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Συνεδρίαση 22η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 243/2017 

Σήµερα 06/07/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 136158/30-06-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 30-
06-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 13ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας «Κατασκήνωση του Σώµατος Ελληνικού 
Οδηγισµού «Τα Κονάκια» στον Άγιο Ανδρέα ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, 
δυναµικότητας 400-ων ατόµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα δύο (82) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση 
του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης 
Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
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Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία 
- Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου 
Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα 
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, 
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος 
Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος 
Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου 
Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός 
Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθ. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος 
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 28623/26-6-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 

2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) µετά την 
υπ’ αριθµ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011). 

3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
µε την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Αττικής, ο περιφερειακός σύµβουλος 
κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και µεταβιβάζονται σε αυτόν αρµοδιότητες της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής.   

4. Την υπ αριθµ οικ 10057/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Τοποθέτησης 
Αναπληρώτριας Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής 
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5. Το 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) και το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-
09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

6. Την ΥΑ µε αριθµό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την 
ΚΥΑ µε αριθµό Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) και τροποποιήθηκε από την 
ΥΑ ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012»  

7. Την ΚΥΑ µε αριθµ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του 
ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε 
άλλης σχετικής λεπτοµέρειας» 

8. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» όπως ισχύει 
µετά τον Ν4014/11 

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» όπως 
τροποποιήθηκε από το Π.∆. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί «Καθορισµού µέτρων και διαδικασιών 
για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα 
της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» 

10. 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. 

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

12. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010)  «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 κλπ» 

13. Το Π.∆ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού…» όπως έχει 
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) για τον «Καθορισµό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ) ….» 

14. Την Π.∆ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 
περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). 
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων 
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 

15. 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». 

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

17. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα 
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της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

18. Την ΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ2654/Β/11) «Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των 
σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανσης κτιρίων και νερού» 

19. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : ‘Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-
2010)  

20. Την µε αριθµ. ∆6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) : Μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα. 

21. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000» 

22. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον «Καθορισµό 
µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 
14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

23. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

24. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.08.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)».  

25. Το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999) «Χωροταξικός Σχεδιασµός και αειφόρος 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».  

26. To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871 Πράξη 
της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008).  

27. Την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/15-04-1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια 
εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα, 
αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

28. Την ΥΑ µε αριθµ. 198/2013 (ΦΕΚ2499/Β΄/4-10-2013) Καύσιµα στερεής βιοµάζας για µη 
βιοµηχανική χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών. 

29. Το Ν.4280/14 (ΦΕΚ159/Α΄/8-8-2014) περί Περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής 
πολεοδόµησης − Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες 
διατάξεις όπως τροποποίθησε σχετικά το 998/79 περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας 

30. Το µε ΑΠ:¨οικ30143/10-02-2017 Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών/ ∆/νση 
Ανθρώπινου ∆υναµικού/ Γεν ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΠ:32893/14-2-17 ∆/νσής µας) διαβιβαστικό µετ΄ασυνηµµένου του µε ΑΠ:30136/10-02-
2017 εγγράφου ενηµέρωσης δηµοσιεύσης και του µε ΑΠ:¨107722/7439/16/1-2-2017 ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού/ Αποκεντρωµένηςς ∆ιοίκησης Αττικής µετά 
συνηµµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του θέµατος και µε 
ΑΠ:28623/8-2-2017 ∆/νσής µας 

31. Τη συνηµµένη στην (30) σχετική, Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας Κατασκήνωσης (Τα 
Κονάκια) «Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού» υπό του κου Γεωργίου Χ Κονδύλη ∆ασολόγου  

32. Το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το 
έργο «∆ιάνοιξη Αντιπυρικής Ζώνης Περιµετρικά της Κατασκήνωσης (Τα Κονάκια) υπό του 
κου Γεωργίου Χ. Κνδύλη ∆ασολόγου – Περιβαλλοντιολόγου µε ηµεροµηνία Σεπτέµβριος 
2016 

33. Το συνηµµένο στην (30) σχετική, σχέδιο µε τίτλο «Χάρτης Προσανατολισµού», σε κλίµακα 
1:50.000 µε αριθµ σχεδ 1 και ηµεροµηνία Σεπτέµβριος 2016, υπό του ∆ηµητρίου Πυργάκη 
MSc Γεωλόγου – Περιβαλλοντολόγου  

34. Το συνηµµένο στην (30) σχετική, σχέδιο µε τίτλο «Χάρτης Περιοχής Μελέτης», σε κλίµακα 
1:10.000 µε αριθµ σχεδ ΜΠΕ2 και ηµεροµηνία Σεπτέµβριος 2016, υπό του ∆ηµητρίου 
Πυργάκη MSc Γεωλόγου – Περιβαλλοντολόγου  

35. Το συνηµµένο στην (30) σχετική, σχέδιο µε τίτλο «Χάρτης Χρήσεων και Κάλυψης Γης», σε 
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κλίµακα 1:5.000 µε αριθµ σχεδ ΜΠΕ3 και ηµεροµηνία Σεπτέµβριος 2016, υπό του ∆ηµητρίου 
Πυργάκη MSc Γεωλόγου  

36. Το συνηµµένο στην (30) σχετική µελέτη σχέδιο µε τίτλο «Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα», σε 
κλίµακα 1:500 µε αριθµ σχεδ ΜΠΕ-4 και ηµεροµηνία Ιούλιος 2016 υπό του Πολύβιου Κων 
Καµπά διπλ Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού 

37. Την από 17-05-2017 διενεργηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας στους χώρους της 
δραστηριότητας του θέµατος 

 
i. Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (30) σχετική µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα «Κατασκήνωση του 
Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού «Τα Κονάκια» στον Άγιο Ανδρέα, δυναµικότητας 
400ων ατόµων» και η οποία µελέτη διαβιβάστηκε από τη ∆/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού/ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για την έκφραση απόψεών 
µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου. 

 
Αντικείµενο της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αποτελεί η 

εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και επιπτώσεων που 
προκαλούνται από τη λειτουργία της δραστηριότητας της κατασκήνωσης του σώµατος 
Ελληνικού οδηγισµού δυναµικότητας 400ων ατόµων, µε βάση τα χαρακτηριστικά του και 
τις περιβαλλοντικές παραµέτρους της περιοχής και να περιγραφούν µε σαφήνεια και 
πληρότητα τα µέτρα, οι όροι και οι περιορισµοί που πρέπει να εφαρµοστούν για την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων αυτών. 
 

ii. Είδος και µέγεθος έργου  
Παιδικές κατασκηνώσεις δυναµικότητας 400ων ατόµων στη θέση «Άγιος Ανδρέας» στη 

Νέα Μάκρη Αττικής. Η συνολική επιφάνεια – εµβαδό ιδιοκτησίας είναι 64.990 m² και η 
περίµετρος του γηπέδου 1.054,05m.  

 
iii. Γεωγραφική θέση 

Θέση  
Η δραστηριότητα κόµβος βρίσκεται στη θέση «Άγιος Ανδρέας» στο νότιο άκρο του 

∆ήµου Μαραθώνα, εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης της ∆.Ε. Νέας Μάκρης/ 
∆ήµου Μαραθώνα/ ΠΕ Ανατολικής Αττικής 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι κορυφές των πολυγώνων έκτασης κατάληψης 

σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
 
ΚΟΡΥΦΗ  Χ (ΕΓΣΑ 87)  Ψ (ΕΓΣΑ 87)  

Α 498563.823 4212438.106 
Β 498561.122 4212460.997 
Γ 498560.297 4212470.833 
∆ 498557.167 4212497.240 
Ε 498556.844 4212500.625 
Ζ 498554.905 4212520.063 
Η 498551.022 4212554.462 
0 498545.368 4212605.508 
I 498541.940 4212635.696 
Κ 498561.566 4212636.386 
Λ 498569.458 4212636.850 
Μ 498584.719 4212636.458 
Ν 498604.022 4212634.677 
Ξ 498618.009 4212632.567 
0 498641.458 4212628.761 
Π 498680.116 4212639.836 
Ρ 498738.585 4212656.976 
Σ 498753.236 4212661.135 
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Τ 498758.734 4212662.134 
Υ 498788.264 4212666.776 
Φ 498826.885 4212672.851 
Χ 498861.435 4212678.393 
Ψ 498865.222 4212639.034 
Ω 498863.632 4212586.077 
Α 498862.388 4212541.866 
Β 498861.102 4212491.876 
Υ 498859.745 4212451.885 
∆ 498851.324 4212453.909 
Ε 498841.798 4212455.721 
Ζ 498833.530 4212454.963 
Η 498814.508 4212452.553 
Θ 498796.774 4212450.527 
Ι 498772.305 4212447.925 
Κ 498741.158 4212444.867 
Λ 498717.208 4212442.422 
Μ 498670.092 4212438.402 
Ν 498643.710 4212429.417 
Ξ 498612.188 4212425.697 
Ο 498593.810 4212423.472 

 
iv. Κύριος και Φορέας έργου 

Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού/ Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα/ Τηλέφωνο: 210-
3236548, 210-3235794/  
Φαξ: 210-3235526/ Email: seo@seo.gr/  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:  

� Λένα Λεβίδη, πρόεδρος  
� ∆ήµητρα Τσεσµελή, Προϊσταµένη Γραφείων Σ.Ε.Ο. - Γραµµατέας ∆.Σ.  

 
v. Περιβαλλοντικός µελετητής του έργου  

Οµάδα µελέτης  
Πυργάκης ∆ηµήτριος, Γεωλόγος M.Sc., Παν/µιο Πατρών 
Μπακοπούλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός 

 
vi. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία µας µελέτη (104σελ) µετά συνοδευτικών 
παραστατικών και σχεδίων) περιλαµβάνει: 
Περιεχόµενα   
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................. 10  
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ...................................................................................................... 14  
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ.... 22  
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ.............................................................................................................................. 26  
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ .............................................. 29  
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ....................................................................................................... 40  
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ........................................................... 41  
9. ΚΑΤ΄ ΑΡΧΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ...... 78  
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ........ 86  
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ................................................... 90  
12. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .................................................................... 93  
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ..................................................... 97  
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ........................................................................................... 98  
15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ........................................................................................................... 104 

 

vii.  Κατάταξη έργου  
Τα χαρακτηριστικά που λαµβάνονται υπ’ όψη για την υπό µελέτη δραστηριότητα, είναι:  
• ∆υναµικότητα: 400άτοµα  
Με βάση την απόφαση υπ΄ αριθ. 1958/12, το έργο κατατάσσεται περιβαλλοντικά 

(σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του ΦΕΚ), στην οµάδα 6η ΄΄Τουριστικές εγκαταστάσεις και 



 7 

έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής, ΑΑ5 λοιπές 
κατασκηνώσεις µε δυναµικότητα από 150 έως 800 άτοµα και Υποκατηγορία Α2.  
Η δραστηριότητα είναι υφιστάµενη.  
Με βάση την Ελληνική Στατιστική Ταξινόµηση Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων 

(ΣΤΑΚΟ∆-08), το έργο, κατατάσσεται στην κατηγορία Θ (∆ραστηριότητες υπηρεσιών 
παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης) µε κωδικό 55.30-0 (Χώροι 
κατασκήνωσης) και µε βάση την Ευρωπαϊκή NACE στην κατηγορία I - Accommodation 
and food service activities µε κωδικό I55.3.0 - Camping grounds, recreational vehicle 
parks and trailer parks 

 
viii. Μη τεχνική περίληψη  
Η δραστηριότητα της κατασκήνωσης του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στη θέση 

Άγιος Ανδρέας βρίσκεται µεταξύ της Νέας Μάκρης και του Νέου Βουτζά και ανατολικά της 
λεωφόρου Μαραθώνος , στην Ανατολική Αττική.  
 Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Κατασκηνωτικό Κέντρο - εκπαιδευτικό 
κέντρο του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού «Τα Κονάκια», είναι ήπιας µορφής και 
αποτελούνται από βιωµατικές ασκήσεις χρησιµοποιώντας ελαφριάς µορφής υλικά 
όπως χαρτί, ξύλο, ύφασµα, χώµα κλπ., επιδιώκοντας την εξέλιξη στην επαφή των 
παιδιών µε τη φύση, την κοινωνική ζωή, την ατοµική πρόοδο. Το Κατασκηνωτικό 
Κέντρο καλύπτει µια έκταση 64.990,00 τ.µ., σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα 
του Τοπογράφου Μηχανικού Α.Π.Θ, Πολύβιου Καµπά. Η δυναµικότητα του 
Κατασκηνωτικού Κέντρου είναι 400 άτοµα.  

 Για την ασφαλή λειτουργία της δραστηριότητας απαιτείται η ολοκλήρωση των µέτρων 
για την αποτελεσµατική προστασία της µελετώµενης κατασκήνωσης από τον κίνδυνο 
της πυρκαγιάς. Τα προτεινόµενα µέτρα όπως προβλέπονται στην µελέτη αντιπυρικής 
προστασίας στοχεύουν σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες παρεµβάσεις που 
προβλέπει η µελέτη πυρασφάλειας για την κατασκήνωση, στη µείωση των 
πιθανοτήτων τυχαίας ανάφλεξης αλλά και στον περιορισµό της δυνατότητας 
ακώλυτης επέκτασης πιθανής πυρκαγιάς.  

 
ix. Ιστορική εξέλιξη της δραστηριότητας 
Η περιοχή στην οποία αναπτύχθηκε το Κατασκηνωτικό Κέντρο στην περιοχή Άγιος 

Ανδρέας αγοράσθηκε σύµφωνα µε το υπ' αρ. 682/04-07-1962 συµβόλαιο του 
συµβολαιογράφου Πειραιώς Ιωάννου Σπ. Παπαγιάννη και ιδρύθηκε από το Σώµα 
Ελληνικού Οδηγισµού το έτος 1963.  
Το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού (Σ.Ε.Ο.) είναι Σωµατείο αυτοτελές, που εδρεύει στην 

Αθήνα. Εκπροσωπεί τον Ελληνικό Οδηγισµό και έχει καταστατικό µε αρχική απόφαση 
έγκρισης από το Πρωτοδικείο Αθηνών 4932/44/28.11.1944 και τελευταία τροποποίηση µε 
αριθµό απόφασης 1079/05, του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  
Το Σ.Ε.Ο. ιδρύθηκε το 1932 από την Ειρήνη Καλλιγά µε τη βοήθεια άξιων συνεργατών 

και αυτοδιαλύθηκε το 1939, όταν αντιµετώπισε τον κίνδυνο πολιτικής παρέµβασης στα 
προγράµµατά του. Ανασυστάθηκε αµέσως µετά την απελευθέρωση, το 1944. Είναι µια 
εξωσχολική, παιδαγωγική, µη κυβερνητική οργάνωση, που στοχεύει στην αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου των παιδιών και νέων µέσα σε αυτοδιοικούµενες οµάδες, µε 
σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης και δηµιουργικές δραστηριότητες. Είναι µέλος της 
Παγκόσµιας Οργάνωσης Οδηγών και στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1932.  
Το Κατασκηνωτικό Κέντρο “Τα Κονάκια” λειτουργούν από το 1963 περίπου και η 

έκταση στην οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα εποπτεύεται από το Τµήµα Ακίνητης 
Περιουσίας σε συνεργασία µε το Τµήµα Κατασκηνώσεων του ΣΕΟ.  
Ιδανικός τόπος για διήµερες εκδροµές, κατασκηνώσεις, εκπαιδευτικές ηµερίδες και 

σχολικές εκδροµές. ∆ιαθέτει ασφαλείς υπαίθριους χώρους για οµαδικά παιγνίδια. Απέχει 
20΄από τη θάλασσα πεζή µέσω µονοπατιού και 10’ µε όχηµα.  
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Στον υπαίθριο χώρο µπορούν να λειτουργήσουν 6 αυτόνοµες κατασκηνώσεις, 
δροµίσκοι που οδηγούν στα 2 οικήµατα και στους 6 κατασκηνωτικούς χώρους.  
Υπάρχει το κεντρικό ξύλινο οίκηµα, «Κονάκι», βρίσκεται στο κέντρο του δάσους και την 

περίοδο των κατασκηνώσεων (Ιούνιο -Ιούλιο) χρησιµοποιείται ως κεντρικό αρχηγείο. Έχει 
κατασκευαστεί µε την υπ' αρ. 1758/1971 οικοδοµική άδεια .  
Το δεύτερο οίκηµα, το «Σπιτάκι Ειδικών Οµάδων», βρίσκεται στη βορεινή πλευρά του 

κατασκηνωτικού χώρου, πολύ κοντά στο «Κονάκι». Έχει κατασκευαστεί µε την υπ' αρ. 
2004/1981 οικοδοµική άδεια και έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 530/1981 άδεια επισκευής 
σεισµοπλήκτου κτιρίου.  
Οι 6 κατασκηνώσεις βρίσκονται στον κατασκηνωτικό χώρο περιµετρικά στα οικήµατα 

και ανάλογα µε τον προσανατολισµό τους έχουν πάρει ονόµατα άνεµων. Η συνολική 
δυναµικότητα του Κατασκηνωτικού Κέντρου ανέρχεται στα 400 άτοµα.  
Τέλος υπάρχουν οι αποθήκες, στις οποίες υπάρχει κατασκηνωτικό υλικό για να 

καλύψει τις ανάγκες των κατασκηνωτών.  
 
Οικονοµικά στοιχεία της δραστηριότητας  
Εκτίµηση συνολικού προϋπολογισµού  
Ο συνολικός προϋπολογισµός για τη λειτουργία του Κατασκηνωτικού Κέντρου για το 

έτος 2015 ενδεικτικά ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ. 
Εκτίµηση επί µέρους προσεγγιστικού προϋπολογισµού των προτεινόµενων µέτρων και 

δράσεων για το περιβάλλον  
Ο συνολικός προϋπολογισµός για τα προτεινόµενα µέτρα και δράσεις για την 

πυρασφάλεια και την αντιπυρική προστασία ενδεικτικά ανέρχεται στο ποσό των 95.000 
ευρώ.  
Τρόπος χρηµατοδότησης της ανάπτυξης και τη λειτουργίας της δραστηριότητας  
Η λειτουργία του Κατασκηνωτικού Κέντρου βασίζεται σε χρηµατοδότηση του Σ.Ε.Ο. Οι 

πόροι του Σ.Ε.Ο προέρχονται από τις ετήσιες συνδροµές των µελών του και τα έσοδα από 
διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εορταγορές, κ.λπ.) που διοργανώνονται 
για αυτό το σκοπό. Το Σ.Ε.Ο. λαµβάνει επίσης, µια µικρή επιχορήγηση από το Υπουργείο 
Παιδείας και τέλος, συµπληρωµατικοί πόροι προέρχονται από δωρεές, χορηγίες, 
κληρονοµιές, κληροδοσίες και άλλες έκτακτες εισφορές και επιχορηγήσεις κρατικών και 
ιδιωτικών φορέων µε σκοπό τη λειτουργία και υποστήριξη του Οδηγικού Παιδαγωγικού 
Προγράµµατος. 

 
x. Βασικά στοιχεία φάσεων λειτουργίας της δραστηριότητας  
Φάσεις λειτουργίας  
Η λειτουργία της κατασκήνωσης αφορά κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, Ιούνιο – 

Ιούλιο και Αύγουστο µε τη µέγιστη δυναµικότητα να ανέρχεται σε 400 άτοµα. Η 
κατασκήνωση λειτουργεί και τους χειµερινούς µήνες (σαββατοκύριακα) και η φιλοξενία 
γίνεται στα ξύλινα οικήµατα το «Κονάκι» και το «Σπιτάκι Ειδικών Οµάδων».  
Η υλοποίηση των µέτρων αντιπυρικής προστασίας και πυρασφάλειας προτείνεται να 

γίνουν σε 1 στάδιο. Προβλέπεται η υλοποίηση εστεγασµένης αντιπυρικής ζώνης 
προστασίας περιµετρικά της έκτασης της δραστηριότητας, η αποµάκρυνση των κολώνων 
της ∆ΕΗ που βρίσκονται εντός του κατασκηνωτικού χώρου και η υπογειοποίηση των 
γραµµών της ∆ΕΗ και τέλος η υλοποίηση του συστήµατος πυρόσβεσης της Μελέτης 
Πυρασφάλειας του ηλεκτρολόγου µηχανικού Ν. Μαντζουράνη.  

 
Απαιτούµενες ποσότητες πρώτων υλών, κ.λπ. – αναµενόµενες ποσότητες αποβλήτων  
Εκτιµήσεις µπορούν να λάβουν χώρα, λαµβάνοντας υπόψη το σχεδιασµό της 

δραστηριότητας, για τις ποσότητες υλικών που απαιτούνται για την λειτουργία της.  
Πρώτες ύλες  
Οι πρώτες ύλες που απαιτούνται, για τη λειτουργία της δραστηριότητας αφορούν την 
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κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και αερίου. Συγκεκριµένα οι ανάγκες σε 
ηλεκτρικό ρεύµα ανέρχονται σε 14.500 kwh ετησίως και καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από 
το δίκτυο της ∆ΕΗ. Οι ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε 4.542m³/έτος και η κατασκήνωση 
είναι συνδεδεµένη µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης. Οι ανάγκες σε φιάλες υγραερίου 
υπολογίζεται ότι είναι 166,60 lt ετησίως. 
Αναµενόµενες ποσότητες αποβλήτων  
Οι ποσότητες των παραγόµενων αποβλήτων περιλαµβάνουν τα απόβλητα που 

δηµιουργούνται κατά τη φάση λειτουργίας της υφιστάµενης δραστηριότητας:  
 τα απόβλητα από τα wc, χώρους πλύσης σκευών κ.λπ.,  
 τα οικιακά απόβλητα, σκουπίδια και άχρηστα υλικά προερχόµενα από το προσωπικό 
της δραστηριότητας και τους κατασκηνωτές,  

 
Οι ποσότητες των υγρών αποβλήτων µπορούν να εκτιµηθούν µε βάση την κατανάλωση 

νερού και τις εκτιµήσεις της πληρότητας (υποσηµείωση), θεωρώντας ότι ένα ποσοστό του 
απαιτούµενου για τη λειτουργία της κατασκήνωσης νερού, της τάξης του 25% δεν 
καταλήγει στα υγρά απόβλητα (πόση κλπ.). Με βάση τα παραπάνω οι εκτιµώµενες 
ποσότητες υγρών αποβλήτων ανέρχονται σε 4.542 Χ 75% = 3.406,5m³. Τα υγρά 
απόβλητα οδηγούνται σε απορροφητικούς βόθρους που βρίσκονται εντός της έκτασης.  
Τα στερεά απόβλητα συλλέγονται σε κάδους απορριµµάτων του ∆ήµου και 

µεταφέρονται στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων της Νέας Μάκρης. 
 
xi. Υφιστάµενες εγκαταστάσεις και χρήσεις  

Συµβατοτητα του εργου µε θεσµοθετηµενες χωρικες και πολεοδοµικες δεσµευσεις της 
περιοχης  
Σήµερα, ο Άγιος Ανδρέας αποτελεί συνοικία της Νέας Μάκρης και συγκεκριµένα είναι 

στρατιωτικός οικισµός που πήρε το όνοµα του από το οµώνυµο εκκλησάκι που βρίσκεται 
στην παραλία του οικισµού. Ιστορικά ο οικισµός Άγιος Ανδρέας αναγνωρίστηκε και 
προσαρτήθηκε στο ∆. Μαραθώνα σύµφωνα µε το ΦΕΚ 269 Α/20.12.1928. Το 1943 
αποσπάται από το Νοµό Αττικής & Βοιωτίας και υπάγεται στο Νοµό Αττικής (ΦΕΚ 223 
Α/26.07.1943). Τέλος καταργήθηκε ο οικισµός Άγιος Ανδρέας και προσαρτήθηκε στον 
οικισµό Νέας Μάκρης της Κοινότητας Νέας Μάκρης (ΦΕΚ 225 Β/14.03.1972). 
Η δραστηριότητα στη θέση Άγιος Ανδρέας εντάσσεται στα διοικητικά όρια της ∆.Ε. Νέας 

Μάκρης του Καλλικρατικού ∆ήµου Μαραθώνα. Η. ∆.Ε. Νέας Μάκρης περιλαµβάνει τις 
πολεοδοµικές ενότητες και τις περιοχές εκτός σχεδίου. Τα όρια του οικισµού Νέας Μάκρης 
του Καποδιστριακού ∆ήµου Νέας Μάκρης καθορίστηκαν µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων µε Αρ. Απόφ. 16246/583/25-02-1987 
(Φ.Ε.Κ.219∆’/13-03-87).  
Η δραστηριότητα βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός του εγκεκριµένου Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου Νέας Μάκρης.  
 
Αποστάσεις δραστηριότητας  
Όρια οικισµών  
Ο Καλλικρατικός ∆ήµος Μαραθώνα προέκυψε από την συνένωση των καποδιστριακών 

∆ήµων Νέας Μάκρης και του ∆ήµου Μαραθώνα. Σήµερα αποτελείται από τις ∆.Ε. 
Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Γραµµατικού και Βαρνάβα. Οι οικισµοί της ∆.Ε. Νέας Μάκρης 
είναι η Νέα Μάκρη και ο Νέος Βουτζάς. Τα όρια του οικισµού Νέας Μάκρης καθορίστηκαν 
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων µε Αρ. 
Απόφ. 16246/583/25-02-1987 (Φ.Ε.Κ.219∆’/13-03-87).  
Πολεοδοµικά σχέδια  
Η θέση της δραστηριότητας βρίσκεται εκτός εγκεκριµένου ΓΠΣ και εκτός εγκεκριµένου 

σχεδίου και εντός των διοικητικών ορίων της ∆.Ε. Νέας Μάκρης και απέχει 147 µέτρα από 
τα όρια του εγκεκριµένου σχεδίου.  
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Προστατευόµενες περιοχές  
Η περιοχή του έργου δεν εντάσσεται σε προστατευόµενη ζώνη όπως αυτές ορίζονται 

µε τον Ν.3937/2011. Η σηµαντικότερη προστατευόµενη περιοχή βρίσκεται 8,2 χιλιόµετρα 
βορειότερα και είναι το Εθνικό πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα.  
∆άση και δασικές εκτάσεις  
Η δραστηριότητα εντάσσεται µέσα σε έκταση πευκόφυτου δάσους.  
Εγκαταστάσεις  
Γύρω από την περιοχή της δραστηριότητας υπάρχουν κατοικίες, ενώ σε απόσταση 215 

µ. βρίσκεται το ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας, σε απόσταση 52 µ. το ∆ηµοτικό Γήπεδο 
Αγίας Μαρίνας, σε απόσταση 322 µ. ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας, σε απόσταση 4,58 χλµ. 
το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης και τέλος σε απόσταση 726 µ. βρίσκεται ο Πυροσβεστικός 
Σταθµός Εθελοντών Νέου Βουτζά. 

 
xii. Στόχος και σκοπιµότητα πραγµατοποίησης της εξεταζόµενης δραστηριότητας  

Μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας  
Για την ασφαλή λειτουργία της δραστηριότητας απαιτείται η εφαρµογή των µέτρων 

αντιπυρικής προστασίας σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες παρεµβάσεις που προβλέπει η 
µελέτη πυρασφάλειας για την κατασκήνωση.  
Σύµφωνα µε τη µελέτη αντιπυρικής προστασίας προτείνεται διάνοιξη µιας εστεγασµένης 

αντιπυρικής ζώνης, η οποία θα δηµιουργηθεί στην περίµετρο της κατασκήνωσης. Από 
απόψεως του βασικού σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί, αυτός είναι προφανώς η αντιπυρική 
προστασία της βλάστησης της περιοχής και του οικοσυστήµατος γενικότερα. Το πλάτος 
της καθορίστηκε σε 40 µέτρα, έτσι ώστε, αφενός µεν να παρέχει διάσπαση της βλάστησης 
σε ικανοποιητικό πλάτος, αφετέρου δε να µην αραιώνεται µε τη διάνοιξή τους η δασική 
βλάστηση σε πολύ µεγάλη έκταση, µε αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος µε την εµφάνιση 
φαινοµένων διάβρωσης. Επίσης θα πρέπει:  

� Να συντηρηθεί - καθαρισθεί η υπάρχουσα παλιά περιµετρική αντιπυρική ζώνη 
εσωτερικά της περίφραξης. Συγκεκριµένα πρέπει να αποµακρυνθεί κάθε δασική 
βλάστηση σε αυτή ακόµη και η παρεδαφιαία µε καταστροφέα και να κοπούν τα 
κλαδιά που εισέρχονται εντός της περίφραξης των δένδρων από τον εξωτερικό 
χώρο. (Ψιλή αντιπυρική ζώνη). Προς το µέρος της κατασκήνωσης δηλαδή εσωτερικά 
της ζώνης αυτής να αποµακρυνθεί κάθε είδους υπόροφη βλάστηση µε θαµνοκοπτικό 
ή χορτοκοπτικό µηχάνηµα σε βάθος 15 µέτρων (υπόσκια αντιπυρική λωρίδα).  

� Να υλοτοµηθούν και αποµακρυνθούν όλα τα κατακείµενα ξερά δένδρα από 
ολόκληρο τον χώρο της κατασκήνωσης. Μαζί να αποκληρωθούν και ανορθωθούν οι 
δασικοί θάµνοι εντός της κατασκήνωσης.  

� Να αποκλαδωθούν όλα τα δένδρα εντός της κατασκήνωσης από κάθε ξερό κλάδο 
µέχρι να συναντήσουµε την χλωρή κόµη και κλάδους.  

� Επειδή οι κολώνες της ∆ΕΗ και τα γυµνά ηλεκτροφόρα σύρµατα - αν έχουν ρεύµα - 
δηµιουργούν επιπρόσθετο πρόβληµα και αίτιας πυρκαγιάς (βραχυκύκλωµα) και αιτία 
ατυχήµατος σε περίπτωση πυρκαγιάς στους επισκέπτες της κατασκήνωσης και 
κυρίως στις πυροσβεστικές δυνάµεις που θα επιχειρήσουν δασοπυρόσβεση. 
Προτείνεται να αποµακρυνθούν οι κολώνες της ∆ΕΗ και τα γυµνά ηλεκτροφόρα 
σύρµατα που υπάρχουν νότια αλλά και εντός της κατασκήνωσης και να 
αντικατασταθούν από υπόγειες ασφαλείς γραµµές σύµφωνα µε τις υποδείξεις και 
προδιαγραφές του Π.Σ.  

� Να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του µόνιµου πυροσβεστικού δικτύου, όπως 
περιγράφεται στην µελέτη πυρασφάλειας, όπου θα παρέχει νερό µε µόνιµη πίεση 
στις βάνες των πυροσβεστικών φωλιών. Επιγραµµατικά το σύστηµα πυρόσβεσης θα 
αποτελείται από 2 αντλίες, µία ηλεκτροκίνητη και µία πετρελαιοκίνητη, 7 φωτιστικά 
ασφαλείας, 10 µεγάφωνα, 42 πυροσβεστικές φωλιές, 14 πυροσβεστικοί σταθµοί 
εργαλείων, 7 πυροσβεστικά σηµεία, 22 πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης PA 6kg και 
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1πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kg.  
 
Βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν  
Πρόκειται για υφιστάµενη δραστηριότητα και οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν 

αφορούν µόνο τη διάθεση των υγρών αποβλήτων τα οποία σήµερα διατίθενται σε 
απορροφητικούς βόθρους. Οι προτεινόµενες λύσεις για τη µη διάθεση των υγρών 
αποβλήτων στο έδαφος είναι η τοποθέτηση βιολογικού καθαρισµού τύπου compact ή η 
κατασκευή στεγανών βόθρων απ’ όπου τα λύµατα θα αποµακρύνονται µε βυτία.  
Στην διαβιβασθείσα (30) σχετική µελέτη αναφέρεται ότι, η προτεινόµενη τελική λύση 

που επιλέχθηκε είναι η διατήρηση προσωρινά της σηµερινής κατάστασης ως έχει για 2 
κυρίως λόγους: λόγω επικείµενης κατασκευής «του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της 
Νέας Μάκρης» και λόγω «µη διάθεσης των σχετικών κεφαλαίων που απαιτούνται για την 
κατασκευή στεγανών βόθρων ή ββιολογικού καθαρισµού.  
 

xiii. Αναλυτική περιγραφή κύριων – βοηθητικών & υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων  
Η κύρια λειτουργία της δραστηριότητας είναι η κατασκήνωση και γύρω από αυτήν 

διαµορφώνεται ο συνολικός χώρος του κατασκηνωτικού κέντρου. Συγκεκριµένα οι κύριες 
εγκαταστάσεις είναι οι χώροι των ενοτήτων όπου φιλοξενούνται οι κατασκηνωτές και 
διαµορφώνουν την κατασκηνωτική οµάδα σε συνδυασµό µε τις λειτουργίες της και τις 
δραστηριότητες της. Τα χαρακτηριστικά των ενοτήτων είναι:  

� Η ενότητα “Γαρµπής” βρίσκεται στο νότιο-δυτικό τµήµα του οικοπέδου.  
� Η ενότητα “Όστρια” βρίσκεται στο νότιο τµήµα του οικοπέδου.  
� Η ενότητα “Σιρόκος” βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τµήµα του οικοπέδου.  
� Η ενότητα “Λεβάντες” βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του οικοπέδου.  
� Η ενότητα “Γραίγος” βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό τµήµα του οικοπέδου.  
� Η ενότητα Μαΐστρος” βρίσκεται στο βόρειο-δυτικό τµήµα του οικοπέδου.  
� ∆υτικά της ενότητας “Γραίγος” βρίσκεται υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων επιφάνειας 
περίπου 300,00 τ.µ. που αποτελείται από χαµηλά τοιχία συνολικού µήκους 39,50 µ.  

 
Συγκεκριµένα υπάρχουν εγκαταστάσεις ώστε να προκύπτει η πληρότητα των αναγκών 

των ενοτήτων και είναι οι εξής:  

Ενότητα “Γαρµπής” “Όστρια” “Σιρόκος” “Λεβάντες” “Γραίγος” “Μαΐστρος” ΣΥΝΟΛΟ 

Θέση  νότιο-
δυτικό 

νότιο νότιο-
ανατολικό 

ανατολικό βόρειο-
ανατολικό 

βόρειο-
δυτικό 

 

Υπαίθριο στεγασµένο 
µαγερείο κατασκευασµένο  

� � � � � �  

µε οπτόπλινθους πάνω σε 
βάση οπλισµένου 
σκυροδέµατος 

� � � � � �  

Με φύλλα ελλενιτ πάνω σε 
µεταλλικό σκελετό 

� � � � � �  

Εµβαδό (τ.µ.) 13,18 13,85 12,74 12,45 13,34 13,04 78,60 

Υπαίθριο χώρο 
πλυσίµατος σκευών 

� � � � � �  

Με τοιχία 
οπτοπλινθοδοµής 

� � � � � �  

Σε βάση οπλισµένου 
σκυροδέµατος 

� � � � � �  

Εµβαδό (τ.µ.) 4,64 4,76 4,67 4,73 4,56 4,91 28,27 

Συγκρότηµα τουαλετών 6 6 6 6 6 6  

Καµπίνες µε ντους 6 6 6 6 6 6  

Κατασκευή από 
οπτοπλινθοδοµή 

� � � � � �  

Στέγη από κεραµίδια � � � � � �  

Ξύλινα κουφώµατα � � � � � �  

 Σε βάση από οπλισµένο � � � � � �  
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Άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας είναι:  

• ∆εξαµενή νερού χωρητικότητας 52 m3, κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
η οποία εδράζεται πάνω σε βάση οπλισµένου σκυροδέµατος επιφάνειας 19,23 τ.µ.  

• ∆ύο δεξαµενές νερού χωρητικότητας 100 lt η κάθε µία, κοντά στην ενότητα “Σιρόκο” 
και σε ψηλό σηµείο για λόγους πυρασφάλειας, καθώς και δύο δεξαµενές νερού 
χωρητικότητας 100 lt η κάθε µία, πίσω από τις αποθήκες.  

• Κτίριο που περιλαµβάνει το αντλιοστάσιο για το πηγάδι και είναι κατασκευασµένο από 
οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικάλυψη πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος και 
εδράζεται πάνω σε βάση οπλισµένου σκυροδέµατος επιφάνειας 7,40 τ.µ. Στο κτίριο 
στεγάζονται τα µηχανήµατα άντλησης νερού από το πηγάδι, ηλεκτρικό µοτέρ ισχύος 
7 hp, πιεστικό µηχάνηµα, µηχάνηµα χλωρίωσης και ο ηλεκτρικός πίνακας του 
αντλιοστασίου.  

• Πηγάδι που βρίσκεται ανατολικά της δεξαµενής και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
συµπληρωµατικά για τις ανάγκες πυρόσβεσης.  

 
Άλλα στοιχεία έργου  
Κτιριακές εγκαταστάσεις  
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κατασκηνωτικού Κέντρου είναι οι παρακάτω και για την 

περιγραφή τους έχουν χρησιµοποιηθεί τα στοιχεία της υπ' αρ. 2075236/12.01.2016 
βεβαίωσης οριστικής υπαγωγής του Ν. 4178/2013, της Αρχιτέκτων Μηχανικού Μαρίας 
Βουρνάζου και περιγράφονται ως εξής::  

• Το “Αρχηγείο-Κονάκι” βρίσκεται στο κέντρο του οικοπέδου, ώστε να παρέχεται η 
συντοµότερη πρόσβαση σε αυτό από όλες τις υπόλοιπες ενότητες, χρησιµοποιείται 
για διαµονή και περιλαµβάνει ένα ξύλινο λυόµενο κτίσµα επιφάνειας 70,74 τ.µ. για το 
οποίο έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 1758/1971 οικοδοµική άδεια και εξωτερικά wc 
κατασκευασµένο από οπτοπλινθοδοµή µε ξύλινη στέγη µε επικάλυψη από κεραµίδια 
και ξύλινα κουφώµατα που εδράζεται σε βάση οπλισµένου σκυροδέµατος, 
επιφάνειας 13,45 τ.µ. Αποτελείται από κεντρικό χώρο υποδοχής µε τζάκι και 
κλιµατισµό, 2 υπνοδωµάτια, εξοπλισµένη κουζίνα, µπάνιο και στεγασµένη βεράντα. 
∆ιαθέτει 6 κρεβάτια, 4 ντιβάνια και 9 ράντζα. Στον εξοπλισµό του περιλαµβάνεται 
τηλέφωνο, ασύρµατο Internet και φαρµακείο πρώτων βοηθειών. Στη στεγασµένη 
βεράντα µπορεί να τοποθετηθεί τραπεζαρία. Την περίοδο των κατασκηνώσεων 
χρησιµοποιείται ως κεντρικό αρχηγείο. ∆εν υπάρχει λεβητοστάσιο για την θέρµανση 

σκυρόδεµα 

Εµβαδό (τ.µ.) 22,03 22,07 22.06 22,17 21,85 22,20 66,22 

Βάσεις οπλισµένου 
σκυροδέµατος για στήσιµο 
τέντας και δηµιουργίας 
χώρου τραπεζαρίας και 
χώρου αποθήκευσης 

2 2 2 2 2 2  

Απορροφητικός βόθρος 
για τουαλέστες και ντους 

� � � � � �  

Απορροφητικός βόθρος 
για υπαίθριο µαγειρείο και 
πλύσιµο σκευών 

 
� 

(+Γαρµπής) 
� � � �  

Γούρνα µε βρύσες µε 
πόσιµο νερό 

� � � � � �  

Βρύση µε νερό για την 
πυρασφάλεια 

� � � � � �  

∆υνατότητα χρήσης 
ψυγείου και καταψύκτη 
στις κεντρικές αποθήκες 
του χώρου 

� � � � � �  

Βαρέλια µε άµµο και νερό 
και πυροσβεστήρες ξηρής 
σκόνης 6kg 

� � � � � �  

ΣΥΝΟΛΟ (τ.µ.)       173,09 
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των χώρων, αντιθέτως χρησιµοποιείται το τζάκι και συµπληρωµατικά ηλεκτρικά 
σώµατα καλοριφέρ, θερµάστρες και κλιµατιστικά σώµατα. Τα υγρά απόβλητα 
οδηγούνται σε απορροφητικούς βόθρους.  

• Το “Σπιτάκι”, βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του οικοπέδου, είναι ένα 
προκατασκευασµένο κτίριο χρησιµοποιείται για διαµονή µε επιφάνεια 109,46 τ.µ. και 
για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 2004/1981 οικοδοµική άδεια. Επίσης, 
περιλαµβάνει υπόγειο µε βοηθητική χρήση επιφάνειας 27,50 τ.µ., µε φέρων 
οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα και στοιχεία πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή. 
Έχει κατασκευαστεί µε στοιχεία πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή, κεραµοσκεπή και 
µεταλλικά κουφώµατα, προσθήκη µε χρήση wc-λουτήρας για άτοµα µε κινητικά 
προβλήµατα συνολικής επιφάνειας 5,25 τ.µ. Αποτελείται από 3 υπνοδωµάτια, 
τραπεζαρία, εξοπλισµένη κουζίνα, 2 WC , 1 ντουζιέρα και νιπτήρες και µεγάλη 
στεγασµένη βεράντα. Είναι διαµορφωµένο, ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. ∆ιαθέτει 17 κρεβάτια, 9 ράντζα και 
κλιµατισµό σε 2 από τα υπνοδωµάτια. Στη στεγασµένη βεράντα µπορεί να 
τοποθετηθεί τραπεζαρία. Τα υγρά απόβλητα οδηγούνται σε απορροφητικούς 
βόθρους.  

 
Επίσης έχει κατασκευαστεί στέγαστρο από µέταλλο και τραπεζοειδή λαµαρίνα και 

κιόσκια για υπαίθριες δραστηριότητες απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της 
κατασκηνωτικής δραστηριότητας κατασκευασµένα από µέταλλο και ελενίτ και στηθαία από 
οπτοπλινθοδοµή. ∆εν υπάρχει λεβητοστάσιο για την θέρµανση των χώρων, αντιθέτως 
χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά σώµατα καλοριφέρ, θερµάστρες και κλιµατιστικά σώµατα. 
 

• Ανατολικά της ενότητας “Όστριας” υπάρχουν αποθήκες επιφάνειας 201,50 τ.µ. 
κατασκευασµένες από οπλισµένο σκυρόδεµα και τα στοιχεία πλήρωσης από 
οπτοπλινθοδοµή και εδράζεται σε βάση οπλισµένου σκυροδέµατος. Παρέχει την 
αποθήκευση των αγαθών και του εξοπλισµού της δραστηριότητας.  

 
∆εν υπάρχει διαµόρφωση στο γήπεδο, δεν έχουν χρησιµοποιηθεί υλικά επιστρώσεων 

για τη διαµόρφωση δαπέδων, αντίθετα διακρίνονται οι φυσικές κλίσεις του εδάφους και τα 
διαµορφωµένα φυσικά µονοπάτια οριοθετηµένα µε κορµούς δέντρων που βρίσκονται 
ανάµεσα στα δέντρα που οδηγούν στις ενότητες, στα οικήµατα, στις αποθήκες και στον 
υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων.  

 
Συνδέσεις µε οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδοµών  
Η σύνδεση µε το οδικό δίκτυο γίνεται µέσω της υφιστάµενης οδού Θησέας ή της οδού 

Αγίας Μαρίνας από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, που ευρίσκεται δυτικά του Κατασκηνωτικού 
Κέντρου, και εξυπηρετεί τις ευρισκόµενες στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας 
εκµεταλλεύσεις. Η περιοχή εξυπηρετείται από το ΚΤΕΛ Αττικής µε δροµολόγια για 
Μαραθώνα, Γραµµατικό, Σούλι από το Πεδίο του Άρεως, η στάση Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας 
βρίσκεται στον Αγ. Ανδρέα.  

 
Χώροι στάθµευσης  
∆εν υπάρχει υφιστάµενος χώρος στάθµευσης. Στην περιοχή της δραστηριότητας και 

συγκεκριµένα δυτικά του οικοπέδου και ενδιάµεσα του Κατασκηνωτικού Κέντρου και του 
υφιστάµενου αθλητικού γηπέδου στην Αγία Μαρίνα, υπάρχει ελεύθερος χώρος, ο οποίος 
χρησιµοποιείται για στάθµευση.  

 
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις  
Στις µηχανολογικές εγκαταστάσεις εντάσσεται το κτίριο στο οποίο στεγάζονται τα 

µηχανήµατα άντλησης νερού από το πηγάδι, ηλεκτρικό µοτέρ ισχύος 7 hp, πιεστικό 
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µηχάνηµα, µηχάνηµα χλωρίωσης και ο ηλεκτρικός πίνακας του αντλιοστασίου.  
 
Πρόκειται να τοποθετηθούν για τις ανάγκες πυρασφάλειας  
� Κύριο Αντλητικό συγκρότηµα (MAIN PUMP): 2900 στροφών, 50 ΗΖ, ισχύος 20 ΗΡ. 
Παροχή=50 m3/h, H=70ΜΣΥ  

� Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότηµα: ισχύος 20ΗΡ. Στροφές: 2900-3000 RPM 
Παροχή=50 m3/h, H=70ΜΣΥ  

� Αντλία Jokey ηλεκτροκίνητη ισχύος 3,0 ΗΡ κατάλληλης παροχής και πίεσης ώστε να 
υποστηρίζει το συγκρότηµα σε περίπτωση έλλειψης παροχής πίεσης.  

� Πιεστική δεξαµενή µεµβράνης: Χωρητικότητα 500 L. Πίεση λειτουργίας: 10-15 ΑΤΜ.  
� Ηλεκτρικός πίνακας  
� Όργανα: Το συγκρότηµα θα συνοδεύουν επιλεγµένα όργανα ελέγχου και λειτουργίας 

(πχ. Πιεζοστάτες, µανόµετρο, βαλβίδες µη επιστροφής, βάνες, αντικραδασµικοί 
σύνδεσµοί).  

� Λειτουργία πυροσβεστικού συγκροτήµατος: Προκειµένου το πυροσβεστικό δίκτυο να 
βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα, εκκινεί αυτόµατα σε περίπτωση µικρής πτώσης πίεσης 
η βοηθητική αντλία. Εάν η πτώση πίεσης συνεχίζεται, εκκινεί αυτόµατα η κύρια 
ηλεκτροκίνητη αντλία και εφόσον ούτε αυτή επαρκεί, εκκινεί αυτόµατα η 
πετρελαιοκίνητη αντλία, έως ότου αποκατασταθεί στο δίκτυο η επιλεγµένη οριακή 
πίεση. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, εκκινεί αυτόµατα η πετρελαιοκίνητη αντλία. 
Εκτός της παραπάνω αυτόµατης εκκίνησης των αντλιών µέσω πιεζοστατών η εντολή 
εκκίνησης µπορεί να δοθεί και χειροκίνητα µέσω µεταγωγικού διακόπτη.  

 
Συνολική εκτίµηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαµβάνεται  
Η δραστηριότητα καλύπτει µια έκταση 64.990,00 τ.µ. σύµφωνα µε το από Ιούλιος 2016, 

τοπογραφικό διάγραµµα του Τοπογράφου Μηχανικού Α.Π.Θ. Πολύβιος Καµπάς και έχει 
δυναµικότητα 400ων ατόµων.  
Η συνολική κάλυψη των κτισµάτων µε κύρια, βοηθητική και υποστηρικτική χρήση είναι 

για κάλυψη και για δόµηση 921,36 τ.µ.  
 

xiv. Περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου  
Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών  
Φάση λειτουργίας  
Οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών περιορίζονται στις περιοχές 

επέµβασης και γενικώς εκτιµάται ότι θα είναι αµελητέες και εύκολα αντιµετωπίσιµες ή 
αναστρέψιµες. Ρύπανση των εδαφών θα προκληθεί σε περίπτωση:  
• διαρροών λαδιών και καυσίµων, κατά τη διάρκεια λειτουργίας µηχανηµάτων και 
οχηµάτων για τη δηµιουργία και συντήρηση της αντιπυρικής ζώνης.  
 
Ρύπανση των εδαφών επίσης µπορεί να προκληθεί σε περίπτωση ανεξέλεγκτης 

διάθεσης των υγρών αποβλήτων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η διάθεση των 
υγρών αποβλήτων σήµερα πραγµατοποιείται µέσω απορροφητικών βόθρων (όπως και το 
µεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών και των κατασκηνώσεων της περιοχής).  
 
Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  
Θα απαιτηθεί η αφαίρεση φυσικής βλάστησης τόσο κατά τη φάση υλοποίησης των έργων 
αντιπυρικής προστασίας όσο και για τη συντήρησή της.  
 
∆άση και δασικές εκτάσεις  
Όπως προαναφέρθηκε εντός του γηπέδου της δραστηριότητας θα πραγµατοποιηθούν 
εργασίες για την εφαρµογή µέτρων αντιπυρικής προστασίας. Η προτεινόµενη εστεγασµένη 
αντιπυρική ζώνη11 διασχίζει κυρίως ιδιόκτητες και δηµοσιές δασικές εκτάσεις που 
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αναµφίβολα χαρακτηρίζονται ως δασικές, αλλά και ιδιωτικές αγροτικές και οικιστικές 
εκτάσεις στις οποίες όµως υπάρχει δασική βλάστηση και συσσωρευµένη βιοµάζα.  
Στοιχεία από τη µελέτη αντιπυρικής προστασίας της κατασκήνωσης ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ του 

Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού, Γεώργιος Κονδύλης, ∆ασολόγος Μελετητής, Σεπτέµβριος 
2016 που έχει κατατεθεί για έγκριση στο αρµόδιο ∆ασαρχείο.  
Τα προτεινόµενα έργα στοχεύουν στη µείωση των πιθανοτήτων τυχαίας 

ανάφλεξης αλλά και στον περιορισµό της δυνατότητας ακώλυτης επέκτασης 
πιθανής πυρκαγιάς και συνεπώς στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Οι θέσεις εργασίες είναι 50 και είναι όλοι εθελοντές.  
 
Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές  
Λόγω του ότι οι κολώνες της ∆ΕΗ και τα γυµνά ηλεκτροφόρα σύρµατα - αν έχουν ρεύµα - 
δηµιουργούν επιπρόσθετο πρόβληµα αιτίας πυρκαγιάς (βραχυκύκλωµα) και αιτία 
ατυχήµατος σε περίπτωση πυρκαγιάς στους επισκέπτες της κατασκήνωσης και κυρίως 
στις πυροσβεστικές δυνάµεις που θα επιχειρήσουν δασοπυρόσβεση σε ανύποπτο τόπο 
και χρόνο, προτείνεται να αποµακρυνθούν οι κολώνες της ∆ΕΗ και τα γυµνά ηλεκτροφόρα 
σύρµατα που υπάρχουν νότια αλλά και εντός της κατασκήνωσης και να αντικατασταθούν 
από υπόγειες ασφαλείς γραµµές σύµφωνα µε τις υποδείξεις και προδιαγραφές του Π.Σ. 
∆εν υπάρχουν επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές από τη λειτουργία της δραστηριότητας.  
 
Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  
Φάση λειτουργίας  
Οι αναµενόµενες εκποµπές ρύπων περιλαµβάνουν:  
• σκόνη από την κίνηση των φορτηγών και  
• καυσαέρια από τις µετακινήσεις των φορτηγών και των µηχανηµάτων υλοποίησης και 
συντήρησης της  
 
Επιπτώσεις από τον θόρυβο ή από δονήσεις  
Φάση λειτουργίας  
Η στάθµη θορύβου θα αυξηθεί παροδικά και σε µικρό βαθµό από την διέλευση και την 
λειτουργία των µηχανηµάτων και των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες 
υλοποίησης και συντήρησης των µέτρων αντιπυρικής προστασίας και πυρασφάλειας. 
∆εύτερη πηγή είναι ο θόρυβος από τα αλυσοπρίονα που πιθανά να χρησιµοποιηθούν για 
τους καθαρισµούς και τις θαµνεύσεις.  
 
Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω στοιχεία, τα επίπεδα του θορύβου που 
αναµένονται να υπάρχουν στο χώρο είναι αυξηµένα και εξαρτώνται τόσο από το είδος του 
µηχανήµατος που χρησιµοποιείται όσο και το χρόνο λειτουργίας του, όσο και από άλλες 
τοπικές παραµέτρους. Πάντως, συνήθως τα επίπεδα θορύβου σε τέτοιες συνθήκες 
κυµαίνονται µεταξύ 75 και 95 dB (A) σε απόσταση 15m από την πηγή του θορύβου.  
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του θορύβου είναι η διακύµανσή του στο χρόνο. Οι εργασίες 
πραγµατοποιούνται συνήθως από τις 7 π.µ. έως τις 3 µ.µ., εποµένως δεν υπάρχει 
πρόβληµα τις απογευµατινές, βραδινές και νυχτερινές ώρες αλλά θα πρέπει να 
συνεκτιµηθεί και η εγγύτητα του ∆ηµοτικού σχολείου Αγίας Μαρίνας µε το νοτιοδυτικό 
τµήµα της κατασκήνωσης.  
 
Επιφανειακά ύδατα  
Φάση λειτουργίας 
∆εν υπάρχουν θέµατα σχετικά µε την αποστράγγιση λόγω του ότι η δραστηριότητα 
λειτουργεί τους θερινούς µήνες και η µορφολογία του εδάφους είναι τέτοια που επιτρέπει 
την οµαλή αποστράγγιση είτε προς τα ΒΑ για το µεγαλύτερο τµήµα του γηπέδου, είτε προς 
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τα νότια µε τη µέση κλίση να ανέρχεται στο 3.35%.  
 
Υπόγεια ύδατα  
Φάση λειτουργίας  
Η λειτουργία το έργου δεν επηρεάζει την υδρογεωλογία της περιοχής. Η άντληση από το 
πηγάδι µπορεί να γίνει συµπληρωµατικά για τις ανάγκες πυρόσβεσης και οι ποσότητα 
άντλησης δεν είναι ικανή να επηρεάσει τον υποκείµενο υδροφόρο ορίζοντα ως προς τη 
ποσοτική του κατάσταση ούτε τις ροές τροφοδοσίας του. Ως προς τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά επιβαρυντικός παράγοντας είναι η τα αστικά λύµατα και η διάθεση των µη 
επεξεργασµένων ακαθάρτων µέσω των απορροφητικών βόθρων. Οι βόθροι αυτοί 
λειτουργούν για δεκαετίες χωρίς να έχουν παρατηρηθεί οσµές ή διάχυση των ακαθάρτων 
επιφανειακά. 

 
xv. Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

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>> όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί 
σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) 
«Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

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 απόβλητα: 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). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική 
∆ιάταξη 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) 
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9.  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”. 

10. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 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).  
Επίσης ισχύουν τα: 

� ΚΥΑ11294/93 (ΦΕΚ264/Β/93) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια 
εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες κλπ που 
λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

� ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθµιση θεµάτων σχετικών  µε 
τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού’ 

11. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις αποφάσεις: 1) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78), 2) Υπ. Απ. 
560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86), 3) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88), 4) 
Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91). Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

12. 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) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), µέτρα κατά εκποµπών αερίων από 
πετρέλαιο-κινητήρες προοριζόµενους για την προώθηση οχηµάτων  

ζ) ΠΥΣ 11/14.2.1997 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
από το όζον» 

13. ∆οµικά µηχανήµατα: εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν όπως 
τροποιήθηκε µε την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) και ισχύει 

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 
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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. 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. 

16. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από 
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις 
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο. 

 
xvi. Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα µέτρα που η δραστηριότητα θα πρέπει να 
ακολουθεί: 

Γενικά µέτρα 
1. 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 Πολεοδοµία,  Αρχαιολογίες, 
∆ασαρχείο κλπ). 

2. Η υλοποιηθείσα κατασκευή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους 
όρους δόµησης της ισχύουσας νοµοθεσίας και των σχετικών διαταγµάτων. 

Θόρυβος 

3. Ο εκπεµπόµενος θόρυβος κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων του εργοταξίου την 
περίοδο κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των β11 και 
β12 σχετικών διατάξεων ενώ κατά τη λειτουργία των Η/Μ της εγκατάστασης θα πρέπει 
ο ηλεκτροµηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός, στα όρια των δραστηριοτήτων 
(έκαστη αλλά και συνολικά), να µην υπερβαίνει τα 50 dB(A), σύµφωνα µε το Π.∆. 
1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). Παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι σχετικοί 
περιορισµοί που αφορούν τις ισχύουσες υγειονοµικές αλλά και του κτιριοδοµικούς 
κανονισµούς όσον αφορά τις λοιπές ηχητικές οχλήσεις.  

4. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των µηχανηµάτων για την όσο το δυνατόν 
πιο αθόρυβη λειτουργία τους. Τα µηχανήµατα που κατά την λειτουργία τους δύναται 
να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασµική βάση, κατάλληλα 
πιστοποιηµένη. 

5. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (π.χ. 
χλοοκοπτικές µηχανές, κλπ.) για την συντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη 
σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος όπως 
προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β’ 1418) και στην ΚΥΑ 
9272/471/2007 (ΦEK B’ 286) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Να τηρείται το κατά νόµο ωράριο κοινής ησυχίας κατά τη χρήση του εξοπλισµού 
εξωτερικού χώρου και των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων. 

7. Τα µηχανήµατα που προκαλούν θόρυβο (γεννήτριες, αντλίες, συµπιεστές κλπ) να 
ηχοµονωθούν κατάλληλα. 

Αέριοι ρύποι 

8. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσµών (από µαγειρεία, W.C., κλπ.) να 
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τοποθετηθούν σε σηµεία αποµακρυσµένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.  

Υγρά απόβλητα 

9. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης να οδηγούνται είτε σε 
στεγανό βόθρο είτε σε σταθµό βιολογικής επεξεργασίας  

10. Σε περίπτωση επεξεργασίας των λυµάτων, η επαναχρησιµοποίηση των 
επεξεργασµένων να πραγµατοποιείται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 6 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β΄/8.3.2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

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

12. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-οχηµάτων να γίνεται σε 
εγκεκριµένα συνεργεία, 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. 

13. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των 
µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια µαζί 
µε τις συσκευασίες τους που θα χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των µηχανηµάτων 
να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο 
αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόµιµα 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα 
που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο 
η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 
64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

14. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. 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). 

15. Σε περίπτωση που τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης 
διοχετεύονται σε σύστηµα στεγανών δεξαµενών, να συλλέγονται τακτικά από 
αδειοδοτηµένο φορέα και να µεταφέρονται και να διατίθενται σε αδειοδοτηµένες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας βοθρολυµάτων. Τα δε παραστατικά εκκένωσης και 
διάθεσης να τηρούνται σε σχετικό αρχείο. 

Στερεά απόβλητα 

16. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθµού δοχείων κατάλληλης χωρητικότητας, 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. 

17. Η συλλογή των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία για την 
συλλογή και µεταφορά αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση, το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α΄ 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

18. Τα υπόλοιπα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση 
(λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων, ελαστικά, οχήµατα 
τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους 
συλλέκτες ή σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε το Ν. 
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2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση του. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του 
συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου.  

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

20. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε στεγασµένο 
χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 

21. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς 
και δηµόσιους χώρους.  

22. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο του έργου. 

23. Χρήση των «πράσινων» αποβλήτων (απόβλητα κήπου, φύλλα, κλαδιά, καρποί, κ.ά.) 
για αερόβια κοµποστοποίηση, µε χρήση του κοµπόστ σαν λίπασµα για τους 
κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου. 

24. Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών ανταλλακτικών, οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής 
τους, εξαρτηµάτων, παλαιών συσκευών κλπ που µπορεί να βρίσκονται εντός του 
χώρου της εγκατάστασης να γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 
81/Α/04). 

25. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των οχηµάτων που 
εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισµός του 
φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµένους χώρους. 

26. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ36259/10 και 
του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα 
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά, 
καθαιρεµένες τοιχοποιίες κλπ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση 
ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής Αττικής 
µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

27. Σε περίπτωση καθαίρεσης και αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών-κατασκευών, 
αυτά θα πρέπει να αποµακρυνθούν και να διαχειριστούν µόνο από κατάλληλα 
αδειοδοτηµένη εταιρεία µετά από την έκδοση σχετικού σχεδίου από την 
αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (∆/νση Περιβάλλοντος 
Περιφέρειας Αττικής). Στον εν λόγω σχέδιο θα περιγράφονται µε ακρίβεια οι 
ενέργειες που απαιτούνται για την ασφαλή αφαίρεση και αποµάκρυνση των 
αµιαντούχων στοιχείων  

Φυσικό Περιβάλλον 

28. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. 
Οποιαδήποτε επέµβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων 
αδειών από την αρµόδια δασική αρχή και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει 
καταµέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου και ο 
αριθµός να υποβληθεί στο αρµόδιο ∆ασαρχείο. 

29. Τα φυτικά είδη τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου και των χώρων πρασίνου να είναι προσαρµοσµένα στις εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες της περιοχής και κατά το δυνατόν να χρησιµοποιηθούν είδη της αυτοφυούς 
χλωρίδας. 

30. Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό µε οργανικά λιπάσµατα 
31. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων, επιγραφών, κλπ. 
κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ. 

32. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα ώστε 
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να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών 
για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 

33. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών. 

Πυροπροστασία 

34. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας. 
35. Αποψίλωση και καθαρισµός της περιµετρικής οδού (αντιπυρικής ζώνης). 
36. Συχνός καθαρισµός του υπορόφου των εκτάσεων µε δασική βλάστηση εντός του 
συγκροτήµατος (π.χ. αποµάκρυνση ξηρών κλάδων), καθώς και των κοινόχρηστων 
χώρων πρασίνου. 

37. Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισµού πυρόσβεσης και πυροσβεστικών κρουνών 
(έλεγχος αντλιών, αγωγών µεταφοράς νερού κλπ) για εξασφάλιση ορθής λειτουργίας. 

38. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων εγκεκριµένων µέτρων 
πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) και πυρασφάλειας καθώς και αποφυγής 
µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την 
αρµόδια Πυροσβεστικής Υπηρεσία ή ∆ασαρχείο, όπου απαιτείται.  

39. Οι παρεµβάσεις να γίνονται µε την παρουσία εξειδικευµένου επιστήµονα δασολόγου, 
ο οποίος θα εγκρίνει και θα επιβλέπει τις επιµέρους παρεµβάσεις σε κάθε διακριτή 
επιφάνεια (ζώνη επέµβασης).  

40. Όλα τα δασικά προϊόντα και η βιοµάζα που θα προκύψουν θα αποµακρυνθούν µε 
φορτηγά και θα αποτεθεί σε ασφαλή χώρο µακριά από οποιαδήποτε δασική έκταση.  

41. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για 
την περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. και για 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες εκτάσεις/κτίρια. Ο 
τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία – ∆ασαρχείο) πριν την έναρξη των 
εργασιών όπου απαιτείται.  

42. Η αποµάκρυνση των κολόνων της ∆ΕΗ και τα γυµνά ηλεκτροφόρα σύρµατα που 
υπάρχουν νότια αλλά και εντός της κατασκήνωσης και η αντικατάστασή τους από 
υπόγειες ασφαλείς γραµµές να γίνει σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων.  

43. Θα πρέπει το προσωπικό να εκπαιδεύεται και να είναι ανά πάσα στιγµή έτοιµο να 
εφαρµόσει τις οδηγίες περί διαδικασίας εκκένωσης της κατασκήνωσης σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.  

44. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων µέσων 
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης 
εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 

Πρόσθετοι όροι 
45. Σε περίπτωση που υπάρχουν κτίσµατα τα οποία δε καλύπτονται από άδεια οικοδοµής 

(αν αυτή απαιτείται), θα πρέπει αυτά να νοµιµοποιηθούν – τακτοποιηθούν όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και δασικής νοµοθεσίας 

46. Οι διατιθέµενοι από τη µονάδα κοιτώνες να αποτελούνται είτε από µόνιµες 
εγκαταστάσεις είτε από αντιθερµικές σκηνές δηλ από ύφασµα µε διπλό κάλυµµα 

47. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις (δάπεδα, προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στεγανοποίηση 
χώρου, περίφραξη, φωτισµός, χώροι προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις και 
συστήµατα ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία, συστήµατα πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης, χρωµατισµοί, διάδροµοι, σκυρόδετες και µεταλλικές κατασκευές, 
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φυτεύσεις κλπ) και ο εξοπλισµός (κρεβάτια, σκηνές, στρώµατα) πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία/ είδη θα πρέπει να 
εντοπίζονται και να αντικαθίστανται άµεσα. 

48. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. Το 
σύστηµα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται µε την γείωση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης ούτε µε κανένα τµήµα της εγκατάστασης. 

49. Να καθαρίζονται τόσο εντός όσο και εκτός και περιµετρικά του χώρου οι 
εγκαταστάσεις από σκουπίδια και ξερά χόρτα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο.  

50. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας να εφοδιασθεί µε την απαιτούµενη άδεια 
χρήσης νερού από τη δ/νση υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και να 
τηρεί του όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 43504/2005 (Β΄1784) όπως εκάστοτε ισχύει 

51. Να τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά υδροδότησης της δραστηριότητας . 
52. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης της δραστηριότητας και να 
επιδιορθώνεται άµεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς την αποφυγή απωλειών νερού 

53. Σχετικά µε την προστασία από το ηλεκτρικό ρεύµα να υπάρχει πλήρης 
αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε όλα τα µηχανήµατα, ρευµατοδότες, φωτισµός κ.ά., 
µέσω διακοπτών διαφυγής έντασης 

54. Κατά το διάστηµα το οποίο η δραστηριότητα λειτουργεί ως κατασκήνωση που 
φιλοξενεί παιδιά θα πρέπει να διαθέτει αναρρωτήριο, επαρκές οργανωµένο µε 
νοσηλευτικό προσωπικό ικανό να παρέχει πρώτες βοήθειες σε κατασκηνωτές και το 
οποίο θα διαµένει στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο  

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

56. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.  

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους 
προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας ΜΠΕ, µε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

� να ληφθεί η απαιτούµενη άδεια ή απαλλαγή αυτής καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
έγκριση σχετικά µε τη λειτουργία της δραστηριότητας, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Αττικής  

� καµία επέµβαση στο δασικό τµήµα δεν επιτρέπεται χωρίς της σχετική άδεια του 
αρµόδιου δασαρχείου 

� όλοι οι χώροι δόµησης και κατάληψης να τακτοποιηθούν και να θεωρηθούν από το 
γραφείο δόµησης της περιοχής, ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός προσδιορισµός 
από τη ∆/νση ∆ασών της καταβολής του σχετικού ανταλλάγµατος χρήσης και η 
υποχρέωση δάσωσης ή αναδάσωσης (άρθρο 45, παρ. 8 και 9 του Ν. 998/79 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 36 του Ν4280/14) 

� απαιτείται η λήψη άδειας χρήσης νερού για την υφιστάµενη γεώτρηση, από τη ∆/νση 
Υδάτων της Αποκεντρωµένης 
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� η διαχείριση των παραγοµένων αστικών λυµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της 145116/11 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

� δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε µεταβολή ή επέµβαση τροποποίησης των 
χαρακτηριστικών της µισγάγγειας στα βόρεια όρια της εγκατάστασης, η οποία πέραν 
της αποτυπώσεως της στο διάγραµµα κάλυψης της δραστηριότητας, θα πρέπει και 
να σηµανθεί επαρκώς στο χώρο  

� ο ∆ήµος Μαραθώνα να εξασφαλίσει άµεσα ότι η αποστράγγιση του δηµοτικού 
γηπέδου στα δυτικά της εγκατάστασης θα διατίθεται προς το ρέµα της Αγ Μαρίνας 
και γενικά οποιαδήποτε απορροή οµβρίων δεν θα διέρχεται δια µέσου του χώρου 
της κατασκήνωσης 

� πριν την έναρξη του οποιοδήποτε έργου να προηγηθεί γνωµοδότηση της αρµόδιας 
εφορείας αρχαιοτήτων 

� η δραστηριότητα να εφοδιασθεί µε βεβαίωση από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο 
εγκαταστάτη για την ασφάλεια του συνόλου της ηλεκτρικής εγκατάστασης  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της 

δραστηριότητας «Κατασκήνωση του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού «Τα Κονάκια» στον 
Άγιο Ανδρέα ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, δυναµικότητας 400-ων ατόµων», 
σύµφωνα µε  τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επισηµάνσεις που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής, της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 

 
Α) Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
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>> όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί 
σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) 
«Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

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 απόβλητα: 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). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική 
∆ιάταξη 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) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
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«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”. 

10. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 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).  
Επίσης ισχύουν τα: 

� ΚΥΑ11294/93 (ΦΕΚ264/Β/93) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια 
εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες κλπ που 
λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

� ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθµιση θεµάτων σχετικών  µε 
τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και 
νερού’ 

11. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις αποφάσεις: 1) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78), 2) Υπ. Απ. 
560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86), 3) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88), 4) 
Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91). Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

12. 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) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), µέτρα κατά εκποµπών αερίων από 
πετρέλαιο-κινητήρες προοριζόµενους για την προώθηση οχηµάτων  

ζ) ΠΥΣ 11/14.2.1997 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
από το όζον» 

13. ∆οµικά µηχανήµατα: εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν όπως 
τροποιήθηκε µε την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) και ισχύει 

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 
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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. 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. 

16. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από 
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις 
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο. 

 
Β)  Τα ακόλουθα µέτρα που η δραστηριότητα θα πρέπει να ακολουθεί: 

Γενικά µέτρα 
1. 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 Πολεοδοµία,  Αρχαιολογίες, 
∆ασαρχείο κλπ). 

2. Η υλοποιηθείσα κατασκευή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους 
όρους δόµησης της ισχύουσας νοµοθεσίας και των σχετικών διαταγµάτων. 

Θόρυβος 

3. Ο εκπεµπόµενος θόρυβος κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων του εργοταξίου την 
περίοδο κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Α11 
σχετικών διατάξεων ενώ κατά τη λειτουργία των Η/Μ της εγκατάστασης θα πρέπει ο 
ηλεκτροµηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός, στα όρια των δραστηριοτήτων 
(έκαστη αλλά και συνολικά), να µην υπερβαίνει τα 50 dB(A), σύµφωνα µε το Π.∆. 
1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). Παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι σχετικοί 
περιορισµοί που αφορούν τις ισχύουσες υγειονοµικές αλλά και του κτιριοδοµικούς 
κανονισµούς όσον αφορά τις λοιπές ηχητικές οχλήσεις.  

4. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των µηχανηµάτων για την όσο το δυνατόν 
πιο αθόρυβη λειτουργία τους. Τα µηχανήµατα που κατά την λειτουργία τους δύναται 
να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασµική βάση, κατάλληλα 
πιστοποιηµένη. 

5. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (π.χ. 
χλοοκοπτικές µηχανές, κλπ.) για την συντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη 
σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος όπως 
προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β’ 1418) και στην ΚΥΑ 
9272/471/2007 (ΦEK B’ 286) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Να τηρείται το κατά νόµο ωράριο κοινής ησυχίας κατά τη χρήση του εξοπλισµού 
εξωτερικού χώρου και των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων. 

7. Τα µηχανήµατα που προκαλούν θόρυβο (γεννήτριες, αντλίες, συµπιεστές κλπ) να 
ηχοµονωθούν κατάλληλα. 

Αέριοι ρύποι 

8. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσµών (από µαγειρεία, W.C., κλπ.) να 
τοποθετηθούν σε σηµεία αποµακρυσµένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.  
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Υγρά απόβλητα 

9. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης να οδηγούνται είτε σε 
στεγανό βόθρο είτε σε σταθµό βιολογικής επεξεργασίας  

10. Σε περίπτωση επεξεργασίας των λυµάτων, η επαναχρησιµοποίηση των 
επεξεργασµένων να πραγµατοποιείται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 6 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β΄/8.3.2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

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

12. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-οχηµάτων να γίνεται σε 
εγκεκριµένα συνεργεία, 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. 

13. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των 
µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια µαζί 
µε τις συσκευασίες τους που θα χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των µηχανηµάτων 
να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο 
αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόµιµα 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα 
που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο 
η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 
64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

14. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. 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). 

15. Σε περίπτωση που τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης 
διοχετεύονται σε σύστηµα στεγανών δεξαµενών, να συλλέγονται τακτικά από 
αδειοδοτηµένο φορέα και να µεταφέρονται και να διατίθενται σε αδειοδοτηµένες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας βοθρολυµάτων. Τα δε παραστατικά εκκένωσης και 
διάθεσης να τηρούνται σε σχετικό αρχείο. 

Στερεά απόβλητα 

16. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθµού δοχείων κατάλληλης χωρητικότητας, 
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. 

17. Η συλλογή των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία για την 
συλλογή και µεταφορά αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση, το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α΄ 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

18. Τα υπόλοιπα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση 
(λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων, ελαστικά, 
οχήµατα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτηµένους συλλέκτες ή σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, 
σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω 
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του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου.  
19. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουµινίου, πλαστικού, 

γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών 
κάδων απορριµµάτων).   

20. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε 
στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/1993). 

21. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

22. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο του έργου. 

23. Χρήση των «πράσινων» αποβλήτων (απόβλητα κήπου, φύλλα, κλαδιά, καρποί, 
κ.ά.) για αερόβια κοµποστοποίηση, µε χρήση του κοµπόστ σαν λίπασµα για τους 
κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου. 

24. Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών ανταλλακτικών, οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής 
τους, εξαρτηµάτων, παλαιών συσκευών κλπ που µπορεί να βρίσκονται εντός του 
χώρου της εγκατάστασης να γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 
81/Α/04). 

25. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των οχηµάτων 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισµός του 
φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµένους χώρους. 

26. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ36259/10 
και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα 
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά, 
καθαιρεµένες τοιχοποιίες κλπ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση 
ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής Αττικής 
µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

27. Σε περίπτωση καθαίρεσης και αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών-κατασκευών, 
αυτά θα πρέπει να αποµακρυνθούν και να διαχειριστούν µόνο από κατάλληλα 
αδειοδοτηµένη εταιρεία µετά από την έκδοση σχετικού σχεδίου από την 
αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (∆/νση Περιβάλλοντος 
& Κλιµατικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής). Στον εν λόγω σχέδιο θα 
περιγράφονται µε ακρίβεια οι ενέργειες που απαιτούνται για την ασφαλή αφαίρεση 
και αποµάκρυνση των αµιαντούχων στοιχείων  

Φυσικό Περιβάλλον 

28. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. 
Οποιαδήποτε επέµβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων 
αδειών από την αρµόδια δασική αρχή και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει 
καταµέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου και ο 
αριθµός να υποβληθεί στο αρµόδιο ∆ασαρχείο. 

29. Τα φυτικά είδη τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου και των χώρων πρασίνου να είναι προσαρµοσµένα στις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής και κατά το δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 
είδη της αυτοφυούς χλωρίδας. 

30. Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό µε οργανικά λιπάσµατα 
31. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων, επιγραφών, 

κλπ. κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ. 
32. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα 

ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση 



 29 

δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 
33. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 

ειδικότερα των όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών. 

Πυροπροστασία 

34. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας. 
35. Αποψίλωση και καθαρισµός της περιµετρικής οδού (αντιπυρικής ζώνης). 
36. Συχνός καθαρισµός του υπορόφου των εκτάσεων µε δασική βλάστηση εντός του 

συγκροτήµατος (π.χ. αποµάκρυνση ξηρών κλάδων), καθώς και των κοινόχρηστων 
χώρων πρασίνου. 

37. Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισµού πυρόσβεσης και πυροσβεστικών κρουνών 
(έλεγχος αντλιών, αγωγών µεταφοράς νερού κλπ) για εξασφάλιση ορθής λειτουργίας. 

38. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων εγκεκριµένων µέτρων 
πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) και πυρασφάλειας καθώς και αποφυγής 
µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από 
την αρµόδια Πυροσβεστικής Υπηρεσία ή ∆ασαρχείο, όπου απαιτείται.  

39. Οι παρεµβάσεις να γίνονται µε την παρουσία εξειδικευµένου επιστήµονα 
δασολόγου, ο οποίος θα εγκρίνει και θα επιβλέπει τις επιµέρους παρεµβάσεις σε 
κάθε διακριτή επιφάνεια (ζώνη επέµβασης).  

40. Όλα τα δασικά προϊόντα και η βιοµάζα που θα προκύψουν θα αποµακρυνθούν µε 
φορτηγά και θα αποτεθεί σε ασφαλή χώρο µακριά από οποιαδήποτε δασική έκταση.  

41. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας 
για την περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. 
και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες 
εκτάσεις/κτίρια. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να 
εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία – ∆ασαρχείο) πριν την 
έναρξη των εργασιών όπου απαιτείται.  

42. Η αποµάκρυνση των κολόνων της ∆ΕΗ και τα γυµνά ηλεκτροφόρα σύρµατα που 
υπάρχουν νότια αλλά και εντός της κατασκήνωσης και η αντικατάστασή τους από 
υπόγειες ασφαλείς γραµµές να γίνει σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων.  

43. Θα πρέπει το προσωπικό να εκπαιδεύεται και να είναι ανά πάσα στιγµή έτοιµο να 
εφαρµόσει τις οδηγίες περί διαδικασίας εκκένωσης της κατασκήνωσης σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.  

44. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων µέσων 
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης 
εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 

Πρόσθετοι όροι 
45. Σε περίπτωση που υπάρχουν κτίσµατα τα οποία δε καλύπτονται από άδεια 

οικοδοµής (αν αυτή απαιτείται), θα πρέπει αυτά να νοµιµοποιηθούν – τακτοποιηθούν 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και δασικής 
νοµοθεσίας 

46. Οι διατιθέµενοι από τη µονάδα κοιτώνες να αποτελούνται είτε από µόνιµες 
εγκαταστάσεις είτε από αντιθερµικές σκηνές δηλ από ύφασµα µε διπλό κάλυµµα 

47. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις (δάπεδα, προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στεγανοποίηση 
χώρου, περίφραξη, φωτισµός, χώροι προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις και 
συστήµατα ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία, συστήµατα πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης, χρωµατισµοί, διάδροµοι, σκυρόδετες και µεταλλικές κατασκευές, 
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φυτεύσεις κλπ) και ο εξοπλισµός (κρεβάτια, σκηνές, στρώµατα) πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία/ είδη θα πρέπει να 
εντοπίζονται και να αντικαθίστανται άµεσα. 

48. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. Το 
σύστηµα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται µε την γείωση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης ούτε µε κανένα τµήµα της εγκατάστασης. 

49. Να καθαρίζονται τόσο εντός όσο και εκτός και περιµετρικά του χώρου οι 
εγκαταστάσεις από σκουπίδια και ξερά χόρτα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο.  

50. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας να εφοδιασθεί µε την απαιτούµενη άδεια 
χρήσης νερού από τη δ/νση υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και να 
τηρεί του όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ 43504/2005 (Β΄1784) όπως εκάστοτε ισχύει 

51. Να τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά υδροδότησης της δραστηριότητας . 
52. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης της δραστηριότητας και να 

επιδιορθώνεται άµεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς την αποφυγή απωλειών νερού 
53. Σχετικά µε την προστασία από το ηλεκτρικό ρεύµα να υπάρχει πλήρης 

αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε όλα τα µηχανήµατα, ρευµατοδότες, φωτισµός 
κ.ά., µέσω διακοπτών διαφυγής έντασης 

54. Κατά το διάστηµα το οποίο η δραστηριότητα λειτουργεί ως κατασκήνωση που 
φιλοξενεί παιδιά θα πρέπει να διαθέτει αναρρωτήριο, επαρκές οργανωµένο µε 
νοσηλευτικό προσωπικό ικανό να παρέχει πρώτες βοήθειες σε κατασκηνωτές και το 
οποίο θα διαµένει στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο  

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

56. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.  

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους 
προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους.  

 

Γ) Επιπλέον : 

�  να ληφθεί η απαιτούµενη άδεια ή απαλλαγή αυτής καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
έγκριση σχετικά µε τη λειτουργία της δραστηριότητας, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Αττικής  

� καµία επέµβαση στο δασικό τµήµα δεν επιτρέπεται χωρίς της σχετική άδεια του 
αρµόδιου δασαρχείου 

� όλοι οι χώροι δόµησης και κατάληψης να τακτοποιηθούν και να θεωρηθούν από το 
γραφείο δόµησης της περιοχής, ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός προσδιορισµός 
από τη ∆/νση ∆ασών της καταβολής του σχετικού ανταλλάγµατος χρήσης και η 
υποχρέωση δάσωσης ή αναδάσωσης (άρθρο 45, παρ. 8 και 9 του Ν. 998/79 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 36 του Ν4280/14) 

� απαιτείται η λήψη άδειας χρήσης νερού για την υφιστάµενη γεώτρηση, από τη ∆/νση 
Υδάτων της Αποκεντρωµένης 

� η διαχείριση των παραγοµένων αστικών λυµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της 145116/11 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

� δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε µεταβολή ή επέµβαση τροποποίησης των 
χαρακτηριστικών της µισγάγγειας στα βόρεια όρια της εγκατάστασης, η οποία 
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πέραν της αποτυπώσεως της στο διάγραµµα κάλυψης της δραστηριότητας, θα 
πρέπει και να σηµανθεί επαρκώς στο χώρο  

� ο ∆ήµος Μαραθώνα να εξασφαλίσει άµεσα ότι η αποστράγγιση του δηµοτικού 
γηπέδου στα δυτικά της εγκατάστασης θα διατίθεται προς το ρέµα της Αγ Μαρίνας 
και γενικά οποιαδήποτε απορροή οµβρίων δεν θα διέρχεται δια µέσου του χώρου 
της κατασκήνωσης 

� πριν την έναρξη του οποιοδήποτε έργου να προηγηθεί γνωµοδότηση της αρµόδιας 
εφορείας αρχαιοτήτων 

� η δραστηριότητα να εφοδιασθεί µε βεβαίωση από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο 
εγκαταστάτη για την ασφάλεια του συνόλου της ηλεκτρικής εγκατάστασης  

 
 

 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


