβαίωση από το ∆ασαρχείο 
Πάρνηθας / ∆/νση ∆ασών Ανατολικής Αττικής / Γεν. ∆/νση Περιφέρειας / 
Περιφέρεια Αττικής. 

21. Η υπ’ αρ. πρωτ. 28810/21-04-2010 Βεβαίωση από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος / ∆ήµος Αχαρνών. 

22. Η υπ’ αρ. πρωτ. 24277/12-04-2010 Βεβαίωση από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικό / ∆/νση Τεχν. Έργων / ∆ήµος Αχαρνών. 

23. Το υπ’ αρ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/1929/ε/347/21-04-2010 έγγραφο µε θέµα 
«Χαρακτηρισµός οδού» από τη ∆/νση Μελετών Οδοποιίας / Γεν. ∆/νση Συγκ. 
Έργων / Γεν. Γραµ. ∆ηµ. Έργων / Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι. 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Τ./Γ∆ΑΠΚ/Α1/Φ02/22576/752/23-03-2010 
έγγραφο µε θέµα «Έγκριση ή µη κατασκευή του έργου “ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ” της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ν.Π.∆.∆. στο ‘Μετόχι Πάρνηθας’ του ∆. Αχαρνών, 
Νοµού Αττικής» από τη ∆/νση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων / Γεν. 
∆/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς / Υπουργείο Πολιτισµού & 
Τουρισµού. 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1509/26-02-2010 έγγραφο µε θέµα «Χορήγηση 
βεβαίωσης έγκρισης κατασκευής πρότυπου κέντρου κατασκηνώσεων-
πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή ‘Μετόχι’ Πάρνηθας, ∆. Αχαρνών» από την 
1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1406/18-07-2011 έγγραφο µε θέµα 
«Γνωµοδότηση της ∆/νσης Υδάτων για την ανόρυξη και λειτουργία δυο 
υδρευτικών γεωτρήσεων στο χώρο των υπο κατασκευή Παιδικών 
Κατασκηνώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην θέση “Μετόχι” 
Πάρνηθας του Αχαρνών Νοµού Αττικής.» από τη ∆/νση Υδάτων / Γεν. ∆/νση 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αττικής. 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου 
«ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Πάρνηθα, 
στη Θέση ‘Μετόχι’ του ∆ήµου Αχαρνών, για την έκφραση απόψεων µας, 
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στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 
 
Κύριος του Έργου: 
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ. ∆ΙΚΑΙΑΚΟΣ 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
3.  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
5.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
6.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
7.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
8.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

9.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

 
Κατηγορία Επιχείρησης: 
Η δραστηριότητα σύµφωνα µε το (3) σχετικό κατατάσσεται στην: 
Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις 
Οµάδα 6η, Κατηγορία 1 η, Υποκατηγορία 2 η  (δυναµικότητα > 100 

ατόµων) 
 
Αντικείµενο του έργου: 

Αντικείµενο του Έργου – Μελέτης είναι η κατασκευή και η εξέταση των 
επιπτώσεων που θα προκύψουν από την λειτουργία του Πρότυπου Παιδικού 
Κατασκηνωτικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που 
προβλέπεται να κατασκευαστεί στη θέση “Μετόχι” Πάρνηθας του ∆ήµου 
Αχαρνών. Η έκταση επιφάνειας 110.030 m2 ανήκει στην Ιερά  
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η οποία θα είναι και ο φορέας διαχείρισης και 
λειτουργίας. Η δυναµικότητα της µονάδας ανέρχεται σε 126 άτοµα 
(φιλοξενούµενους) και 18 άτοµα διοικητικών υπηρεσιών. Η 
καταλαµβανόµενη έκταση από τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης (κυρίως 
χώρος και διοικητική υποστήριξη) ανέρχεται συνολικά σε 30.900 m2. 

 
Τεχνική Περιγραφή του έργου: 

� ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η κτιριακή εγκατάσταση της κατασκήνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών ευρίσκεται στη θέση «Μετόχι» της Πάρνηθας. Η δοµηµένη του 
επιφάνεια είναι 2.530,8 µ².  Η εµβαδοµέτρηση αναλύεται ως εξής: 
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Αναλυτικότερα το συγκρότηµα της κατασκήνωσης θα αναπτύσσεται σε 
20 ισόγεια κτίρια και 2 κτίρια που εκτός του ισογείου έχουν και υπόγειο, στα 
οποία πρόκειται να χωροθετηθούν οι παρακάτω λειτουργίες: 

• Κτίριο 1 – Φιλοξενούµενα άτοµα µε αναπηρία (Α.µε Α.) 
Στο κτίριο-σκηνή αυτό επιφανείας 116 µ² υπάρχει δυνατότητα στέγασης 

8 ατόµων µε αναπηρία.  Έχει ληφθεί πρόνοια στον σχεδιασµό για την 
τήρηση των αντίστοιχων απαιτούµενων προδιαγραφών τόσο στον χώρο 
ύπνου όσο και στους χώρους υγιεινής τους. 

• Κτίριο 2 – Φιλοξενούµενοι 
Σε κάθε ένα από τα 11 κτίρια-σκηνές των φιλοξενουµένων υπάρχει η 

δυνατότητα στέγασης 12 ατόµων – από 6 σε κάθε επιµέρους κτιριακό όγκο 
εκατέρωθεν του κοινού χώρου υγιεινής.  Αυτά αποτελούνται από σκηνές σε 
ξύλινο σκελετό ενώ ο ενδιάµεσος χώρος των λουτρών αποτελείται από 
σταθερή κατασκευή για να είναι σταθερές οι εγκαταστάσεις του και εύκολος ο 
καθαρισµός του.  Οι χώροι υγιεινής για κάθε τέτοιο κτίριο περιλαµβάνουν 
δύο λεκάνες, δύο ντουζιέρες και τέσσερις νιπτήρες.  

• Κτίριο 3 – ∆ιοίκηση 
Το κτίριο αυτό σταθερής κατασκευής αποτελεί το διοικητικό κέντρο της 

µονάδας.  Αποτελείται από τρεις επιµέρους κτιριακούς όγκους.  Ο πρώτος 
χώρος στεγάζει τα γραφεία του προσωπικού και έναν χώρο συσκέψεων.  Ο 
δεύτερος στεγάζει βοηθητικό χώρο υλικών και ο τρίτος χώρους υγιεινής.  Η 
επιφάνεια του κτιρίου αυτού είναι 116.3 µ² 

• Κτίριο 4 – Αρχηγός – Υπαρχηγός 
Το κτίριο αυτό είναι χωροθετηµένο στο κέντρο του συγκροτήµατος, έτσι 

ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη ευχέρεια εποπτείας. Στο κτίριο αυτό επιφανείας 
επίσης 116.3 µ² στεγάζονται σε δύο ανεξάρτητα διαµερίσµατα των 58 µ² 
έκαστο ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του συγκροτήµατος.  Το κάθε επιµέρους 
διαµέρισµα έχει καθιστικό, υπνοδωµάτιο και ανεξάρτητο χώρο υγιεινής.   

• Κτίριο 5 – Κοιτώνες προσωπικού 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΒΑ∆Ο  Πλήθος 
κτιρίων 

1 Κτίριο 1 – Α.Μ.Ε.Α.  116 1 
2 Κτίριο 2– φιλοξενούµενοι  116 11 

3 Κτίριο 3 – Κτίριο διοίκησης 116.3 1 

4 Κτίριο 4 – Αρχηγός, 
υπαρχηγός 

116.3 1 

5 Κτίριο 5 – προσωπικό 116.3 1 

6 Κτίριο 6 – Ιατρείο 95.2 1 

7 Κτίριο 7 – κοινόχρηστα W.C. 95.2 1 

8 Κτίριο 8 – Φυλάκιο εισόδου 58.2 1 

9  Εντευκτήριο 148.7 1 

10 Μαγειρείο 148.7 1 

11 Τραπεζαρία 148.7 1 

12 Εκκλησία 105.8 1 

13 Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής 
(κοινού) 

47.6 1 

 Σύνολο      2530.8 
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Το κτίριο αυτό έχει εµβαδόν 116.3 µ² και έχει τη δυνατότητα να στεγάσει 
12 άτοµα προσωπικού.  Έχει τοποθετηθεί µακριά από τους χώρους των 
φιλοξενουµένων και έχει ανεξάρτητους χώρους υγιεινής. 

• Κτίριο 6 – Ιατρείο 
Η µονάδα θα διαθέτει ανεξάρτητο χώρο για ιατρείο µε εξεταστήριο και 

αναρρωτήριο συνολικής επιφανείας 92.5 µ².  Σαν θέση έχει τοποθετηθεί 
µακριά από τους χώρους των φιλοξενούµενων. 

• Κτίριο 7 – Κοινόχρηστα W.C. 
Υπάρχουν 2 ανεξάρτητα κτίρια κοινόχρηστων W.C., που απέχουν 

πάνω από 50 µ από τους χώρους φιλοξενίας των κατασκηνωτών.  Έκαστο 
είναι επιφανείας 47.6 µ².  Ο κάθε ένας από αυτούς τους χώρους έχει από 2 
επιµέρους χώρους των 5 λεκανών.  Εξωτερικά αυτών υπάρχει η δυνατότητα 
υπαίθριων ντουζ. 

• Κτίριο 8 – Φυλάκιο εισόδου 
Το κτίριο αυτό είναι χωροθετηµένο στην είσοδο της µονάδος και 

αποτελείται από ένα µικρό γραφείο – χώρο ελέγχου εισόδου και τον κοιτώνα 
του φύλακα, που περιλαµβάνει καθιστικό, δωµάτιο µε πολυκουζινάκι και 
χώρο υγιεινής. 

• Κτίριο 9 – Εντευκτήριο 
Αποτελεί ανεξάρτητο κτίριο, µακριά από τους χώρους των κοιτώνων 

των φιλοξενουµένων, επιφανείας 148.7 µ².   Ο χώρος αυτός είναι ελεύθερος 
εσωτερικά και θα στεγάζει δραστηριότητες παιχνιδιών, ήπιων 
δραστηριοτήτων και επιµόρφωσης των φιλοξενουµένων.  Κάτω από το κτίριο 
του εντευκτηρίου κατασκευάζονται δύο δεξαµενές των 100 µ³ εκάστη που θα 
καλύπτουν η µία τις ανάγκες ύδρευσης και η άλλη τις ανάγκες πυρόσβεσης 
µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα αντλιοστάσια τους. 

• Κτίριο 10 – Μαγειρείο 
Το κτίριο αυτό επιφανείας κάλυψης 148.7 µ² αναπτύσσεται σε δύο 

επίπεδα ισόγειο και υπόγειο.  Στο ισόγειο υπάρχει ο χώρος παρασκευής των 
φαγητών επιφανείας 100.7 µ², όπου έχουν εφαρµοσθεί κατά τον σχεδιασµό 
του οι απαιτούµενοι υγειονοµικοί κανονισµοί καθώς και χώρος 48 µ² για το 
σερβίρισµα του φαγητού σε µπουφέ.  Ο δεύτερος αυτός χώρος γειτνιάζει 
άµεσα µέσω πέργκολας µε την τραπεζαρία.  Στο υπόγειο του χώρου αυτού 
γίνεται η παραλαβή των πρώτων υλών των τροφίµων από τους προµηθευτές 
και σ’ αυτό βρίσκονται αποθήκες τροφίµων, ποτών καθώς και οι ψυκτικοί 
θάλαµοι.  Οι αποθηκευτικοί χώροι συνδέονται µε τον χώρο παρασκευής των 
φαγητών µε κλιµακοστάσιο που έχει τοποθετηθεί κεντρικά στον χώρο. 

• Κτίριο 11 – Τραπεζαρία 
Το κτίριο αυτό έχει επιφάνεια 148.7 µ² και έχει την δυνατότητα 

καθισµάτων για 152 παιδιά στον εσωτερικό του χώρο.   Περιµετρικά του 
κτιρίου υπάρχουν 5 πέργκολες εκάστη επιφανείας περίπου 23 µ². 

• Κτίριο 12 – Εκκλησία 
Στο κέντρο του κυρίου χώρου του συγκροτήµατος προβλέπεται να 

κατασκευασθεί εκκλησία σταυροειδούς κάτοψης επιφανείας 105.8 µ² 
 

� ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/Μ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η προµήθεια της υπό µελέτη κατασκήνωσης σε νερό ύδρευσης, 
άρδευσης και πυρόσβεσης θα γίνεται από τις δύο γεωτρήσεις που 
προβλέπονται στο οικόπεδο.  Το νερό των γεωτρήσεων θα καλύπτει όλες τις 
ανάγκες της εγκατάστασης εκτός εκείνης του πόσιµου νερού. 
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Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο νερό ύδρευσης, προβλέπεται η 
κατασκευή δεξαµενής ύδρευσης όγκου 100 µ³ περίπου που επαρκεί για να 
καλύψει τις ανάγκες του συγκροτήµατος για δυο µέρες σε περίοδο αιχµής 
κατανάλωσης νερού µετά από κατάλληλη επεξεργασία.  Θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες καθαριότητας του χώρου.  Οι παρακάτω απαιτήσεις σε νερό έχουν 
να κάνουν µόνο µε την χρήση από τους εργαζοµένους στους χώρους 
εστίασης και τις ανάγκες ύδρευσης, υγιεινής και καθαριότητας. 

Υπολογίζεται ότι κάθε ηµέρα απαιτούνται 100 lt/ηµέρα ατοµικά για κάθε 
κατασκηνωτή.  ∆ηλαδή για ένα µήνα λειτουργίας (και για µέγιστο αριθµό 140 
κατασκηνωτών και 18 άτοµα προσωπικό) απαιτούνται 100 lt/ηµέρα x 158 
άτοµα x 30 ηµέρες = 474 µ³ νερού.  Επίσης υπολογίζεται ότι απαιτούνται και 
10 lt/ηµέρα για κάθε άτοµο ως καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και 
των ειδών εστίασης δηλαδή 25 lt/ηµέρα x 158 άτοµα x 30 ηµέρες = 118 µ³ 
νερού.   Αν υπολογιστεί και ένας συντελεστής ασφαλείας για πιθανούς 
επισκέπτες της τάξης του 20% η συνολική ποσότητα νερού για τις 
καθηµερινές ανάγκες είναι (474 µ³ + 118 µ³) x 1,2 = 710 µ³.   

Το ζεστό νερό χρήσης θα παρέχεται από τοπικά συστήµατα ηλιακών 
θερµοσιφώνων. 

Το νερό πυρασφάλειας δεν χρησιµοποιείται για άλλη χρήση, για 
ευνόητους λόγους, παρά µόνο σε ασκήσεις που γίνονται. 

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δεξαµενής πυρόσβεσης επίσης 
περίπου 100 µ³ ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των κτιρίων και 
του αµέσου περιβάλλοντος χώρου σε νερό πυρόσβεσης σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στη σχετική νοµοθεσία. 

Σχετικά µε τις ανάγκες σε νερό άρδευσης σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο 
του σχεδιασµού του πρασίνου οι επιφάνειες µε χλοοτάπητα, οι οποίες έχουν 
αυξηµένες απαιτήσεις άρδευσης, είναι εξαιρετικά περιορισµένες και σε 
συνδυασµό µε τα βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής εκτιµάται ότι δεν 
θα οδηγήσουν σε αυξηµένη κατανάλωση υδατικών πόρων.  Επίσης µεγάλο 
µέρος του περιβάλλοντος χώρου θα καλύπτεται από συστήµατα υπόγειας 
άρδευσης των φυτεµένων επιφανειών από τα επεξεργασµένα λύµατα της 
εγκατάστασης τριτοβάθµιας επεξεργασίας λυµάτων. 

Οι ανάγκες του κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτονται από το 
υφιστάµενο δίκτυο της ∆ΕΗ και ως εφεδρική πηγή ενέργειας θα εγκατασταθεί 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την λειτουργία ψυγείων και φωτισµού 
ασφαλείας.   Το ηλεκτροπαραγωγό αυτό ζεύγος θα τίθεται αυτόµατα σε 
λειτουργία σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Ειδικά όσον αφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας, στο πλαίσιο του 
σχεδιασµού των Η/Μ εγκαταστάσεων θα εφαρµοσθούν τα παρακάτω µέτρα 
εξοικονόµησης ενέργειας: 

• Κλιµατιστικές µονάδες: Για το σύστηµα κλιµατισµού, που θα 
καλύπτει ελάχιστους χώρους του συγκροτήµατος, θα χρησιµοποιηθούν 
τοπικές µονάδες µεταβλητής παροχής (inverter). 

• Κινητήρες µεταβλητών στροφών: Στις ψυκτικές αντλίες των ψυγείων 
θα χρησιµοποιηθούν κινητήρες µεταβλητών στροφών οι οποίοι θα µειώνουν 
τις στροφές (και την κατανάλωση ρεύµατος) όταν δεν υπάρχει ανάγκη 
µέγιστης παροχής – ανάλογα µε την ζήτηση. 

• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: Περιλαµβάνεται η χρήση συσκευών 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η χρήση λαµπτήρων υψηλής απόδοσης και 
ηλεκτρονικών ballast, ο έλεγχος τεχνητού φωτισµού µε βάση τον 
επιτυγχανόµενο φυσικό φωτισµό καθώς και η εγκατάσταση συστήµατος 
διαχείρισης του συγκροτήµατος (BMS). 
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• Μονώσεις δικτύων: Τα δίκτυα σωληνώσεων κλιµατισµού καθώς και 
τα αντίστοιχα θερµού νερού χρήσεως θα φέρουν ισχυρή µόνωση για την 
ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών προς το περιβάλλον. 

Κατά το δυνατόν θα εφαρµοσθεί η ηλεκτροδότηση του εσωτερικού 
χώρου των σκηνών για φωτισµό τους από φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήµατα 
χαµηλής τάσης.  

 

� ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κατά την κατασκευή του συγκροτήµατος θα χρησιµοποιηθούν υλικά 

κατά το δυνατόν φιλικά µε το περιβάλλον και συµβατά µε τις σεισµικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής µελέτης.  Αναλυτικά, τα υλικά που 
προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: 

• Φέρων οργανισµός: ξύλο. 

• Εξωτερικοί τοίχοι: ξύλο µέσα και έξω µε ενδιάµεση µόνωση. 

• Εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι: ξύλο και διπλή γυψοσανίδα. Τα 
διάκενα πληρούνται µε ηχοµονωτικό ή πυράντοχο υλικό. Πάχος τοίχων 
ανάλογο µε τις απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυροπροστασίας. 

• Εξωτερικά ξύλινα κουφώµατα µε διπλούς υαλοπίνακες. 

• Εσωτερικά κουφώµατα ξύλινα. 

• ∆άπεδα: γρανιτοπλακάκια – µάρµαρο – πέτρα. 

• Ψευδοροφές: Γύψινες – ξύλινες. 

• Μονώσεις: Κατάλληλες για τις επικρατούσες κλιµατολογικές 
συνθήκες. 
 

� ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση της κατάληψης των φυσικών 

περιοχών που περιβάλλουν το υπό µελέτη έργο και βρίσκονται εντός του 
οικοπέδου των 110 στρεµµάτων αποτέλεσε την κυρίαρχο παράµετρο 
σχεδιασµού και των συνοδών λειτουργιών του συγκροτήµατος, όπως για 
παράδειγµα η πρόσβαση και η στάθµευση. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται 
36 θέσεις στάθµευσης για το συγκρότηµα που προβλέπεται να καλυφθούν 
από µικρή περιοχή αστέγαστων υπαίθριων χώρων στη νότια πλευρά του 
γηπέδου των 110.030 µ² κοντά στον επαρχιακό δρόµο. 

Η κυκλοφορία των οχηµάτων δεν θα επιτρέπεται στο εσωτερικό της 
κατασκήνωσης εκτός εκτάκτων περιπτώσεων.  Η τροφοδοσία του µαγειρείου 
θα γίνεται από τον υπάρχοντα βοηθητικό δασικό δρόµο δασοπυρόσβεσης 
που διασχίζει το δυτικό όριο του τµήµατος όπου επιτρέπεται η δόµηση. 

Στεγασµένοι υπόγειοι χώροι στάθµευσης δεν αναπτύσσονται στο χώρο 
του συγκροτήµατος της κατασκήνωσης.  

� ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Μέσα στα έργα κατασκευής του συγκροτήµατος της κατασκήνωσης 

περιλαµβάνεται και εγκατάσταση τριτοβάθµιας βιολογικής επεξεργασίας 
λυµάτων, η οποία εγκαθίσταται στο νότιο τµήµα του οικοπέδου κοντά στον 
επαρχιακό δρόµο µακριά από των χώρο των σκηνών ή άλλων µονίµων 
κτιρίων.  Η εγκατάσταση αυτή είναι υπόγεια και θα κατασκευασθεί σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη (13) σχετικό. 

• ∆ιάθεση λυµάτων 
Η διάθεση λυµάτων θα γίνει µε υπεδάφιο σύστηµα απορροφητικών 

τάφρων. 
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Τα διατιθέµενα λύµατα θα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ισοδύναµη 
τουλάχιστον µε αυτή που γίνεται σε σηπτική δεξαµενή, δεξαµενή Imhoff ή 
απλή δεξαµενή καθίζησης µε χρόνο παραµονής 2 ώρες.  Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση τα λύµατα από την κατασκήνωση λαµβάνουν τριτοβάθµια 
επεξεργασία (αποµάκρυνση οργανικού φορτίου, αζώτου, µικροβιολογικού 
φορτίου και στερεών) που έχει πολύ µεγαλύτερη απόδοση από τις 
προϋποθέσεις που θέτει η νοµοθεσία για διάθεση σε υπεδάφιο πεδίο. 

Οι σωληνώσεις των τάφρων του υπεδάφιου συστήµατος θα πρέπει να 
έχουν διάµετρο τουλάχιστον 10 cm και θα τοποθετούνται εντός στρώµατος 
χαλικών µε οµαλή κλίση µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται οµοιόµορφη 
κατανοµή των διατιθέµενων αποβλήτων. 

Τα όρια του πεδίου υπεδάφιας διάθεσης πρέπει να απέχει περίπου 30 
µ από φρεάτια, πηγές ή ακτές κολύµβησης, 15 µ από σωλήνες υδραγωγείου 
και 3 µ από θεµέλια κτιρίων ή οριογραµµές.   Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
µία από τις γεωτρήσεις που θα γίνουν στο οικόπεδο απέχει 40 µ από τον 
απορροφητικό βόθρο και πάνω από 100 µ από το υπεδάφιο πεδίο διάθεσης 
που θα βρίσκεται µεταξύ του εντευκτηρίου και του επιτελείου.   

Η επιφανειακή σύσταση του συγκεκριµένου εδάφους είναι 
αργιλόµαργες που από την φύση τους δεν είναι εύκολα διαπερατές από το 
νερό.  Εξ άλλου οι γεωτρήσεις θα αντλούν το νερό από βάθος 180 – 200 µ 
από την επιφάνεια.  Ο συνδυασµός αυτός καθιστά πρακτικά αδύνατη την 
περίπτωση µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. 

 

� ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
Ο Περιβάλλον Χώρος του συγκροτήµατος διαµορφώνεται µε τρεις 

µεγάλες κατηγορίες εργασιών: Εργασίες πρασίνου ή φυτεύσεις, οικοδοµικές 
εργασίες και εργασίες χώρων αθλοπαιδιών. 

• Εργασίες πρασίνου ή Φυτεύσεις 
Οι χώροι προς φύτευση χωρίζονται σε 3 ενότητες: 

1. Περιοχές Parking. 
2. Ευρύτερη περιοχή περιβάλλοντος χώρου. 
3. Περιοχές γύρω από την κατασκήνωση και σε άµεση επαφή µε 

αυτήν. 
 

� Περιοχές Parking 
Στις περιοχές του Parking θα αφεθούν χώροι ανάµεσα στις θέσεις 

στάθµευσης των αυτοκινήτων ώστε να δηµιουργηθούν παρτέρια προς 
φύτευση µε δένδρα και θάµνους και να µειωθεί η αίσθηση των σκληρών 
επιφανειών.  Τα επιλεγόµενα είδη θα είναι κύρια φυλλοβόλα προκειµένου να 
επιτρέπουν το χειµώνα τον ηλιασµό του χώρου και την αποφυγή παγετών 
στις θέσεις στάθµευσης, αλλά και Abies cephalonica και είδη Κέδρων που θα 
εντάξουν τις φυτεύσεις στη χλωρίδα της περιοχής. 

� Ευρύτερη περιοχή περιβάλλοντος χώρου 
Στην ευρύτερη περιοχή του περιβάλλοντος χώρου θα διευθετηθούν τα 

υπάρχοντα µονοπάτια, τα ανοίγµατα των καθιστικών χώρων και οι 
διαµορφώσεις οι οποίες βρίσκονται στο κεντρικό τµήµα της κατασκήνωσης. 
Οι χώροι αυτοί θα αναπλαστούν, ενώ ορισµένες θέσεις θα επαναφυτευτούν 
επιλεκτικά κυρίως µε ελάτη και θάµνους των ενδηµικών ειδών χλωρίδας 
όπως Κέδροι, φιλύκια κ.α. 

� Περιοχές γύρω από την κατασκήνωση και σε άµεση επαφή µε 
αυτήν: 
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Στις περιοχές αυτές θα πραγµατοποιηθεί διαµόρφωση του ελεύθερου 
χώρου µε τη φύτευση φυτών που οικολογικά προσαρµόζονται στην περιοχή. 

Στην κεντρική είσοδο της κατασκήνωσης δηµιουργείται µια διαµόρφωση 
µε βράχους η οποία περιβάλλεται µε γκαζόν και ανθοφόρα για να δοθεί 
έµφαση στον ορισµό της εισόδου.  Οµοίως, παράπλευρα των 
πλακόστρωτων µονοπατιών δηµιουργούνται παρτέρια στα οποία φυτεύονται 
συστάδες ανθοφόρων θάµνων και ετήσια ανθοφόρα εδαφοκάλυψης για 
ποικιλία χρωµάτων, τα οποία θα δηµιουργήσουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό 
περιβάλλον στην κεντρική είσοδο της κατασκήνωσης. 

• Οικοδοµικές Εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου 
Πρόθεση του φορέα υλοποίησης του έργου είναι να διαφυλαχθεί ο 

χαρακτήρας της περιοχής.  Έτσι, επελέγησαν ήπιες παρεµβάσεις που 
εναρµονίζονται µε το φυσικό περιβάλλον και τους επιµέρους κτιριακούς 
όγκους της κατασκήνωσης. 

Έγινε προσπάθεια να µετριαστούν στο ελάχιστο οι σκληρές επιφάνειες 
(πλακόστρωση) ακολουθώντας τις παλιές χαράξεις και χρησιµοποιώντας 
σαν υλικό ασβεστολιθικά πετρώµατα λατοµείου ηµικατεργασµένα, σε όγκους 
ή σε πλάκες. 

Σαν υπόβαση θα χρησιµοποιηθεί επίστρωση µε ελαφρά οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 

Γύρω από τον χώρο της εκκλησίας διαµορφώνεται πλακόστρωση σε 
ελεύθερα σχήµατα στην οποία παρεµβάλλονται συστάδες µε δενδρύλλια. Η 
σύνθεση έχει έναν πλαστικό χαρακτήρα δηµιουργώντας τόπους µε απλή 
γεωµετρία και χαρακτήρα εικαστικό, χρησιµοποιώντας µνήµες από τη φύση. 

Ο φωτισµός του περιβάλλοντος χώρου που θα προταθεί θα είναι 
διακριτικός και έµµεσος από ανάκλαση χωρίς όµως να παραβλέπεται η 
ανάγκη ευχαιρούς επιτήρησς του χώρου. 

Για την αποχέτευση των οµβρίων έχουν προβλεφθεί οι απαιτούµενες 
κλίσεις, που ούτως ή άλλως υπάρχουν από την φυσική διαµόρφωση του 
εδάφους, ούτως ώστε τα όµβρια να οδεύουν µε ελεύθερη απορροή. 

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών περιβάλλοντος χώρου 
� Ξυλότυποι 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σανίδες πλάτους περίπου 10 εκ. και 

πάχους 1,5 – 2,5 εκ. ή τυποποιηµένα στοιχεία ξυλότυπου (π.χ. Betoform) 
καλής ποιότητας.  Γενικά οι εργασίες των ξυλότυπων είναι λίγες και 
περιορίζονται στις βάσεις των κτιρίων και στην κατασκευή των υπογείων του 
εντευκτηρίου και του µαγειρείου. 

� Τοιχοποιίες 
Γενικά τα είδη τοιχοποιιών που προβλέπονται για την κατασκευή στις 

πεζούλες, στα καθιστικά, στην επένδυση των τοίχων αντιστήριξης είναι 
λιθοδοµές από τοπική πέτρα. 

� Επιστρώσεις 
Σχιστόπλακες ακανόνιστου σχήµατος τοποθετούνται όπως φαίνεται στα 

σχέδια.  Οι πλάκες θα έχουν πάχος µεγαλύτερο των 2 εκ., το δε τελείωµά 
τους θα είναι φυσικό («σόκορο» όχι κοµµένο µε τροχό), ενώ η πάνω 
επιφάνειά τους θα είναι κατά το δυνατόν οµαλή. 

� Απορροή οµβρίων – ρύσεις 
Τα όµβρια οδεύουν επιφανειακά µε ελεύθερη απορροή. 
� Εξοπλισµός 
Προβλέπεται να τοποθετηθούν καλάθια αχρήστων και φωτιστικά 

σώµατα σε διακριτική διάταξη. 



 12 

� ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
Εκσκαφές θα πραγµατοποιηθούν για τη θεµελίωση των δεξαµενών της 

µονάδας βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων (336 µ³), για το υπόγειο του 
κτιρίου των µαγειρείων (772 µ³) και του εντευκτηρίου (772 µ³) στο υπόγειο 
του οποίου βρίσκονται οι δεξαµενές πυρόσβεσης και νερού χρήσης του 
συγκροτήµατος.  Επίσης εκσκαφές µικρής σηµασίας και βάθους περίπου 50 
εκατοστών θα γίνει για την θεµελίωση των υπόλοιπων σταθερών κτιρίων του 
συγκροτήµατος.   Σ’ όλες τις προαναφερόµενες εκσκαφές θα γίνει εξυγίανση 
του εδάφους µε θραυστά υλικά λατοµείου σε βάθος 0.5 µ προ της 
θεµελίωσης των κτιρίων.  Ο συνολικός όγκος των εκσκαφών αυτών 
ανέρχεται σε περίπου 2500 µ³.  Εκσκαφές όγκου 200 µ³ περίπου θα 
απαιτηθούν επίσης και για την κατασκευή των δικτύων των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και 300 µ³ περίπου για την 
δηµιουργία των τάφρων υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων.  
Εποµένως, θα απαιτηθούν συνολικά εκσκαφές 3000 µ³ περίπου. 

Τα κατάλληλα εδαφικά και γαιώδη υλικά που θα προκύψουν από τις 
εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν για τις απαιτούµενες επιχώσεις που 
απαιτούνται για την οριζοντίωση του εδάφους στις θέσεις των βάσεων των 
σκηνών και για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  Έτσι θα 
αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
οφείλονται στην ανάγκη διάθεσης υλικών εκσκαφής µεγάλων ποσοτήτων. 

 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

είναι δυνατόν να επέλθουν στο -φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων:  

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 

χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν 
από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. 
Πολιτισµού, ΥΠΕΚΑ, κλπ.). 

2. Να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί από την 1η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και από την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων [(24) και (25) σχετικά]. 

3. Να µην γίνει καµία επέµβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. 
Οποιαδήποτε επέµβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια 
απαραίτητων αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει 
καταµέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου 
και ο αριθµός να υποβληθεί στο ∆ασαρχείο Πάρνηθας. 

4. Να οριοθετηθεί µε σταθερά σηµεία πριν την έναρξη εργασιών το 
τµήµα του χώρου που εµπίπτει στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προστασίας Natura 
2000 και να γίνει ακριβής καταµέτρηση του σε τετραγωνικά και όχι ως 
ποσοστό. Η οριοθέτηση να γίνει µε παρουσία υπαλλήλων του ∆ασαρχείου 
Πάρνηθας. 

5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση εντός του χώρου που 
εµπίπτει στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προστασίας Natura 2000. 

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε δασικά τµήµατα. 
7. Οι εκσκαφές και οι εκβραχισµοί να περιοριστούν στις απολύτως 

αναγκαίες και να γίνουν µόνο µε µηχανικά µέσα . Απαγορεύεται η χρήση 
εκρηκτικών. 

8. Απαγορεύεται η λειτουργία κινητού συγκροτήµατος θραύσης 
(σπαστηροτριβείο).  
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9. Τα προϊόντα εκσκαφής να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των 
επιχωµάτων. 

10. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των υλικών 
εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών εκσκαφής σε 
προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που 
προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα 
πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν κατά την 
κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε προς 
αποκατάσταση χώρους λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής τους. 
Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή 
µισγάγγειας. Πριν την έναρξη του έργου θα πρέπει να κατατεθεί προς 
έγκριση µελέτη η οποία θα υποδεικνύει του ακριβείς χώρους τόσο της 
προσωρινής απόθεσης όσο και τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που 
δεν θα χρησιµοποιηθούν (µόνιµης απόθεσης). 

11. Επιτρέπεται η κίνηση των πάσης φύσεως οχηµάτων κατά µήκος του 
κυρίως οδικού δικτύου, µε τους περιορισµούς που αναφέρονται σε ώρες, 
µέρες, εποχές και θέσεις και καθορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας 
του Εθνικού ∆ρυµού. Όσον αφορά την κίνηση οχηµάτων από κατοικηµένες 
περιοχές για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών και των περιβαλλοντικών 
οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα 
πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή 
µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες 
οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες 
αποστάσεις κλπ. 

12. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των 
περιηγητών και της πανίδας. 

13. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των 
εργασιών.  

14. Το έργο δεν θα πρέπει να κατασκευαστεί κατά την περίοδο ωοτοκίας 
και εκκόλαψης της υπάρχουσας ορνιθοπανίδας καθώς και κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής των θηλαστικών της περιοχής.  

15. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

16. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και 
στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

18. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 
19. Καµία συντήρηση των φορτηγών και µηχανηµάτων να µην 

πραγµατοποιείται εντός του χώρου. 
20. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 

εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 
21. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις: 
Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και 

Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 
Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 

Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
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των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο 
Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

22. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα 
διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

23. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε 
το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

24. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 
µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία 
των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε 
θέµατα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας και να ληφθούν οι απαραίτητες 
εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

25. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου 
και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα 
λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των 
µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, 
επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

26. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 
27. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 

αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές 
δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα 
µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-3-2004). 

28. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών 
από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η λήψη αδρανών θα 
πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα λατοµεία της ευρύτερης 
περιοχής. 

29. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, 
του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες ποσότητες. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως 
άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. 
Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα 
άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για 
τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

30. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 

31. Οι προτεινόµενες διαβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως 
απαραίτητες. Να κατασκευαστούν µε γνώµονα της προστασία της ευρύτερης 
περιοχής, καθώς η ευρύτερη περιοχή µέσα στην οποία κατασκευάζεται το 
έργο έχει ορισθεί ως αρχαιολογικός χώρος – ιστορικός τόπος (ΦΕΚ 
265/Β/1957, ΦΕΚ 518/Β/1963, ΦΕΚ 866/Β/1977 και ΦΕΚ 676/Β/1995) και 
τοπίο ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281/∆/1993). Επί των 
προτεινόµενων διαβάσεων θα πρέπει να κατατεθεί αιτιολογική έκθεση που 
να αναφέρει αναλυτικά τα σηµεία, τον λόγο κατασκευής, τον τρόπος πιθανής 
συναρµογής µε το υφιστάµενο ή µη τοπικό δίκτυο, ποια σηµεία εξυπηρετεί, 
κλπ. 
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32. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση 
αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 

33. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση των τµηµάτων του 
ασφαλτοτάπητα που προέρχονται από δρόµους όπου και αν προβλέπονται 
παρεµβάσεις. Τα αποξηλωµένα τµήµατα του ασφαλτοτάπητα, θα πρέπει να 
επαναχρησιµοποιηθούν (µετά από θραύση).  

34. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

35. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι 
εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής: άρδευση, 
λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία. 

36. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως έχει 
προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος εργολάβος 
υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων 
υλικών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων. 

37. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

38. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, µάσκες, 
ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά 
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε την κείµενη εργατική 
νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των 
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 

39. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το έργο 
πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό ή να εναποτεθούν 
σε κατάλληλους χώρους – αποδέκτες µετά από σχετική άδεια τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες. 

40. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

41. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΘΟΡΥΒΟΣ 
42. Να τηρούνται το όριο θορύβου που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
43. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσµών (από µαγειρεία, 

W.C., κλπ.) να τοποθετηθούν σε σηµεία αποµακρυσµένα από περιοχές 
ανθρώπινης παρουσίας.  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
44. Η υπηρεσία δεν κάνει δεκτή την (13) σχετική θεωρηµένη µελέτη 

διάθεσης υγρών αποβλήτων για λόγους τόσο µη χρηστικότητας και όσο µη 
εναρµόνισης µε την νέα νοµοθεσία [(6) σχετικό] καθώς δεν νοείται 
τριτοβάθµια βιολογική επεξεργασία λυµάτων χωρίς πρόβλεψη 
επαναχρησιµοποίησης ενός τόσο πολύτιµου αγαθού όσο είναι το νερό, για 
χρήσεις όπως το πότισµα, πυροπροστασία, πλύσιµο (π.χ. τζαµιών, κλπ.), 
τουαλέτες (π.χ. καζανάκια), κ.α. Συνεπώς τα λύµατα να οδηγούνται στην 
εγκατάσταση τριτοβάθµιας επεξεργασίας λυµάτων µόνο υπό την 
προυπόθεση ότι η διάθεση των λυµάτων µετά την τριτοβάθµια επεξεργασία 
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να γίνεται σε στεγανή δεξαµενή. Το νερό που θα συγκεντρώνεται να 
χρησιµοποιείται για την άρδευση του χώρου των εγκαταστάσεων, 
πυροπροστασία, κλπ. Σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται η κατασκευή 
του τριτοβάθµιου βιολογικού και θα πρέπει να δηµιουργηθεί ικανής 
χωρητικότητας στεγανή δεξαµενή στην οποία:  

α) να διενεργείται τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου της σε 
νόµιµους χώρους διάθεσης και να τηρείται αρχείο µε όλα τα παραστατικά 
στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό 
βόθρο - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

β) να προβλεφθούν κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν 
την σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης του ∆ήµου Αχαρνών που 
βρίσκεται σε απόσταση µόλις 200 m από το όριο της εγκατάστασης (12 
σχετικό). 

45. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων και της ιλύος.  

46. Τα χρησιµοποιηµένα λάδια µαγειρείων να µη διατίθενται στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων αλλά να συλλέγονται µε σκοπό την 
επαναχρησιµοποίηση τους (σαπωνοποιία κλπ). 

 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
47. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να 

διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής.  

48. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και 
να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό 
κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. 
χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα 
υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος 
αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου.  

49. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση 
αλουµινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων 
ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριµµάτων).   

50. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε 
Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην 
Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 
149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
51. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 

πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 
52. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων όλων 

των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών πρασίνου και 
ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη φυτοτεχνική µελέτη από το 
δασαρχείο Πάρνηθας. Να γίνεται συστηµατική συντήρηση των φυτεύσεων. 

53. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα (30 % του συνολικού ελευθερου χώρου των µην δασικών 
εκτάσεων) ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και 
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η πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα 
νερά κλπ. 

54. Να υφίσταται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης. 
Γενικότερα να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

55. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 
όρων. 

56. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και αποφυγής οχλήσεων. 

57. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και της 
πανίδας. 

58. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας. 
59. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 

όρων.  
60. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 

προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη 

τα παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  
 
 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 

έργο ‘ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’ 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που πρόκειται να εγκατασταθεί στην 
Πάρνηθα, στη θέση ‘Μετόχι’ του ∆ήµου Αχαρνών µε την προϋπόθεση να 
τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής: 
 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 

χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν 
από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. 
Πολιτισµού, ΥΠΕΚΑ, κλπ.). 

2. Να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί από την 1η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και από την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων [(24) και (25) σχετικά]. 

3. Να µην γίνει καµία επέµβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. 
Οποιαδήποτε επέµβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια 
απαραίτητων αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει 
καταµέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου 
και ο αριθµός να υποβληθεί στο ∆ασαρχείο Πάρνηθας. 

4. Να οριοθετηθεί µε σταθερά σηµεία πριν την έναρξη εργασιών το 
τµήµα του χώρου που εµπίπτει στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προστασίας Natura 
2000 και να γίνει ακριβής καταµέτρηση του σε τετραγωνικά και όχι ως 
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ποσοστό. Η οριοθέτηση να γίνει µε παρουσία υπαλλήλων του ∆ασαρχείου 
Πάρνηθας. 

5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση εντός του χώρου που 
εµπίπτει στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προστασίας Natura 2000. 

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε δασικά τµήµατα. 
7. Οι εκσκαφές και οι εκβραχισµοί να περιοριστούν στις απολύτως 

αναγκαίες και να γίνουν µόνο µε µηχανικά µέσα . Απαγορεύεται η χρήση 
εκρηκτικών. 

8. Απαγορεύεται η λειτουργία κινητού συγκροτήµατος θραύσης 
(σπαστηροτριβείο).  

9. Τα προϊόντα εκσκαφής να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των 
επιχωµάτων. 

10. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των 
υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών 
εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο στην 
περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες του 
έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν κατά 
την κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε 
προς αποκατάσταση χώρους λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής 
τους. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή 
µισγάγγειας. Πριν την έναρξη του έργου θα πρέπει να κατατεθεί προς 
έγκριση µελέτη η οποία θα υποδεικνύει του ακριβείς χώρους τόσο της 
προσωρινής απόθεσης όσο και τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που 
δεν θα χρησιµοποιηθούν (µόνιµης απόθεσης). 

11. Επιτρέπεται η κίνηση των πάσης φύσεως οχηµάτων κατά µήκος 
του κυρίως οδικού δικτύου, µε τους περιορισµούς που αναφέρονται σε 
ώρες, µέρες, εποχές και θέσεις και καθορίζονται από τον Κανονισµό 
Λειτουργίας του Εθνικού ∆ρυµού. Όσον αφορά την κίνηση οχηµάτων από 
κατοικηµένες περιοχές για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας 
στο οδικό δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών και των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, 
σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, 
όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων 
κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή 
µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να 
διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

12. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των 
περιηγητών και της πανίδας. 

13. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση 
των εργασιών.  

14. Το έργο δεν θα πρέπει να κατασκευαστεί κατά την περίοδο 
ωοτοκίας και εκκόλαψης της υπάρχουσας ορνιθοπανίδας καθώς και κατά 
την περίοδο αναπαραγωγής των θηλαστικών της περιοχής.  

15. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

16. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και 
στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

18. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 
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19. Καµία συντήρηση των φορτηγών και µηχανηµάτων να µην 
πραγµατοποιείται εντός του χώρου. 

20. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

21. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις: 
Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 
Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/92 
(ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο 
Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

22. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα 
διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

23. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα 
µε το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

24. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 
µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία 
των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε 
θέµατα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας και να ληφθούν οι απαραίτητες 
εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

25. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου 
και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα 
λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των 
µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, 
επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

26. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 
27. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 

αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές 
δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα 
µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-3-2004). 

28. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών 
από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η λήψη αδρανών θα 
πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα λατοµεία της ευρύτερης 
περιοχής. 

29. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, 
του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες ποσότητες. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών 
όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη 
διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη 
δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

30. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 
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31. Οι προτεινόµενες διαβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως 
απαραίτητες. Να κατασκευαστούν µε γνώµονα της προστασία της 
ευρύτερης περιοχής, καθώς η ευρύτερη περιοχή µέσα στην οποία 
κατασκευάζεται το έργο έχει ορισθεί ως αρχαιολογικός χώρος – ιστορικός 
τόπος (ΦΕΚ 265/Β/1957, ΦΕΚ 518/Β/1963, ΦΕΚ 866/Β/1977 και ΦΕΚ 
676/Β/1995) και τοπίο ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 
281/∆/1993). Επί των προτεινόµενων διαβάσεων θα πρέπει να κατατεθεί 
αιτιολογική έκθεση που να αναφέρει αναλυτικά τα σηµεία, τον λόγο 
κατασκευής, τον τρόπος πιθανής συναρµογής µε το υφιστάµενο ή µη τοπικό 
δίκτυο, ποια σηµεία εξυπηρετεί, κλπ. 

32. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση 
αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 

33. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση των τµηµάτων 
του ασφαλτοτάπητα που προέρχονται από δρόµους όπου και αν 
προβλέπονται παρεµβάσεις. Τα αποξηλωµένα τµήµατα του 
ασφαλτοτάπητα, θα πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν (µετά από θραύση).  

34. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

35. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι 
εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής: άρδευση, 
λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία. 

36. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως έχει 
προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος εργολάβος 
υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως 
άχρηστων υλικών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων. 

37. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

38. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, µάσκες, 
ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά 
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε την κείµενη εργατική 
νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των 
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 

39. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το έργο 
πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό ή να εναποτεθούν 
σε κατάλληλους χώρους – αποδέκτες µετά από σχετική άδεια τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες. 

40. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

41. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΘΟΡΥΒΟΣ 
42. Να τηρούνται το όριο θορύβου που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81. 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
43. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσµών (από µαγειρεία, 

W.C., κλπ.) να τοποθετηθούν σε σηµεία αποµακρυσµένα από περιοχές 
ανθρώπινης παρουσίας.  
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ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
44. Η υπηρεσία δεν κάνει δεκτή την (13) σχετική θεωρηµένη µελέτη 

διάθεσης υγρών αποβλήτων για λόγους τόσο µη χρηστικότητας και όσο µη 
εναρµόνισης µε την νέα νοµοθεσία [(6) σχετικό] καθώς δεν νοείται 
τριτοβάθµια βιολογική επεξεργασία λυµάτων χωρίς πρόβλεψη 
επαναχρησιµοποίησης ενός τόσο πολύτιµου αγαθού όσο είναι το νερό, για 
χρήσεις όπως το πότισµα, πυροπροστασία, πλύσιµο (π.χ. τζαµιών, κλπ.), 
τουαλέτες (π.χ. καζανάκια), κ.α. Συνεπώς τα λύµατα να οδηγούνται στην 
εγκατάσταση τριτοβάθµιας επεξεργασίας λυµάτων µόνο υπό την 
προυπόθεση ότι η διάθεση των λυµάτων µετά την τριτοβάθµια επεξεργασία 
να γίνεται σε στεγανή δεξαµενή. Το νερό που θα συγκεντρώνεται να 
χρησιµοποιείται για την άρδευση του χώρου των εγκαταστάσεων, 
πυροπροστασία, κλπ. Σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται η κατασκευή 
του τριτοβάθµιου βιολογικού και θα πρέπει να δηµιουργηθεί ικανής 
χωρητικότητας στεγανή δεξαµενή στην οποία:  

α) να διενεργείται τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου της σε 
νόµιµους χώρους διάθεσης και να τηρείται αρχείο µε όλα τα παραστατικά 
στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό 
βόθρο - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

β) να προβλεφθούν κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν 
την σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης του ∆ήµου Αχαρνών που 
βρίσκεται σε απόσταση µόλις 200 m από το όριο της εγκατάστασης (12 
σχετικό). 

45. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 
δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων και της ιλύος.  

46. Τα χρησιµοποιηµένα λάδια µαγειρείων να µη διατίθενται στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων αλλά να συλλέγονται µε σκοπό την 
επαναχρησιµοποίηση τους (σαπωνοποιία κλπ). 

 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
47. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να 

διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής.  

48. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και 
να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό 
κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. 
χαρτί, ελαστικά, µέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα 
υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος 
αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου.  

49. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση 
αλουµινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων 
ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριµµάτων).   

50. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε 
Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην 
Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 
149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
51. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 

πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 
52. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων όλων 

των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών πρασίνου 
και ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη φυτοτεχνική µελέτη από το 
δασαρχείο Πάρνηθας. Να γίνεται συστηµατική συντήρηση των φυτεύσεων. 

53. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα (30 % του συνολικού ελευθερου χώρου των µην δασικών 
εκτάσεων) ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και 
η πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα 
νερά κλπ. 

54. Να υφίσταται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης. 
Γενικότερα να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

55. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 
όρων. 

56. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και αποφυγής οχλήσεων. 

57. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και της 
πανίδας. 

58. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας. 
59. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 

όρων.  
60. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 

προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Π.Σ. κ.κ. Α. Παφίλης, Ε. 
Ζαφειρίου, Ι. Κοκκινόπουλος, ∆. Κυπραίος, Ι. Μανουσογιαννάκης, Α. 
Μπαλού, Ν. Βούτσης, Κ. ∆ιάκος και Γ. ∆ηµαράς. 
 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


