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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 27η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 303/2011  
 

 Σήµερα 13/10/2011 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.96240/06-10-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 06/10/2011. 
 
 

Θέµα  15ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Νοµιµοποίηση έργων που έχουν κατασκευαστεί εντός αιγιαλού και 
κοινόχρηστης παραλίας του Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης». 

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

 
 

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 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). 
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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».  

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 Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 
ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005. 

7. Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

8. Η ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και 
περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις 
ορισµένων επικίνδυνων ουσιών». 

9.  Η Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και 
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του 
συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 

10. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

11. Την ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ 438Β/3-7-1986) «Απαιτούµενη 
ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιµα», 
«κολύµβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία 
οστρακοειδών», µέθοδοι µέτρησης, συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυση 
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα, σε συµµόρφωση µε 
τις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 
76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ». 

12. Τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/9-12-2003) «Προστασία και 
διαχείριση των υδάτων-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

13. Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
Προϊόντων  (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις». 

14. Η ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού 
συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.∆.-
Ανακύκλωση». 

15. Το ΦΕΚ/254/∆/04 «Καθορισµός ζωνών προστασίας χρήσεων γης 
και όρων και περιορισµών δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από 
το Φαληρικό Όρµο µέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας». 

16. Το ΦΕΚ/677/∆/04 “Καθορισµός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και 
παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ» ή «ΛΑΙΜΟΣ», ∆ήµου 
Βουλιαγµένης, Νοµού Αττικής”. 
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17. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΦ4626/6753/Περ.6/10/04-05-2011 µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
“Νοµιµοποίηση έργων που έχουν κατασκευαστεί εντός αιγιαλού και 
κοινόχρηστης παραλίας του Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης”.» του Τµ. Α’ / 
∆/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδ/µου / Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  

18. Η υπ’ αρ. πρωτ. 811/15-6-2010 «Έκθεση Ελέγχου» από την 
Κτηµατική Υπηρεσία Πειραιώς. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 812/15-6-2010 µε θέµα «Πρωτόκολλο καθορισµού 
αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης δηµοσίου κτήµατος» από την Κτηµατική 
Υπηρεσία Πειραιώς. 

20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3472/714/Φ.274/29-5-2009 µε θέµα «Σύνταξη 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» από την Κτηµατική Υπηρεσία 
Πειραιώς. 

21. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΤΥ-∆α/Φ040/οικ.33813/12-8-2004 µε θέµα 
«Νοµιµοποίηση του Ολυµπιακού Προπονητηρίου Υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις Κολυµβητηρίου Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης στην περιοχή 
Μικρό Καβούρι Βουλιαγµένης Αττικής» από την Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού. 

22. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΤΥ-∆α/Φ020/οικ.26564/22-6-2009 µε θέµα 
«Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» από την Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού. 

23. Το υπ’ αρ. πρωτ. 514233/05-05-2009 µε θέµα «Γνωµοδότηση ΕΟΤ 
για την Νοµιµοποίηση έργων εντός αιγιαλού και παραλίας του Ναυτικού 
Οµίλου Βουλιαγµένης (ΝΟΒ)» από τον ΕΟΤ. 

24. Η υπ’ αρ. απόφαση 246/2007 «Γνωµοδότηση για την Νοµιµοποίηση 
έργων εντός αιγιαλού και παραλίας του Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης 
(ΝΟΒ)» από τον ∆ήµο Βουλιαγµένης. 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2141.6/13/06/660/27-09-2006 µε θέµα 
«Πληροφορίες για τα υφιστάµενα έργα εντός αιγιαλού και κοινόχρηστης 
παραλίας Ν.Ο.Β.» από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Πειραιά. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8221.Λ54/18/06/23-08-2006 µε θέµα 
«Νοµιµοποίηση έργων εντός αιγιαλού και παραλίας του Ναυτικού Οµίλου 
Βουλιαγµένης» από την Γενική Γραµµατεία Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής, 
Τµήµα Μελετών & Έργων. 

27. Το Πρακτικό 2/2005 αναφορικά µε Γνωµοδότηση για την 
Νοµιµοποίηση έργων εντός αιγιαλού και παραλίας του Ναυτικού Οµίλου 
Βουλιαγµένης (ΝΟΒ) από την Ν.Ε.ΧΩ.Π. 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Νοµιµοποίηση έργων που έχουν 
κατασκευαστεί εντός αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας του Ναυτικού 
Οµίλου Βουλιαγµένης, η οποία διαβιβάστηκε µε το (17) σχετικό, για την 
έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 

Κύριος του Έργου: 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
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Συντάκτης µελέτης: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ – ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός 
 

Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1.1 Φορέας 
1.2 Γεωγραφική θέση έργου και υπάρχουσα κατάσταση 
1.3 Συνοπτική περιγραφή του έργου 
2.  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
2.1 Γενική Περιγραφή Έργου (Θέση, Είδος, Έκταση)  
2.2 Είδος, Εφαρµοζόµενη Τεχνολογία, και Γενικά Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά του Έργου ή της ∆ραστηριότητας 
2.3 Συνθήκες της Περιοχής που θα Πραγµατοποιηθεί το Έργο ή η 

∆ραστηριότητα  
2.4 Χρήση Φυσικών Πόρων  
2.5 Σωρευτική ∆ράση µε Άλλα Έργα ή ∆ραστηριότητες  
2.6 Παραγωγή Αποβλήτων  
2.7 Προκαλούµενη Ρύπανση και Οχλήσεις  
2.8 Μεταβολές στη Γεωµορφολογία και Επιπτώσεις στο Τοπίο 
2.9 Επιπτώσεις στη Βλάστηση – Βιότοπους  
2.10 Επιπτώσεις στην Πανίδα  
2.11 Επιπτώσεις στον Υδρολογικό Κύκλο και στις Υφιστάµενες Χρήσεις 

του Νερού  
2.12 Κίνδυνοι (Φωτιάς, Ξήρανσης) κλπ στο Χώρο Επέµβασης και στην 

Ευρύτερη ∆ασική Περιοχή  
2.13 Επιπτώσεις από Λύµατα  
2.14 Επιπτώσεις Θορύβου  
2.15 Επιπτώσεις στην Κοινωνική και Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία της 

Περιοχής  
2.16 Επιπτώσεις στο πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον  
2.17 Πρόληψη Ατυχηµάτων Ιδίως από την Χρήση Ουσιών ή 

Τεχνολογίας  
2.18 Περιγραφή των Μέτρων που Προβλέπονται Προκειµένου να 

Αποφευχθούν, να Μειωθούν και Εφόσον Είναι ∆υνατόν, να Επανορθωθούν 
Σηµαντικές ∆υσµενείς Επιπτώσεις  

2.19 Συνοπτική Περιγραφή των Κυρίων Εναλλακτικών Λύσεων που 
Μελετά ο Κύριος του Έργου ή της ∆ραστηριότητας και Υπόδειξη των Κυρίων 
Λόγων της Επιλογής του, Λαµβανοµένων Υπόψη των Επιπτώσεων του στο 
Περιβάλλον  

2.20 Τα Οφέλη για την Εθνική Οικονοµία, την Εθνική Ασφάλεια, τη 
∆ηµόσια Υγεία και την Εξυπηρέτηση Άλλων Λόγων ∆ηµοσίου Συµφέροντος  

2.21 Θετικές Επιπτώσεις στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον σε 
µια Ευρύτερη Περιοχή από Εκείνη που Επηρεάζεται Άµεσα από το Έργο ή 
τη ∆ραστηριότητα 

2.22 Αναγκαία Μέτρα Μετά την Οριστική Παύση της ∆ραστηριότητας  
3.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΣΟ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

4.  ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑ  
5.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  
6.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ  
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Κατάταξη: 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.15393/2332, το 
έργο ανήκει στην οµάδα έργων του πίνακα µε Α/Α 1 (Εµπορικά και επιβατικά 
λιµάνια) και εντάσσεται στην Β κατηγορία και 3 υποκατηγορία (Λιµενικές 
εξυπηρετήσεις όπου µπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής 
χωρητικότητας (GRT) <20.000 τόνων και συνολικό µήκος λιµενικών έργων 
συµπεριλαµβανοµένων µώλων και κρηπιδωµάτων < 50m) καθώς και στην 
οµάδα έργων του πίνακα µε Α/Α 10.1 (Έργα παράλληλα και επί της ακτής) 
και εντάσσεται στην Α κατηγορία και 2 υποκατηγορία (Συνολικό µήκος 
παρέµβασης 100m έως 500m και συνολικού εµβαδού 5.000– 1.000m2). 

 

Συνοπτική Περιγραφή του Έργου: 

Η µελέτη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη θέση του 
Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης του ∆ήµου Βουλιαγµένης Νοµού Αττικής» 
αποσκοπεί στην Νοµιµοποίηση έργων που έχουν κατασκευαστεί εντός 
αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας του Ν.Ο.Β. Αντικείµενο της µελέτης είναι 
η νοµιµοποίηση κατασκευών (τοιχία αντιστήριξης, πεζούλια, γλύστρα, 
δάπεδο από σκυρόδεµα, σκάλες, προβλήτες κ.α.) που καταλαµβάνουν 
επιφάνεια εµβαδού 2.778,96 τ.µ. εντός κοινόχρηστης ζώνης παραλίας και 
εµβαδόν 2.370,99τ.µ. εντός ζώνης αιγιαλού. Οι επιφάνειες έχουν συνολικό 
εµβαδόν 5.149,95τ.µ. 

 
Είδος, Εφαρµοζόµενη Τεχνολογία, και Γενικά Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά του Έργου ή της ∆ραστηριότητας - Περιγραφή του 

έργου: 

Η παρούσα έκθεση αφορά κατασκευές που ευρίσκονται στο χώρο 
µεταξύ της γραµµής παραλίας ( όπως αυτή καθορίστηκε στο ΦΕΚ 677/∆/20-
7-2004) και της θάλασσας στην περιοχή που καταλαµβάνουν οι 
εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. στο «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ» ή «ΛΑΙΜΟΣ» ∆ήµου 
Βουλιαγµένης. 

Έχουν κατασκευαστεί στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 1937 και 1991 και 
χρησιµοποιούνται από τους αθλητές και τα µέλη του Ν.Ο.Β. Είναι απόλυτα 
απαραίτητες. Ο Ν.Ο.Β. είναι ναυταθλητικό σωµατείο. Τα αθλήµατά του 
(ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο σκι, αθλητική αλιεία κλπ.) πραγµατοποιούνται στη 
θάλασσα, συνεπώς υπάρχουν αναγκαίες κατασκευές που ευρίσκονται στις 
ζώνες αιγιαλού και παραλίας. Η µορφή και οι διαστάσεις τους έχουν πάντα 
γνώµονα τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

1) Έχει διαµορφωθεί ο χώρος της παραλίας µε κατασκευές από 
σκυρόδεµα, χαµηλά τοιχεία, δάπεδα, γλίστρες, σκάλες ώστε να είναι 
δυνατά : 

α) Η πρόσδεση και η προστασία των αγωνιστικών σκαφών και σκαφών 
συνοδείας. 

β) Η δυνατότητα καθέλκυσης µικρών σκαφών. 
γ) Η άνετη κυκλοφορία αθλητών και λουοµένων. 
2) Έχουν κατασκευαστεί παρτέρια φύτευσης για λόγους 

αισθητικής και προσαρµογής στο περιβάλλον. 
3) Τοποθετήθηκαν ξύλινες πέργκολες για προστασία από τον ήλιο 

των αθλητών και των µελών. 
4) ∆ηµιουργήθηκε κυλικείο για την εξυπηρέτηση των αθλητών κια 

των µελών µε αναψυκτικά κλπ. (σύµφωνα µε τους όρους 
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παραχώρησης του χώρου από τον Ε.Ο.Τ. προς τον Ν.Ο.Β. και τους 
ίδιους όρους της ενοικίασης των χώρων από την υπηρεσία ∆ηµόσιων 
Κτηµάτων Πειραιά) 

 

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 

(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 

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: 

1. Να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου τουλάχιστον 
ετησίως και σε περιόδους αιχµής και να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα στις 
περιπτώσεις που τα όρια του θορύβου ξεπερνούν τα επιτρεπτά (κατασκευή 
ηχοπετασµάτων). 

2. Ο φορέας διαχείρισης να εφαρµόσει µέτρα για την συστηµατική 
παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών 
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και ειδικότερα όσων χαρακτηριστικών 
έχουν προσδιοριστεί ως σηµαντικά και διέπονται από την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η εφαρµογή των παρακάτω 
προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού 
Περιβάλλοντος 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Θαλάσσιας Ποιότητας. Η 
παρακολούθηση αυτή είναι απαραίτητη για την αποφυγή φαινοµένων 
ρύπανσης των θαλασσίων νερών 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας του Θαλάσσιου Πυθµένα. 

3. Να γίνεται δειγµατοληψία και έλεγχος γειτονικών ακτών κολύµβησης 
και τα αποτελέσµατα να αποστέλλονται στις υπηρεσίες υδάτων της ΠΕΧΩ και 
του ΥΠΕΚΑ. 

4. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό 
κλπ) 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».  

5. 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, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να 
αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος αποκοµιδής 
απορριµµάτων του ∆ήµου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση 
στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  
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6. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του 
έργου καθώς και του έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το 
∆ήµο. 

7. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

8. Να απαγορευθεί κάθε εκκένωση λυµάτων (αστικών ή µη) από 
σκάφη στον εν λόγω χώρο και να πραγµατοποιούνται τακτικοί έλεγχοι. 

9. Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, τα 
απορρίµµατα και τα λύµατα από τον ελλιµενισµό των σκαφών να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία. Απαγορεύεται 
οποιαδήποτε ρίψη των παραπάνω αποβλήτων στο θαλάσσιο χώρο. 

10. Ο φορέας να καταρτίσει σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης χηµικών, 
απορριµµάτων, πετρελαιοειδών και άλλων αποβλήτων το οποίο να εγκριθεί 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες.  

11. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

12. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί υποδοµή για την προσωρινή 
αποθήκευση των παραπάνω αποβλήτων και η διαχείρισή τους να γίνεται 
σύµφωνα µε την  κείµενη νοµοθεσία. 

13. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 
και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

14. Η τακτική συντήρηση και εποπτεία του συστήµατος πυρανιχνεύσεως 
και πυρασφάλειας. 

15. Θέσπιση χαµηλού ορίου ταχύτητας για την κίνηση των οχηµάτων 
εντός του χώρου. 

16. Τοποθέτηση εµποδίων για την παρεµπόδιση της προσπελάσεως 
των οχηµάτων προς το θαλάσσιο χώρο. 

17. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 
όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

18. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η 
στάθµη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από 
το Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το 
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

19. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης 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 Περιφέρειας 
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. 

20. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να 
υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το µείγµα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να 
διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή.  
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21. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 
αντιµετώπιση πιθανής ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
(απορροφητικά υλικά, πλωτά φράγµατα κτλ.). 

22. Ο Ν.Ο.Β. να διαθέτει τον απαραίτητο µηχανισµό, στελεχωµένο µε τις 
κατάλληλες ειδικότητες και εξοπλισµένο µε όλα τα αναγκαία µέσα ατοµικής 
προστασίας, για την αντιµετώπιση κρίσεων, ατυχηµάτων κλπ. 

23. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών στα νερά των 
αποχετευτικών συστηµάτων και στη θάλασσα. 

24. Η εξέταση της δυνατότητας τοποθετήσεως φωτοβολταϊκών 
στοιχείων στο χώρο του Ν.Ο.Β., έτσι ώστε να µειωθούν τις απαιτήσεις για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών  καυσίµων. 

25. Συντήρηση και εµπλουτισµός της υφιστάµενη βλάστησης. 

26. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για 
πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων 
και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται 
για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

27. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες 
υπηρεσίες µε την έναρξη λειτουργίας της µονάδας.   

28. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

29. Με έγγραφο του φορέα διαχείρισης του Ν.Ο.Β. να ορίζεται 
υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.  

 
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 του 
έργου «Νοµιµοποίηση έργων που έχουν κατασκευαστεί εντός αιγιαλού και 
κοινόχρηστης παραλίας του Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης» 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: 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 

(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 



 10 

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: 

1. Να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου 
τουλάχιστον ετησίως και σε περιόδους αιχµής και να λαµβάνονται 
κατάλληλα µέτρα στις περιπτώσεις που τα όρια του θορύβου ξεπερνούν τα 
επιτρεπτά (κατασκευή ηχοπετασµάτων). 

2. Ο φορέας διαχείρισης να εφαρµόσει µέτρα για την συστηµατική 
παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών 
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και ειδικότερα όσων χαρακτηριστικών 
έχουν προσδιοριστεί ως σηµαντικά και διέπονται από την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η εφαρµογή των παρακάτω 
προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού 
Περιβάλλοντος 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Θαλάσσιας Ποιότητας. Η 
παρακολούθηση αυτή είναι απαραίτητη για την αποφυγή φαινοµένων 
ρύπανσης των θαλασσίων νερών 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας του Θαλάσσιου Πυθµένα. 

3. Να γίνεται δειγµατοληψία και έλεγχος γειτονικών ακτών κολύµβησης 
και τα αποτελέσµατα να αποστέλλονται στις υπηρεσίες υδάτων της ΠΕΧΩ 
και του ΥΠΕΚΑ. 

4. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό 
κλπ) 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».  

5. 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, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να 
αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος αποκοµιδής 
απορριµµάτων του ∆ήµου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή 
διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

6. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του 
έργου καθώς και του έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το 
∆ήµο. 

7. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

8. Να απαγορευθεί κάθε εκκένωση λυµάτων (αστικών ή µη) από 
σκάφη στον εν λόγω χώρο και να πραγµατοποιούνται τακτικοί έλεγχοι. 

9. Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, τα 
απορρίµµατα και τα λύµατα από τον ελλιµενισµό των σκαφών να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία. Απαγορεύεται 
οποιαδήποτε ρίψη των παραπάνω αποβλήτων στο θαλάσσιο χώρο. 

10. Ο φορέας να καταρτίσει σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης 
χηµικών, απορριµµάτων, πετρελαιοειδών και άλλων αποβλήτων το οποίο να 
εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες.  
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11. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

12. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί υποδοµή για την προσωρινή 
αποθήκευση των παραπάνω αποβλήτων και η διαχείρισή τους να γίνεται 
σύµφωνα µε την  κείµενη νοµοθεσία. 

13. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 
και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

14. Η τακτική συντήρηση και εποπτεία του συστήµατος 
πυρανιχνεύσεως και πυρασφάλειας. 

15. Θέσπιση χαµηλού ορίου ταχύτητας για την κίνηση των οχηµάτων 
εντός του χώρου. 

16. Τοποθέτηση εµποδίων για την παρεµπόδιση της προσπελάσεως 
των οχηµάτων προς το θαλάσσιο χώρο. 

17. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 
όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

18. Να λαµβάνονται  τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η 
στάθµη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από 
το Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το 
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

19. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης 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 Περιφέρειας 
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. 

20. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να 
υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το µείγµα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να 
διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή.  

21. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για 
την αντιµετώπιση πιθανής ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
(απορροφητικά υλικά, πλωτά φράγµατα κτλ.). 

22. Ο Ν.Ο.Β. να διαθέτει τον απαραίτητο µηχανισµό, στελεχωµένο µε 
τις κατάλληλες ειδικότητες και εξοπλισµένο µε όλα τα αναγκαία µέσα 
ατοµικής προστασίας, για την αντιµετώπιση κρίσεων, ατυχηµάτων κλπ. 

23. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών στα νερά των 
αποχετευτικών συστηµάτων και στη θάλασσα. 

24. Η εξέταση της δυνατότητας τοποθετήσεως φωτοβολταϊκών 
στοιχείων στο χώρο του Ν.Ο.Β., έτσι ώστε να µειωθούν τις απαιτήσεις για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών  καυσίµων. 

25. Συντήρηση και εµπλουτισµός της υφιστάµενη βλάστησης. 

26. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για 
πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων 
και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται 
για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 
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27. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες 
υπηρεσίες µε την έναρξη λειτουργίας της µονάδας.   

28. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

29. Με έγγραφο του φορέα διαχείρισης του Ν.Ο.Β. να ορίζεται 
υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.  
 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Ι. Αξαρλής, Γ. Μαργαρίτης, Ι. ∆ηµαράς, Α. Αθανασίου, Ν. Γαλανός, Γ. 
Γιοµπαζολιάς, Χ. Κουρούσης, Ε. Παναγούλης, Α. Παφίλης, Ε. Ζαφειρίου, Ι. 
Κοκκινόπουλος, ∆. Κυπραίος, Ι. Μανουσογιαννάκης, Γ. Φλούδα, Χ. 
Αγγελονίδη, Ν. Βούτσης, Γ. Βαρεµένος, Γ. ∆ηµαράς και Χ. Καπάταης. 

 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ        

 


