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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 40η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 398/2012 
 
 Σήµερα 20/12/2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00 συνήλθαν σε 
συνέχεια της διακοπείσας τακτικής συνεδρίασης της 18/12/2012 στο 
αµφιθέατρο του Υπουργείου  Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 
Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.186395/12-12-2012 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 12/12/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 3ο   

Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «∆ιαµόρφωση λιµενικής εγκατάστασης 
του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν.Α.Ο.Μ.Α.), στην 
περιοχή Μάτι της δηµοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του ∆ήµου Μαραθώνα 
Αττικής».  
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδοµήντα εννέα (79) 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, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, 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. κα Πιπιλή Αικατερίνη  
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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, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος,  
Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, 
Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, 
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, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής 
Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού 
Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος 
∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης 
Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης 
Καλλικράτης,  Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, 
Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, 
Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – 
Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος 
Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, 
Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, 
Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς 
Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρεµένος Γεώργιος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Κανελλάκης Κων/νος, Καραµανλή Άννα,  
Κικίλιας Βασίλειος, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να,  Μαρούγκα Ασπασία. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. 
Ι. Προµπονά και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 122984/12/11-12-2012 εισήγηση 
του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση. 
 

                 Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωµοδοτεί επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «∆ιαµόρφωση λιµενικής εγκατάστασης 
του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν.Α.Ο.Μ.Α.), στην 
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περιοχή Μάτι της δηµοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του ∆ήµου Μαραθώνα 
Αττικής»: 
1) Θετικά για τα έργα που αφορούν: τον υφιστάµενο λιµένα µετά των δύο 
λιµενοδεξαµενών, τον υφιστάµενο µόλο και κρηπιδώµατα, τη γλύστρα και 
τους έξι αγωγούς ανανέωσης των υδάτων, την υπάρχουσα επιχωµάτωση 
µετά της πλατείας, της παιδικής χαράς, των γηπέδων καλαθοσφαίρισης 
και πετοσφαίρισης στην παραλία (beach volley ball) και των εκεί 
διαδρόµων και περιπατητικών παραγιάλιων διαδροµών, των wc µετά του 
στεγανού βόθρου, των αποδυτηρίων και των χώρων φύλαξης του 
εξοπλισµού αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και για τα έργα και τις 
δραστηριότητες που αφορούν τα γραφεία του οµίλου, τα εκπαιδευτήρια και 
τους χώρους φύλαξης του ναυταθλητικού υλικού µετά όµως τη θετική 
έγγραφη γνωµοδότηση των αρµόδιων υπηρεσιών και µετά τη διερεύνηση 
της δυνατότητας εναλλακτικής τοποθέτησής τους εκτός αιγιαλού και 
παραλίας, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που 
αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόµενη εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι 
οποίοι έχουν ως εξής:  

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τη διατήρηση των ως άνω 
προτεινόµενων έργων: 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα 
και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν 
λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός 
Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί 
αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν 
δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, 
όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών 
µετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και 
όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών 
των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-
2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 
2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 
(ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) 
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά καύσιµα: Η λειτουργία του σταθµού διανοµής καυσίµων να 
ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 7, της ΚΥΑ 
10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β/97), Παράρτηµα ΙΙΙ όπως διαµορφώθηκε 
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από  το άρθρο 4.παρ.4 του 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και το Π.∆. 
118/06 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίµων …….». 

9. Υγρά απόβλητα: να τηρούνται τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ µε αριθµ. 
οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για 
την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την µε ΥΓ 179182/79 
Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79) και τα σχετικά όρια να 
µην ξεπερνούν τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 
(Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Να εφαρµόζονται τα της υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµικής ∆ιάταξης περί διαθέσεως λυµάτων 
και βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. 
Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

10.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-
06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. 
Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) 
“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. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων”. 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα και 
σηµειακές εκποµπές στερεών (αιωρούµενα σωµατίδια) από 
εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου, τα όρια εκποµπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 (όριο των 100mg/m3) 
καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, 
γίνονται µε τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του 
Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).  

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασµένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισµός της 
ηχητικής εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου 
ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων 
αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών 
συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως 
έχει συµπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών 
τιµών στάθµης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε 
καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των 
φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί µε την Κ.Υ.Α. 
11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο 
Π∆ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  
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13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που 
προβλέπει η ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει 
να είναι πιστοποιηµένα από πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτήν.  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): 
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από 
τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε 
οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από 
κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό 
αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», καθώς και των 
Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που 
τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το 
παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της 
Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την 
οποία καθορίζονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την 
οποία καθορίζονται τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των 
συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, 
του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών 
υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), µε την οποία 
καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές για τις 
συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), µε την οποία 
καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της 
ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα. 

16. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του 
Ν4030/12. 

17. ∆ιαχείριση Αποβλήτων Πλοίων:  

α) ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ412/6-03-2009) «Μέτρα και όροι για τις 
λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που 
παράγονται σε πλοία και καταλοίπων φορτίου …» µε την οποία 
περιγράφονται οι διαδικασίες για την διαχείριση των 
παραγοµένων αποβλήτων πλοίων, σε αντικατάσταση της ΚΥΑ 
3418/07/30-05-2002 (ΦΕΚ 712/Β΄/11-06-2002). 
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β) ΥΑ αριθµ. Τ/9803/4-09-2003 (ΦΕΚ/Β΄/16-09-2003) «Γενικός 
Κανονισµός λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων..» περί της 
προστασίας περιβάλλοντος – καθαριότητας – διαχείρισης 
απορριµµάτων και καταλοίπων των φορέων διαχείρισης 
λιµένων 

 
      Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα 

αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που 
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται για τα ως 
άνω προτεινόµενα έργα: 

 
Γενικοί Όροι 

1. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες 
για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 

2. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη 
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί 
όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και 
εγκρίσεις (πχ Λιµεναρχείο, ∆ασαρχείο, Οργανισµός Ρυθµιστικού 
Σχεδίου Αθήνας, Πολεοδοµίες, Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), 
συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που 
απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις οι 
οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα. 

3. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». Οι πάσης 
φύσεως εργασίες εκσκαφών, εκβαθύνσεων κλπ που ενδεχοµένως να 
χρειαστούν, να γίνουν υπό την εποπτεία των αρµοδίων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να 
ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρµόδιες εφορίες 
αρχαιοτήτων (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων: Καλλισπέρη 30 – 
Αθήνα ΤΚ 117 42, Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ 117 41, 1η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πανός 16 – Αθήνα ΤΚ105 55, Εφορεία 
Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής: Κλεψύδρας 1, Αθήνα ΤΚ105 55) ώστε 
κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ 
πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις 
εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

4. Η λειτουργία του λιµένα να είναι σύµφωνη µε τον υπ’αριθµ Τ/9803/03 
(ΦΕΚ1323/Β΄/16-9-2003) Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας Τουριστικών 
Λιµένων µε έµφαση στο άρθρο 4 περί «Προστασίας του 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητα – ∆ιαχείριση Απορριµµάτων και 
Καταλοίπων», άρθρο 5 περί «Ευταξίας του Λιµένα – Υποχρεώσεις 
Χρηστών – Κίνηση Τροχοφόρων» και τον Ειδικό Κανονισµό 
Λειτουργίας Καταφυγίου ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, σύµφωνα µε την παρ2 του 
άρθρου 38 του Ν3105/03 

5. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την 
κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε 
τους αρµόδιους φορείς (ως άνω) και µόνο µετά την τροποποίηση των 
σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 

6. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την τυχόν 
φωτοσήµανση των υπόψη έργων και µετά την αποπεράτωσή τους, για 
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την υπόδειξη του κατάλληλου φωτισµού προς αποφυγή δηµιουργίας 
προβληµάτων. 

7. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του 
σύµφωνα µε την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις 
ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό για όλα τα υλικά 
που θα χρησιµοποιηθούν όπως και για τις εκτελούµενες εργασίες να 
συνταχθούν σε δελτία και να εξασφαλισθούν οι τεχνικές προδιαγραφές 
µε τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά όπου θα πρέπει υλικά (πχ 
αντοχή, ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, υγεία, αντίσταση στη διάβρωση, 
στη γήρανση, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ακτινοβολία, στην 
πλευστότητα, στη διαπερατότητα κλπ), εργασίες και προσωπικό 
(πιστοποιηµένα και έµπειρα συνεργεία, αδειούχοι τεχνίτες κλπ ) να 
ικανοποιούν 

8. Τα κατασκευαστικά υλικά (οικοδοµικά, επάλειψης, εµποτισµού, βαφής, 
συγκολλήσεων των πλωτών εγκαταστάσεων κλπ) που 
χρησιµοποιούνται στα έργα, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 
απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην 
υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, 
αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες κλπ) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση 
του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-
1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 
121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  

9. Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία τόσο των 
σκυρόδετων όσο και των µεταλλικών κατασκευών.  

10. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε 
διαµόρφωσης ή µεταβολής της ακτής ή του πυθµένα της θάλασσας 
χωρίς την προηγούµενη σύνταξη σχετική µελέτης και έγκρισης από 
την αρµόδια υπηρεσία. 

11. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή 
τσιµεντοποίηση επιφανειών. 

12. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων 
από τον κύριο του έργου και της δραστηριότητας. 
 

Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει 
να τηρούνται: 

Γενικοί Όροι 

13. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και των χώρων κοινής χρήσης (προβλήτες, καθιστικά, 
καλάθια, εµπόδια πεζοδροµίου, ράµπες κλπ) και υγιεινής 

14. Να ληφθεί µέριµνα για την εφαρµογή προγράµµατος εξοικονόµησης 
νερού (π.χ. ελεγχόµενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, 
εφαρµογή συστηµάτων στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, 
ανακύκλωση νερού όπου είναι εφικτό) 

15. Να ληφθεί µέριµνα για την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία 
των Η/Μ εγκαταστάσεων µε συστήµατα αύξησης του βαθµού 
απόδοσης και µείωσης ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση 
λαµπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και µεγάλης διάρκειας ζωής, 
φωτοβολταϊκά συστήµατα όπου αυτό είναι δυνατό  κλπ  

16. Να υπάρχει οργανωµένο σύστηµα και δίκτυο πυρασφάλειας για την 
αντιµετώπιση τυχόν περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γενικότερα 
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να τηρούνται όλα τα µέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

17. Στα ηλεκτρικά κυκλώµατα της εγκατάσης να έχουν προβλεφθεί ειδικά 
σύστηµατα προστασίας από ηλεκτροπληξία. 

18. Σε όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας ο κύριος του έργου θα πρέπει 
να φροντίζει για την καλή µορφολογική κατάσταση του χώρου 
(συλλογή απορριµµάτων κλπ). 

19. Οι εγκαταστάσεις της δραστηριότητας (προβλήτες, µώλοι, καθίσµατα, 
προστατευτικά κιγκλιδώµατα, , περίφραξη, φωτισµός, χώροι 
προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήµατα ασφαλείας,  
συστήµατα πυρασφάλειας, χρωµατισµοί, σκυρόδετες και µεταλλικές 
κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες 
ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να 
εντοπίζονται και να αντικαθίστανται άµεσα. 

20. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων µόνιµων ή 
περιοδικών στο χώρο της εγκατάστασης. 

21. Να τοποθετηθούν κατάλληλοι προσκρουστήρες στα κρηπιδώµατα 
προς αποφυγή ατυχηµάτων στα σκάφη και πρόκλησης διαρροών. 

22. Να προβλεφθεί παροχή σωστικών µέσων και προστασίας έναντι 
ναυτιλιακών κινδύνων. 

23. Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του λιµένα να γίνονται δεκτά σκάφη 
που θα διαθέτουν απαραιτήτως δεξαµενές συγκράτησης λυµάτων ή 
εγκεκριµένου τύπου σύστηµα καθαρισµού λυµάτων. 

24. Για την αποφυγή κάθε είδους λειτουργικής ή ατυχηµατικής ρύπανσης 
από την διακίνηση των πλοίων στο λιµένα, να εφαρµοσθούν τα 
αναφερόµενα στην ∆ιεθνή Σύµβαση MARPOL ("MARINE 
ΡΟLLLUTIΟΝ" -  «Κανονισµοί δια την αποφυγήν ρυπάνσεως εκ των 
απορριµµάτων πλοίων») για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία 
(1973). Τα απορρίµµατα που παράγονται πάνω στα σκάφη, σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα V της ∆ιεθνούς Σύµβασης MARPOL απαγορεύεται 
ρητώς να διατίθενται στη θάλασσα. 

25. Η Λιµενική Εγκατάσταση θα πρέπει να διέπεται από εγκεκριµένο 
Κανονισµό Λειτουργίας Τουριστικού Λιµένα  για τη διάθεση λαδιών και 
πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις διάθεσης νερών πλύσεων µε 
απορρυπαντικά, διάφορα λύµατα κλπ 

26. Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων 
Περιστατικών Ρύπανσης (Contigency Plan) για ατυχήµατα, 
πληµµύρες, τροµοκρατικές ενέργειες, φωτιά, κλπ το οποίο να 
εφαρµόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. 

27. Για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων θα πρέπει ο Λιµενίσκος να έχει 
εφοδιασθεί µε κατάλληλο εξοπλισµό, όπως προµήθεια πλωτών 
φραγµάτων ελέγχου από διαρροή ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα. 
Τα πλωτά φράγµατα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό χώρο µε 
ευχέρεια χρήσης σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης για περιστατικά 
ρύπανσης από πετρελαιοειδή, απαιτείται προµήθεια απορροφητικών 
µέσων φυσικής προέλευσης και εξοπλισµού καθαρισµού ακτών, όλα 
σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και προµήθεια αντλιών αναρρόφησης.  

28. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγής ρύπανσης της 
θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα που θα υποδειχθούν 
από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε το Π.∆. 55/98, το 
Ν.1269/82 (ΦΕΚ 89/Α) όπως αναθεωρήθηκε µε το Π.∆. 27/07 (ΦΕΚ 
19/Α), το Ν.2252/94 (ΦΕΚ 192/Α), το Π.∆. 11/02 και την ΥΑ 
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Τ/9803/03, κατά τη φάση κατασκευής των έργων αλλά και κατά την 
λειτουργία τους. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον 
φορέα διαχείρισης: 
α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών 

υποδοχής των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία που θα 
προσεγγίζουν καθώς και τη νόµιµη τελική διάθεσή τους. 

β. Την ύπαρξη εξοπλισµού πρόληψης και καταπολέµησης ρύπανσης 
της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, 
απορροφητικά υλικά) εγκεκριµένου τύπου που θα υποδειχθούν 
από την οικεία Λιµενική Αρχή, καθώς και εγκεκριµένου, συµβατού 
µε το Τοπικό Σχέδιο της Λιµενικής Αρχής, «Σχεδίου Έκτακτης 
Ανάγκης» που θα εφαρµόζεται κατά την αντιµετώπιση 
περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας. 

γ. Τη συµµόρφωση των υπόχρεων µε την κείµενη νοµοθεσία που 
αφορά στον έλεγχο και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών 
ενώσεων σε πλοία (Ν. 3394/05 ΦΕΚ243/Α), Κοινοτικός 
Κανονισµός ΕΚ αριθµ. 782/2003/14-4-2003, στη διαχείριση 
τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 24944/159/06 ΦΕΚ 
791/Β και ΚΥΑ 8667/07 ΦΕΚ 287/Β), στερεών µη επικίνδυνων 
αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03 ΦΕΚ1909/Β), λιπαντικών ελαίων 
(Π.∆. 84/2004 ΦΕΚ 64/Α), πολυχλωριωµένων υδρογονανθράκων 
PCB & PCT (ΚΥΑ 7589/731/2000 ΦΕΚ 514/Β και 
18083/1098Ε.103/03 ΦΕΚ 606/Β), στην εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν. 2939/01 ΦΕΚ 179/Α) και 
στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για τις 
µεταφορέας αποβλήτων (WSR). 

δ. Την ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και 
πληρωµάτων καθώς και την νόµιµη συγκέντρωση λυµάτων / 
απορριµµάτων και πάσης φύσεως αποβλήτων από όλες τις 
εγκαταστάσεις του έργου. 

29. Η λειτουργία της λιµενικής εγκατάστασης θα πρέπει να είναι συµβατή 
µε την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (λειτουργία 
εγκατάστασης παραλαβής αποβλήτων και κατάλοιπων φορτίου από 
τα πλοία, σύµφωνα µε τις ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ412/6-03-2009) και 
ΥΑ Τ/9803/4-09-2003 (ΦΕΚ/Β΄/16-09-2003). 

30. Να καταρτιστεί Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (πετρελαιοειδών 
καταλοίπων / λυµάτων / απορριµµάτων),  που παράγονται στα πλοία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6-3-
2009). Στο υπόψη σχέδιο θα αναφέρεται συγκεκριµένα η µονάδα ή ο 
χώρος τελικής νόµιµης διάθεσης των συγκεντρωµένων ποσοτήτων 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία. Παράλληλα θα είναι εµφανή, 
µέσω πίνακα ανακοινώσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ωράρια 
λειτουργίας των συµβεβληµένων επιχειρήσεων/φορέων παραλαβής/ 
αποκοµιδής των ως άνω αποβλήτων. 

Φυσικό περιβάλλον 

31. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε να διατηρούνται οι 
εγκαταστάσεις και οι χώροι πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου σε 
καθαρή και σε καλή κατάσταση. Να λαµβάνεται µέριµνα για τη 
διατήρηση και αντικατάσταση της φύτευσης όπου χρειάζεται. 
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32. Να γίνονται τακτικές δειγµατοληψίες ανά εξάµηνο σε δυο σταθερά 
σηµεία, ένα εκτός και ένα εντός της λιµενολεκάνης, στις οποίες θα 
µετρώνται οι ακόλουθες παράµετροι του θαλάσσιου νερού: 

i. Θερµοκρασία 
ii. pH 
iii. ∆ιαλυµένο Οξυγόνο 
iv. Χρωµατισµός 
v. Κολοβακτηριοειδή 
vi. SS (αιωρούµενα στερεά) 
vii. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες 
viii. Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) 

για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσµατά 
τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον κύριο 
του έργου. Η δειγµατοληψία και η µέτρηση των παραµέτρων αυτών θα 
πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό κατάλληλου 
εργαστηρίου 

Υγρά απόβλητα 

33. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών 
αποβλήτων σε επιφανειακούς  αποδέκτες.  

34. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υγρού αποβλήτου 
εντός θαλάσσιας περιοχής. 

35. Τα αστικά απόβλητα (λύµατα λιµενιζόντων σκαφών, προσωπικού 
χερσαίων εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή - 
βόθρο, ο οποίος να εκκενώνεται από αδειοδοτηµένα βυτιοφόρα. 

36. Να διενεργείται τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου του στεγανού 
βόθρου σε νόµιµους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο µε όλα τα 
παραστατικά στοιχεί παραλαβής και µεταφοράς των αποβλήτων – 
λάσπης από το στεγανό βόθρο. 

37. Απαγορεύεται η διάθεση βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων 
επικινδύνων ουσιών και ελαίων στον παραπάνω βόθρο. 

Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 

38. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από 
κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη 
παλαιών λαδιών επί του εδάφους ή στη θάλασσα. Η διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

39. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-
οχηµάτων στο χώρο διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα 
συνεργεία ή/και µε στεγανό δάπεδο, τα οποία θα είναι επίσης 
εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις- εγκρίσεις, άδειες, 
και όλα τα µηχανήµατα- οχήµατα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, 
ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ. 

40. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται 
χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν 
συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 

41. Για τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα (όπως χρησιµοποιηµένα 
υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά, διαλύτες, ρυπασµένα υλικά όπως 
φίλτρα, στουπιά κλπ, συσσωρευτές) η διαχείριση  και διάθεσή τους θα 
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η οποία 
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καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων και προβλέπει 
ειδικές  ρυθµίσεις για τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 
13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/1159/2006, ΚΥΑ 8668/2007, Ν4042/12). 
Πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε είδους υγρών αποβλήτων 
από τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και το εργοτάξιο.  

42. Να προβλεφθεί η δυνατότητα παραλαβής – αποµάκρυνσης ελαιωδών 
καταλοίπων από τα σκάφη στη θέση ελλιµενισµού τους. 

43. Τα ρυπασµένα µε έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα 
σκάφη να συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασµένο ελαιο-
λασποδιαχωριστήρα. 

44. Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται µαζί µε 
τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων. 

45. Η λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθεται σύµφωνα µε τη 
σχετική για τα Επικίνδυνα Απόβλητα ΚΥΑ. 

46. Το προκύπτον νερό να ανακυκλώνεται και να χρησιµοποιείται σε 
εργασίες ποτίσµατος της δενδροφύτευσης. 

47. Τα Απόβλητα Έλαια τα οποία προκύπτουν από τα σκάφη να 
συλλέγονται σε ειδικά προς τούτο διαµορφωµένη δεξαµενή συλλογής 
ελαίων και σε χώρο όπου θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα για 
αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για αντιµετώπιση τυχόν διαρροών και για 
αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που µπορούν να καταστήσουν τα ΑΕ 
ακατάλληλα για αναγέννηση. Η διάθεσή τους να γίνεται µέσω 
επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διαχείρισης λιπαντικών ελαίων 
σύµφωνα µε το Π∆82/2004 (ΦΕΚ64/Α΄/2-3-2004). 

48. Να συµπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύµφωνα µε τα 
παραρτήµατα ∆ και Ε του σχετικού Π∆. 

49. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα να 
αποθηκεύονται ξεχωριστά σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις 
απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του Παραρτήµατος της ΚΥΑ 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β). Ακολούθως τα εν λόγω απόβλητα να 
παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύµβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο 
οποίος πρέπει να διαθέτει Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων και σύµβαση µε τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να 
επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή 
του. 

50. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων (πλαστικές, 
µεταλλικές, χαρτοκιβώτια κτλ), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης 
που να είναι συµβεβληµένος µε το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών “ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.” (Υ.Α. 105857, ΦΕΚ  391/Β/04-04-2003), 
“Έγκριση του συλλογικού συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.»” 

51. Να ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε 
διαρροή τοξικών ουσιών. 

Υγρά καύσιµα 

52. Κατά τον ανεφοδιασµό µε καύσιµα θα πρέπει να υπάρχουν αυξηµένα 
µέτρα προστασίας για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής 
πετρελαιοειδών. 

53. Να λαµβάνονται επαρκή µέτρα και να πραγµατοποιούνται οι 
κατάλληλοι έλεγχοι για την αποφυγή διαρροής καυσίµων στο έδαφος, 
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υπέδαφος και στη θάλασσα κατά τον ανεφοδιασµό. 

Στερεά απόβλητα - απορρίµµατα 

54. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και 
διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 

55. Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος, καθαρισµός και 
αποµάκρυνση µε σύγχρονο τρόπο των χώρων γύρω από τις χερσαίες 
και θαλάσσιες εγκαταστάσεις όπως και µέσα στη λιµενολεκάνη από 
σκουπίδια, πλαστικά µπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες, 
αποθέσεις, έλαια και συµπαρασύρσεις οµβρίων τα οποία µπορούν να 
προκαλέσουν προβλήµατα στην ασφαλή λειτουργία του λιµένα 
(διέλευση οχηµάτων, σκαφών, διερχοµένων κλπ).  

56. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθµού δοχείων / κάδων 
κατάλληλης χωρητικότητας σε όλους του χώρους του καταφυγίου, τα 
οποία θα φέρουν σήµανση σχετικά µε την απόρριψη απορριµµάτων 
και επισήµανση κινδύνου πυρκαϊάς σε κατάλληλα σηµεία του έργου 
και του περιβάλλοντος χώρου για την απόθεση των απορριµµάτων. 

57. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που προκύπτουν από τα σκάφη 
και τους επισκέπτες, θα αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της 
δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν θα πρέπει να 
αποµακρύνονται  σε καθηµερινή βάση, από το απορριµµατοφόρο της 
κοινότητας ου ∆ήµου, για λόγους Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής.  

58. Απορρίµµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται 
ξεχωριστά (αλουµίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί) από τα υπόλοιπα και να 
διατίθενται για ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τη 
σχετική άδεια. 

59. Να εφαρµόζεται το Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των 
αποβλήτων  ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των 
συσσωρευτών σύµφωνα µε την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010. 

60. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιµοποιηµένων 
λαµπτήρων φθορισµού σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ    

Θόρυβος - ∆ονήσεις 

61. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την τήρηση του ανώτατου 
επιτρεπόµενου ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του µηχανολογικού 
εξοπλισµού του σταθµού, και των ηχητικών εγκαταστάσεων σύµφωνα 
µε το Π∆ 4/88/28-01-1988 (ΦΕΚ61/∆) «Περί των θορυβωδών 
εγκαταστάσεων και λειτουργιών σε τουριστικές εγκαταστάσεις» και 
των ΚΥΑ 7034/1298/24-03-1999 (ΦΕΚ368/Β) και 
ΚΥΑ/Υ2/ΟΙΚ/15438/17-10-2011 (ΦΕΚ1346). 

62. Κλιµατιστικά µηχανήµατα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις 
προδιαγραφές για την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους 
χώρους σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α ∆6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/ 5.3.2003 
και την Υ.Α 13352/2635/ΦΕΚ437/Β/16.7.1990 για την εναρµόνιση µε 
την οδηγία 86/594/ ΕΟΚ. 

63. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις / στηρίξεις. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που επιβάλλεται να 
ληφθούν και προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη, εφόσον δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς 
όρους.  
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           2) Αρνητικά για τα υπόλοιπα έργα που δεν εµπεριέχονται στα 
προηγούµενα, ως έργα µη εξυπηρετούντα κοινωφελή σκοπό και 
εµποδίζοντα την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό και την παραλία.  

  Ο φορέας του έργου και της δραστηριότητας οφείλει να αναθέσει σε 
εξειδικευµένο γραφείο την εκπόνηση κατάλληλης ακτοµηχανικής µελέτης, 
όπου θα φαίνεται και θα περιγράφεται συγκεκριµένα η αναγκαιότητα της 
λήψης ή µη κατάλληλων διορθωτικών µέτρων για την αντιµετώπιση της 
παρατηρούµενης διάβρωσης των ακτών πλησίον του έργου 

 
 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης 
Ευάγγελος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  
Ερµιόνη, ∆ιάκος Κων/νος,  ∆ηµαράς Γεώργιος, Ψαριανός Γρηγόριος, 
Βαρελάς ∆ηµήτριος,  Χάγιος Άγγελος, Καπάταης Χρήστος. 

 
 
 
 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   
  
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ 


