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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 36η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 393/2011  
 

 Σήµερα 20/12/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 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.127960/14-12-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 14/12/2011 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 8ο  
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
κατασκευή και τη λειτουργία του έργου “Μονάδα παραλαβής, 
αποσυσκευσίας, ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, αποθήκευσης και 
διανοµής εµπορευµάτων “Logistics” επί της παράπλευρης οδού Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών – Κορίνθου SR.3 στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας της εταιρείας 
ΟΡΦΕΥΣ  ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης πενήντα ένα (51) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆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 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αδαµοπούλου Μαρίνα,     
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, 
Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, 
Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, 
Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,   ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου 
Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας 
Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, 
Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη 
Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου 
Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, 
Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα 
Αλεξάνδρα, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Πολυζωγόπουλος 
Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, 
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος,  Χολέβα 
Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, 
Χρήστου Στέφανος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεβίζος Περικλής, Αξαρλής 
Ιωάννης, Βαρεµένος Γεώργιος, Βλάχος Ιωάννης, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Ιωάννης, 
∆ιάκος Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Μανώλης 
Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαρούγκα Ασπασία, Μπάστας Κων/νος, 
Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πλεύρης 
Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος Άγγελος,  Ψαριανός Γρηγόριος. 
 

 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 127475/2011/13-12-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως  
εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.». 

2. Τον 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). 

3. 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. 

4. 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».  

5. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». 

6. Την 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.». 

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

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

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

10.  Την 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. 

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

12. 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». 

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

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ97059/07-10-2011 έγγραφο µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
κατασκευή και την λειτουργία του έργου “Μονάδα παραλαβής, 
αποσυσκευσίας, ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, αποθήκευσης και 
διανοµής εµπορευµάτων “Logistics” επί της παράπλευρης οδού 
Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου SR.3 στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας 
της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
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Α.Ε.» από το Τµήµα Α’ / ∆/νση ΠΕΧΩ / Γενική ∆/νση Χωρ/κης και 
Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 66122/11 έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε 
θέµα ‘Προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων της εταιρείας 
«ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»’. 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12825/12-01-2010 µε θέµα “Βεβαίωση - 
Χρήση γης”, από τη ∆/νση Πολεοδοµίας / Ν.Α.∆.Α. 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2274/04-08-2006 µε θέµα “Απάντηση σε 
αίτηση”, από το ∆ασαρχείο Αιγάλεω / ∆/νση ∆ασών ∆υτικής Αττικής / 
Γεν. ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής. 

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. Α1/7412/02-12-2009 µε θέµα “Λειτουργία 
δραστηριότητας, από την οποία δεν παράγονται υγρά”, από το Τµ. 
Υγειονοµικού Ελέγχου / ∆/νση Υγείας & ∆ηµ. Υγιεινής / Ν.Α.∆.Α. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1520/27-03-2009 µε θέµα “Προσκόµιση 
συµπληρωµατικών στοιχείων για την εξέταση έκδοσης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης της επιχείρησης σας, στον αριστερό 
παράπλευρο της ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων 
Ελευσίνας.”, από την ΕΥ∆Ε Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων / Γεν. 
Γραµ. ∆ηµοσίων Έργων / ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

20. Η υπ’ αρ. πρωτ. 10259/01-04-2011 βεβαίωση, από την 
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

21. Το υπ’ αρ. πρωτ. 52628/15-05-2011 µε θέµα “Εγκαταστάσεις 
διανοµής ∆ΕΗ µέσης και χαµηλής τάσης στην Ελευσίνα”, από την 
∆ΠΑ / ∆/νση Περιφέρειας Αττικής / ∆ΕΗ. 

22. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3305/01-08-2011 µε θέµα “Καθορισµός 
περιορισµών σε ακίνητο µε φερόµενο ιδιοκτήτη τον  Ορφέα 
Βεΐνόγλου που βρίσκεται στη ζώνη δουλείας: ΓΜ 150 KV ΡΟΥΦ – 
ΛΑ∆ΩΝ (ΡΛ 89Ν/90)”, από την ∆ΣΜ / Τοµέας ιδιοκτησίας ∆ουλειών 
και Περιβάλλοντος / ∆ΕΗ. 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και την 
λειτουργία του έργου “Μονάδα παραλαβής, αποσυσκευσίας, 
ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, αποθήκευσης και διανοµής 
εµπορευµάτων “Logistics” επί της παράπλευρης οδού Ν.Ε.Ο. Αθηνών 
– Κορίνθου SR.3 στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας της εταιρείας 
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία 
διαβιβάστηκε µε το (14) σχετικό, για την έκφραση απόψεων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρµόδια υπηρεσία Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 
 
Κύριος του Έργου: 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ – Περιβαλλοντολόγος 
 

Αντικείµενο & Περιγραφή του έργου: 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων της µονάδας παραλαβής, αποσυσκευσίας, ανασυσκευασίας, 
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ετικετοποίησης, αποθήκευσης και διανοµής εµπορευµάτων “Logistics” 
της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
που πρόκειται να εγκατασταθεί σε υπό ανέγερση κτίριο επί της 
παράπλευρης οδού Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου SR.3 στο ∆ήµο 
Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής.  

Η Υπηρεσία µας προτείνει την αναβολή γνωµοδότησης της ΜΠΕ για 
την προς εγκατάσταση µονάδα παραλαβής, αποσυσκευσίας, 
ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, αποθήκευσης και διανοµής 
εµπορευµάτων “Logistics” της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ 
∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., µέχρι να προσκοµιστούν τα 
συµπληρωµατικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί µε το (15) σχετικό 
έγγραφο. Συγκεκριµένα, έχουν ζητηθεί να διευκρινιστούν και να 
προσκοµιστούν τα κάτωθι: 

1. Να γίνει εκτίµηση επιφανειακών απορροών σε περίπτωση 
κανονικής αλλά και µεγάλης έντασης βροχής (πληµµυρική 
απορροή σε κυβικά). 

2. Στοιχεία σχετικά µε τα µεγέθη και τις παροχές που µπορούν να 
λάβουν οι αγωγοί του αποχετευτικού συστήµατος (όµβρια – 
κανάλια συλλογής). Σύνδεση της παροχής µε την ανωτέρω 
εκτίµηση των επιφανειακών απορροών (1). 

3. Να αποδοθεί σε σχέδιο κατάλληλης κλίµακας η όδευση των 
όµβριων που εισέρχονται και εξέρχονται του οικοπέδου, µε 
απεικόνιση αγωγών και φρεάτων, προς τα πού οδηγούνται τα 
όµβρια όταν εξέρχονται της µονάδας, στοιχεία αγωγών, κλπ. 

4. Να διευκρινιστεί ο όγκος των υλικών εκσκαφής. Ποιο ποσοστό 
αυτών θα επαναχρησιµοποιηθεί, που θα αποθηκευτούν 
προσωρινά τα υλικά εκσκαφής καθώς επίσης που θα οδηγηθούν 
τα υλικά τα οποία δεν θα επαναχρησιµοποιηθούν. 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Την αναβολή γνωµοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου “Μονάδα 
παραλαβής, αποσυσκευσίας, ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, 
αποθήκευσης και διανοµής εµπορευµάτων “Logistics” επί της 
παράπλευρης οδού Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου SR.3 στο ∆ήµο 
Μάνδρας – Ειδυλλίας της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ  ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., µέχρι να προσκοµιστούν τα συµπληρωµατικά 
στοιχεία που έχουν ζητηθεί από το Τµήµα Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε το (15) σχετικό έγγραφο. 
Συγκεκριµένα, έχουν ζητηθεί να διευκρινιστούν και να προσκοµιστούν 
τα κάτωθι: 

1. Να γίνει εκτίµηση επιφανειακών απορροών σε περίπτωση 
κανονικής αλλά και µεγάλης έντασης βροχής (πληµµυρική 
απορροή σε κυβικά). 

2. Στοιχεία σχετικά µε τα µεγέθη και τις παροχές που µπορούν να 
λάβουν οι αγωγοί του αποχετευτικού συστήµατος (όµβρια – 
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κανάλια συλλογής). Σύνδεση της παροχής µε την ανωτέρω 
εκτίµηση των επιφανειακών απορροών (1). 

3. Να αποδοθεί σε σχέδιο κατάλληλης κλίµακας η όδευση των 
όµβριων που εισέρχονται και εξέρχονται του οικοπέδου, µε 
απεικόνιση αγωγών και φρεάτων, προς τα πού οδηγούνται τα 
όµβρια όταν εξέρχονται της µονάδας, στοιχεία αγωγών, κλπ. 

4. Να διευκρινιστεί ο όγκος των υλικών εκσκαφής. Ποιο ποσοστό 
αυτών θα επαναχρησιµοποιηθεί, που θα αποθηκευτούν 
προσωρινά τα υλικά εκσκαφής καθώς επίσης που θα 
οδηγηθούν τα υλικά τα οποία δεν θα επαναχρησιµοποιηθούν. 

 
 
 

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

 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     

 

 


