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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 33η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 301/2018 

Σήμερα 18/10/2018 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. 199591/12-10-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
12-10-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο 
«Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης στην πρώην Αμερικανική Βάση στη 
Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Ν. Αττικής». 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα πέντε (85) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καπάταης Χρήστος, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
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Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, 
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος 
Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης 
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς 
Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, 
Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, 
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος 
Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα 
Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου 
- Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Καμάρας Παύλος, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή). 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 158255/12-10-2018 εισήγηση της 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Τις διατάξεις της με αριθ. 273/17 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
4251/Β/16) , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση- επικαιροποίηση  του Π.Δ. 
145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»  
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3. 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 Ν.4014/11 (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» 

4. Το Ν.4014/11 (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» 

5. Την υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β΄/10-8-2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.» 

6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων   και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά 
τη περιβαλλοντική      αδειοδοτηση  

7. Την υπ’αρ. Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β΄.27-1-2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της με αρ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής….» 

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

9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.» 

10. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991. 

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

12. Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (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 και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ 
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο 
αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

13. Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/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 .» 

14. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
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Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες 
διατάξεις». 

15. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

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

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 60539/3603/26-7-2018 διαβίβαση από το Τμήμα 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού / 
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής. φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χαρτών, 
Φωτογραφιών, Δορυφορικών Φωτογραφιών και Σχεδίων  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο 
Νέας Μάκρης στη πρώην Αμερικάνικη Βάση στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης 
του Δήμου Μαραθώνα Ν. Αττικής» 

1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το υπό μελέτη έργο αφορά την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Αθλητικού και 
Πολιτιστικού Πάρκου Νέας Μάκρης στη πρώην Αμερικάνικη Βάση στη Δημοτική Ενότητα 
(Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Ν. Αττικής.  

Όπως φαίνεται και στο Σχέδιο της Γενικής Διάταξης του παραρτήματος χαρτών της 
παρούσας, το γήπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το υπό μελέτη Αθλητικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ν. Μάκρης έχει συνολικό εμβαδό 26.090,09 m2.  

1.3  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

1.3.1 Θέση 
Το υπό μελέτη Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο εμβαδού 26 στρεμμάτων περίπου 
βρίσκεται στη θέση της «Πρώην Αμερικάνικης Βάσης» στη Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) 
Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
του Νομού Αττικής 
 
Άλλα σημαντικά στοιχεία: 
Σύμφωνα με το με Α.Π. 5384/4237/Φ313948/11.5.1999 έγγραφο της Κτηματικής 
Εταιρείας Δημοσίου (ΚΕΔ), το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα εγγράφων της 
παρούσας, έχει εγκριθεί παραχώρηση της χρήσης τμήματος 26,6 στρ. (πρώην 
Αμερικάνικη Βάση Νέας Μάκρης) στο Δήμο Μαραθώνα για τη δημιουργία Αθλητικού και 
Πολιτιστικού Πάρκου. Με την Υπ. Αρ. 23646 Απόφαση (ΦΕΚ 1117 Δ/19.11.2002) 
εγκρίθηκε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο της Ν. Μάκρης για τον καθορισμό χώρου Αθλητικού 
και Πολιτιστικού Πάρκου και καθορισμός ορίων και περιορισμός δόμησης αυτού. Με 
βάση αυτή την απόφαση εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο σε εκτός σχεδίου περιοχή 
της Νέας Μάκρης (Ν. Αττικής), η οποία εμπίπτει στη Β’ ζώνη προστασίας του 
αρχαιολογικού χώρου Μπρέξιζας που καθορίστηκε με την αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ. 
Α1/Φ02/36205/1873/27.1.1992 (Β’ 112), για τον καθορισμό χώρου Αθλητικού και 
Πολιτιστικού Πάρκου. Στο παράρτημα εγγράφων της παρούσας επισυνάπτεται το με 
Α.Π. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/22459/1393/3.5.2001 έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών – 
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Κλασικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η οριστική μελέτη 
διαμόρφωσης για τη δημιουργία Αθλητικού – Πολιτιστικού Πάρκου στο χώρο της πρώην 
Αμερικάνικης Βάσης, έκτασης 26,5 στρ. περίπου, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Νέας 
Μάκρης από την ΚΕΔ και συμπεριλαμβάνεται στη Ζώνη Β’ Προστασίας του 
Αρχαιολογικού Χώρου της Μπρεξίζας. 
 

1.3.2 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας 
 
Το γήπεδο εντός του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση είναι συνολικού εμβαδού 
26.090,09 m2. Η θέση του έργου ορίζεται από τις παρακάτω συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):  
 

 
 
 
 

 
ρέμα 
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1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο σύμφωνα με την ΚΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/10.08.2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της ΚΥΑ 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του 
Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 
εντάσσεται στις εξής κατηγορίες:  

• Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού 
τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 17 «Γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
χωρίς κερκίδες: 10<Ε<75 στρέμματα με Ε: συνολική έκταση εγκατάστασης και 
κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2.  

• Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού 
τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 19 «Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, 
συναυλιών ή συνδυασμός αυτών»: 500<Θ<2.000, με Θ: συνολικός αριθμός θεατών και 
κατατάσσεται στην Κατηγορία Β.  
 
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/ 21.9.2011) «Έργο 
ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται 
στην υποκατηγορία του επί μέρους έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία». Κατά 
συνέπεια το έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία A2. 9  
 

Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011 αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων στης υποκατηγορίας 
Α2 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην προκειμένη περίπτωση αρμόδια είναι η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται με 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής.  

1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 Φορέας του το έργου: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  

Οινόης 6, ΤΚ 19 007, Μαραθώνας  
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Φωτεινή Αφένδρα  
Τηλ. 22943 20500 

 

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης στη πρώην Αμερικάνικη Βάση στη 
Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Ν. Αττικής».  
To γήπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το υπό μελέτη Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο 
της Ν. Μάκρης έχει συνολικό εμβαδό 26.090,09 m2.  
Το Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης περιλαμβάνει τις ακόλουθες αθλητικές 
και πολιτιστικές εγκαταστάσεις:  

• Ανοιχτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων (50 μέτρα, 8 διαδρομές) με 
θερμαινόμενη πισίνα, αποδυτήρια ενηλίκων και παιδιών, ηλεκτροφωτισμό και 
εξέδρες. Στο χώρο λειτουργεί επίσης και πισίνα εκμάθησης μικρών παιδιών 
(baby pool) 12,5Χ10 μ. ενώ η εγκατάσταση ελέγχεται από χώρους 
ναυαγοσωστών.  
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• Κλειστό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ με παρκέ σύγχρονων προδιαγραφών, 
αποδυτήρια, 200 καθίσματα θεατών, ηλεκτρονικό πίνακα.  

• Έξι γήπεδα τένις με συνθετικό χλοοτάπητα.  

• Ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ.  

• Κλειστό γυμναστήριο.  

• Κλειστή αίθουσα κινηματογράφου 250 θέσεων  

• Ανοιχτό αμφιθέατρο 600 θέσεων  
 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  
3.1.1 Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο  
Το Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης περιλαμβάνει τις ακόλουθες αθλητικές 
εγκαταστάσεις:  
• Ανοιχτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων  

• Κλειστή αίθουσα ενόργανης γυμναστικής  

• Κλειστό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ με παρκέ σύγχρονων προδιαγραφών, αποδυτήρια, 
200 καθίσματα θεατών, ηλεκτρονικό πίνακα.  

• Έξι γήπεδα τένις με συνθετικό χλοοτάπητα.  

• Κλειστό κινηματογράφο 250 θέσεων για κινηματογραφικές, θεατρικές παραστάσεις και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις  

• Ανοιχτό αμφιθέατρο 600 θέσεων για θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και πάσης 
φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις  

• Κτίριο Διοίκησης  
 
3.1.2 Κτιριακά  
Σύμφωνα με την με Α.Π. 1909/2001 Άδεια Οικοδομής της Νομαρχίας Αττικής – 
Διαμέρισμα Αν. Αττικής, η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα εγγράφων της παρούσας 
ΜΠΕ, έγινε νομιμοποίηση των υπαρχόντων κτισμάτων του Αθλητικού και Πολιτιστικού 
Κέντρου Ν. Μάκρης και συγκεκριμένα του Διοικητηρίου, του Κλειστού Γυμναστηρίου, του 
Πολιτικού, του Θεάτρου – Κινηματογράφου και του Εκπαιδευτηρίου.  
Επίσης με το με Α.Π. 1783/2004 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Παλλήνης, το οποίο 
επισυνάπτεται χορηγήθηκε στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού του 
Δήμου Ν. Μάκρης Άδεια Οικοδομής για το κολυμβητήριο και τους βοηθητικούς χώρους 
αυτού.  
Στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου έχουν διαμορφωθεί 60 θέσεις στάθμευσης ΙΧ 
αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της 
εγκατάστασης. 
 
 3.1.3 Δημοτικό Κολυμβητήριο  
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Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα βρίσκεται στην πρώην Αμερικανική Βάση στη 
Νέα Μάκρη και αποτελεί μέρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου του Δήμου 
Μαραθώνα.  
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο αποτελείται από δυο θερμαινόμενες κολυμβητικές δεξαμενές, 
μία ολυμπιακών διαστάσεων (50,00 m χ 21,00 m) με συνολικά 8 διαδρομές και μια 
κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης μικρών παιδιών (12,50 m χ 10,00m) . Στο 
κολυμβητήριο υπάρχουν 650 καθίσματα θεατών.  

Οι κύριες εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου είναι η κολυμβητική δεξαμενή 
συνολικής επιφάνειας 1050μ. και το κτήριο αποδυτηρίων και χώρων εξυπηρέτησης 
κοινού με επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων περίπου 150 τ.μ. 

 
Η κολυμβητική δεξαμενή είναι ανοιχτή για το κοινό (αθλητικούς συλλόγους, Δημότες, 
κ.α.) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  
 
Κτιριακές Εγκαταστάσεις: Tο Κτίριο αποδυτηρίων και χώρων εξυπηρέτησης του 
κολυμβητηρίου αποτελείται από το υπόγειο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το 
μηχανοστάσιο των Κολυμβητικών Δεξαμενών, τα μπάνια, αποδυτήρια και ντους 
αθλητών, χώρος ελέγχου εγκαταστάσεων, γραφεία, κτλ και το ισόγειο όπου λειτουργεί 
κυλικείο. 
 
 3.1.4 Κτίριο Διοίκησης  
Το Κτίριο Διοικητικής υποστήριξης του αθλητικού – πολιτιστικού κέντρου αποτελείται από 
πολυδύναμο κτίριο δύο ορόφων (Ισογείου & Ορόφου) Διοικητικής Υποστήριξης στο 
Δυτικό τμήμα της έκτασης.  
Η πρόσβαση στο κτίριο Διοικητικής - Υποστήριξης γίνεται μέσω της κοινής εισόδου από 
την Λ. Μαραθώνος από την οποία εξασφαλίζεται επίσης η πρόσβαση στο κολυμβητήριο, 
στον χώρο του γυμναστηρίου, των γηπέδων, καθώς και στο χώρο των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. Το κτίριο Διοικητικής Υποστήριξης περιλαμβάνει:  
α. ισόγειο: γραφείο προέδρου, γραμματεία , γραφείο υποστήριξης , γραφείο 
συνεδριάσεων, χώρος φύλαξης παιδιών και χώρος δημιουργικής απασχόλησης και WC. 
εμβαδό 514 m2 – ημιυπαίθριοι χώροι =523 m2  
β. Α΄ όροφος : υποδοχή, καθιστικό, κυλικείο γραφείο υποστήριξης, αίθουσα διεξαγωγής 
μπρίτζ, αίθουσα διεξαγωγής σκάκι, αποθήκες μηχανοργάνωσης και γραφικής ύλης και 
W.C. εμβαδό 523 m2  
Σύνολο δομημένης επιφάνειας =1.046 m2  
 
3.1.5 Πολιτιστικό Κέντρο - Κινηματογράφος  
Στο Ν-ΝΔ όριο του γηπέδου χωροθετήται το κτίριο του πολιτιστικού κέντρου και της 
κλειστής κινηματογραφικής αίθουσας 250 θέσεων η οποία χρησιμοποιείται για 
κινηματογραφικές, θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις  
Στο Σχέδιο 10 του παραρτήματος χαρτών της παρούσας γίνεται η κάτοψη του 
πολιτιστικού κέντρου και του κινηματογράφου.  
Στο χώρου του πολιτιστικού κέντρου, εμβαδού 338 m2, λειτουργεί παιδική δανειστική 
βιβλιοθήκη, ενώ υπάρχει αίθουσα εκθέσεων και WC.  
Αντίστοιχα στο χώρο του κινηματόγραφου, εμβαδού 386 m2, υπάρχει σκηνή, 
παρασκήνια με WC, αίθουσα προβολής χωρητικοτήτων 250 ατόμων, ταμείο και WC 
κοινού.  
Όπως φαίνεται στο Σχέδιο 11, στο δώμα του κτίριο κινηματογράφου, εμβαδού 88 m2, 
υπάρχει γραφείο και αίθουσα προβολής και εργαστήριο.  
Σύνολο δομημένης επιφάνειας =812 m2        
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3.1.6 Γυμναστήριο  
Στο Σχέδιο 12 του παραρτήματος χαρτών της παρούσας, δίνεται η κάτοψη του 
Γυμναστηρίου, εμβαδού 1.275 m2. Σε αυτό υπάρχει κλειστό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ 
με παρκέ σύγχρονων προδιαγραφών, αποδυτήρια, 200 καθίσματα θεατών και 
ηλεκτρονικός πίνακας.  
Επίσης υπάρχει χώρος γυμναστηρίου, με γραφείο προπονητή και αποδυτήρια, καθώς 
και WC.  
 
3.1.7 Υπαίθριο Θέατρο  
Στο ΝΑ όριο του γηπέδου υπάρχει ανοιχτό αμφιθέατρο 600 θέσεων για θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες και πάσης φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης στο χώρο 
του θεάτρου υπάρχουν παρασκήνια και WC κοινού.  
 
3.1.8 Γήπεδα τένις - μπάσκετ  
Στο ΒΑ όριο του οικοπέδου έχει διαμορφωθεί χώρος ενός γηπέδου ενός μπάσκετ και έξι 
παράλληλων γηπέδων τένις.  
Ο όλος χώρος περιμετρικά οριοθετείται όπου απαιτείται με την εσωτερική περίφραξη, 
ύψους 1.60 μ. με τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών. Έχει διπλή κλίση 
έτσι ώστε να καταλήγουν τα όμβρια στα δύο κανάλια απορροής που κατασκευάζονται 
κατά μήκος των πλευρών μήκους, σε επαφή με την περίφραξη και έξω απ' αυτή στον 
περιμετρικό χώρο.  
 
3.1.9 Εκπαιδευτήριο  
Στην είσοδο του Πολιτιστικού Αθλητικού κέντρου στεγάζεται προσωρινά, έως ότου 
ολοκληρωθεί η περάτωση του κτιρίου όπου θα μεταφερθεί, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 
Μάκρης. Το σχολικό αυτό συγκρότημα αποτελείται από προκατασκευασμένα κτίρια, 
συνολικού εμβαδού 350 m2, τα οποία θα απομακρυνθούν από το χώρο μετά την 
μετεγκατάσταση του σχολείου.  

Όπως φαίνεται και από το σχέδιο της Γενικής Διάταξης του Έργου, το σχολικό 
αυτό συγκρότημα αποτελείται από οκτώ αίθουσες διδασκαλίας, δύο αποθήκες 
εκπαιδευτικού υλικού, γραφείο καθηγητών και WC. 
 
3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (σύμφωνα με τη ΜΠΕ) 
 
3.1 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Κατά τη λειτουργία του έργου παράγονται υγρά απόβλητα από τους χώρους υγιεινής 
(WC) των κτηρίων και των εγκαταστάσεων του αθλητικού – πολιτιστικού κέντρου. Τα 
υγρά αυτά απόβλητα αφορούν συνήθη αστικά λύματα τα οποία οδηγούνται σε στεγανό 
βόθρο. 
Η αποχέτευση των αστικών λυμάτων της μονάδας θα γίνεται σε στεγανό βόθρο που θα 
κατασκευαστεί μέσα στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης. Ο στεγανός αυτός βόθρος 
θα έχει χωρητικότητα 30 m3, η οποία είναι ικανή να συγκεντρώσει τα λύματα που θα 
παράγονται στη μονάδα για ένα τρίμηνο (10m3/ημέρρα x 1 μήνα = 30 m3).  
Τα λύματα του στεγανού βόθρου θα εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη 
βοήθεια βυτιοφόρων οχημάτων από ιδιωτικό συνεργείο και με μέριμνα του υπευθύνου 
της μονάδας που θα μεταφέρει τα λύματα σε αδειοδοτημένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων. 
 
3.1.2  ΝΕΡΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
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Το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής ανανεώνεται συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας της, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι 
μεγαλύτερο των 6 ωρών. Η ανανέωση επιτυγχάνεται με ανακυκλοφορία του νερού των 
δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση. Το σύστημα 
ανακυκλοφορίας- καθαρισμού-απολύμανσης του νερού λειτουργεί όλες τις ώρες 
χρησιμοποίησης της δεξαμενής και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την 
εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη. 
 
3.2 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Κατά τη λειτουργία του έργου παράγονται στερεά απορρίμματα από τους χώρους 
άθλησης καθώς και από τους χώρους και ψυχαγωγίας. Τα απορρίμματα αυτά είναι 
αστικής φύσης και διαχειρίζονται από το Δήμο Μαραθώνα, στον οποίο υπάγεται 
διοικητικά η περιοχή μελέτης. 
Επίσης στη μονάδα, εφαρμόζεται σύστημα ανακύκλωσης για το χαρτί, τα πλαστικά, το 
μέταλλο και το γυαλί και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα θα μεταφέρονται στο Κέντρο 
Διαλογής και Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ). 
 
3.3 . ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ 
 
Κατά τη λειτουργία του Αθλητικού – Πολιτιστικού Πάρκου Νέας Μάκρης μπορεί να 
υπάρξει μικρή επιδείνωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην άμεση περιοχή του 
έργου λόγω : 
• Της αύξησης της οδικής κυκλοφορίας κατά τις ημέρες τέλεσης αγώνων & πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των θεατών.  

• Των εκπομπών ρύπων όπως SO2, CO, NOx και καπνού, που προέρχονται από τη 
λειτουργία των καυστήρων του Πάρκου.  
 
3.4 . ΘΟΡΥΒΟΣ 
Στη φάση λειτουργία του έργου υπάρχει κάποια επιβάρυνση του ακουστικού 
περιβάλλοντος κατά τις ημέρες τέλεσης αγώνων ή πολιτιστικών εκδήλωσαν που 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κίνησης των οχημάτων από και προς το Αθλητικό 
Πολιτιστικό Πάρκο. Οι μικρής έντασης αυτές επιπτώσεις αυτές είναι βραχυχρόνιες, μόνο 
δηλαδή κατά τις ώρες τέλεσης αγώνων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, έτσι θεωρούνται 
γενικά αποδεκτές από το κοινό και επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 
 
4. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, 
στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος 

Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» 
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. 

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 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…»  

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

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού : 

1. ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> 

• Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/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 .» 

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

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

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 Διάταξη 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 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

Επικίνδυνα απόβλητα: Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 
Εναρμόνιση με  την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την  Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.», την  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 Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της 
υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων”. 

 

 Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για 
την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και 
Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 
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δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.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.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

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

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

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

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

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει 
τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). Για την 
λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/202 
(ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών 
θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν (9272/471/2007).  

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

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 
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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. 

Aπόβλητα 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. 

 

5. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την 
ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

Γενικά  
1. Να ορισθεί από την επιχείρηση κατάλληλο προσωπικό για την παρακολούθηση 

της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και υπεύθυνος για την τήρηση 
των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας Απόφασης  

2. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της 
καθαριότητας στην περιοχή των έργων.  

3.  Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα στην αρμόδια 
αρχή για την ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημιάς ή την άμεση απειλή πρόκλησης 
τέτοιας ζημίας.  

4. Το έργο να διαθέτει τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

5. Λήψη  μέτρων  πυροπροστασίας και συγκεκριμένα των  παρακάτω: 

➢ Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία, με οδηγίες πρόληψης 
πυρκαγιάς και τρόπους δράσης του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης 
πυρκαγιάς. 
➢ Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και 

εξόδων κινδύνου. 
6. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 

ειδικότερα των ομβρίων υδάτων) με την κατασκευή όλων των απαραίτητων 
τεχνικών έργων, έτσι ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.  

7. Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών και η διάθεση του νερού που 
προκύπτει από το άδειασμα τους, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της ΥΑ 
Γ1/443/1973, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ Γ4/1150/1976 και την ΚΥΑ 
ΔΥΓ2/80825/2006, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους, όπως εκάστωτε ισχύουν.  

8. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση 
κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση 
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με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, όπως πραγματοποίηση άρδευσης με 
σταλακτοφόρους σωλήνες και oρθολογικό προγραμματισμός αρδεύσεων (π.χ.: 
Η άρδευση του πρασίνου να πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της εξάτμισης, κ.λπ.). 

9. Λήψη μέτρων για την αποφυγή εισόδου, οποιουδήποτε δεν έχει αρμοδιότητα, 
στο παρακείμενο χώρο που λειτουργούσε παλιότερα ως ΧΑΔΑ 

 
10. Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα 

με τους Εγκεκριμένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως εκάστωτε 
ισχύουν.  

11. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της κατασκήνωσης, η διαχείριση υλικών 
και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν 
απόβλητα, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383), 8668/2007 (ΦΕΚ 
Β΄287) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και στον 
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Θόρυβος - Δονήσεις  
12. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων εγκαταστάσεων να τηρούνται οι 

σχετικές οριακές τιμές με βάση την κείμενη νομοθεσία, καθώς και οι διατάξεις που 
ισχύουν για την τήρηση της κοινής ησυχίας και τα χρονικά όρια να είναι σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.  

13. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου ή της 
δραστηριότητας (πχ χλοοκοπτικές μηχανές κλπ) για τη συντήξρηση των φωτών 
και του πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη 
στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 και στη 
ΚΥΑ 9772/471/2007 όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Υγρά Απόβλητα  
Να γίνει σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Αθλητικού – Πολιτιστικού 
Πάρκου με το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Μαραθώνος όταν αυτό κατασκευαστεί.  
 
Στερεά Απόβλητα  

14. Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά 
τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε 
άριστη κατάσταση.  

15.  Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός του έργου για την χωριστή συλλογή 
των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο) και τα απόβλητα υλικά 
συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου 
Δήμου είτε σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με το 
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως εκάστοτε ισχύει.  

16.  Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία, όπως οι υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 
(ΦΕΚ Β΄ 383), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β΄ 791), 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄ 287) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις και ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως ισχύουν, με τήρηση 
όλων των σχετικών παραστατικών στο αρχείο του εργοταξίου ή εγκατάστασης.  
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17.  Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε 
ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι 
οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 383) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.  

18. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

19. Τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (κλαδέματα, ξερά φύλλα, χλοοτάπητας , μέρος 
των αποβλήτων εστιατορίου ) να διατίθενται για κομποστοποίηση. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε  
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 
θετική ψήφο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την επιπλέον 
παρατήρηση ότι :  

«Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
ΦΕΚ2693/τεύχος Β' 06 Ιουλίου 2018 και ειδικότερα: 

 Τον Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας για Τ=1000 έτη και 
 Τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της Παράκτιας Πεδινής 

Περιοχής Μαραθώνα -Νέας Μάκρης 

Να συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα των εγκαταστάσεων, σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο 
«Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης στην πρώην Αμερικανική Βάση στη 
Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Ν. Αττικής», σύμφωνα 
με :  

 
Α) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην 

ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής : 

 

• Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, 
στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος 

Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» 
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. 

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 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…»  

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

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού : 

• ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> 

• Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/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 .» 

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

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

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 Διάταξη 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 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

Επικίνδυνα απόβλητα: Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 
Εναρμόνιση με  την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την  Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.», την  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 Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της 
υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων”. 

 Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α)   ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για 
την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και 
Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
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ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.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.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

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

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

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

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

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει 
τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). Για την 
λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς 
εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν (9272/471/2007).  

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

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. 
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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. 

Aπόβλητα 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. 

• Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την 
ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

Γενικά  
1. Να ορισθεί από την επιχείρηση κατάλληλο προσωπικό για την παρακολούθηση 

της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και υπεύθυνος για την τήρηση 
των Περιβαλλοντικών Όρων της απόφασης αδειοδότησης της δραστηριότητας.  

2. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της 
καθαριότητας στην περιοχή των έργων.  

3.  Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα στην αρμόδια 
αρχή για την ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημιάς ή την άμεση απειλή πρόκλησης 
τέτοιας ζημίας.  

4. Το έργο να διαθέτει τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 
οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

5. Λήψη  μέτρων  πυροπροστασίας και συγκεκριμένα των  παρακάτω: 
➢ Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και 
τρόπους δράσης του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 
➢ Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και εξόδων 
κινδύνου. 

6. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των ομβρίων υδάτων) με την κατασκευή όλων των απαραίτητων 
τεχνικών έργων, έτσι ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.  

7. Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών και η διάθεση του νερού που 
προκύπτει από το άδειασμα τους, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της ΥΑ 
Γ1/443/1973, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ Γ4/1150/1976 και την ΚΥΑ 
ΔΥΓ2/80825/2006, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

8. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση 
κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση 
με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, όπως πραγματοποίηση άρδευσης με 
σταλακτοφόρους σωλήνες και oρθολογικό προγραμματισμός αρδεύσεων (π.χ.: 
Η άρδευση του πρασίνου να πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της εξάτμισης, κ.λπ.). 

9. Λήψη μέτρων για την αποφυγή εισόδου, οποιουδήποτε δεν έχει αρμοδιότητα, 
στο παρακείμενο χώρο που λειτουργούσε παλιότερα ως ΧΑΔΑ 

 
10. Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα 

με τους Εγκεκριμένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως εκάστοτε 
ισχύουν.  
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11. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της κατασκήνωσης, η διαχείριση 
υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου 
αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ 
αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383), 8668/2007 
(ΦΕΚ Β΄287) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) 
και στον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.  
 

Θόρυβος - Δονήσεις  
12. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων εγκαταστάσεων να τηρούνται οι 

σχετικές οριακές τιμές με βάση την κείμενη νομοθεσία, καθώς και οι διατάξεις που 
ισχύουν για την τήρηση της κοινής ησυχίας και τα χρονικά όρια να είναι σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.  

13. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου ή της 
δραστηριότητας (πχ χλοοκοπτικές μηχανές κλπ) για τη συντήρηση των φωτών 
και του πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη 
στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 και στη 
ΚΥΑ 9772/471/2007 όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 
Υγρά Απόβλητα  
Να γίνει σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Αθλητικού – Πολιτιστικού 
Πάρκου με το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Μαραθώνος όταν αυτό κατασκευαστεί.  
 
Στερεά Απόβλητα  

14. Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά 
τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε 
άριστη κατάσταση.  

15.  Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός του έργου για την χωριστή συλλογή 
των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο) και τα απόβλητα υλικά 
συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου 
Δήμου είτε σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με το 
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως εκάστοτε ισχύει.  

16.  Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία, όπως οι υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 
(ΦΕΚ Β΄ 383), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β΄ 791), 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄ 287) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις και ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως ισχύουν, με 
τήρηση όλων των σχετικών παραστατικών στο αρχείο του εργοταξίου ή 
εγκατάστασης.  

17.  Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε 
ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι 
οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 383) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.  

18. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) όπως ισχύει, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

19. Τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (κλαδέματα, ξερά φύλλα, χλοοτάπητας , 
μέρος των αποβλήτων εστιατορίου ) να διατίθενται για κομποστοποίηση. 
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Β) την παρατήρηση ότι : 
Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
ΦΕΚ2693/τεύχος Β' 06 Ιουλίου 2018 και ειδικότερα: 

 Τον Χάρτη Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας για Τ=1000 έτη και 
 Τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της Παράκτιας Πεδινής 

Περιοχής Μαραθώνα -Νέας Μάκρης 

Να συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα των εγκαταστάσεων, σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
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Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Α. Βασιλάκη, Μ. Κουκά, Ζ. Ράικου. 
 

 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


