
 1 

                                             
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 25η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 277/2011  
 

 Σήµερα 22/09/2011 ηµέρα Πέµπτη 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.87655/16-09-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 16/09/2011. 
 

Θέµα  16ο 
Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ στα πλαίσια έκδοσης άδειας χρήσης νερού της 
υφιστάµενης στο ∆ηµοτικό εργοτάξιο του ∆ήµου Φιλοθέης υδρογεώτρησης 
Γ4. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς 
∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης 
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Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, 
Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, 
Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, 
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραΐνδρου Θάλεια, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - 
Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης,  Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, 
Μεθυµάκη Άννα,  Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννικάκης 
Θεµιστοκλής, Καπάταης Χρήστος,  Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραµανλή 
Άννα, Λιόσης Άγγελος, Μαρούγκα Ασπασία, Μπένος Ηλίας, Ροκοφύλλου 
Άννα, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 

 
 

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 για τα εξής: 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-  2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/ τ.Α΄//27-12-2010) «Οργανισµός της 

Περιφέρειας Αττικής». 
3. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-12-10) «Οργανισµός της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής» 
4. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/18-10-86) για την «Προστασία του 

Περιβάλλοντος», όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3010/2002 
«Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και 
άλλες διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-4-2002). 
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5. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003) «Μέτρα και 
όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός 
σχεδιασµός διαχείρισης». 

6. Το Ν. 2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

7. Η µε αριθ. 13588/725/2006 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-3-06) «Μέτρα, όροι 
και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις …»,  

8. Το Π.∆. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/2004)  “Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”. 

9. Την Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/5-8-2002) 
«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 
1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ κ.ά (Α’91)»» και ισχύει. 

10. Την Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. Η.Π.: 11014/703/Φ1047 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/20-3-2003) 
«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 
του Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις» (Α’ 91)» 

11. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ678/Β/90) «Κατάταξη Έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, καθορισµός περιεχοµένων ειδικών περιβαλλοντικών 
µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε το Ν.1650/86». 

12. Την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) «Καθορισµός 
τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του 
Ν.3010/2002»  

13. Την υπ΄ αρ.  οικ. 1019/14-04-11 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ µε θέµα 
«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε αρµοδιότητες περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης». 

14. Το υπ΄ αρ. 21136/06-04-11 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής «∆ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
έργων δεύτερης κατηγορίας, τρίτης υποκατηγορίας». 

15. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 34796/18-05-2011 έγγραφο του Περιφερειάρχη 
Αττικής µε θέµα «∆ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων 
δεύτερης κατηγορίας, τρίτης υποκατηγορίας». 

16. Tην µε αρ. πρωτ. 22744/07-04-2011 αίτηση του  ∆ήµου, µε την οποία 
κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας, φάκελος Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας 
του θέµατος. 

17. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.6879/05-08-11 (αρ.πρωτ.77041/19-08-2011 της 
Υπηρεσίας µας) θετική γνωµοδότηση της Β΄Εφορείας Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

18. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5127/23-08-2011 (αρ.πρωτ.80439/31-08-2011 
της Υπηρεσίας µας) θετική γνωµοδότηση της 1ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων. 

19. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ.2111/29-07-2011 (αρ.πρωτ. 76982/19-08-11 της 
Υπηρεσίας µας) θετική υπό όρους γνωµοδότηση του Ο.Ρ.Σ.Α. 
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(Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας). 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας µε 
την ανωτέρω σχετική, και αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
στα πλαίσια έκδοσης άδειας χρήσης νερού της υφιστάµενης στο ∆ηµοτικό 
εργοτάξιο του ∆ήµου Φιλοθέης υδρογεώτρησης Γ4» για την έκφραση 
απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων από την υπηρεσία µας. 

Πρόκειται για το έργο «Λειτουργία και χρήση υφιστάµενης αρδευτικής 
γεώτρησης µε κωδική ονοµασία Γ4. 
Ζητείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

      Το εξεταζόµενο έργο βρίσκεται στο νοµό Αττικής και συγκεκριµένα στο 
∆ηµοτικό εργοτάξιο του ∆ήµου Φιλοθέης, µεταξύ των οδών Βεργίνας 
Μακεδονίας και Θράκης (Ο.Τ.41). Η θέση της γεώτρησης έχει υψόµετρο 154 
µέτρα και συντεταγµένες Χ480371,041 και Ψ4208671,5041. 

    Έχει ανορυχθεί το 1993 από το Ι.Γ.Μ.Ε. σε βάθος 63 µέτρα και λειτουργεί 
µέχρι σήµερα για την άρδευση κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, πλατείες) του 
∆ήµου Φιλοθέης, συνολικής έκτασης 17,05 στρεµµάτων.  

    Γίνεται άντληση υπόγειων υδάτων συνολικής µέγιστης ποσότητας 
180.000m

3
/έτος και συγκέντρωσή τους σε υφιστάµενη υπόγεια δεξαµενή 

περίπου 30 m3. Μέσω αυτόµατου ελεγχόµενου συστήµατος ποτίσµατος 
(µπεκ) γίνεται άρδευση κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου. 

     Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, αλλά θετικές. 

Εισηγούµεθα 

την έγκριση της ΜΠΕ µε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους : 

Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 

1. Υγρά απόβλητα: Η ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
582/Β/79). 

2. Στερεά απόβλητα: Η µε αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
1909/Β/22-12-03) «Μέτρα και  Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

3. Το Ν. 2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

 

Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 

Ο εκπεµπόµενος θόρυβος από τη λειτουργία των µηχανηµάτων, στα όρια της 
εγκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB(A), σύµφωνα µε το Π.∆. 
1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). 
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      Κατά τη λειτουργία 

1. Να αξιοποιηθεί ο υδάτινος πόρος σύµφωνα µε τους κανόνες της σύγχρονης 
επιστήµης και τεχνολογίας και της εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 
2. Κατά την εκµετάλλευση του έργου να ληφθούν µέτρα για την προστασία του 
υδάτινου πόρου. Στην κεφαλή της γεώτρησης να τοποθετηθεί µη µηδενιζόµενο 
υδρόµετρο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και παρακολούθηση της 
αντλούµενης ποσότητας νερού και της στάθµης του ύδατος (σε ηρεµία και σε 
άντληση) αντιστοίχως. 
3. Να τηρείται αρχείο των εβδοµαδιαίων ποσοτήτων αντλούµενου νερού σε 
βιβλίο θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία. 
4. Να τηρείται αρχείο των εργασιών συντήρησης, ελέγχων καθώς και των 
µετρήσεων ποιότητας νερού και στάθµης της γεώτρησης (ηρεµία και άντληση). 
5.  Ο φορέας εκµετάλλευσης να µεριµνήσει για την προστασία του υδάτινου 
πόρου και το φυσικό περιβάλλον, µε περιορισµό της ρύπανσης στο ελάχιστο 
και την λήψη µέτρων αποκατάστασης τους. Σε περίπτωση αλλοίωσης της 
αρχικής ποιότητας του υδάτινου πόρου, αυτός θα πρέπει να κρατηθεί σε 
ηρεµία. 
6. Στο χώρο εγκατάστασης και χρήσης του έργου,  ο φορέας εκµετάλλευσης 
να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την διασφάλιση της υγείας και 
της ζωής των διαµενόντων, των περιοίκων και των διαβατών. 
7. Να παρακολουθείται συστηµατικά η στάθµη ηρεµίας της γεώτρησης, η 
πτώση της στάθµης και οι διακυµάνσεις της ετησίως και κυρίως κατά τη 
περίοδο εντατικής άντλησης. 
8. Να γίνονται χηµικές αναλύσεις ποιότητας νερού σε διαπιστευµένα 
εργαστήρια, στην αρχή (Απρίλιος) και στο τέλος της αρδευτικής περιόδου 
(Οκτώβριος). Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιούνται στην Υπηρεσία µας και στο 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής. 
9. Να διενεργούνται κάθε έξι µήνες µικροβιολογικές αναλύσεις. Τα στοιχεία 
αυτά να κοινοποιούνται στην Υπηρεσία µας και στο Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής. 
10. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ρύπανση των υδάτων και του 
περιβάλλοντος (απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων, κλπ). 

11. Το νερό που θα χρησιµοποιείται να πληροί τις προϋποθέσεις νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, σύµφωνα µε τις 13, 14 και 15 σχετικές. 
12. Η άρδευση του χώρου πρασίνου να γίνεται κατά το δυνατό τις νυχτερινές 
ώρες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες νερού λόγω εξάτµισης και ο 
τρόπος άρδευσης να γίνεται απαραίτητα µε σύστηµα µικροεκτοξευτών (µπεκ). 

13. Να γίνεται ορθολογική χρήση των λιπασµάτων. 
 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της ΜΠΕ στα πλαίσια έκδοσης άδειας χρήσης νερού της 
υφιστάµενης στο ∆ηµοτικό εργοτάξιο του ∆ήµου Φιλοθέης υδρογεώτρησης 
Γ4, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που 
αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής και 
οι οποίοι έχουν ως εξής: 
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Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 

1. Υγρά απόβλητα: Η ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
582/Β/79). 

2. Στερεά απόβλητα: Η µε αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
1909/Β/22-12-03) «Μέτρα και  Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

3. Το Ν. 2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

 

Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 

Ο εκπεµπόµενος θόρυβος από τη λειτουργία των µηχανηµάτων, στα όρια 
της εγκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB(A), σύµφωνα µε το 
Π.∆. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). 

 
      Κατά τη λειτουργία 

1. Να αξιοποιηθεί ο υδάτινος πόρος σύµφωνα µε τους κανόνες της 
σύγχρονης επιστήµης και τεχνολογίας και της εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
2. Κατά την εκµετάλλευση του έργου να ληφθούν µέτρα για την προστασία 
του υδάτινου πόρου. Στην κεφαλή της γεώτρησης να τοποθετηθεί µη 
µηδενιζόµενο υδρόµετρο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και 
παρακολούθηση της αντλούµενης ποσότητας νερού και της στάθµης του 
ύδατος (σε ηρεµία και σε άντληση) αντιστοίχως. 
3. Να τηρείται αρχείο των εβδοµαδιαίων ποσοτήτων αντλούµενου νερού σε 
βιβλίο θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία. 
4. Να τηρείται αρχείο των εργασιών συντήρησης, ελέγχων καθώς και των 
µετρήσεων ποιότητας νερού και στάθµης της γεώτρησης (ηρεµία και 
άντληση). 
5.  Ο φορέας εκµετάλλευσης να µεριµνήσει για την προστασία του υδάτινου 
πόρου και το φυσικό περιβάλλον, µε περιορισµό της ρύπανσης στο ελάχιστο 
και την λήψη µέτρων αποκατάστασης τους. Σε περίπτωση αλλοίωσης της 
αρχικής ποιότητας του υδάτινου πόρου, αυτός θα πρέπει να κρατηθεί σε 
ηρεµία. 
6. Στο χώρο εγκατάστασης και χρήσης του έργου,  ο φορέας εκµετάλλευσης 
να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την διασφάλιση της υγείας 
και της ζωής των διαµενόντων, των περιοίκων και των διαβατών. 
7. Να παρακολουθείται συστηµατικά η στάθµη ηρεµίας της γεώτρησης, η 
πτώση της στάθµης και οι διακυµάνσεις της ετησίως και κυρίως κατά τη 
περίοδο εντατικής άντλησης. 
8. Να γίνονται χηµικές αναλύσεις ποιότητας νερού σε διαπιστευµένα 
εργαστήρια, στην αρχή (Απρίλιος) και στο τέλος της αρδευτικής περιόδου 
(Οκτώβριος). Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιούνται στην Υπηρεσία µας και στο 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής. 
9. Να διενεργούνται κάθε έξι µήνες µικροβιολογικές αναλύσεις. Τα στοιχεία 
αυτά να κοινοποιούνται στην Υπηρεσία µας και στο Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής. 
10. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ρύπανση των υδάτων και του 
περιβάλλοντος (απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων, κλπ). 
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11. Το νερό που θα χρησιµοποιείται να πληροί τις προϋποθέσεις νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, σύµφωνα µε τις 13, 14 και 15 σχετικές. 

12. Η άρδευση του χώρου πρασίνου να γίνεται κατά το δυνατό τις νυχτερινές 
ώρες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες νερού λόγω εξάτµισης και ο 
τρόπος άρδευσης να γίνεται απαραίτητα µε σύστηµα µικροεκτοξευτών 
(µπεκ). 

13. Να γίνεται ορθολογική χρήση των λιπασµάτων. 
 
 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ηµαράς Ιωάννης, 
Αθανασίου θανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Κουρούσης Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Παναγούλης Ευστάθιος, 
Πιπιλή Αικατερίνη, Παφίλης Αθανάσιος, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου 
Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία, 
Βούτσης Νικόλαος, Βαρεµένος Γεώργιος,  Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, ∆ιάκος 
Κων/νος, ∆ηµαράς Γεώργιος. 
  
 
 
 

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

 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


