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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. 305/2011  
 

 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  17ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη µείωση 
της απόστασης της υπό πολεοδόµηση περιοχής από υφιστάµενο 
νεκροταφείο στο ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής. 

 
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. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Τον ισχύον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 
3. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/16-10-1986) για την “Προστασία του 

Περιβάλλοντος” και συγκεκριµένα το άρθρο 30 αυτού, όπως 
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αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-4-
2002) 

4. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α /06-08-2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων- 
Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών 
Και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» 

5. Την ΚΥΑ µε Αριθµ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-02) 
«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 και 96/ΕΕ κ.ά (Α’91)». 

6. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 (Φ.Ε.Κ. 678Β/25-10-1990) «Κατάταξη 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισµός περιεχοµένων ειδικών 
περιβαλλοντικών µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε 
το Ν. 1650/1986» 

7. Την Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. Η.Π.: 11014/703/Φ1047 (Φ.Ε.Κ. 332Β/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)» 

8. Την Κ.Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 36259/1757/Ε103/24-8-2010 (ΦΕΚ 1312/24-
8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

9. Το Π.∆. 1128 (ΦΕΚ 284Α /16-12-1980) «Περί καθορισµού 
αποστάσεων δια την ίδρυση κοιµητηρίων» 

10. Το Ν. 2508 (ΦΕΚ 124Α /13-06-1997) «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη 
των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις» 

11. Την µε αρ.πρωτ. 26882/569 ΚΥΑ (ΦΕΚ 838∆ /23-10-1998) 
«Καθορισµός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την µείωση 
αποστάσεων των ιδρυόµενων ή επεκτεινόµενων κοιµητηρίων» 

12. Την µε αριθ.πρωτ. οικ.135189/26-11-2007 Εγκύκλιο µε θέµα 
«∆ιευκρινήσεις επί της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 
26882/5769 (ΦΕΚ 838∆/23-10-1998) «Καθορισµός δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την µείωση αποστάσεων των ιδρυόµενων ή 
επεκτεινόµενων κοιµητηρίων» 

13. Τη µε αριθ. πρωτ. 103571/7467 (ΦΕΚ 968∆ /31-12-1991) «Έγκριση 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Σ.Π.) του ∆ήµου Αµαρουσίου (Ν. 
Αττικής)»  

14. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 388/17-02-2011 απόφαση µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής στον Περιφερειακό 
Σύµβουλο της Περιφέρειας Αττικής κ. Προµπονά Ιάκωβο. 

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

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

17. Το υπ΄ αρ. πρωτ 34796/18-05-2011 έγγραφο του Περιφερειάρχη 
Αττικής µε θέµα «∆ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων 
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δεύτερης κατηγορίας, τρίτης υποκατηγορίας». 
18. Την µε Α.Π.ΠΕΧΩΦ4097/267/Πρ.6/11 διαβίβαση φακέλου Προµελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αττικής/∆νση ΠΕΧΩ (Α.Π. 16760/17-03-2011 της ∆/νσής µας), για 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας του θέµατος 

19. Την µε αριθ. πρωτ. 3062/17-04-2002 Πράξη Χαρακτηρισµού του 
∆ασαρχείου Πεντέλης 

20. Την µε αριθ. ∆.ΥΓ2(γ)/83677/07//18-04-2008 Απόφαση έγκρισης 
υδρογεωτεχνικής µελέτης της Υπ. Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης/∆νση Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινης 
Περιβάλλοντος 

21. Την µε αριθ.πρωτ. οικ.11695/16-03-2010 έγκριση µελέτη γεωλογικής 
καταλληλότητας της ΥΠΕΚΑ/∆νση Ο.Κ.Κ. 

22. Την αριθµ. πρωτ. Οικ.65250/20-07-11 διαβίβαση της Περιβαλλοντικής 
Έκθεσης στις αρµόδιες παρακάτω υπηρεσίες για γνωµοδότηση: 
i. Β' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων  
ii. 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
iii. Εφορεία Νεότερων Μνηµείων Αττικής 
 iv. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας 

23. Το µε αριθ. πρωτ. 7188/10-08-2011 έγγραφο της Β’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (αρ.πρωτ. 76466/18-08-
2011 της ∆/νσής µας) 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η οποία διαβιβάσθηκε στην 
Υπηρεσία µας µε το (19) σχετικό και αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων για τη µείωση της απόστασης της υπό πολεοδόµηση περιοχής από 
υφιστάµενο νεκροταφείο στο ∆ήµο Αµαρουσίου. 

 
 

Α. Περιγραφή του έργου 

Α.1. Θέση και στοιχεία του έργου 

Η συνολική έκταση που προτείνεται να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης, θα 
περιλαµβάνει εκτός από κατοικίες, κοινωφελείς χώρους, κοινόχρηστους 
χώρους & χώρους πρασίνου και ανήκει διοικητικά στο ∆ήµο Αµαρουσίου. Η 
υφιστάµενη χρήση της υπό µελέτης περιοχής συνίσταται κυρίως από 
κατοικίες και εν µέρει από καλλιεργήσιµες εκτάσεις και αδόµητους χώρους. Η 
προς πολεοδόµηση περιοχή χωροθετείται περιµετρικά του Νεκροταφείου, το 
οποίο βρίσκεται µεταξύ των οδών Μελισσίων, Μαζαρικίου, Σισµανόγλειου και 
Μουργκάνας στο ∆ήµο Αµαρουσίου.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου, για την περιοχή ισχύει η (19) 
σχετική Πράξη Χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Πεντέλης, βάσει της οποίας 
ένα µέρος της περιοχής ενδιαφέροντος είναι χαρακτηρισµένο ως δασική 
έκταση (περιοχή πλησίον ρέµατος και περιοχές καλυµµένες µε άγρια ξυλώδη 
φυτά ή/και αραιή, υψηλή ή θαµνώδη δασική βλάστηση …). 
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Εικόνα 1 (Πηγή: Google Maps): Θέση Νεκροταφείου 
 

Α.2. Φορέας του  έργου 
 

Φορέας του έργου είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου Αττικής, Βασ. Σοφίας και ∆. 
Μόσχα, Μαρούσι 15124.  
 
Α.3. Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος 
 
Ανάγλυφο 
 Η περιοχή της µελέτης (1 χλµ περιµετρικά του νεκροταφείου) 
χαρακτηρίζεται από ήπιες γενικά κλίσεις.  
 Στο τµήµα της µελέτης που ορίζεται από περίµετρο 250 µέτρα γύρω από 
το υφιστάµενο νεκροταφείο, το υψόµετρο κυµαίνεται από +260µ βόρεια µέχρι 
περίπου +220µ νοτιοανατολικά και οι εδαφικές κλίσεις κυµαίνονται από 5% 
µέχρι 8%.  
 Στην έκταση του υφιστάµενου νεκροταφείου σηµειώνονται υψόµετρα 
+238µ µέχρι +229µ περίπου. 
  
Υδρογραφικό δίκτυο 
 Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο βόρειο τµήµα µίας 
ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης µε δύο βασικούς άξονες απορροής-ρέµατα 
και τέσσερις υδρολογικές υπολεκάνες.  
 Το ανατολικότερο από τα ρέµατα βρίσκεται εντός της ζώνης του 1 χλµ 
από το νεκροταφείο του Αµαρουσίου αλλά δεν επηρεάζει τις περιοχές που 
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πρόκειται να πολεοδοµηθούν σε απόσταση µικρότερη των 250 µέτρων από 
αυτό.  
 Το αµέσως δυτικότερο από τα ρέµατα αυτά βρίσκεται εντός της ζώνης του 
1 χλµ, από το νεκροταφείο Αµαρουσίου,  και εφάπτεται της περιοχής που 
µελετάται, στο όριο των 250µ, από αυτό. Η έκταση της υπολεκάνης του, 
ανάντη του νεκροταφείου, είναι της τάξης των 2,2 χλµ και εντός αυτής 
εντάσσεται ένα τµήµα της ανατολικής περιµετρικής ζώνης των 250µ, από το 
υφιστάµενο νεκροταφείο, καθώς και το ανατολικό τµήµα του ίδιου 
νεκροταφείου. 
 Μία µικρή υδρολογική υπολεκάνη καταγράφεται στην κεντρική περιοχή 
του νεκροταφείου, η έκταση της οποίας ανάντη αυτού είναι της τάξης των 35 
στρεµµάτων. 
 Η δυτικότερη υπολεκάνη είναι σηµαντικής έκτασης η απορροή της οποίας 
πραγµατοποιείται µέσω αγωγών της ΕΥ∆ΑΠ. Σε αυτήν εντάσσεται και το 
δυτικό τµήµα του νεκροταφείου. 
 
 Οι απορροές όλων των λεκανών που προαναφέρθηκαν απολήγουν στον 
Κηφισό ποταµό. 
  
Γεωλογικά στοιχεία 
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ: 
- Ο χώρος του νεκροταφείου δοµείται από ποταµολιµναίους σχηµατισµούς 
(Ms.c.I.M).  
- Τεκτονικά στοιχεία στην έκταση της µελέτης δεν εντοπίστηκαν πλην των 
διακλάσεων που αναπτύσσονται στα µάρµαρα της ΒΑ περιοχής 
χαρτογράφησης. Θεωρείται πιθανό, αλλά δυσχερές να εντοπιστούν, κάτω 
από τις εκτάσεις που καλύπτουν τα αλλούβια και οι νεογενείς σχηµατισµοί,  
να διέρχονται παλαιότερα ρήγµατα της δηµιουργίας των σχηµατισµών 
αυτών.  

- Στην έκταση της χαρτογράφησης δεν υφίστανται τεχνητά πρανή. 
- Η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από δυσµενείς γεωλογικές συνθήκες ή 
ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, τέτοιες που να προκαλέσουν καταστροφικά 
γεωλογικά φαινόµενα (αστοχία πρανών, κατολισθήσεις, ερπυσµούς 
εδαφών, καθιζήσεις, …)   

 
Υδρογεωλογικά στοιχεία 
 Απογράφηκαν σηµεία εµφάνισης νερού και µετρήσεων στάθµης, τα οποία 
σύµφωνα µε τη µελέτη αποτελούν τµήµα των σηµείων που βρίσκονται στην 
περιοχή µελέτης, καθώς καλύπτουν τη ζώνη των 250µ από το υφιστάµενο 
νεκροταφείο και αποδίδουν την πιεζοµετρική εικόνα της υπόγειας 
υδροφορίας, στην ίδια περιοχή. 
 Το νερό που αντλείται από τα σηµεία αυτά χρησιµοποιείται στην άρδευση. 
 
 Από τα παραπάνω σηµεία (γεωτρήσεις: Β1, Β3 & Β4 Ιδιωτικές και Β2 
ιδιοκτησίας ∆ήµου Αµαρουσίου) ελήφθησαν χηµικές και µικροβιολογικές 
αναλύσεις.  
 Οι γεωτρήσεις Β1, Β2 και Β3 βρίσκονται κατάντη του νεκροταφείου και σε 
απόσταση 35µ, 39µ & 210µ, αντίστοιχα ενώ η γεώτρηση Β4 βρίσκεται 
ανάντη του νεκροταφείου σε απόσταση 346µ.  
 Για την κρίση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων οι µελετητές 
χρησιµοποίησαν τις υπ’ αρ. 22374/91/4 απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 
και υπ’ αριθ.179182/656/79 απόφαση νοµάρχη Αττικής οι οποίες αφορούν 
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τη διάθεση υγρών αποβλήτων, και συµπεραίνουν ότι οι τιµές υποδεικνύουν 
οργανική ρύπανση από την ανάντη λεκάνη που δεν σχετίζεται µε τη 
λειτουργία του νεκροταφείου ή η συµβολή της ρύπανσης από το νεκροταφείο 
είναι ελάχιστη και µη ανιχνεύσιµη. 
 Το δείγµα Β4 (ανάντη του νεκροταφείου) λόγω της θέσης του δεν 
επηρεάζεται από τη λειτουργία του νεκροταφείου. 
 Τα σηµεία Β1 & Β2 είναι πλησιέστερα στο νεκροταφείο και το Β3 το πλέον 
αποµακρυσµένο από τα σηµεία κατάντη του νεκροταφείου. 
 

Α.4. Χρήσεις γης 
 Στη περιοχή µελέτης 1χλµ περιµετρικά του νεκροταφείου, οι χρήσεις γης 
αναφέρονται σε οικιστικό ιστό, νοσηλευτικούς χώρους καθώς και µικρά 
τµήµατα καλλιεργήσιµης γης. 
 Ειδικά για τη ζώνη 250µ περιµετρικά του υφιστάµενου νεκροταφείου, 
περιλαµβάνονται εκτός οικιστικού ιστού, δύο τµήµατα υπό ένταξη (ΒΒΑ και 
ΑΝΑ του υφιστάµενου κοιµητηρίου) καθώς και µία παραρεµάτια ζώνη. 
 Στα δύο τµήµατα υπό ένταξη σύµφωνα µε το ισχύον ΓΠΣ προβλέπονται 
πολεοδοµήσεις για Α’ κατοικία. Το προς πολεοδόµηση τµήµα, εντός των 250 
µ από το νεκροταφείο, συνιστά επέκταση του πολεοδοµικού ιστού της πόλης 
περιµετρικά του νεκροταφείου 
  

Α.5. Εγκρίσεις-Γνωµοδοτήσεις επί του έργου 
 

Η έγκριση της εκπονηθείσας µελέτης αποτελεί προϋπόθεση για τη µείωση 
της απόστασης της υπό πολεοδόµηση έκτασης 250µ περιµετρικά του 
υφιστάµενου νεκροταφείου, [(11) σχετικό]. 

Η παρούσα ΜΠΕ έχει συνταχτεί µετά: 
- την έγκριση Υδρογεωτεχνικής Μελέτης [(20) σχετική] και 
- την έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας [(21) σχετική]. 
 
Επίσης, για το έργο έχει γνωµοδοτήσει η Β’ Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων η οποία δεν έχει  αντιρρήσεις, (23) σχετικό.  
 
Εισηγούµεθα την έγκριση της Μ.Π.Ε. για το εν θέµατι έργο µε τους κάτωθι 
περιβαλλοντικούς όρους: 
 
Β. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

1. Κατά το σχεδιασµό της υπό πολεοδόµηση περιοχής να ληφθούν 
υπόψη οι περιορισµοί οι οποίοι απορρέουν από την  (19) σχετική Πράξη 
Χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Πεντέλης, όπως ισχύει. 

2. Να ληφθεί µέριµνα για την οριοθέτηση του ρέµατος στη περιοχή 
ενδιαφέροντος, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τον οριστικό 
σχεδιασµό της υπό πολεοδόµηση περιοχής. 

3. Ο φορέας διαχείρισης του νεκροταφείου Αµαρουσίου θα πρέπει να 
λαµβάνει µέριµνα ώστε να διαθέτει σε ισχύ, καθ’όλο το χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας του νεκροταφείου, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
Τυχόν δεσµευτικοί όροι αυτής για την µείωση της απόστασης της υπό 
πολεοδόµηση περιοχής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό. 
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4. Στο εσωτερικό του νεκροταφείου να τηρούνται οι σχετικές 
υγειονοµικές διατάξεις και να συµπληρωθεί η δενδροφύτευση περιµετρικά. 
Στον περιβάλλοντα χώρο, µεταξύ εξωτερικού τοίχου του κοιµητηρίου και 
ορίου επέκτασης του σχεδίου πόλης (ζώνη 50µ), να δηµιουργηθούν χώροι 
πρασίνου και κοινόχρηστοι χώροι, όπως ορίζεται στο Ν. 2508/97, (10) 
σχετικό. 

5. Για την ίδρυση νέων νοσοκοµείων ή κλινικών θα πρέπει να 
τηρούνται οι αποστάσεις που αναγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Π∆ 
1128/1980, (9) σχετικό, όπως αυτό ισχύει. 

6. Απαγορεύεται η ανόρυξη φρέατος ποσίµου ύδατος στην υπό 
πολεοδόµηση περιοχή, 250µ περιµετρικά του νεκροταφείου, χωρίς τη 
σύνταξη προς τούτο υδρογεωτεχνικής µελέτης, κατά τα οριζόµενα στο 
παράρτηµα Ι της (11) σχετικής, όπως αυτή ισχύει. 

7. Στην υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχή, να κατασκευαστεί 
αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο να συνδεθεί µε το κεντρικό δηµοτικό 
αποχετευτικό δίκτυο. 

8. Να κατασκευαστεί και να συντηρείται σε καλή κατάσταση δίκτυο 
οµβρίων υδάτων για την προστασία της περιοχής από τα απορρέοντα 
επιφανειακά ύδατα, τα οποία αναµένεται να συσσωρεύονται εξαιτίας της 
πολεοδόµησης. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποστράγγιση της βόρειας 
και ανατολικής πλευράς του κοιµητηρίου µε την κατασκευή αποχετευτικού 
αγωγού οµβρίων κατάλληλης διατοµής. 

9. Να διενεργούνται τουλάχιστον µία φορά το εξάµηνο φυσικοχηµικές 
και µικροβιολογικές αναλύσεις για τον έλεγχο ποιότητας των υπογείων 
υδάτων. Οι προς ανάλυση παράµετροι θα καθορίζονται από την αρµόδια 
∆/νση Υγείας και θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον: το µικροβιακό φορτίο, η 
αµµωνία, τα νιτρικά, τα νιτρώδη, ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), το 
χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD), το βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο 
(BOD), το ph και η αγωγιµότητα. Οι δειγµατοληψίες θα διενεργούνται στα 
σηµεία Β1, Β2 & Β3 (κατάντη του νεκροταφείου) και Β4 (ανάντη του 
νεκροταφείου) και θα τηρείται αρχείο αυτών.  

10. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων θα κρίνονται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα όρια στην µε αριθ. 179182/656/1979 απόφαση του πρώην 
Νοµάρχη Αττικής «Περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων …», όπως αυτή 
ισχύει. Σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης από τα επιτρεπόµενα όρια της 
προαναφερόµενης απόφασης, ο ∆ήµος Αµαρουσίου θα πρέπει άµεσα να 
ενηµερώσει τις αρµόδιες υπηρεσίες για την εξυγίανση και αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

11. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων είναι ο 
∆ήµος Αµαρουσίου, ο οποίος θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο και να 
κοινοποιήσει τα στοιχεία του στην Υπηρεσία µας. 

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
µείωση της απόστασης της υπό πολεοδόµηση περιοχής από υφιστάµενο 
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νεκροταφείο στο ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής 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: 

 
Β. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

1. Κατά το σχεδιασµό της υπό πολεοδόµηση περιοχής να ληφθούν 
υπόψη οι περιορισµοί οι οποίοι απορρέουν από την  (19) σχετική Πράξη 
Χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Πεντέλης, όπως ισχύει. 

2. Να ληφθεί µέριµνα για την οριοθέτηση του ρέµατος στη περιοχή 
ενδιαφέροντος, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τον οριστικό 
σχεδιασµό της υπό πολεοδόµηση περιοχής. 

3. Ο φορέας διαχείρισης του νεκροταφείου Αµαρουσίου θα πρέπει να 
λαµβάνει µέριµνα ώστε να διαθέτει σε ισχύ, καθ’όλο το χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας του νεκροταφείου, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
Τυχόν δεσµευτικοί όροι αυτής για την µείωση της απόστασης της υπό 
πολεοδόµηση περιοχής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

4. Στο εσωτερικό του νεκροταφείου να τηρούνται οι σχετικές 
υγειονοµικές διατάξεις και να συµπληρωθεί η δενδροφύτευση περιµετρικά. 
Στον περιβάλλοντα χώρο, µεταξύ εξωτερικού τοίχου του κοιµητηρίου και 
ορίου επέκτασης του σχεδίου πόλης (ζώνη 50µ), να δηµιουργηθούν χώροι 
πρασίνου και κοινόχρηστοι χώροι, όπως ορίζεται στο Ν. 2508/97, (10) 
σχετικό. 

5. Για την ίδρυση νέων νοσοκοµείων ή κλινικών θα πρέπει να 
τηρούνται οι αποστάσεις που αναγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Π∆ 
1128/1980, (9) σχετικό, όπως αυτό ισχύει. 

6. Απαγορεύεται η ανόρυξη φρέατος ποσίµου ύδατος στην υπό 
πολεοδόµηση περιοχή, 250µ περιµετρικά του νεκροταφείου, χωρίς τη 
σύνταξη προς τούτο υδρογεωτεχνικής µελέτης, κατά τα οριζόµενα στο 
παράρτηµα Ι της (11) σχετικής, όπως αυτή ισχύει. 

7. Στην υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχή, να κατασκευαστεί 
αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο να συνδεθεί µε το κεντρικό δηµοτικό 
αποχετευτικό δίκτυο. 

8. Να κατασκευαστεί και να συντηρείται σε καλή κατάσταση δίκτυο 
οµβρίων υδάτων για την προστασία της περιοχής από τα απορρέοντα 
επιφανειακά ύδατα, τα οποία αναµένεται να συσσωρεύονται εξαιτίας της 
πολεοδόµησης. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποστράγγιση της 
βόρειας και ανατολικής πλευράς του κοιµητηρίου µε την κατασκευή 
αποχετευτικού αγωγού οµβρίων κατάλληλης διατοµής. 

9. Να διενεργούνται τουλάχιστον µία φορά το εξάµηνο φυσικοχηµικές 
και µικροβιολογικές αναλύσεις για τον έλεγχο ποιότητας των υπογείων 
υδάτων. Οι προς ανάλυση παράµετροι θα καθορίζονται από την αρµόδια 
∆/νση Υγείας και θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον: το µικροβιακό φορτίο, η 
αµµωνία, τα νιτρικά, τα νιτρώδη, ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), το 
χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD), το βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο 
(BOD), το ph και η αγωγιµότητα. Οι δειγµατοληψίες θα διενεργούνται στα 
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σηµεία Β1, Β2 & Β3 (κατάντη του νεκροταφείου) και Β4 (ανάντη του 
νεκροταφείου) και θα τηρείται αρχείο αυτών.  

10. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων θα κρίνονται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα όρια στην µε αριθ. 179182/656/1979 απόφαση του πρώην 
Νοµάρχη Αττικής «Περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων …», όπως αυτή 
ισχύει. Σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης από τα επιτρεπόµενα όρια 
της προαναφερόµενης απόφασης, ο ∆ήµος Αµαρουσίου θα πρέπει άµεσα 
να ενηµερώσει τις αρµόδιες υπηρεσίες για την εξυγίανση και αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

11. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων είναι ο 
∆ήµος Αµαρουσίου, ο οποίος θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο και να 
κοινοποιήσει τα στοιχεία του στην Υπηρεσία µας. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

κ.κ. Ι. ∆ηµαράς, Α. Αθανασίου, Ν. Γαλανός, Γ. Γιοµπαζολιάς, Χ. Κουρούσης, 
Ε. Παναγούλης, Ν. Βούτσης, Γ. Βαρεµένος, Γ. ∆ηµαράς και Χ. Καπάταης. 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Β. Κικίλιας, Π. 
Αλεβίζος, Α. Αυγερινός, Χ. ∆αµάσκος, Γ. Ζαφειρόπουλος, Ι. Ηλίας, Θ. 
Καραϊνδρου, Α. Καραµανλή, Ι. Μανώλης, Π. Μηταράκης και Σ. Σπυρίδων. 

 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ        

 


