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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. 304/2011  
 

 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  16ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο 
«Παιδικές κατασκηνώσεις ιδιοκτησίας Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
στο Ζούµπερι Νέας Μάκρης». 

 
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 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. Η υπ’ αρ. πρωτ. Φ2892/1857/Περ6/11/10-05-2011 έγγραφο µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ‘Παιδικές 
κατασκηνώσεις ιδιοκτησίας Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών στο 
Ζούµπερι Νέας Μάκρης’» από το Τµήµα Α / ∆/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8516/Τ1-827/28-09-2009 έγγραφο µε θέµα 
«Απάντηση σε αίτηση» σχετικά µε τις χρήσεις γης, από το Τµήµα 
Χωροταξίας – Πολεοδοµικών & Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρµογών / 
∆/νση Χωροταξίας - Πολεοδοµίας  Νοτίου Τοµέα / Γενική ∆/νση 
Αναπτυξιακής Πολιτικής / Ν.Α.Α.Α. 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 83264/1148/30-08-1960 έγγραφο µε θέµα 
‘Χορήγησις αδείας κατατµήσεως δασικής εκτάσεως Αγ. Ανδρέου’ από τη 
Τµήµα 1ον / ∆/νση Β’ / Γεν. ∆/νση ∆ασών / Υπουργείο Γεωργίας. 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. Ε/20390/07-07-1961 απόφαση από το Τµήµα Β’ / 
∆/νση Εποικισµού / Γεν. ∆/νση Α’ / Υπουργείο Γεωργίας. 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1352/21-06-1961 έγγραφο από το Τµήµα Β’ / 
Οργανισµό ∆ιοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας. 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ‘Παιδικές κατασκηνώσεις 
ιδιοκτησίας Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών στο Ζούµπερι Νέας 
Μάκρης.’, η οποία διαβιβάστηκε µε το (7) σχετικό, για την έκφραση απόψεων 
µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

Κύριος του Έργου: 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Συντάκτης µελέτης: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΘΩΜΑΪ∆ΗΣ – ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

Η µελέτη περιλαµβάνει: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
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4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
5.  ΧΛΩΡΙ∆Α-ΠΑΝΙ∆Α 
6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
7.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

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 της µελέτης: 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκτίµηση και αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναµένεται να προκύψουν από το έργο 
«Παιδικές κατασκηνώσεις ιδιοκτησίας Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
στο Ζούµπερι Νέας Μάκρης», στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και στην 
ευρύτερη περιοχή. Επίσης παρουσιάζονται τα προτεινόµενα µέτρα 
πρόληψης και αντιµετώπισης των επιπτώσεων αυτών. 

Περιγραφή του έργου: 
Οι εν λόγω κατασκηνώσεις του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών 

(Β.Ε.Α.) λειτουργούν στον οικισµό Ζούµπερι του ∆ήµου Ν. Μάκρης από το 
έτος 1949 σε έκταση συνολικής επιφάνειας 31.430,00 τ.µ. Από την έναρξη 
λειτουργίας των κατασκηνώσεων µέχρι σήµερα, έχουν ανεγερθεί κτιριακές 
εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψης 1.008,00 τ.µ. ∆εν πρόκειται να επέλθει 
καµία είδους µεταβολή τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και στους 
λοιπούς χώρους των κατασκηνώσεων. 

Η θέση εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκήνωσης εντοπίζεται 
στον οικισµό “Ζούµπερι” σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός Γ.Π.Σ., 
εκτός παντός οικισµού προϋφιστάµενου του έτους 1923 και εντός περιοχής 
του ∆ήµου Ν. Μάκρης Αττικής. Πρόκειται για παιδική κατασκήνωση 
δυναµικότητας 624 παιδιών µε περιορισµένη περίοδο λειτουργίας περίπου 
δυο µηνών από 20/6 έως 20/8 κάθε έτους, 

 
Τα υφιστάµενα στοιχεία του χώρου είναι: 
� Μαγειρείο: 

110,00 m2 
� Τουαλέτες: 

48,00 m2 
� Αποθήκη: 

130,00 m2 
� Αποθήκη: 

200,00 m2 
� Κυλικείο: 12,00 

m2 
� Χώρος 

εστίασης: 101,00 m2 
� Χώρος 

εστίασης: 72,00 m2 
� Χώρος 

εστίασης: 126,00 m2 

� Χώρος 
εκδηλώσεων: 33,00 m2 

� Αποθήκη 
διαχειριστού: 18,00 m2 

� Τουαλέτες: 6,00 m2 
� Οικία αρχηγού: 

50,00 m2 
� Εκκλησία: 21,00 m2 
� Τουαλέτες: 14,00 m2 
� Τουαλέτες: 17,00 m2 
� Ιατρείο: 50,00 m2 
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Οι σκηνές των κατασκηνωτών στήνονται σε βάσεις από έτοιµο 
σκυρόδεµα. 

Για την εξυπηρέτηση σε ζεστό νερό των χώρων υγιεινής των 
κατασκηνωτών γίνεται χρήση ηλεκτρικών θερµοσιφώνων. 

Η κατασκήνωση διαθέτει µαγειρείο ικανό για σίτιση 624 ατόµων, το 
οποίο θα επενδυθεί µε αντιολισθητικά πλακίδια στα δάπεδα και λεία πλακίδια 
στους τοίχους και θα είναι εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα. Επίσης, 
διαθέτει τρεις υπαίθριους χώρους εστίασης συνολικής επιφάνειας περίπου 
300,00  , στους οποίους περιλαµβάνονται αποθήκη τροφίµων µε ψυγεία 
συντήρησης και κατάψυξης. 

Οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις αφορούν σε Γήπεδα µπάσκετ, 
Γήπεδα volley και Παιδική χαρά. 

Οι καλλιτεχνικές – πολιτιστικές – θρησκευτικές εγκαταστάσεις 
περιλαµβάνουν Υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων µε σκηνή και µια Εκκλησία. 

Εντός της κατασκήνωσης υπάρχει το αναγκαίο οδικό δίκτυο το οποίο 
εξασφαλίζει την επικοινωνία µε το σύνολο των εγκαταστάσεων. Επιπλέον 
έχει κατασκευαστεί και περιµετρική του οικοπέδου ζώνη πυρασφάλειας. 

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:  

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

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

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
3. Τα υγρά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα όσα 

περιγράφονται την διαβιβασθείσα Μ.Π.Ε. (στεγανοί βόθροι). 
4. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 

δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων και της ιλύος.  

5. Να διενεργούν τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου των στεγανών 
δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης. Να τηρούν αρχείο µε όλα τα 
παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από 
τους βόθρους (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

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

 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
7. 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.  

8. 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 
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υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος 
αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου.  

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

10. 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 
11. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 

πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 
12. 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 
αρµόδιο ∆ασαρχείο. Να γίνεται συστηµατική συντήρηση των φυτεύσεων. 

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

14. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 
όρων. 

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

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

17. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας. 
18. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 

όρων.  
19. 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 «Παιδικές κατασκηνώσεις ιδιοκτησίας Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου 
Αθηνών στο Ζούµπερι Νέας Μάκρης» 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: 
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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:  

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

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

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
3. Τα υγρά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα όσα 

περιγράφονται την διαβιβασθείσα Μ.Π.Ε. (στεγανοί βόθροι). 
4. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού 

δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των 
αποβλήτων και της ιλύος.  

5. Να διενεργούν τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου των στεγανών 
δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης. Να τηρούν αρχείο µε όλα τα 
παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από 
τους βόθρους (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

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

 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
7. 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.  

8. 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.  

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

10. 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 
11. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 

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

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

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

14. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 
όρων. 

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

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

17. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας. 
18. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών 

όρων.  
19. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 

προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
 
Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Γ. ∆ηµαράς. 
 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ        

 


