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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 40η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 369/2018 

Σήμερα 20/12/2018 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. 252297/14-12-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
254773/18-12-2018 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 14-12-
2018 και στις 18-12-2018 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία 
του έργου «Τουριστικός λιμένας (μαρίνα) Αλίμου. 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) 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. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα),  Τζόκας Σπυρίδων,  
Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – 
Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου 
Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά 
Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας 
Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, 
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου 
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή 
Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, 
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- 
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης 
Ταξιάρχης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, 
Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραμέρος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αποστολοπούλου Μαλάμω, 
Βάβουλα Αριστέα, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Ιωάννης, 
Σωτηροπούλου Ελένη, Φωτόπουλος Ανδρέας. 
 

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. 152043/18/04-12-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 

όπως τροποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της υπ 
αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

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 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

4. Την υπ αριθμ οικ 219173/6-11-2018 Γεν Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής 
Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στον 
Προϊστάμενο τμήματος κο Φλώρο Κων/νο (ΑΠ:221344/8-11-18 Δ/νσής μας) 

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) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ 
κ.ά (Α’91)” και την ΥΑ με αριθμ ΔΙΠΑ/οικ37674/27-7-16 (ΦΕΚ2471/Β΄/10-8-16) 
όπως τροποποίησε και αντικατέστησε την ΥΑ 1958/12  

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 
Διαχείρισης» όπως ισχύει μετά τον Ν4014/11 

9. 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 Δεκεμβρίου 
1991. 

10. Το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες 
διατάξεις» και την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού 
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συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

11. 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». 

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

13. 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 τροποποίησε σχετικά το 998/79 περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας 

14. Το Ν.2971/2001 (ΦΕΚΑ/285/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 
15. Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 

16. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης 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) 

17. 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» 

18. Tην αρ. ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  με τη 
λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση 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. Δ6/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. 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.Δ. 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» 

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

23. 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 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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και συσσωρευτών κλπ» 
24. Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» 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), 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» 

25. Το Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) σε αντικατάσταση της 73537/1438/1995 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση 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» 

26. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ1048/Β΄/4-4-2012) περί 
«Αντιστοίχησης των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς 
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 

27. Το Ν.3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/17-6-2011) Εθνική στρατηγική για την προστασία και 
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες 
διατάξεις. 

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

29. Την ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ1367/Β/2012) «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης 
και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που 
προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές 
ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών 
πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού 
θορύβου και άλλες διατάξεις» 

30. Την ΥΑ 170225 (ΦΕΚ135/Β΄/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας 
Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
με αριθμ 1958/2012 (Β΄/21) όπως ισχύει» 

31. Την 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 

32. Την ΥΑ8315.2/02/07 (ΦΕΚ202/Β΄/07) Κατάταξη Λιμένων 
33. Το με ΑΠ:οικ145255/23-07-2018 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών/ 

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Γεν Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΠ:152043/1-08-2018 Δ/νσής μας) διαβιβαστικό μετά συνημμένου του με 
ΑΠ:145242/23-07-2018 εγγράφου ενημέρωσης δημοσίευσης και του με 
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ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/47555/822/20-07-2018 Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΔΙΠΑ) μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του 
θέματος και με ΑΠ:152043/1-08-2018 Δ/νσής μας  

34. Το συνημμένο στην (33) Κ’ Συντακτική Πράξις 6-02-1968 (ΦΕΚ 33/Α/06-02-1968)  
35. Το συνημμένο στην (33) Π.Δ. 260/24-02-1981 (ΦΕΚ 73/Α/27-03-1981)       
36. Το συνημμένο στην (33) Ν. 2819/15-03-2000 (ΦΕΚ 84/Α/15-03-2000) 
37. Το συνημμένο στην (33) Ν. 2636/23-08-1998 (ΦΕΚ 198/Α/27-08-1998) 
38. Το συνημμένο στην (33) Ν. 3498/23-10-2006 (ΦΕΚ 230/Α/24-10-2006) 
39. Το συνημμένο στην (33) Π.Δ. 1021/1-09-1981 (ΦΕΚ 253/Α/14-09-1981) 
40. Το συνημμένο στην (33) Π.Δ. 166/14-11-1968 (ΦΕΚ 271/Α/21-11-1968) 
41. Το συνημμένο στην (33) έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με θέμα: 

Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μαρίνας Αλίμου, 
ιδιοκτησίας ΕΟΤ. 

42. Το συνημμένο στην (33) έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με θέμα: 
Τροποποιητική της 505334/14.2.95 Διαπιστωτικής πράξης νομιμότητας ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μαρίνας Αλίμου (Κτίριο Διοίκησης, Αναψυκτήριο-Bar κ.λ.π.) 
στην παραλία Αλίμου 

43. Τη συνημμένη στην (33) βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 
4178/2013 για το παρακάτω ακίνητο. 

44. Το συνημμένο στην (33) Ν. 4512/…  (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018) 
45. Το συνημμένο στην (33) έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με θέμα: Βεβαίωση ύδρευσης και 

αποχέτευσης για την παροχή με ΑΜ 1148496 με Α.Π. 5383/13-03-2018 
46. Το συνημμένο στην (33) έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος με θέμα: Βεβαίωση 

Αποκομιδής Οικιακών Απορριμμάτων & Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Συσκευασιών 
με Α.Π. 3921-26/02/2018 

47. Τη συνημμένη στην (33) σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με Α.Π. 1738/19-
07-2017 

48. Τη συνημμένη στην (33) σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με Α.Π. 1307/26-
05-2017 

49. Τη συνημμένη στην (33) σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με Α.Π. 2980/05-
12-2017 

50. Τη συνημμένη στην (33) σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με Α.Π. 129/18-
01-2017 

51. Το συνημμένη στην (33) Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας με Α.Π. 1468Φ.701.10/09-
04-2014 

52. Τη συνημμένη στην (33) Άδεια Λειτουργίας Πρατήριο-Πλυντήριο οχημάτων  
53. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Χάρτης 

Προσανατολισμού» με αριθμ. Σχεδίου Χ1 , σε κλίμακα 1:250.000 και ημερομηνία 
ΜΑΙΟΣ 2018 υπό του Κ. Κουρνιώτη Πολιτικού Μηχ Περιβαλλοντολόγου  

54. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Χάρτης Περιοχής Μελέτης 
(Φ.Χ. ΓΥΣ 1:50000 ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 1:25000 ΓΛΥΦΑΔΑ & Χάρτης 1:10000» με 
αριθμ. Σχεδίου Χ2 , σε κλίμακα 1:50.000 και ημερομηνία ΜΑΙΟΣ 2018 υπό του Κ. 
Κουρνιώτη Πολιτικού Μηχ Περιβαλλοντολόγου 

55. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Χάρτης Εναλλακτικών 
Λύσεων (Φ.Χ. ΓΥΣ 1:50000 ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 1:25000 ΓΛΥΦΑΔΑ & Χάρτης 
1:10000» με αριθμ. Σχεδίου Χ3 , σε κλίμακα 1:50.000 και ημερομηνία ΜΑΙΟΣ 2018 
υπό του Κ. Κουρνιώτη Πολιτικού Μηχ Περιβαλλοντολόγου 

56. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Γεωλογικός Χάρτης (Φ.Χ. 
Ι.Γ.Μ.Ε. 1:50000 ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ» με αριθμ. Σχεδίου Χ4, σε κλίμακα 1:50.000 
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και ημερομηνία ΜΑΙΟΣ 2018 υπό του Κ. Κουρνιώτη Πολιτικού Μηχ 
Περιβαλλοντολόγου 

57. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Χάρτης Χωροταξικού – 
Πολεοδομικού Καθεστώτος» με αριθμ. Σχεδίου Χ5.1, σε κλίμακα 1:1250 και 
ημερομηνία ΜΑΙΟΣ 2018 υπό του Κ. Κουρνιώτη Πολιτικού Μηχ Περιβαλλοντολόγου 

58. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Χάρτης Προστατευόμενων 
Περιοχών (Φ.Χ. ΓΥΣ 1:50000 ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 1:25000 ΓΛΥΦΑΔΑ & Χάρτης 
1:10000» με αριθμ. Σχεδίου Χ5.2 , σε κλίμακα 1:50.000 και ημερομηνία ΜΑΙΟΣ 2018 
υπό του Κ. Κουρνιώτη Πολιτικού Μηχ Περιβαλλοντολόγου 

59. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Χάρτης Χρήσεων Γης 
(Φ.Χ. Ι.Γ.Μ.Ε. 1:50000 ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ» με αριθμ. Σχεδίου Χ5.3, σε κλίμακα 
1:20.000 και ημερομηνία ΜΑΙΟΣ 2018 υπό του Κ. Κουρνιώτη Πολιτικού Μηχ 
Περιβαλλοντολόγου 

60. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Τοπογραφικό Διάγραμμα-
Οριζοντιογραφία» με αριθμ. Σχεδίου Χ6, σε κλίμακα 1:1250 και ημερομηνία ΜΑΙΟΣ 
2018 υπό του Κ. Κουρνιώτη Πολιτικού Μηχ Περιβαλλοντολόγου 

61. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Χάρτης με Εξειδικευμένες 
Πληροφορίες-Επιπτώσεις (Υπόβαθρο Ορθοφωτοχάρτης ΕΚΧΑ ΑΕ)» με αριθμ. 
Σχεδίου Χ7, σε κλίμακα 1:1250 και ημερομηνία ΜΑΙΟΣ 2018 υπό του Κ. Κουρνιώτη 
Πολιτικού Μηχ Περιβαλλοντολόγου 

62. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Χάρτης Προγράμματος 
Παρακολούθησης (Φ.Χ. ΓΥΣ 1:50000 ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 1:25000 ΓΛΥΦΑΔΑ & 
Χάρτης 1:10000» με αριθμ. Σχεδίου Χ8 , σε κλίμακα 1:50.000 και ημερομηνία 
ΜΑΙΟΣ 2018 υπό του Κ. Κουρνιώτη Πολιτικού Μηχ Περιβαλλοντολόγου 

63. Το συνημμένο στην (33) σχετική μελέτη χάρτης με θέμα: «Τοπογραφικό Διάγραμμα 
Υφιστάαμενης Κατάστασης» με αριθμ. Σχεδίου109.02, σε κλίμακα 1:1250 και 
ημερομηνία ΜΑΙΟΣ 2018 υπό του Χ. Βασιλόπουλου Τοπογράφου Μηχ. 

64. Το με ΑΠ:15732/25-9-2018 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Δ Αλίμου διαβιβαστικό 
(ΑΠ:183380/25-9-2018 Δ/νσής μας) διαβιβαστικό ττου αποσπάσματος της με αριθμ 
10/2018 τακτικής συνεδρίασης της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δ Αλίμου  

65. Την από  14 -11-2018 διενεργηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας στους χώρους της 
δραστηριότητας του θέματος  

66. Το από 21 Αυγούστου 2018 ΠΔ περί Έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας Αλίμου 
(ΦΕΚ172/ΑΑΠ/21-8-2018) 

67.  Το με ΑΠ:2161.2/334/2018/29-1-2018Λιμεναρχείου Σαρωνικού ‘Έγκριση Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (33) σχετική μελέτη 
που αφορά την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του 
τουριστικού λιμένα Αλίμου (Μαρίνα Αλίμου) του Δήμου Αλίμου, Δημοτικής Ενότητας 
(ΔΕ) Αλίμου, Δημοτικής Κοινότητας (ΔΚ) Αλίμου του Νομού Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

Η μελέτη η οποία απεστάλη προς γνωμοδότηση από τη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ , όπως παρουσιάζεται στην (33) σχετική 
μελέτη αναλυτικά και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση 
απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.. 
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ii. Είδος και μέγεθος του έργου – Περιληπτικά το έργο 

Σύμφωνα με τη διαβιβασθείσα ΜΠΕ, Η μαρίνα Αλίμου, είναι η μεγαλύτερη 
μαρίνα των Βαλκανίων, με πολύ σημαντική θέση στο λεκανοπέδιο της Αττικής, και με 
πολύ εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας, γεγονότα που την 
καθιστούν περιζήτητη από τους ενδιαφερόμενους χρήστες. 

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου στο σύνολό της έχει συνολική επιφάνεια 
περίπου 227 στρέμματα (227.758,77m2) και εκτείνεται μεταξύ της εκβολής του ρέματος 
Πικροδάφνης στα βόρεια, της τροχιολωρίδας του τραμ και της παραλιακής λεωφόρου 
Ποσειδώνος προς τα ανατολικά και της παραλίας «Ζέφυρος» του Δήμου Αλίμου στα 
νότια. Προς την πλευρά της θάλασσας η χερσαία ζώνη οριοθετείται από τα υφιστάμενα 
κρηπιδώματα, τον προσήνεμο και τον υπήνεμο μώλο της μαρίνας. 

Στην προς αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης θαλάσσιας ζώνης 
εμπίπτουν και υφιστάμενα πλωτά στοιχεία. Η μαρίνα Αλίμου διαθέτει 1000 μόνιμες 
θέσεις σκαφών εκ των οποίων 50 θέσεις αφορούν μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25m.  
 
iii Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου / δραστηριότητας 

Η μαρίνα Αλίμου κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και 
εντοπίζεται στην γεωγραφική περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου (βορειοανατολικές 
ακτές), στον οδικό άξονα Πειραιά - Σουνίου, επί της παραλιακής ζώνης της περιοχής 
Καλαμακίου, του Δήμου Αλίμου, ΔΕ Αλίμου, ΔΚ Αλίμου, της Περιφερειακής Ενότητας 
του Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Ο Δήμος Αλίμου συνορεύει προς 
τα βόρεια με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και προς τα νότια με το Δήμο Ελληνικού - 
Αργυρούπολης, όπως αυτοί καθορίσθηκαν σύμφωνα με το Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Σε ευρύτερη γεωγραφική θέση, η μαρίνα Αλίμου έχει γεωγραφικό μήκος (λ) 23ο 
42’ 12’’ και γεωγραφικό πλάτος (φ) 37ο 54’ 48’’ βάσει του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού 
Συστήματος 1984 (WGS 84). Σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
(ΕΓΣΑ ‘87), η μαρίνα Αλίμου αναπτύσσεται περί τη θέση με συντεταγμένες 
(Χ,Y)=(473.800, 4.195.970).  
 
iv. Κατάταξη του έργου / δραστηριότητας 

Οι εγκαταστάσεις της μαρίνας Αλίμου εντάσσονται βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ 
της ΚΥΑ 37674/2016 ΦΕΚ 2471/Β/10.08.16, σχετικά με την κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, στην 3η 
Ομάδα (Λιμενικά Έργα) και Υποκατηγορία Α1, με α/α 3: «Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών 
αναψυχής (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια)» βάσει της δυναμικότητας η οποία 
αναφέρεται σε αριθμό σκαφών (Δ ≥ 200 σκάφη), καθώς στην περιοχή μελέτης της 
μαρίνας Αλίμου που εξετάζεται υφίστανται 1000 μόνιμες θέσεις σκαφών εκ των οποίων 
50 θέσεις αφορούν μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25 μέτρων.  
 
v. Κύριος του Έργου:  

Υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση και λειτουργία της μαρίνας Αλίμου είναι η 
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) - Διοίκηση & Διαχείριση Ακινήτων 
Δημοσίου. Γενικά, η ΕΤΑΔ ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση, 
ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η 
Εταιρεία ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών.  
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Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση: 
Βουλής 7/ Τ.Κ.: 10562, Αθήνα 
Τηλ: +30 210 3339416 
 
Αρμόδιος για επικοινωνία: 
Πλουμάκης Κωνσταντίνος - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρωτής Διευθυντής 
Εκμετάλλευσης ΕΤΑΔ ΑΕ,  
Βουλής 7, 10562 Αθήνα, τηλ.: 210-3339423, Fax.: 210-3339418, e-mail: 
k.ploumakis@etasa.gr. 
 
vi. Συντάκτης της μελέτης: 

Eκπονήθηκε και συντάχθηκε βάσει της κείμενης νομοθεσίας από τον 
προαναφερόμενο κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α κατηγορίας 27 στις Περιβαλλοντικές 
Μελέτες, με στοιχεία: 
Κωνσταντίνος Α. Κουρνιώτης, Διπλ Πολιτικός Μηχανικό, ΑΜ ΓΕΜ 16696, Μέλος ΤΕΕ 
– ΑM: 80977, 
Δωδεκανήσου 35, Αθήνα. 
                                                 
vii. Η (33) σχετική μελέτη, 206 σελίδων μετά πινάκων, φωτογραφιών, χαρτών και 

εγγράφων, περιλαμβάνει: 
Περιεχόμενα   
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  3  
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   8  
3. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- 
    ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ  24  
4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ  
      ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  29  
5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  55 
6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ   83  
7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  85  
8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  151  
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΠΤΩΣΕΩΝ  172 
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ   184  
11. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  192 
12. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   199 
13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ   200 
14. ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ   206 
15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ   207 
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   208  

 
viii. Σκοπιμότητα – Σύντομη περιγραφή  

Η θέση ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου οριοθετείται στις βορειοανατολικές ακτές 
του Σαρωνικού Κόλπου, επί του θαλασσίου μετώπου του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος της Αθήνας και ειδικότερα στο βορειοδυτικό άκρο της ακτής προ του 
Δήμου Αλίμου, όπου συνορεύει με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Αντικείμενο της 
τουριστικής επιχείρησης είναι η ενοικίαση θέσεων για τον ελλιμενισμό τουριστικών 
σκαφών αλλά και για μεγάλο αριθμό μικρών επαγγελματικών σκαφών καθόλη τη 
διάρκεια του έτους.  

Σύμφωνα με τη διαβιβασθείσα ΜΠΕ. η διατήρηση της χρήσης της λιμενικής αλλά 
και της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας υψηλής 
ποιότητας σύγχρονων υποδομών για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με 

mailto:k.ploumakis@etasa.gr
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σκάφη αναψυχής και ταυτόχρονα ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, 
αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη εναρμόνιση με τον αστικό 
ιστό αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό που εξυπηρετεί αφορά σε ενοικιαζόμενα σκάφη (μεγαλύτερο του 
70%), κάτι το οποίο συνεπάγεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών, τόσο Ελλήνων όσο και 
αλλοδαπών, που ενοικιάζουν σκάφη αναψυχής για τις διακοπές τους στα ελληνικά 
νησιά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η διατήρηση ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου 
τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων κρίνεται επιτακτική.  

ix. Ιστορική εξέλιξη του έργου 

Η ΕΤΑΔ ΑΕ, και ειδικότερα η Δ/νση Εκμετάλλευσης, Τμήμα Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Μονάδων με την υπ’ αριθμ. 10277/23.12.14 επιστολή της, αιτήθηκε 
την χορήγηση Τμηματικής Άδειας Λειτουργίας για όλο το θαλάσσιο χώρο του 
τουριστικού λιμένα (μαρίνα) Αλίμου από το Υπουργείο Τουρισμού, Γεν. Γραμ. 
Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γεν. Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής, Δ/νση 
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών. Σε συνέχεια της παραπάνω αίτησης, εστάλη η 
υπ’ αριθμ. 9364/08.05.15 απάντηση της Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. ΕΤΑΔ: 4249/20.05.15) 
σύμφωνα με την οποία ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.  

 
x. Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα ή δραστηριότητες 

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν τριάντα οκτώ (38) τουριστικοί λιμένες με 
συνολική δυναμικότητα περίπου 11.461 θέσεων ελλιμενισμού. Η μαρίνα Αλίμου 
αποτελεί μέρος του παραθαλάσσιου μετώπου της Αθήνας, μιας περιοχής όπου 
προσφέρεται για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, αστικός, 
θαλάσσιος, πολιτισμικός, αθλητικός τουρισμός).  

Σύμφωνα με τη διαβιβασθείσα ΜΠΕ, η εν λόγω δραστηριότητα σε συνδυασμό με 
όλους υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες από τον Πειραιά μέχρι τη Βουλιαγμένη 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, στη βελτίωση των τοπικών υποδομών, καθώς 
και στη δημιουργία πόλων ανάπτυξης για εγχώριο αλλά και εξωτερικό τουρισμό. Η 
θέση της μαρίνας Αλίμου σε σχέση με τους άλλους τουριστικούς λιμένες που 
λειτουργούν στα παράκτιο μέτωπο από τον Πειραιά έως τη Βουλιαγμένη κατά μήκος 
ακτογραμμής περίπου 30km. Η μαρίνα Αλίμου όπως και όλοι 

Οι υπόλοιποι οργανωμένοι τουριστικοί λιμένες του παράκτιου μετώπου του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, δρουν συνεργιστικά σε σχέση με την 
υποβοήθηση της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού. Και αυτό διότι αποτελούν την 
βασικότερη εκ θαλάσσης πρόσβαση των επισκεπτών που επιλέγουν την Ελλάδα ως 
ταξιδιωτικό τουρισμό με στάση την πρωτεύουσα της Αθήνας και την παραλιακή ζώνη 
αυτής.   
 
xi. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Ο Δήμος Αλίμου έχει θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με 
το Νόμο 1337/83, που καλύπτει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τα διοικητικά όρια του τέως 
καποδιστριακού Δήμου βάσει της υπ’ αρ. 287/56/12.1.1987 Απόφασης Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 36/Δ/28.01.87). 

Για την μαρίνα Αλίμου έχει εκδοθεί το από 08.11.90 ΠΔ περί «έγκρισης του τοπικού 
ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) για 
τον καθορισμό χώρων και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών προς εξυπηρέτηση 
της μαρίνας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)» (ΦΕΚ 655/Δ/22.11.90) 
βάσει του οποίου ορίστηκε η δημιουργία οικοδομήσιμων χώρων, οδών, χώρων 
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πρασίνου προς εξυπηρέτηση της μαρίνας του EOT με την διάκριση Οικοδομικών 
Τετραγώνων (ΟΤ) εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Αλίμου ενώ στα 
βόρεια συνορεύει με τον γειτονικό Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Σε απόσταση περίπου 
1,50km νότια της περιοχής ανάπτυξης της μαρίνας συναντάται ο Δήμος Ελληνικού 
Αργυρούπολης, σύμφωνα με τα όρια που ορίσθηκαν σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης (Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/07.06.10). 

Η περιοχή του υπό μελέτη έργου ανήκει σε μία ευρύτερη περιοχή για την οποία 
έχουν ορισθεί ζώνες προστασίας χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης για 
το τμήμα από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας, στα όρια των 
δήμων Πειραιά, Μοσχάτου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, 
Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης και Κρωπίας σύμφωνα με το από 01.03.04 
ΠΔ περί «καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 
δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία 
Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04).  

Αναλυτικότερα, στοιχεία δίνονται στις παραγράφους που ακολουθούν. 
 
Θεσμικό Καθεστώς 
Ρυθμιστικά, Γενικά Πολεοδομικά & Ρυμοτομικά Σχέδια, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κλπ 
Ο Δήμος Αλίμου έχει θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με 

το Νόμο 1337/83, που καλύπτει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τα διοικητικά όρια του τέως 
καποδιστριακού Δήμου. Η έγκριση του Γ.Π.Σ. έγινε με την υπ’ αρ. 287/56/12.01.87 
Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 36/Δ/28.01.87). Το εν λόγω ΓΠΣ του Δήμου 
Αλίμου αρχικά τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 80354/5315/11.8.92 Απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 945/Δ/21.09.92) και ακολούθησε και δεύτερη τροποποίηση 
του ΓΠΣ του Δήμου Αλίμου με την υπ’ αρ. 101341/8108/30.12.94 Απόφαση Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 24/Δ/24.01.95). 

Για τη μαρίνα Αλίμου ισχύουν περιορισμοί και όροι δόμησης: 
Α) Το από 08.11.90 ΠΔ περί «έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην 

εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό 
χώρων και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών προς εξυπηρέτηση της 
μαρίνας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)» (ΦΕΚ 
655/Δ/22.11.90) 
Σύμφωνα με το από 8.11.90 ΠΔ (ΦΕΚ 655/Δ/22.11.90) εγκρίθηκε το τοπικό 
ρυμοτομικό σχέδιο για εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) για 
τον καθορισμό χώρων και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών προς 
εξυπηρέτηση της μαρίνας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). 
Συγκεκριμένα με το εν λόγω ΠΔ εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο με τη 
δημιουργία οικοδομήσιμων χώρων, οδών, χώρων πρασίνου προς εξυπηρέτηση 
της μαρίνας του EOT. Ειδικότερα το από 8.11.90 ΠΔ διακρίνει τα ακόλουθα 
Οικοδομικά Τετράγωνα (ΟΤ) εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου: 
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Επιπλέον το εν λόγω ΠΔ προβλέπει τα εξής: 
• Στους χώρους πρασίνου επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων W.C. με μέγιστες 

διαστάσεις 13,00m και 7,00m αντίστοιχα και μέγιστο ύψος 3,5m. 
• Ως ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων από τις ρυμοτομικές 

γραμμές ορίζονται τα 5,0m.  
• Τα κτίρια δύνανται να τοποθετούνται πέρα από τα καθορισθέντα όρια αιγιαλού 

και παραλίας, προς την πλευρά της θάλασσας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β) Το από 01.03.04 ΠΔ περί «καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης 

και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από 
το Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04) 
Στη συνέχεια με το από 01.03. 04 ΠΔ περί «καθορισμού ζωνών προστασίας, 
χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της 
Αττικής από το Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα» (ΦΕΚ 254/Δ/05.03.04), 
προσδιορίστηκε εκ νέου το ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο στην περιοχή της 
μαρίνας Αλίμου. Το εν λόγω ΠΔ συντάχθηκε από τον ΟΡΣΑ για τον παράκτιο 
χώρο του ανατολικού Σαρωνικού. Με το συγκεκριμένο ΠΔ επιδιώκεται η 
προστασία και η διαχείριση του θαλάσσιου μετώπου, αλλά συγχρόνως παρέχεται 
και η δυνατότητα αναβάθμισης και αναζωογόνησης του νότιου παράκτιου 
μετώπου της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Συγκεκριμένα, το ΠΔ 
προβλέπει τον καθορισμό ζωνών προστασίας χρήσεων γης και όρων και 
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περιορισμών δόμησης για το τμήμα από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία 
Μαρίνα Κρωπίας, στα όρια των δήμων Πειραιά, Μοσχάτου, Καλλιθέας, Παλαιού 
Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης και 
Κρωπίας. Ειδικότερα, η μαρίνα Αλίμου διαχωρίζεται στις ακόλουθες τέσσερις (4) 
επιμέρους υποπεριοχές-ζώνες οι οποίες φαίνονται στο απόσπασμα του χάρτη 
που συνοδεύει την εν λόγω απόφαση: 

 
Υποπεριοχή – ζώνη 4α: 
Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, 

παιδικές χαρές, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, μικρά σκίαστρα, χώροι για 
υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις μικρής κλίμακας, χώροι υγιεινής μέγιστου εμβαδού 
20m2 και υπαίθριοι ή στεγασμένοι χώροι στάθμευσης. Τα κτίρια στάθμευσης 
κατασκευάζονται χωρίς κοπή δένδρων την πλευρά της παραλιακής λεωφόρου και η 
οροφή τους φυτεύεται και διαμορφώνεται σαν χώρος περιπάτου. Απαγορεύεται η κοπή 
των δένδρων. Τέλος, επιτρέπονται περίπτερα ή καντίνες όρθιας εξυπηρέτησης, χωρίς 
τραπεζοκαθίσματα μεγίστου εμβαδού 20m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποπεριοχή – ζώνη 5ε: 
Πρόκειται για τμήμα του Οικοδομικού Τετραγώνου ΟΤ 3 της εντός σχεδίου έκτασης 

της μαρίνας Αλίμου (το ΟΤ 3 αφορά στο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο που εγκρίθηκε με το 
από 08.11.90 ΠΔ, που προαναφέρθηκε), η χρήση του οποίου έχει παραχωρηθεί από 
την ΕΤΑ στο Δήμο Αλίμου, όπως φαίνεται και από το χάρτη που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η κατασκευή κολυμβητηρίου Ολυμπιακών 
διαστάσεων, χώροι αποδυτηρίων και υγιεινής, ιατρείο, γραφείο διοίκησης. Οι όροι 
δόμησης έχουν καθοριστεί ως εξής: 

➢ ΣΔ: ένα δέκατο (0,1) 
➢ Max επιτρεπόμενη κάλυψη: δέκα τοις εκατό (10 %) της επιφάνειας του χώρου 
➢ Max επιτρεπόμενο ύψος: πέντε (5,00)m. 
 
Υποπεριοχή – ζώνη 6β: 
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Αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της μαρίνας Αλίμου, του οποίου το ρυμοτομικό σχέδιο 
έχει εγκριθεί με το από 08.11. 90 ΠΔ, που προαναφέρθηκε. Συγκεκριμένα στη ζώνη 
6β, οι χρήσεις και οι όροι δόμησης καθορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ως εξής: 

ΟΤ 1: 
Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και λειτουργίας της 
μαρίνας και συγκεκριμένα: σταθμός ανεφοδιασμού σκαφών, εγκατάσταση 
μονάδας ανέλκυσης σκαφών, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ναυλομεσιτών, 
εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών και υποσταθμός ΔΕΗ. 
Οι όροι δόμησης είναι οι εξής: 

• ΣΔ: 0,05 
• Max εμβαδόν δομημένης επιφάνειας 2.000m2 
• Max επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 8,50m. 

ΟΤ 2: 
Επιτρέπεται η χρήση εστιατορίου - αναψυκτηρίου για το λιμένα αναψυχής καθώς 
και υπαίθριος χώρος στάθμευσης. 
Οι όροι δόμησης είναι οι εξής: 

• ΣΔ:0,08 
• Max συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 1.300m2. 

ΟΤ 3: 
Στο ΟΤ 3, εξαιρουμένων των εκτάσεων που εμπίπτουν στη ζώνη 5ε, επιτρέπονται 
χρήσεις  εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης χρηστών των σκαφών δηλαδή εμπορικά 
καταστήματα (μέγιστου συνολικού εμβαδού 500m2), εντευκτήριο, αποθηκευτικοί 
χώροι, αναψυκτήριο και εστιατόριο (μέγιστου συνολικού εμβαδού 600m2), 
σταθμός Α’ βοηθειών, χώροι υγιεινής, αποδυτήρια πλυντήρια, κουρεία, 
κομμωτήρια, υποκαταστήματα κοινωφελών οργανισμών και τραπεζών, 
πυροσβεστικός- αντιρρυπαντικός σταθμός και πρατήριο βενζίνης. 
Οι όροι δόμησης είναι οι εξής: 

• ΣΔ: 0,09 
• Max δομήσιμη επιφάνεια 3.000m2 
• Max ύψος 4,50m. 

ΟΤ 5: 
Επιτρέπονται οι χρήσεις διοικητικού κέντρου μαρίνας, εντευκτήριο χρηστών των 
σκαφών, εγκαταστάσεις ΔΕΚΟ και πύργος ελέγχου. 
Οι όροι δόμησης είναι οι εξής: 

• ΣΔ: 0,1 
• Max επιτρεπόμενο ύψος 4,50m με δυνατότητα προσαύξησης σε 7,50 

για το 20% της συνολικής ωφέλιμης επιφάνεια. Κατ’ εξαίρεση ο πύργος 
ελέγχου μπορεί να έχει ύψος 12,00m. Για την απόσταση των κτιρίων και 
εγκαταστάσεων από τον αιγιαλό εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 
08.11.90 ΠΔ. 

 
Υποπεριοχή – ζώνη 7: 
Πρόκειται για περιοχή που έχει παραχωρηθεί στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου 

(ΝΟΚ). Σε αυτή την ζώνη επιτρέπονται χρήσεις που συσχετίζονται με την εξυπηρέτηση 
αθλητών και μελών του ομίλου, όπως: χώροι παραμονής σκαφών, εγκαταστάσεις 
καθέλκυσης - ανέλκυσης σκαφών, γλύστρες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, 
τηλεφωνικοί θάλαμοι, μικρά γήπεδα αθλοπαιδιών, προσπελάσεις πεζών και οχημάτων, 
πράσινο, ελεύθεροι χώροι, υπαίθρια και ημιυπαίθρια καθιστικά, ανοικτά κολυμβητήρια, 
οίκημα φύλαξης σκαφών, αποθήκη υλικών, εργαστήρια επιδιόρθωσης σκαφών και 
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πανιών, χώρος συγκεντρώσεως, χώροι διδασκαλίας, χώρος βιβλιοθήκης, χώρος 
υποδοχής και πληροφόρησης, χώρος εστίασης, μαγειρείο, χώρος αναψυκτηρίου, 
κυλικείου, χώροι αποδυτηρίων, χώροι υγιεινής αθλητών, χώρος ιατρείου, χώροι 
γραφείων διοίκησης, γραμματείας, προπονητών, χώρος υγιεινής για το κοινό, οίκημα 
ελέγχου - κριτών, χώρος αποθήκευσης μηχανών και καυσίμων σκαφών συνοδείας, 
φυλάκιο. Οι όροι δόμησης καθορίζονται ως εξής: 

• Ποσοστό Κάλυψης: 0,3% 
• ΣΔ: 0,09 
• Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια: 800m2 
• Μέγιστο ύψος: 4,5m2 
• Αριθμός ορόφων: Ένας (1) 
• Τα κτίρια που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις αθλητικές δραστηριότητες 

των ομίλων μπορεί να τοποθετηθούν σε ελάχιστη απόσταση πέντε (5,00) 
μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού 

• Δεν επιτρέπεται η κατασκευή νέων ή η επέκταση υφιστάμενων λιμενικών 
έργων. 

• Επιτρέπονται μόνο διαμορφώσεις κεκλιμένων επιπέδων (γλύστρες) και 
μικρές εξέδρες (δέστρες) παράλληλα προς την ακτή 

• Νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνο η επισκευή και ο 
εκσυγχρονισμός τους 

• Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης, όπου αυτό είναι 
πρόσφορο με τελική στάθμη αυτή του φυσικού εδάφους και φύτευση της 
επιφάνειας. 

 
 
Γ) Ο Ν. 4179/2013 περί «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 175/Α/08.08.13) 

Τέλος, για τη μαρίνα Αλίμου, η οποία βρίσκεται εντός της παραλιακής ζώνης της 
Αττικής και διαθέτει χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000m2, έχουν εφαρμογή και οι 
διατάξεις του Ν.4179/13 (ΦΕΚ 175/Α/08.08.13), όπως αντικαταστάθηκε από ορισμένες 
διατάξεις του Ν.4276/14 (ΦΕΚ 155/Α/30.07.14) και ισχύει. Συγκεκριμένα προβλέπονται 
τα εξής: 

• Ο γενικός ΣΔ στο σύνολο της μαρίνας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2 
• Μεταξύ των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στη μαρίνα μπορούν να 

περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία / τράπεζες / κτίρια 
διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα 
παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια / αναψυκτήρια / κέντρα διασκέδασης, 
κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού / 
πολιτιστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια / γήπεδα στάθμευσης και 
αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής 
μεταφοράς. 

 
Αιγιαλός και παραλία 
Τέλος, σημειώνεται ότι εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου, οι 

οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 
600143/27.02.79 Απόφαση Νομάρχη Αττικής (ΦΕΚ 193/Δ/29.3.79). 

 
Σημειώνεται ότι πρόσφατα (21 Αυγούστου 2018) εκδόθηκε το Προεδρικό 
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Διάταγμα περί «Έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας Αλίμου» 
(ΦΕΚ172/ΑΑΠ/21-08-18), το οποίο δεν συμφωνεί πλήρως με τις υφιστάμενες και 
περιγραφόμενες στην μελέτη χωροθετήσεις δραστηριοτήτων της μαρίνας. 
Συγκεκριμένα, στη θέση όπου σήμερα εμφανίζεται χώρος στάθμευσης, 
Βορειοδυτικά της μαρίνας, προβλέπονται μόνο χρήσεις διοίκησης και 
λειτουργίας μαρίνας (Τομέας 2 στο ΠΔ), ενώ εκεί όπου σήμερα είναι 
τοποθετημένη η διοίκηση και τα γραφεία της, προβλέπονται χρήσεις τουρισμού-
αναψυχής και ειδικότερα χρήση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και υπαίθριων 
χώρων στάθμευσης (Τομέας 4 του ΠΔ). Επίσης πρέπει να τονισθεί εδώ, ότι στο 
εκδοθέν ΠΔ, το πρατήριο καυσίμων, στην α΄ είσοδο της μαρίνας, εμφανίζεται 
όμορο της εκβολής του ρέματος Πικροδάφνης, κάτι που προφανώς 
περιβαλλοντικά είναι μη ορθό  

 
xii. Υφιστάμενη κατάσταση 

Όπως αναφέρεται στην σχετική διαβιβασθείσα ΜΠΕ, η μαρίνα Αλίμου εξυπηρετεί 
αποκλειστικά υπηρεσίες ελλιμενισμού σκαφών. Στα πλαίσια της ως άνω 
δραστηριότητας η μαρίνα Αλίμου διαθέτει και χώρους (χερσαία απόθεση σκαφών) 
καθώς και βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις (συνεργείο). Οι εργασίες συντήρησης 
σκαφών που γίνονται στους χώρους της τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών (χερσαίας 
απόθεσης) περιλαμβάνουν: 

• καθαρισμό των υφάλων τμημάτων της γάστρας των σκαφών 

• εργασίες μικρής κλίμακας με χρήση τριβείου. 

• λοιπές εργασίες ελαφράς συντήρησης των σκαφών (αντικατάσταση σχοινιών και 
ιστίων, έλεγχος ηλεκτρικών μερών, συντήρηση τουαλέτας σκάφους κλπ.). 

• καθαρισμό (πλύσιμο) των σκαφών (εξωτερικά και εσωτερικά). 
 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι εντός χερσαίας ζώνης της μαρίνας 
Αλίμου διέρχεται η ζώνη ΤΡΑΜ η οποία έχει παραχωρηθεί στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Σταθερές 
Συγκοινωνίες ΑΕ) για την πορεία διέλευσης του τραμ επί συγκεκριμένου χώρου 
τροχιολωρίδας βάσει σχετικής σύμβασης παραχώρησης επ’ αορίστου χρόνου. 
 
Λιμενικές Εγκαταστάσεις 

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν προβλήτες σταθερούς και πλωτούς 
στα παραλιακά κρηπιδώματα και στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου και του 
υπήνεμου μώλου προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσδεση των σκαφών. Οι προβλήτες 
και τα κρηπιδώματα είναι εξοπλισμένα με δέστρες, κρίκους και πυργίσκους παροχών 
(ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) στα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Περιμετρικά της λιμενολεκάνης 
αναπτύσσονται τα παραλιακά κρηπιδώματα της μαρίνας, ενώ κάθετα σε αυτά έχουν 
κατασκευαστεί προβλήτες. 

Στην προς αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης θαλάσσιας ζώνης 
εμπίπτουν και υφιστάμενα πλωτά στοιχεία (πλωτοί προβλήτες) καθώς και λοιπές 
λιμενικές εγκαταστάσεις, ο προσήνεμος μώλος, ο υπήνεμος μώλος και τα παραλιακά 
κρηπιδώματα.  
 
Τεχνική Περιγραφή κτιρίων 

• Φυλάκιο 

• Διοικητήριο μαρίνας 

• Α’ Υποσταθμός 
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• Β’ Υποσταθμός 

• Αποθήκη Υλικού 

• Συνεργείο 

• Γραφείο 

• Ηλεκτρικοί Πίνακες 

• Συγκρότημα WC-Ντους 1 

• Συγκρότημα WC-Ντους 2 

• Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης και Δεξαμενές Νερού. 

• Αντλιοστάσια 
 
Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών 
Οδικό Δίκτυο 

Η ευρύτερη οδική πρόσβαση στη μαρίνα πραγματοποιείται μέσω της 
παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος. Η είσοδος στη χερσαία ζώνη γίνεται από δύο 
προσβάσεις. Η πρώτη εντοπίζεται στο βόρειο άκρο του ακινήτου και η δεύτερη στο 
νότιο άκρο αυτής μέσω της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος και στις δύο 
περιπτώσεις. Η οδική κυκλοφορία στο εσωτερικό της μαρίνας διασφαλίζεται από ένα 
κύριο οδικό άξονα που διασχίζει τη χερσαία ζώνη της μαρίνας από τον υπήνεμο έως 
τον προσήνεμο μώλο.  

Η μαρίνα Αλίμου επίσης συνδέεται άμεσα με τα μέσα σταθερής τροχιάς, με τα 
υπεραστικά δίκτυα μαζικών μεταφορών, το διεθνή αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, τον 
κεντρικό επιβατικό λιμένα του Πειραιά αλλά και το υπεραστικό σιδηροδρομικό δίκτυο.  
 
Δίκτυα Υποδομών 

• Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ. Εντός της μαρίνας 
λειτουργούν υποσταθμοί για την μετατροπή της τάσης από μέση σε χαμηλή 
ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς οι λειτουργίες της μαρίνας. 

• Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ. 

• Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της 
ΕΥΔΑΠ. 

 
Χώροι στάθμευσης 

Στην υφιστάμενη κατάσταση, εντός του χώρου ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου 
και πλησίον της υποδοχής, υφίσταται χώρος για τη στάθμευση των οχημάτων των 
επισκεπτών, τουριστών αλλά και των εργαζομένων με πρόβλεψη επίσης για οχήματα 
ΑΜΕΑ.  

Όσον αφορά στις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών, η μαρίνα Αλίμου ως ο 
μεγαλύτερος τουριστικός λιμένας των Βαλκανίων παρέχει δυνατότητα ελλιμενισμού 
σκαφών διαφόρων διαστάσεων κυρίως έως 25m μήκος χιλίων (1000) θέσεων εκ των 
οποίων 50 θέσεις αφορούν μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25m. 
 
Τεχνική Περιγραφή και διάγραμμα μηχανολογικών 
Στην εγκατάσταση βρίσκονται σε λειτουργία βασικά δίκτυα υποδομών και 
συγκεκριμένα: 

• Δίκτυο Ύδρευσης 

• Δίκτυο Αποχέτευσης 

• Δίκτυο Πυρόσβεσης 

• Δίκτυο ηλεκτροδότησης 
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• Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 
 
Φάση Κατασκευής 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην διαβιβασθείσα ΜΠΕ: «Η μαρίνα Αλίμου 
είναι υφιστάμενο έργο εδώ και περίπου πάνω από τριάντα πέντε χρόνια. Στην 
παρούσα φάση δεν θα γίνουν κτιριακές ή άλλου είδους επεμβάσεις, οπότε και δεν 
παρατίθενται σχετικά στοιχεία»  
 
Φάση Λειτουργίας  

Σκοπός της λειτουργίας της δραστηριότητας είναι η διατήρηση ενός προορισμού 
μιας υψηλής ποιότητας σύγχρονων υποδομών για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου 
τουρισμού με ιδιωτικά και μικρά επαγγελματικά σκάφη διαφόρων κατηγοριών μεγεθών 
και ταυτόχρονα ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη εναρμόνιση με τον αστικό ιστό αλλά και 
το φυσικό περιβάλλον υπό το πρίσμα όμως πάντα της ορθής περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και προστασίας. 
 

Όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται στη μαρίνα Αλίμου για την 
εξυπηρέτηση των σκαφών και την διευκόλυνση των πελατών της αυτές έχουν ως εξής: 

• Ύδρευση 

• Ηλεκτροδότηση 

• Τηλεφωνική Σύνδεση – Διαδίκτυο (Wi-Fi Internet) 

• Φύλαξη (security) 

• Πυρασφάλεια 

• Συλλογή αποβλήτων 

• Χώροι Αποθήκευσης 

• Χώροι στάθμευσης 

• Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής (W.C.- Showers) 

• Παροχή χώρου σε προβλήτα για ανέλκυση και καθέλκυση σκάφους 

• Χερσαίος Χώρος Τεχνικής Εξυπηρέτησης Σκαφών 
 
Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία 
Χρήση νερού 

Οι απαιτήσεις σε εξασφάλιση παροχής νερού καθόλο το 24ώρο καθορίζονται 
ανάλογα με τη ζήτηση. Οι καταναλώσεις αφορούν αποκλειστικά τα κτιριακά 
συγκροτήματα και τις λειτουργίες της μαρίνας και περιλαμβάνουν καταναλώσεις 
δημόσιας χρήσης, επισκεπτών και προσωπικού που απασχολείται στη μαρίνα. 
 
Χρήση Ενέργειας 

Οι απαιτήσεις σε εξασφάλιση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας καθόλο το 24ώρο 
καθορίζονται ανάλογα με τη ζήτηση. Οι καταναλώσεις αφορούν αποκλειστικά τα 
κτιριακά συγκροτήματα και τις λειτουργίες της μαρίνας και περιλαμβάνουν 
καταναλώσεις δημόσιας χρήσης, επισκεπτών, και προσωπικού που απασχολείται στη 
μαρίνα. 
 
Εισροές υλικών- πρώτες ύλες προϊόντα 
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Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποια παραγωγική γραμμή και κατά συνέπεια 
κανενός είδους παραγωγική διαδικασία, δεν υπάρχουν πρώτες ύλες και κατ’ επέκταση 
προϊόντα από τη λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης.  
 
Εκροές υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία 

Στη φάση της υφιστάμενης λειτουργίας του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα, τα 
υγρά αστικού τύπου απόβλητα που προκύπτουν από τους χώρους των υγιεινής, τις 
ντουζιέρες, κοκ οδηγούνται μέσω εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο δίκτυο 
αποχέτευσης της ευρύτερης περιοχής που ελέγχεται από την ΕΥΔΑΠ 

Λόγω της φύσης της υπό μελέτη δραστηριότητας, υφίστανται και άλλου είδους 
εκροές υγρών αποβλήτων πέραν των αστικών λυμάτων που αφορούν σε ατυχηματική 
διάθεση λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων και υδραυλικών λαδιών, τυχόν απόρριψη 
υγρών αποβλήτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία και συντήρηση της μηχανής 
των σκαφών (π.χ. πετρέλαια, λάδια, βρώμικα νερά, διαρροές παλαιότερων μηχανών 
κατά την λειτουργία). 

Επίσης, υγρά αποβλήτων που σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα και τη 
ναυσιπλοΐα σκαφών αναψυχής (σεντινόνερα, λύματα, υφαλοχρώματα, έλαια μηχανών, 
εκπλύσεις χερσαίας ζώνης απόθεσης σκαφών κλπ), είναι δυνατόν ανακύψουν και τα 
οποία θα πρέπει να διαχειρίζονται κατάλληλα έτσι ώστε να προάγεται η προστασία του 
ευρύτερου θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος. 

Υγρά απόβλητα όπως πετρελαιοειδή απόβλητα, απόβλητα που περιέχουν μη 
χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης, κλπ καθώς και στερεά 
απόβλητα όπως απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, απόβλητα από φίλτρα λαδιού, 
μπαταρίες, κλπ συλλέγονται και διατίθενται από ειδικά εξουσιοδοτημένους και 
αδειοδοτημένους φορείς για τον σκοπό αυτό.  
 
Εκροές στερεών αποβλήτων 

Τα απόβλητα που αναμένεται ότι θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία των υπό 
μελέτη εγκαταστάσεων και αφορούν σε αστικού τύπου απορρίμματα από τους 
εργαζομένους και τους επισκέπτες/ επιβάτες, χαρακτηρίζονται ως Αστικά Στερεά 
Απόβλητα (ΑΣΑ). Πέραν όμως αυτών, λόγω της φύσης της υπό μελέτη 
δραστηριότητας, υφίστανται και άλλου είδους εκροές στερεών αποβλήτων πέραν των 
αστικών όπως απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων 
ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 
ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες, απόβλητα από χρώματα και 
βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, απόβλητα 
από συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί 
από αυτές, απόβλητα από φίλτρα λαδιού, απόβλητα από μπαταρίες και συσσωρευτές, 
απόβλητα από απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, απόβλητα από 
σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο, συλλέγονται και 
διατίθενται από εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς 
και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων.  

Ο Δήμος Αλίμου έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων αστικού 
τύπου. Οι λοιπές κατηγορίες στερεών αποβλήτων αποκομίζονται από κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένους φορείς για την παραλαβή, μεταφορά και διάθεση αυτών σε 
κατάλληλους αποδέκτες, βάσει συμβάσεων που έχει συνάψει ο φορέας λειτουργίας της 
μαρίνας  
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Εκπομπές ρύπων και αερίων θερμοκηπίου στον αέρα από την λειτουργία του 
έργου 

Στην φάση λειτουργίας των έργων, στο εσωτερικό δίκτυο της περιοχής κινούνται 
μηχανοκίνητα οχήματα παρόλα αυτά όμως δεν διαφαίνεται κίνδυνος από τις εκπομπές 
αερίων ρύπων ή σκόνης λόγω της κίνησης αυτών. Επίσης, στις περιοχές που 
διαμορφώνονται οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης υφίστανται εκπομπές ρύπων από τα 
καυσαέρια των οχημάτων των επισκεπτών ο αριθμός όμως των οποίων δεν αφορά 
κίνδυνο από τις εκπομπές αερίων ρύπων ή σκόνης.  

Ενδεχόμενη επιβάρυνση στα παραπάνω, αναμένεται να υφίσταται λόγω των 
γειτονικών χρήσεων (πχ κολυμβητήριο, πρατήριο καυσίμων οχημάτων, κλπ) η 
πρόσβαση στα οποία συμπίπτει με την πρόσβαση στη μαρίνα, οπότε οποιαδήποτε 
κυκλοφοριακή επιβάρυνση σε αυτά οδηγεί σε ενδεχόμενη επιβάρυνση από τις 
εκπομπές αερίων ρύπων στην περιοχή.  

Κατά τη λειτουργία του έργου, εκπομπές αερίων ρύπων θα προέρχονται από τις 
εγκαταστάσεις των συνοδευτικών/γειτονικών μονάδων (μαγειρεία, γεννήτριες, κλπ των 
χώρων εστίασης, κοκ), καθώς και από την διαδικασία τεχνητής υποστήριξης κλίματος 
στο εσωτερικό των κτιρίων η ποσότητα των οποίων δεν κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.  

Συμπερασματικά, κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν αναμένεται να 
παράγονται σημαντικές ποσότητες αέριων ρύπων ενώ οι όποιες εκπομπές πληρούν τα 
όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από την λειτουργία του έργου 

Στην φάση λειτουργίας της υπό μελέτη δραστηριότητας, μικρή επιβάρυνση στο 
ακουστικό περιβάλλον αναμένεται ότι θα προέρχεται από την κυκλοφορία των 
οχημάτων στην υφιστάμενη γειτονική Λεωφόρο Ποσειδώνος που διέρχεται στα όρια 
του γηπέδου εγκατάστασης και από την κίνηση των οχημάτων των επισκεπτών στην 
περιοχή της δραστηριότητας και στις θέσεις στάθμευσης αυτών καθώς και προς τις 
θέσεις ελλιμενισμού των σκαφών. Επίσης, πηγές θορύβου εντοπίζονται από τη 
λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού από γεννήτριες, αντλιοστάσια για την 
εξυπηρέτηση των δικτύων, κλπ. Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις είναι 
τοποθετημένες επί ειδικών αντικραδασμικών βάσεων για την βέλτιστη ηχομείωση. 

Όσον αφορά στις κλιματιστικές μονάδες που είναι τοποθετημένες εντός των 
διαφόρων χώρων για τη λειτουργία της μαρίνας, αυτές είναι διαιρούμενου τύπου για 
κάθε χώρο. Έτσι, δεν υφίστανται ενοχλητικοί θόρυβοι, αφού χρησιμοποιούνται 
αυτόνομες μονάδες διαιρούμενου τύπου μικρής ισχύος. 

Εν γένει, οι εκπομπές θορύβου αναμένονται περιορισμένες καθώς η 
δραστηριότητα εκ φύσης δεν εμπίπτει σε αυτές με το χαρακτηρισμό ως οχλούσες.  
 
Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν αναμένονται κατά τη φάση 
λειτουργίας των έργων που προτείνονται.  
 
Παύση Λειτουργίας - αποκατάσταση 

Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας ο χώρος ανάπτυξης της μαρίνας 
Αλίμου θα  αποκατασταθεί κατάλληλα. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, πλαστικά υλικά, τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα και 
πρόσθετα υλικά θα αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν καθ΄όλα ή εν μέρει είτε 
ανακυκλούμενα είτε διατιθέμενα σε εξουσιοδοτημένους αποδέκτες. 
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Τα οικοδομικά υλικά καθαίρεσης, μεταλλικές κατασκευές, σωληνώσεις, 
καλωδιώσεις, κουφώματα θα διατεθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 
(ΦΕΚ 1312/Β).  

Το σύνολο των υγρών και στερεών αποβλήτων της μαρίνας Αλίμου θα 
διατεθούν σύμφωνα με τη μελέτη. 
 
Έκτακτες Συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας δυσμενή ενδεχόμενα έκτακτων 
συνθηκών ή επικίνδυνων καταστάσεων τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σημαντικής 
έκτασης και έντασης ατυχήματα, ζημιές ή καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον εντοπίζονται κατά την πιθανότητα έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της 
θάλασσας ή χερσαίας περιοχής από πετρελαιοειδή, λιπαντικά έλαια, κλπ σε περίπτωση 
ατυχήματος διαρροής από τα ελλιμενιζόμενα ή προς ελλιμενισμό σκάφη. 

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο εφοδιασμός του λιμένα με όλα τα 
απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 
ρύπανσης από πετρελαιοειδή (πχ πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές 
ουσίες), διαρροές λιπαντικών ελαίων βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης 
παραγόμενων αποβλήτων. 

Η εγκατάσταση διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα πυροπροστασίας για την 
αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιάς.  
 
xii. Εναλλακτικές Λύσεις 
Μηδενική Λύση 

Η μηδενική λύση αφορά στην παύση της δραστηριότητας τουριστικού λιμένα – 
μαρίνας Αλίμου. Η εν λόγω εναλλακτική λύση – μηδενική λύση (παύση λειτουργίας) 
απορρίπτεται καθώς η λειτουργία της μαρίνας επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
 
Εξεταζόμενες εναλλακτικές λύσεις & Αξιολόγηση Τελικής Επιλογής  

Διαφορετικές εναλλακτικές προσεγγίσεις στην λειτουργία, πέραν της μηδενικής 
λύσης, επίσης εξετάσθηκαν, καθώς έγινε προσπάθεια για τις όσο το δυνατόν 
περιορισμένες σε έκταση επιπτώσεις της περιοχής μελέτης.  

Γενικότερος στόχος είναι η συνολική εικόνα της εν λόγω τουριστικής 
εγκατάστασης – μαρίνας να συμβάλλει στην επιτυχή προβολή και ανάδειξη της 
περιοχής ως βιώσιμη αξιοποίησή της λειτουργίας ως τουριστικό πόρο.  
 

xiii. Περιγραφή των εργασιών εντός του χώρου της δραστηριότητας  κατά τη 
φάση λειτουργίας της 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη λειτουργία του τουριστικού λιμένα της μαρίνας 
Αλίμου δυναμικότητας ελλιμενισμού σκαφών διαφόρων διαστάσεων κυρίως έως 25m 
μήκος χιλίων (1000) θέσεων εκ των οποίων 50 θέσεις αφορούν μεγάλες θαλαμηγούς 
άνω των 25 μέτρων. Η μαρίνα Αλίμου χωροθετείται στην δυτική πλευρά της παραλίας 
του Δ. Αλίμου, ΔΕ Αλίμου, της Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής με φορέα διαχείρισης την ΕΤΑΔ ΑΕ. 

 
Αντικείμενο της τουριστικής επιχείρησης είναι η ενοικίαση θέσεων για τον 

ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών αλλά και για μεγάλο αριθμό μικρών επαγγελματικών 
σκαφών καθόλη τη διάρκεια του έτους. 
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Όπως αναφέρεται στην διαβιβασθείσα ΜΠΕ, εκτός από την ενοικίαση των θέσεων 
ελλιμενισμού των σκαφών στη μαρίνα, υπάρχουν βασικές εγκαταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες στην μαρίνα περιλαμβάνουν: 

• Φώτα εισόδου για ασφαλή πλοήγηση 

• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

• Παροχή νερού 

• Υπηρεσίες ανεφοδιασμού καυσίμων 

• Θέσεις στάθμευσης σε διαφορετικά σημεία της μαρίνας 

• Συγκροτήματα υγιεινής (WC – ντους) 

• Δύο (2) εστιατόρια – αναψυκτήρια - Bar 

• VHF επικοινωνία (Channel 71) 

• Εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών 

• Ασφάλεια μαρίνας και PIR αυτόματα φώτα σε όλη τη μαρίνα 
Επίσης εντός της μαρίνας περιλαμβάνονται συνοδές εγκαταστάσεις για τη 

λειτουργία αυτής (φυλάκιο, υποσταθμοί, WC, αντλιοστάσιο, διοικητήριο, κλπ), χώροι 
πρασίνου, οδικό δίκτυο και χώροι για ποδήλατο και περίπατο, ενώ υφίστανται και 
λοιπές εγκαταστάσεις μη σχετιζόμενες άμεσα με τη λειτουργία της όπως αυτές του 
Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ), κολυμβητήριο του Δ. Αλίμου, πρατήριο καυσίμων 
και πλυντήριο εξυπηρέτησης οχημάτων καθώς χώροι εστίασης όπως επίσης και μικρός 
αριθμός ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών στους ιδιοκτήτες των οποίων έχει δοθεί 
(ονομαστικά) το σχετικό δικαίωμα ελλιμενισμού. 

Στη μαρίνα Αλίμου απασχολούνται συνολικά τριάντα πέντε (35) άτομα σε θέσεις 
διοικητικού προσωπικού, προσωπικού συντήρησης, καθαρισμών, ελέγχου, τεχνικού 
προσωπικού, κοκ. 

Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας εκτελούνται και λοιπές εργασίες 
όπως: 

• Εργασίες συντήρησης πρασίνου. 

• Εργασίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων καθώς και περιβάλλοντα χώρου 

• Τακτικοί έλεγχοι / συντήρησης υδραυλικών - αποχετευτικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κοκ. 

Σκοπός της λειτουργίας της δραστηριότητας είναι η ύπαρξη ενός προορισμού εκ 
θαλάσσης που συνδυάζει τις δραστηριότητες αναψυχής σε συμβατότητα με τον 
ευρύτερο αστικό ιστό αλλά και το φυσικό περιβάλλον. 

 
Απαιτούμενες ποσότητες νερού και ενέργειας – αναμενόμενες ποσότητες 

αποβλήτων 
Σύμφωνα με την μελέτη, σκοπός της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι η ύπαρξη 

ενός βιώσιμου προορισμού τουρισμού στον οποίο παρέχονται δραστηριότητες 
αναψυχής σε συνδυασμό με προστασία και κατά το δυνατόν ανάδειξη των πολιτιστικών 
και φυσικών αξιών, πόρων και εμπειριών τόσο της περιοχής μελέτης όσο και του 
ευρύτερου τουριστικού κέντρου της περιοχής. 

 
Χρήση Νερού 
Η μαρίνα Αλίμου καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης της πρωτεύουσας που 

ελέγχεται από τη ΕΥΔΑΠ, όπως βεβαιώνεται από τη σχετικό έγγραφο που παρατίθεται 
στο Παράρτημα 4 της παρούσας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανάγκες σε νερό ύδρευσης, όπως 
καταγράφηκαν τα δύο τελευταία έτη (2016-2017): 
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Έτος    Κατανάλωση  νερού χρήσης (m3) 
2016        23.162         
2017        17.666 
 
Χρήση Ενέργειας 
Η μαρίνα Αλίμου είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ το οποίο 

αναπτύσσεται στα όρια της ιδιοκτησίας. Επίσης, εντός του ακινήτου λειτουργούν 
υποσταθμοί για την μετατροπή της τάσης από μέση σε χαμηλή. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καταναλώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, 
όπως καταγράφηκαν τα δύο τελευταία έτη (2016-2017): 

Έτος    Κατανάλωση  ηλεκτρικού ρεύματος (kW) 
2016         1.196.779 
2017         1.282.094 
 
Παραγόμενα Απόβλητα 
Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία του τουριστικού λιμένα 

είναι οι κάτωθι: 

• Οι εκροές υγρών αποβλήτων του τουριστικού λιμένα προκύπτουν από τους 
χώρους των υγιεινής, τις ντουζιέρες, κοκ. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως 
άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 02 01. Η παροχή των λυμάτων στην υφιστάμενη 
κατάσταση οδηγείται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Σχετική βεβαίωση για τη σύνδεση 
της εγκατάστασης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ παρατίθεται στο 
Παράρτημα 4 της παρούσας. 

• Τα απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο (πετρελαιοειδή απόβλητα) συλλέγονται 
και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και 
διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση 
του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο 
κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 16 07 08* και η 
ποσότητα αυτών εκτιμάται σε 3,000tn/έτος. 

• Τα απόβλητα που περιέχουν μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου 
ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά συλλέγονται και διατίθενται από 
εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω 
αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους 
αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που 
περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 13 02 05* και η ποσότητα αυτών 
εκτιμάται σε 8,50-15tn/έτος. 
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία του τουριστικού 
λιμένα είναι οι κάτωθι: 

• Τα αστικά απορρίμματα συλλέγονται από τους επισκέπτες και το προσωπικό και 
αποτίθενται στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται εντός της 
εγκατάστασης του τουριστικού λιμένα από όπου και αποκομίζονται από 
απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Αλίμου. Εν συνεχεία οδηγούνται στους 
προβλεπόμενους χώρους υγειονομικής ταφής ΧΥΤΑ από το σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης απορριμμάτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών. Σχετική 
βεβαίωση παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που 
περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι οi ΕΚΑ 20 03 01, 20 01 08, κλπ. 

• Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα συλλέγονται από τους επισκέπτες και το 
προσωπικό και αποτίθενται στους ειδικές θέσεις συλλογής (containers) που 
βρίσκονται εντός της εγκατάστασης του τουριστικού λιμένα από όπου και 
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αποκομίζονται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και 
μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων. Εν συνεχεία οδηγούνται στους 
προβλεπόμενους χώρους υγειονομικής ταφής ΧΥΤΑ από το σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης απορριμμάτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών. Σχετική 
σύμβαση για τη συλλογή και μεταφορά του εν λόγω είδους αποβλήτων, 
παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει 
τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 03 01 και η ποσότητα αυτών είναι 
17,990tn/έτος. 

• Τα απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου 
που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 
ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες συλλέγονται και 
διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και 
διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική__σύμβαση για τη συλλογή και 
διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της 
παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 
15 02 02*. 

• Τα απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή 
άλλες επικίνδυνες ουσίες συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και 
αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική 
σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, 
παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει 
τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 08 01 11* και η ποσότητα αυτών εκτιμάται σε 
περίπου 400lt/έτος. 

• Τα απόβλητα από συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών 
ή έχουν μολυνθεί από αυτές συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο 
και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. 
Σχετική σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, 
παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει 
τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 15 01 10*. 

• Τα απόβλητα από φίλτρα λαδιού συλλέγονται και διατίθενται από 
εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω 
αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους 
αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που 
περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 16 01 07*. 

• Τα απόβλητα από μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα 16 06 
01, 16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν 
τις εν λόγω μπαταρίες συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και 
αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική 
σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, 
παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει 
τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 33* και η ποσότητα αυτών εκτιμάται σε 
περίπου 0,03tn/έτος. 

• Τα απόβλητα από απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό εκτός 
του αναφερόμενου στο 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 συλλέγονται και 
διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και 
διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη συλλογή και διάθεση 
του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο 
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κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 36 και η 
ποσότητα αυτών εκτιμάται σε περίπου 0,156tn/έτος. 

• Τα απόβλητα από σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα 
υδράργυρο συλλέγονται και διατίθενται από εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο 
φορέα συλλογής και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετική σύμβαση για τη 
συλλογή και διάθεση του εν λόγω είδους αποβλήτων, παρατίθεται στο 
Παράρτημα 6 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ__ που περιγράφει τα ως άνω 
απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 21* και η ποσότητα αυτών εκτιμάται σε περίπου 
0,0266tn/έτος. 

 

• Χάρτινες συσκευασίες και λοιπά απορρίμματα από χαρτί και χαρτόνι 
συλλέγονται και αποτίθενται στους κάδους ανακύκλωσης προς αποκομιδή από 
τον οικείο Δήμο. Σχετική βεβαίωση παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της 
παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 
20 01 01. 

• Ομοίως πλαστικές συσκευασίες και λοιπά απορρίμματα από πλαστικά 
συλλέγονται και αποτίθενται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης προς 
αποκομιδή από τον οικείο Δήμο. 

• Σχετική βεβαίωση παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ 
που περιγράφει τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 39. 

• Ομοίως γυάλινες συσκευασίες συλλέγονται και αποτίθενται στους ειδικούς 
κάδους ανακύκλωσης προς αποκομιδή από τον οικείο Δήμο. Σχετική βεβαίωση 
παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας. Ο κωδικός ΕΚΑ που περιγράφει 
τα ως άνω απόβλητα είναι ο ΕΚΑ 20 01 02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα αέρια απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα είναι 

κυρίως τα καυσαέρια και η σκόνη από την κίνηση των οχημάτων εντός εσωτερικού 
οδικού δικτύου αλλά και των σκαφών που προσεγγίζουν τη μαρίνα, η ποσότητα όμως 
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των οποίων είναι μικρή καθώς η βασική πηγή ρύπανσης προέρχεται από την 
κυκλοφορία οχημάτων της Λεωφόρου Ποσειδώνος. 

 
xiv. Αναλυτική Περιγραφή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Αναλυτική Περιγραφή του Έργου 
Η μαρίνα Αλίμου κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και εντοπίζεται 

στην γεωγραφική περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου, στον οδικό άξονα Πειραιά - 
Σουνίου, επί της παραλιακής ζώνης της περιοχής Καλαμακίου, του Δήμου Αλίμου, στα 
σύνορα με το Παλαιό Φάληρο. 

Η θέση ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου οριοθετείται στις βορειοανατολικές ακτές του 
Σαρωνικού Κόλπου, επί του θαλασσίου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
της Αθήνας και ειδικότερα στο βορειοδυτικό άκρο της ακτής προ του Δήμου Αλίμου, 
όπου συνορεύει με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους τουριστικούς λιμένες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας 
και έναν από τους μεγαλύτερους της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η πρόσβαση στη χερσαία ζώνη γίνεται από δύο εισόδους, μία στο βόρειο και μία στο 
νότιο άκρο της, μέσω της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος. 

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου βάσει του υπ’ αριθμ. 109.2 «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Υφιστάμενης Κατάστασης» κλίμακας 1:1250, που έχει προσαρτηθεί στο Ν. 
4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) και συνοδεύει το άρθρο 351, στο σύνολό της έχει 
συνολική επιφάνεια περίπου 227 στρεμμάτων (227.758,77m2) εκτείνεται μεταξύ της 
εκβολής του ρέματος Πικροδάφνης στα βόρεια, της τροχιολωρίδας του τραμ και της 
παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος προς τα ανατολικά και της παραλίας «Ζέφυρος» 
του Δήμου Αλίμου στα νότια. Η χερσαία ζώνη οριοθετείται προς την πλευρά της 
θάλασσας από τα υφιστάμενα κρηπιδώματα, τον προσήνεμο και τον υπήνεμο μώλο της 
μαρίνας. 

Η προς αδειοδότηση χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα έχει έκταση ίση με 
227.758,77m2 όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-
Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται από τα σημεία Χ1, Χ2, 
Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1. Εντός χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου υφίστανται εκτός από 
τις συνοδές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της όπως υποσταθμοί, WC, αντλιοστάσιο, 
διοικητήριο, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι τεχνικής υποστήριξης σκαφών (χερσαία 
απόθεση), φυλάκιο κλπ, και η ζώνη ΤΡΑΜ που προαναφέρθηκε, ένα πλυντήριο και 
πρατήριο καυσίμων εξυπηρέτησης οχημάτων, ένα κέντρο διασκέδασης, ένα 
αναψυκτήριο, το κολυμβητήριο Δ. Αλίμου, μία καφετέρια- αναψυκτήριο καθώς και οι 
εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ). Όλα τα ανωτέρω 
περιγράφονται στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα - Οριζοντιογραφία» σε 
κλίμακα 1:1.250. 

Τα όρια της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας τέθηκαν κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας (Ν. 2160/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 
γειτονικές υποδομές / χρήσεις (παραλιακό κρηπίδωμα παραλίας Ζέφυρος, εκβολή 
ρέματος Πικροδάφνης). 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Αλίμου ορίζεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, 
Θ2, Θ1, Θ23, Θ22, Θ21, Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Χ6 
«Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται προς 
νότο από τον προσήνεμο μώλο, προς νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και προς 
δυτικά, βόρεια και ανατολικά από τα παραλιακά κρηπιδώματα. 

Στην προς αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης θαλάσσιας ζώνης 
εμπίπτουν και υφιστάμενα πλωτά στοιχεία (πλωτοί προβλήτες) καθώς και λοιπές 
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λιμενικές εγκαταστάσεις, ο προσήνεμος μώλος, ο υπήνεμος μώλος και τα παραλιακά 
κρηπιδώματα . 

Η μαρίνα Αλίμου στο σύνολό της, όπως προαναφέρθηκε είναι η μεγαλύτερη μαρίνα 
(τουριστικός λιμένας) όσον αφορά στη δυναμικότητα σε διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού 
σκαφών καθώς διαθέτει 1000 μόνιμες θέσεις για εξυπηρέτηση διαφόρων μεγεθών 
σκαφών οι οποίες διαμορφώνονται σε σταθερούς και πλωτούς προβλήτες. 

Για την μαρίνα Αλίμου έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 505334/14.02.95 
«Διαπιστωτική Πράξη Νομιμότητας κτιριακών Εγκαταστάσεων μαρίνας Αλίμου (Κτίριο 
Διοίκησης, Αναψυκτήριο-Bar, κλπ στην παραλία Αλίμου, ιδιοκτησίας ΕΟΤ» καθώς και η 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 502227/10.04.96 «Τροποποιητική της 505334/14.02.95 
Διαπιστωτικής Πράξης νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων μαρίνας Αλίμου (Κτίριο 
Διοίκησης, Αναψυκτήριο- Bar, κλπ)» στην παραλία Αλίμου (βλ. Παράρτημα 3). 
Επιπρόσθετα, χερσαίες εγκαταστάσεις εντάχθηκαν στις διατάξεις του Ν.4178/13 με την 
υπ’ αριθμ. ΑΑ 3182889 Δήλωση υπαγωγής (βλ. Παράρτημα 3). 

Τέλος, η περιοχή ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου όσον αφορά στις θαλάσσιες αλλά 
και χερσαίες υποδομές της βάσει του άρθρου 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα 
Αλίμου» του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18) αυτές χαρακτηρίζονται στο σύνολό 
τους ως νομίμως υφιστάμενες και περιγράφονται στο από Δεκέμβριο 2015 
τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ (βλ. 
Παράρτημα 3). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι: «Τα πλωτά στοιχεία, οι θαλάσσιες, 
χερσαίες, κτιριακές και άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις και τα έργα εντός της χερσαίας 
και της θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα Αλίμου, όπως αποτυπώνονται εντός 
του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου με τα περιμετρικά στοιχεία Θ1, Θ2-Χ12, Χ13, Χ14, 
X14.1, Χ15, Χ16, Χ17, Χ18, Χ19, Χ20, Χ21, Χ22, Χ23, Χ24, Χ25, Χ26, Χ27, Χ28, Χ29, 
Χ30, Χ31, Χ32, Χ33, Χ34, Χ35, Χ36, Χ37, Χ38, Χ39, Χ40, Χ41, Χ42, Χ43, Χ44-Θ21, 
Θ22, Θ23, Θ1 στο από Δεκεμβρίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα (Αρ. Σχεδίου 109.02 
κλίμακας 1:1250) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης 
Εκμετάλλευσης (Τμήμα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων) της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», […] , και προσαρτάται 
στον παρόντα νόμο (Παράρτημα 3), χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους νομίμως 
υφιστάμενα». 

 
Αναλυτική Περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών 

εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων Χερσαίες Εγκαταστάσεις 
Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας Αλίμου, έχουν αναπτυχθεί διάφορες δραστηριότητες 

περιμετρικά της λιμενολεκάνης οι οποίες είναι είτε άμεσα εξαρτημένες με τη λειτουργία 
της μαρίνας Αλίμου είτε όχι. 

Εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα Αλίμου υφίστανται οι παρακάτω 
εγκαταστάσεις: 

• Φυλάκιο Εισόδου. 
• Διοικητήριο μαρίνας. Η εγκατάσταση αυτή αναπτύσσεται περί το κέντρο περίπου 

της μαρίνας η οποία στεγάζει τη Διοίκηση της μαρίνας, το Λιμενικό Φυλάκιο κλπ. 
• Α’ Υποσταθμός. 
• Β’ Υποσταθμός. 
• Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης και Δεξαμενές Νερού. 
• Αποθήκη Υλικού (τέως συγκρότημα WC 2). 
• Αντλιοστάσιο αποθ. 
• Αντλιοστάσιο WC2. 
• Αντλιοστάσιο Α. 
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• Αντλιοστάσιο Β. 
• Γραφείο. 
• Συνεργείο. Η εγκατάσταση αυτή αφορά υποστηρικτική κτιριακή υποδομή για την 

πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης σκαφών, όπως αναλύεται παρακάτω. 
• Ηλεκτρικοί πίνακες 2. 
• Συγκρότημα WC-Ντους 1. 
• Συγκρότημα WC-Ντους 2. 
• Χώρος Τεχνικής Εξυπηρέτησης Σκαφών (χερσαία απόθεση σκαφών). Η μαρίνα 

στην υφιστάμενη κατάσταση δεν διαθέτει ράμπα για την ανέλκυση - καθέλκυση 
σκαφών για το λόγο αυτό η ανέλκυση/καθέλκυση των σκαφών γίνεται με 
ιδιωτικούς ελαστικοφόρους γερανούς, δεδομένου ότι η μαρίνα δεν διαθέτει 
κατάλληλο μηχάνημα (τύπου travelift) και την ανάλογη νηοδόχο. 

• Περιβάλλων Χώρος Πρασίνου.__ 
• Δίκτυο Κυκλοφορίας Οχημάτων. 
• Πρατήριο Καυσίμων & Πλυντήριο για εξυπηρέτηση οχημάτων. Η λειτουργία τους 

δεν αφορά στους χρήστες της μαρίνας αποκλειστικά αλλά και την ευρεία 
κυκλοφορία- χρήση της γύρω περιοχής (διερχόμενοι, κάτοικοι, κλπ). Σχετική 
άδεια λειτουργίας παρατίθεται στο τέλος της παρούσης (Παράρτημα 8). 

• Αναψυκτήριο. 
• Εγκαταστάσεις εστίασης (Κέντρο Διασκέδασης, Εστιατόριο – Μπαρ, Καφετέρια) & 

υπαίθριοι χώροι στάθμευσης & χώροι πρασίνου. 
• Υπαίθριες εγκαταστάσεις κολυμβητηρίου. Η πρόσβαση των οχημάτων στο χώρο 

του δημοτικού κολυμβητηρίου του Δ. Αλίμου γίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση 
μέσω του εξωτερικού και εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας. 

• Εγκαταστάσεις Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ) (φυλάκιο, υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις, κλπ). Οι εγκαταστάσεις αυτές αναπτύσσονται στο νότιο άκρο του 
παρά την Λεωφόρου Ποσειδώνος χερσαίου χώρου. 

• Εγκαταστάσεις αλιευτικών σκαφών στους ιδιοκτήτες των οποίων έχει δοθεί 
(ονομαστικά) το σχετικό δικαίωμα ελλιμενισμού. 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως η μαρίνα Αλίμου εξυπηρετεί αποκλειστικά 
υπηρεσίες ελλιμενισμού σκαφών. Στα πλαίσια της ως άνω δραστηριότητας η μαρίνα 
Αλίμου διαθέτει και χώρους (χερσαία απόθεση σκαφών) καθώς και βοηθητικές 
κτιριακές εγκαταστάσεις (συνεργείο). Οι εργασίες συντήρησης σκαφών που γίνονται 
στους χώρους της τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών (χερσαίας απόθεσης) 
περιλαμβάνουν: 

• καθαρισμό των υφάλων τμημάτων της γάστρας των σκαφών 
• εργασίες μικρής κλίμακας με χρήση τριβείου. 
• λοιπές εργασίες ελαφράς συντήρησης των σκαφών (αντικατάσταση σχοινιών και 

ιστίων, έλεγχος ηλεκτρικών μερών, συντήρηση τουαλέτας σκάφους κλπ.). 
• καθαρισμό (πλύσιμο) των σκαφών (εξωτερικά και εσωτερικά). 
Σημειώνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση, δεν προβλέπεται η δυνατότητα 

καθαρισμού των σκαφών με υδροβολή. Αναλυτικότερα στοιχεία για τα ανωτέρω 
παρουσιάζονται στην § 6.5.1 της διαβιβασθείσας μελέτης 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι εντός χερσαίας ζώνης της μαρίνας 
Αλίμου διέρχεται η ζώνη ΤΡΑΜ η οποία έχει παραχωρηθεί στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Σταθερές 
Συγκοινωνίες ΑΕ) για την πορεία διέλευσης του τραμ επί συγκεκριμένου χώρου 
τροχιολωρίδας βάσει σχετικής σύμβασης παραχώρησης επ’ αορίστου χρόνου. Η 
τροχιολωρίδα του ΤΡΑΜ περιφράσσεται προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος (από τη 
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βόρεια μέχρι τη νότια είσοδο της μαρίνας) έτσι ώστε να απομονώνεται από την γύρω 
περιοχή. 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις όπως είναι φανερό, είτε σχετίζονται άμεσα με τη 
λειτουργία της μαρίνα Αλίμου είτε αφορούν σε συνοδευτικές γειτονικές δραστηριότητες 
μιας περιοχής με αστικού περιεχομένου χρήσεις οι οποίες δρουν συμπληρωματικά με 
τη χρήση της μαρίνας (πχ πρατήριο καυσίμων και πλυντήριο για οχήματα, κλπ). 

Η προς αδειοδότηση χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα έχει έκταση ίση με 
227.758,77m2 όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-
Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται από τα σημεία Χ1, Χ2, 
Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1. 

 
Λιμενικές Εγκαταστάσεις 
Οι λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν προβλήτες σταθερούς και πλωτούς στα 

παραλιακά κρηπιδώματα και στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου και του 
υπήνεμου μώλου προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσδεση των σκαφών. Οι προβλήτες 
και τα κρηπιδώματα είναι εξοπλισμένα με δέστρες, κρίκους και πυργίσκους παροχών 
(ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) στα ελλιμενιζόμενα σκάφη. 

Ο προσήνεμος μώλος, έχει κεκαμένο σχήμα και προστατεύει τη λιμενολεκάνη έναντι 
των κυματισμών του νότιου-νοτιοανατολικού τομέα. Πρόκειται για λιμενικό έργο με 
κατακόρυφα μέτωπα, εσωτερικά και εξωτερικά, το οποίο φέρει και τοίχο προστασίας 
για να μην υπερπηδάται από τους κυματισμούς. Για την απόσβεση των κυματισμών 
έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του μώλου φυσικοί ογκόλιθοι (πρανές). 
Στην εσωτερική πλευρά του μώλου και έχουν επίσης τοποθετηθεί φυσικοί ογκόλιθοι για 
την απόσβεση των βορειοδυτικών κυματισμών αλλά και των κυματισμών που 
δημιουργούνται στο δίαυλο εισόδου στη μαρίνα. Ο προσήνεμος μώλος είναι βατός από 
πεζούς και οχήματα, τα οποία φθάνουν μέχρι το ακρομώλιό του, όπου υπάρχει 
διαπλάτυνση. Στην εσωτερική πλευρά του μώλου πρυμνοδετούν μεγάλα σκάφη 
αναψυχής, μήκους άνω των 25m. 

Ο υπήνεμος μώλος, έχει ευθύγραμμο σχήμα και προστατεύει τη λιμενολεκάνη έναντι 
των κυματισμών του νοτιοδυτικού-δυτικού τομέα. Πρόκειται για λιμενικό έργο με 
κατακόρυφα μέτωπα, εσωτερικά και εξωτερικά, το οποίο φέρει και τοίχο προστασίας 
για την αποφυγή υπερπήδησης. Για την απόσβεση των κυματισμών έχουν τοποθετηθεί 
στην εξωτερική πλευρά του μώλου φυσικοί ογκόλιθοι (πρανές), οι οποίοι είναι γενικά σε 
καλή κατάσταση, εκτός από τη ρίζα του όπου έχουν μερικώς αποδιοργανωθεί. Ο 
μώλος είναι βατός από  πεζούς και οχήματα, τα οποία φθάνουν μέχρι το ακρομώλιό 
του, όπου υπάρχει διαπλάτυνση. Στην εσωτερική πλευρά του μώλου πρυμνοδετούν 
μεγάλα σκάφη αναψυχής, μήκους άνω των 20m. 

Περιμετρικά της λιμενολεκάνης αναπτύσσονται τα παραλιακά κρηπιδώματα της 
μαρίνας, ενώ κάθετα σε αυτά έχουν κατασκευαστεί προβλήτες. Σε αυτούς τους 
προβλήτες γίνεται η πρόσδεση των σκαφών αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα, στη 
βορειοδυτική πλευρά της λιμενολεκάνης υπάρχουν παραλιακά κρηπιδώματα κάθετα 
στα οποία υπάρχουν σταθεροί προβλήτες ΠΡ.1, ΠΡ.2, ΠΡ.3 και ΠΡ.4 οι οποίοι κατά 
περίπτωση διαθέτουν και πλωτά τμήματα για την επαρκή εξυπηρέτηση των σκαφών. 
Στη βορειοανατολική πλευρά της λιμενολεκάνης υπάρχουν παραλιακά κρηπιδώματα, 
κάθετα στα οποία υπάρχουν οι προβλήτες ΠΡ.5, ΠΡ.6, ΠΡ.7, ΠΡ.8 και ΠΡ.9 οι οποίοι 
κατά περίπτωση διαθέτουν και πλωτά τμήματα για την επαρκή εξυπηρέτηση των 
σκαφών όπως φαίνεται στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα - Οριζοντιογραφία» 
σε κλίμακα 1:1.250.  
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Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται περιγραφή και μήκος των υφιστάμενων 
προβλητών: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπως έχει προαναφερθεί στη νότια πλευρά της μαρίνας και κοντά στη ρίζα του 

προσήνεμου μώλου υφίστανται θέσεις ελλιμενισμού για την εξυπηρέτηση των μελών 
του ΝΟΚ καθώς επίσης στον ίδιο χώρο ελλιμενίζεται και μικρός αριθμός αλιευτικών 
σκαφών. 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Αλίμου ορίζεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, 
Θ2, Θ1, Θ23, Θ22, Θ21, Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Χ6 
«Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται προς 
νότο από τον προσήνεμο μώλο, προς νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και προς 
δυτικά, βόρεια και ανατολικά από τα παραλιακά κρηπιδώματα. 

Στην προς αδειοδότηση περιοχή της προαναφερόμενης θαλάσσιας ζώνης 
εμπίπτουν και υφιστάμενα πλωτά στοιχεία (πλωτοί προβλήτες) καθώς και λοιπές 
λιμενικές εγκαταστάσεις, ο προσήνεμος μώλος, ο υπήνεμος μώλος και τα παραλιακά 
κρηπιδώματα. 

 
Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας που καταλαμβάνεται 
Η προς αδειοδότηση χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα έχει έκταση ίση με 

227.758,77m2 όπως φαίνεται και από το Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό Διάγραμμα-
Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται από τα σημεία Χ1, Χ2, 
Χ3,….,Χ51, Χ52, Χ1. Στο κεφάλαιο 6.2 υπάρχει αναλυτική περιγραφή της προς 
αδειοδότηση χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου. 

Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Αλίμου ορίζεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3,…., Χ11, 
Θ2, Θ1, Θ23, Θ22, Θ21, Θ20, Θ19, Θ18, Θ17, Χ1 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Χ6 
«Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.250 και οριοθετείται προς 
νότο από τον προσήνεμο μώλο, προς νοτιοδυτικά από τον υπήνεμο μώλο και προς 
δυτικά, βόρεια και ανατολικά από τα παραλιακά κρηπιδώματα. Στο κεφάλαιο 6.3 
υπάρχει αναλυτική περιγραφή της προς αδειοδότηση θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας 
Αλίμου.  

Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται αναλυτικά στο Σχέδιο Χ6 «Τοπογραφικό 
Διάγραμμα- Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:1.25 καθώς και στο από Δεκέμβριο 2015 
τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχ. 109.02) της Δ/νσης Εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ ΑΕ (βλ. 
Παράρτημα 3) που συνοδεύει το άρθρο 351 «Διατάξεις για τον τουριστικό λιμένα 
Αλίμου» του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.18). 
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Φάση Κατασκευής 
Η μαρίνα Αλίμου είναι υφιστάμενο έργο εδώ και περίπου πάνω από τριάντα πέντε 

χρόνια. Σύμφωνα με τη διαβιβασθείσα μελέτη, στην παρούσα φάση δεν θα γίνουν 
κτιριακές ή άλλου είδους επεμβάσεις, οπότε και δεν παρατίθενται σχετικά στοιχεία. 

 
Φάση Λειτουργίας 
Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και διαχείρισης του έργου 
Σκοπός της λειτουργίας της δραστηριότητας είναι η διατήρηση ενός προορισμού 

μιας υψηλής ποιότητας σύγχρονων υποδομών για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου 
τουρισμού με ιδιωτικά και μικρά επαγγελματικά σκάφη διαφόρων κατηγοριών μεγεθών 
και ταυτόχρονα ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη εναρμόνιση με τον αστικό ιστό αλλά και 
το φυσικό περιβάλλον υπό το πρίσμα όμως πάντα της ορθής περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και προστασίας. Για το σκοπό αυτό η δραστηριότητα τηρεί όλες τις 
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη 
φάση λειτουργίας η δραστηριότητα παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

• Δυνατότητα φιλοξενίας λόγω της ύπαρξης επαρκούς αριθμού θέσεων 
ελλιμενισμού σκαφών ποικίλων μεγεθών σε συνδυασμό με την παροχή 
οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών για τους επισκέπτες και τουρίστες. 

• Δυνατότητα για περίπατο και ποδηλασία εντός του χερσαίου χώρου της μαρίνας. 
• Δυνατότητα για εύκολη μετακίνηση μέσω των μέσων μαζικής μεταφοράς ή ΙΧ 

τόσο προς το μητροπολιτικό και τουριστικό κέντρο της Αθήνας αλλά και της 
παραλιακής ζώνης του παραθαλάσσιου μετώπου του πολεοδομικού κέντρου της 
Αθήνας, κλπ.  

Όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται στη μαρίνα Αλίμου για την 
εξυπηρέτηση των σκαφών και την διευκόλυνση των πελατών της αυτές έχουν ως εξής: 

• Ύδρευση 
• Ηλεκτροδότηση 
• Τηλεφωνική Σύνδεση – Διαδίκτυο (Wi-Fi Internet) 
• Φύλαξη (security) 
• Πυρασφάλεια 
• Συλλογή αποβλήτων 
• Χώροι Αποθήκευσης 
• Χώροι στάθμευσης 
• Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής (W.C.- Showers) 
• Παροχή χώρου σε προβλήτα για ανέλκυση και καθέλκυση σκάφους 
• Χερσαίος Χώρος Τεχνικής Εξυπηρέτησης Σκαφών 
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με την κίνηση των σκαφών 

της μαρίνας Αλίμου τα έτη 2016 & 2017:__ 
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Άρα ενδεικτικά το έτος 2016: 
• Διερχόμενα Επαγγελματικά στη θάλασσα: 872 σκάφη. 
• Μόνιμα Επαγγελματικά στη θάλασσα: 745 σκάφη. 
• Διερχόμενα Ιδιωτικά στη θάλασσα: 364 σκάφη. 
• Μόνιμα Ιδιωτικά στη θάλασσα: 53 σκάφη. 

Άρα ενδεικτικά το έτος 2017: 
• Διερχόμενα Επαγγελματικά στη θάλασσα: 885 σκάφη. 
• Διερχόμενα Ιδιωτικά στη θάλασσα: 352 σκάφη. 
• Μόνιμα Επαγγελματικά στην ξηρά: 38 σκάφη. 
• Μόνιμα Ιδιωτικά στην ξηρά: 11 σκάφη. 

 
Αυξημένη κίνηση επιβατών και σκαφών στη μαρίνα Αλίμου εντοπίζεται κυρίως τα 

Σαββατοκύριακα της θερινής περιόδου, η οποία κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
ενδιαφερόμενοι στην πλειοψηφία τους είναι πελάτες που ενοικιάζουν επαγγελματικά 
σκάφη είτε με πλήρωμα είτε χωρίς, με σκοπό ή την έναρξη κάποιας κρουαζιέρας ή την 
επιστροφή από αυτήν. Επιπρόσθετη κίνηση δημιουργείται και από τους εργαζομένους 
που σχετίζονται με τα επαγγελματικά σκάφη. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη μαρίνα Αλίμου δεν 
πραγματοποιούνται δραστηριότητες για τον ανεφοδιασμό σκαφών. Πέραν από τις 
υπηρεσίες ελλιμενισμού εντοπίζονται και χώροι τεχνικής υποστήριξης σκαφών 
(χερσαία απόθεση) και συνεργείο στα οποία πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης 
σκαφών. Όπως προαναφέρθηκε και στην § 6.2 οι εργασίες συντήρησης σκαφών που 
γίνονται στους χώρους της τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών (χερσαίας απόθεσης) 
περιλαμβάνουν: 

• καθαρισμό των υφάλων τμημάτων της γάστρας των σκαφών προκειμένου για την 
αφαίρεση των φυκιών και μικροοργανισμών (στρειδώνα) που προσκολλούνται σε 
αυτά και εν συνεχεία επάλειψη των ύφαλων των σκαφών με μοράβια. Κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω εργασιών τοποθετείται κάτω από το σκάφος κατάλληλης 
ποιότητας νάιλον, ώστε να συλλέγονται τα προϊόντα καθαρισμού και τυχόν 
μικροποσότητες μοράβιας που καταλήγουν στο δάπεδο και να αποφεύγεται η 
ρύπανση του εδάφους. Το σύνολο των προϊόντων που παράγονται κατά τις 
ανωτέρω εργασίες και το νάιλον διατίθενται σύμφωνα με το Σχέδιο Παραλαβής 
και Διαχείρισης Αποβλήτων της μαρίνας. 

 
• εργασίες μικρής κλίμακας με χρήση τριβείου. Οι εργασίες αυτές αφορούν στη 

συντήρηση τοπικά επιφανειών των σκαφών που παρουσιάζουν μικροφθορές, οι 
οποίες αφ’ ενός δεν αφορούν στη συνολική επιφάνεια του σκάφους, δεν 
απαιτούνται σε ετήσια βάση, ενώ η χρονική τους διάρκεια ανά σκάφος 
περιορίζεται σε λίγες μόνο ώρες. Κατά την εκτέλεση εργασιών με χρήση τριβείου 
τοποθετείται γύρω από το σκάφος περίφραγμα για την αποφυγή διασποράς της 
σκόνης που παράγει το τριβείο στη γύρω περιοχή. Η σκόνη που συλλέγεται από 
το δάπεδο και το υλικό του περιφράγματος διατίθεται σύμφωνα με το Σχέδιο 
Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων της μαρίνας. 

• λοιπές εργασίες ελαφράς συντήρησης των σκαφών (αντικατάσταση σχοινιών και 
ιστίων, έλεγχος ηλεκτρικών μερών, συντήρηση τουαλέτας σκάφους κλπ.). Ειδικά 
για την αλλαγή μηχανελαίων (είτε αυτό γίνεται στη θέση ελλιμενισμού του 
σκάφους είτε στο χώρο χερσαίας απόθεσης) λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να 
προλαμβάνονται ή / και να αντιμετωπίζονται τυχόν ατυχηματικές απορρίψεις 
λιπαντικών ή καυσίμων και να μην προκαλείται ρύπανση του εδάφους. 
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• καθαρισμό (πλύσιμο) των σκαφών (εξωτερικά και εσωτερικά). Ο φορέας 
διαχείρισης της μαρίνας συνιστά στους ιδιοκτήτες των σκαφών τη χρήση 
καθαριστικών προϊόντων φιλικών για το περιβάλλον (βιοδιασπώμενα, χωρίς 
τοξικές ουσίες κλπ.).  

Σημειώνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση, δεν προβλέπεται η δυνατότητα 
καθαρισμού των σκαφών με υδροβολή. 

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα πρέπει να υλοποιούνται στα πλαίσια της ορθής 
διαχείρισης η οποία θα περιλαμβάνει σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, 
ευαισθητοποίηση του κοινού για αποκομιδή σκουπιδιών, λυμάτων κοκ τόσο σε χερσαίο 
όσο και σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

Επίσης, προτείνεται η ύπαρξη κατάλληλου υπευθύνου ο οποίος θα είναι αρμόδιος 
για την τήρηση των πρακτικών διαχείρισης για τη λειτουργία του συνόλου της 
δραστηριότητας. 

Υπεύθυνοι επίσης θα πρέπει να υφίστανται για υποχρεωτική φύλαξη του χώρου και 
την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καλής λειτουργίας. 

Περαιτέρω στοιχεία της χρήσης των εγκαταστάσεων δίνονται στις § 6.1, 6.2 & 6.3 
που προηγήθηκαν. 

 
Εκροές υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία 
Στη φάση της υφιστάμενης λειτουργίας του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα, τα υγρά 

αστικού τύπου απόβλητα που προκύπτουν από τους χώρους των υγιεινής, τις 
ντουζιέρες, κοκ οδηγούνται μέσω εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο δίκτυο 
αποχέτευσης της ευρύτερης περιοχής που ελέγχεται από την ΕΥΔΑΠ σύμφωνα και με 
τη σχετική βεβαίωση που παρατίθεται στο Παράρτημα 4. 

Για την αποφυγή δυσμενών καταστάσεων είναι δυνατή στα πλαίσια διατήρησης της 
ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του αποχετευτικού δικτύου. 

Λόγω της φύσης της υπό μελέτη δραστηριότητας, υφίστανται και άλλου είδους 
εκροές υγρών αποβλήτων πέραν των αστικών λυμάτων, οι οποίες κατά κύριο λόγο 
αφορούν στη λειτουργία  των ελλιμενιζόμενων ή σταθμευμένων σκαφών ιδιωτικών και 
επαγγελματικών που προσεγγίζουν την περιοχή. Αυτά μπορεί να αφορούν σε 
ατυχηματική διάθεση λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων και υδραυλικών λαδιών, τυχόν 
απόρριψη υγρών αποβλήτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία και συντήρηση της 
μηχανής των σκαφών (π.χ. πετρέλαια, λάδια, βρώμικα νερά, διαρροές παλαιότερων 
μηχανών κατά την λειτουργία).  

Επίσης, υγρά αποβλήτων που σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα και τη 
ναυσιπλοΐα σκαφών αναψυχής (σεντινόνερα, λύματα, υφαλοχρώματα, έλαια μηχανών, 
εκπλύσεις χερσαίας ζώνης απόθεσης σκαφών κλπ), είναι δυνατόν ανακύψουν και τα 
οποία θα πρέπει να διαχειρίζονται κατάλληλα έτσι ώστε να προάγεται η προστασία του 
ευρύτερου θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος Υγρά απόβλητα όπως 
πετρελαιοειδή απόβλητα, απόβλητα που περιέχουν μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης, κλπ καθώς και στερεά απόβλητα όπως 
απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, απόβλητα από φίλτρα λαδιού, μπαταρίες, κλπ 
συλλέγονται και διατίθενται από ειδικά εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους φορείς 
για τον σκοπό αυτό (Παράρτημα 6). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα είδη και ενδεικτικές ποσότητες 
υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της μαρίνας Αλίμου. 
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Οι ποσότητες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, έχουν προκύψει από τις 
μετρήσεις των τελευταίων δύο (2) ετών (2016-2017) κατά τα οποία ισχύουν: 

• Το προσωπικό που απασχολείται στη μαρίνα Αλίμου είναι 35 άτομα. 
• Το έτος 2016 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.582 σκάφη εκ των οποίων 794 

αφορούν μόνιμα και 1.240 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 76 μόνιμα 
και 472 διερχόμενα σκάφη σε ξηρά. 

• Το έτος 2017 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.571 σκάφη εκ των οποίων 774 
αφορούν μόνιμα και 1.253 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 36 μόνιμα 
και 508 διερχόμενα σκάφη σε ξηρά. 

Συνολικά, για την εκτίμηση του συνολικού όγκου των παραγόμενων υγρών 
αποβλήτων στη φάση λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης του 
χρησιμοποιήθηκε η κωδικοποίηση του καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το 
Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 
2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. (Ευρωπαϊκός 
Κατάλογος Αποβλήτων Ε.Κ.Α.). 

 
Εκροές στερεών αποβλήτων 
Τα στερεά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου είναι καταρχάς αστικά 

τύπου απόβλητα όπως ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727. Τα απόβλητα που 
αναμένεται ότι θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία των υπό μελέτη εγκαταστάσεων και 
αφορούν σε αστικού τύπου απορρίμματα από τους εργαζομένους και τους επισκέπτες/ 
επιβάτες, χαρακτηρίζονται ως Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). 

Τα αστικά απορρίμματα συλλέγονται από τους επισκέπτες και το προσωπικό και 
αποτίθενται στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται εντός της 
εγκατάστασης του τουριστικού λιμένα από όπου και αποκομίζονται από 
απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Αλίμου. 

Πέραν όμως των ανωτέρω, λόγω της φύσης της υπό μελέτη δραστηριότητας, 
υφίστανται και άλλου είδους εκροές στερεών αποβλήτων πέραν των αστικών. 

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που 
δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός 
που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες, απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που 
περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, απόβλητα από 
συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από 
αυτές, απόβλητα από φίλτρα λαδιού, απόβλητα από μπαταρίες και συσσωρευτές, 
απόβλητα από απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, απόβλητα από 
σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο, συλλέγονται και 
διατίθενται από εξουσιοδοτημένους και αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς 
και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Σχετικές συμβάσεις συνεργασίας της μαρίνας 
Αλίμου με αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
παρατίθενται στο Παράρτημα 6 της παρούσας. 

Τα είδη και η εκτίμηση του όγκου στερεών αποβλήτων που θα παράγονται στη φάση 
λειτουργίας των υπό μελέτη έργων παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.__  

Οι ποσότητες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, έχουν προκύψει από τις 
μετρήσεις των τελευταίων δύο (2) ετών (2016-2017) κατά τα οποία ισχύουν: 

• Το προσωπικό που απασχολείται στη μαρίνα Αλίμου είναι 35 άτομα. 
• Το έτος 2016 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.582 σκάφη εκ των οποίων 794 

αφορούν μόνιμα και 1.240 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 76 μόνιμα 
και 472 διερχόμενα σκάφη σε ξηρά. 
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• Το έτος 2017 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 2.571 σκάφη εκ των οποίων 774 
αφορούν μόνιμα και 1.253 διερχόμενα σκάφη στη θάλασσα καθώς και 36 μόνιμα 
και 508 διερχόμενα σκάφη σε ξηρά. 

 
Συνολικά, για την εκτίμηση του συνολικού όγκου των παραγόμενων στερεών 

αποβλήτων στη φάση λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης του 
χρησιμοποιήθηκε η κωδικοποίηση του καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το 
Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 
2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. (Ευρωπαϊκός 
Κατάλογος Αποβλήτων Ε.Κ.Α.). 

Η συλλογή των διαφόρων τύπων στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε κλειστούς 
κάδους στην περιοχή της δραστηριότητας. Ο Δήμος Αλίμου έχει αναλάβει την 
αποκομιδή των απορριμμάτων αστικού τύπου. Ο τρόπος διαχείρισης αφορά σε 
εργασίες διάθεσης (D1) η οποία πραγματοποιείται μέσω του Δήμου Αλίμου (βλ. 
Παράρτημα 5 σχετική βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων). 

Γενικά, οι εργασίες ανάκτησης των ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων είναι: 
R3: Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως 

διαλύτες 
• R4: Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενισχύσεων 
Οι λοιπές κατηγορίες στερεών αποβλήτων αποκομίζονται από κατάλληλα  

εξουσιοδοτημένους φορείς για την παραλαβή, μεταφορά και διάθεση αυτών σε 
κατάλληλους αποδέκτες, βάσει συμβάσεων που έχει συνάψει ο φορέας λειτουργίας της 
μαρίνας (βλ. Παράρτημα 6 της μελέτης). 

 
xiii. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Συνολικά η υφιστάμενη δραστηριότητα της λειτουργίας του τουριστικού λιμένα 
δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές εκπομπές ύλης (υδρατμούς, σκόνες κλπ), 
ενέργειας ή αερίων ούτε και μεταβολές στην ανακλαστικότητα του εδάφους ώστε να 
παρατηρηθούν αλλαγές στο μικροκλίμα και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής, είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση.  
 
Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η υφιστάμενη δραστηριότητα του τουριστικού λιμένα δεν αναμένεται να 
προκαλέσει καμία διαταραχή στη γεωμορφολογία και στο τοπίο της περιοχής καθώς 
είναι ήδη διαμορφωμένη εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της ανάπτυξης της έντονα 
αστικοποιημένης παραλιακής ζώνης της Αθήνας και συμβατή με τη φυσιογνωμία αυτή 
του τοπίου.  

Η βασική επίπτωση ενός έργου στο τοπίο προκύπτει από τον τρόπο, με τον 
οποίο αυτό εντάσσεται οπτικά στο φυσικό περιβάλλον. Στην περίπτωση της μαρίνας 
Αλίμου δεν θα υπάρξει αρνητική επίπτωση σχετική με την αλλαγή του αισθητικού 
περιβάλλοντος καθώς η αστικοποιημένη εικόνα των λιμενικών εγκαταστάσεων σαφώς 
παραμένει σε συμβατότητα με την ευρύτερη περιοχή ενώ θετικές επιπτώσεις 
αναμένονται από τη διατήρηση των χώρων φυτεύσεων και πρασίνου. 
 
Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 
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Κατά τη φάση λειτουργίας του τουριστικού λιμένα δεν πρόκειται να υπάρξουν 
επιπτώσεις στο έδαφος και στη γεωλογία. Ιδιαίτερα σημαντική έμμεση θετική επίπτωση 
στο έδαφος θα έχει η διατήρηση της ορθής και νόμιμης διαχείρισης και διάθεσης των 
παραγόμενων / συλλεγόμενων αποβλήτων, καθώς και η προώθηση της ανακύκλωσης 
των απορριμμάτων που θα προκύπτουν από την προτεινόμενη δραστηριότητα.  

Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών 
καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων δεν διαφαίνονται. 
 
Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον 
Επιπτώσεις στη βλάστηση – βιότοπους & στην πανίδα 

Κατά τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα δεν επηρεάζεται η χλωρίδα της 
περιοχής. Η υφιστάμενη δραστηριότητα του τουριστικού λιμένα δεν προβλέπει εργασίες 
αποψίλωσης ή εκχέρσωσης που μπορεί να καταστρέψουν τη χλωρίδα της περιοχής.  

Επιπτώσεις στη βλάστηση – βιότοπους & στην πανίδα που απορρέουν από την 
ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων 
μπορούν να υπάρξουν σε περίπτωση πιθανής πυρκαγιάς και κατ’ επέκταση 
καταστροφής των χερσαίων οικοσυστημάτων. 

Επιπλέον, πιθανές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε 
κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων μπορούν να προκληθούν 
στα θαλάσσια οικοσυστήματα λόγω πιθανών διαρροών καυσίμου και ειδικότερα 
πετρελαίου και παραγώγων του, από διερχόμενα δεξαμενόπλοια στην ευρύτερη 
ανοιχτή θάλασσα.  
 
Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς το Δίκτυο Natura 2000 της περιοχής  

Δεδομένου ότι η απόσταση του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα από την 
πλησιέστερη περιοχή Natura 2000 είναι γύρω στα 5km (Υμηττός - Αισθητικό Δάσος 
Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης - GR3000006 - SCI & Όρος Υμηττός - GR3000015- 
SPA), δεν αναμένονται επιπτώσεις από την υφιστάμενη λειτουργία της μαρίνας Αλίμου. 
 
Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις 

Στην υπό μελέτη δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις και ως εκ 
τούτου δεν αναμένονται επιπτώσεις.  
 
Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης 

Με την προτεινόμενη δραστηριότητα δεν προβλέπονται μεταβολές στον 
χωροταξικό σχεδιασμό και στις χρήσεις γης.  
 
Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Λόγω της φύσης του έργου δεν προκαλούνται αλλαγές στην εγκατάσταση, 
διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του μόνιμου πληθυσμού αλλά 
πραγματοποιείται μόνο αύξηση του παραθεριστικού πληθυσμού κατά τη περιόδους 
αιχμής.  

Οι επιπτώσεις στη διάρθρωση και στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος κατά τη φάση λειτουργίας των έργων αναμένονται θετικές καθώς κατά 
έμμεσο τρόπο θα ενισχυθούν οι λειτουργίες των γύρω περιοχών λόγω της 
προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή μελέτης καθώς προσφέρεται ένας άριστος 
τόπος για αναψυχή και άλλες δραστηριότητες που προσφέρει το έργο. 
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Πολιτιστική κληρονομιά 

Από τη λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα δεν επηρεάζονται 
μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι ή λοιπά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Ως άξιο αναφοράς είναι η αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων στην 
προσέλκυση του τουρισμού σε ενδεχόμενη λόγου χάρη καταστροφή των υποδομών 
της μαρίνας Αλίμου από ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα, καθώς στην 
Ελλάδα ο τουρισμός είναι συνδεδεμένος με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και η 
μαρίνα Αλίμου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του. 
 
Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις 

Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά και οικονομία από τη διατήρηση της 
λειτουργίας της μαρίνας Αλίμου, είναι θετικές και έχουν χαρακτήρα συνδεδεμένο με 
τουριστική ανάπτυξη. Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν από την 
ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων 
μπορούν να υπάρξουν ως προς την μείωση της τουριστικής επισκεψιμότητας σε 
περίπτωση προσβολής από φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα με συνέπεια αρνητικές 
επιπτώσεις στην τοπική, υπερτοπική αλλά και εθνική οικονομία δεδομένης της 
σπουδαιότητας της μαρίνας Αλίμου ως τον μεγαλύτερο τουριστικό λιμένα των 
Βαλκανίων.  
 
Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές  

Οι τεχνικές υποδομές περιλαμβάνουν το δίκτυο κυκλοφορίας οχημάτων & 
σκαφών της περιοχής, το δίκτυο νερού, το δίκτυο ηλεκτροδότησης, δίκτυο 
αποχέτευσης και το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. 
 
Επιπτώσεις στο δίκτυο κυκλοφορίας οχημάτων & σκαφών 

Κατά την περίοδο λειτουργίας του υπό μελέτη υφιστάμενου τουριστικού λιμένα 
αναμένεται αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής τις περιόδους αιχμής. Οι 
επιπτώσεις αυτές είναι σαφώς αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες μέσω της χρήσης 
κατάλληλου συστήματος σήμανσης και σχεδίου κυκλοφορίας.  

Δεν θα προκύψουν επιπτώσεις στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας από τη 
λειτουργία του υπό μελέτη υφιστάμενου τουριστικού λιμένα και δεν αναμένεται να 
επέλθουν αλλαγές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων ή 
αγαθών στην περιοχή.   
 
Επιπτώσεις στο δίκτυο ύδρευσης 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του υπό μελέτη 
υφιστάμενου τουριστικού λιμένα καθώς σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ 
υφίσταται ήδη σύνδεση με το δίκτυο της περιοχής 
 
Επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του υπό μελέτη 
υφιστάμενου τουριστικού λιμένα καθώς υφίσταται ήδη σύνδεση με το δίκτυο της 
περιοχής.   
 
Επιπτώσεις στο δίκτυο αποχέτευσης 
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Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του υπό μελέτη 
υφιστάμενου τουριστικού λιμένα καθώς σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ 
υφίσταται ήδη σύνδεση με το δίκτυο της περιοχής 
 
Επιπτώσεις στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

Επιπτώσεις, σχετικές με τις τεχνικές υποδομές, που απορρέουν από την 
ευπάθεια του υφιστάμενου έργου σε πιθανούς κινδύνους φυσικών καταστροφών ή 
σοβαρών ατυχημάτων, δεν διαφαίνονται ως άμεσες, καθώς το έργο παρουσιάζει μικρή 
τρωτότητα σε κινδύνους που θα μπορούσαν να τις επηρεάζουν.  
 
Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 
Δομημένο περιβάλλον 

Πιθανότητα νέων πιέσεων δεν διαφαίνεται να δημιουργηθεί με την πρόταση 
διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης της εν λόγω δραστηριότητας, ενώ αντίθετα 
ενισχύεται η ανάδειξη και προστασία της περιοχής μέσω του συνδυασμού τουρισμού 
και αναψυχής.  

Επιπτώσεις σχετικές με τις ανθρωπογενείς πιέσεις που απορρέουν από την 
ευπάθεια του έργου σε κινδύνους φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων δεν 
διαφαίνονται. 
 
Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Κατά τη λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα δεν επιβαρύνεται 
σημαντικά η ατμόσφαιρα από τα παραγόμενα καυσαέρια ή παραγόμενη σκόνη των 
οχημάτων των επισκεπτών, δεδομένου μάλιστα ότι οι δρόμοι πρόσβασης και οι χώροι 
στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων είναι 
ασφαλτοστρωμένοι/τσιμεντοστρωμένοι. Συμπερασματικά, κατά την λειτουργία των 
εγκαταστάσεων δεν αναμένεται να παράγονται ποσότητες αέριων ρύπων που μπορεί 
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. 
 
Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 
Ακουστικό περιβάλλον 

Εν γένει, οι επιπτώσεις λόγω θορύβου αναμένονται περιορισμένες καθώς η 
δραστηριότητα εκ φύσης δεν εμπίπτει σε αυτές με το χαρακτηρισμό ως οχλούσες.  
 
Δονήσεις 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικές με δονήσεις κατά τη διατήρηση της 
λειτουργίας του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα Αλίμου όπως παρουσιάσθηκε.   
 
Ακτινοβολίες 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικές με ακτινοβολίες κατά τη διατήρηση της 
λειτουργίας του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα Αλίμου όπως παρουσιάσθηκε.  
 
Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη 
διατήρηση της λειτουργίας του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα Αλίμου όπως 
παρουσιάσθηκε. 
 
 
 



 39 

Επιπτώσεις στα ύδατα 
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις είναι αυτές που αφορούν στα θαλάσσια ύδατα, 

ενώ δεν αναμένονται επιπτώσεις σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα της περιοχής 
μελέτης.   

Μια σχετικά σημαντική πηγή ρύπανσης στα θαλάσσια ύδατα από ανθρωπογενή 
λύματα, δύναται να αποτελέσει η εκκένωση τυχόν λυμάτων από τις τουαλέτες των 
ελλιμενιζόμενων σκαφών. Λιγότερο σημαντική (παρόμοια) πηγή θαλάσσιας ρύπανσης, 
ενδέχεται να αποτελέσει η χρήση νιπτήρα κουζίνας (π.χ. για πλύσιμο πιάτων) και 
μπάνιου (ντους) λουτρού (που τυχόν θα βρίσκεται σε ελλιμενιζόμενα σκάφη). 
 
Επιπτώσεις σχετικές με προτεραιότητες και στόχους του Σχεδίου 
Διαχείρισης ΥΔ 01 

Η υπό μελέτη δραστηριότητα του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα Αλίμου, δεν 
προκαλεί κάποια αρνητική επίπτωση στους στόχους και στις προτεραιότητες που 
τίθενται, ενώ αντίθετα μέσω της ευρύτερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
επισκεπτών για ορθή διαχείριση απορριμμάτων, κοκ, προωθείται η οικολογική 
αναβάθμιση του ευρύτερου περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων των υδάτων του 
επιφανειακού υδάτινου συστήματος του ρ. Πικροδάφνης (GR0626R0003000013N). 
 
Επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα 

Από τη λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα δεν αναμένονται 
επιπτώσεις σε επιφανειακά ύδατα καθώς στο χώρο του τουριστικού λιμένα δεν 
παρατηρείται κανενός είδους επιφανειακής υδάτινης ροής (ρέματα, ρυάκια, κλπ) η 
οποία είναι δυνατόν να ανακοπεί πέρα από το ρέμα Πικροδάφνης που αναπτύσσεται 
στην εξωτερική πλευρά των κρηπιδωμάτων.  
 
Επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα 

Κατά τη λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα δεν πραγματοποιείται σε 
καμία περίπτωση απευθείας διάθεση ή απόληψη νερού που μπορεί να μεταβάλλει την 
ποσότητα και την ποιότητα των υπόγειων υδάτων, καθώς στην εγκατάσταση δεν 
υφίσταται γεώτρηση και η ύδρευση πραγματοποιείται μέσω του δικτύου ύδρευσης της 
ΕΥΔΑΠ.  
 
xiv. Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση 

Προτείνεται ένα σύστημα διαχείρισης, στο οποίο περιλαμβάνονται έργα, 
παρεμβάσεις και ενέργειες διαχείρισης, προστασίας, αναβάθμισης και ανάδειξης του 
περιβάλλοντος, καθώς και υποστήριξης της ανάπτυξης του συνόλου της περιοχής 
μελέτης.  

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος θα 
γίνονται έλεγχοι και μετρήσεις από τον φορέα λειτουργίας της μαρίνας και θα τηρείται 
σχετικό μητρώο μετρήσεων και καταγραφών. Ο χρόνος και η συχνότητα για τον έλεγχο 
των επιπτώσεων του προγράμματος πρέπει να καθοριστούν, είτε σε έναν γενικό 
κανόνα είτε στα πλαίσια κάθε μεμονωμένης περιβαλλοντικής έκθεσης. 

Θα ορισθεί από τον φορέα λειτουργίας υπάλληλος υπεύθυνος για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων κατά τη φάση λειτουργίας.  
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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 
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. 

2. 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…»  

3. 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». 

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

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

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

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

9. Υγρά απόβλητα: να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 
145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής 
(ΦΕΚ 582/Β/79) και τα σχετικά όρια να μην ξεπερνούν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 
5673/400/5-3-1997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Να εφαρμόζονται τα της υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομικής Διάταξης 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) 

10.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
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Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

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

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

α) Υπ. Απ. Α5/2375 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασμένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

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

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

ε) Υπ. Απ. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006) Καθορισμός μέτρων, 
όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο 
περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
«σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου».  

στ) Υπ. Απ. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 
της υπ’αριθμόν 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003)  περί Μέτρων 
και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρου. 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/07 (ΦΕΚ286/Β΄/07).  

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 
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τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», 
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που 
τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 

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

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

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

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

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

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

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

η) ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), «μέτρα για τον περιορισμό της 
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ». 

θ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), «μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων». 

ι) ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), «καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 
πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 
αμιάντου». 

ια) ΠΥΣ 98/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87), «οριακή τιμή της ατμόσφαιρας σε 
μόλυβδο». 

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

17. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/09 (ΦΕΚ287/Β/09) 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. 

18. Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων:  

α) ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ412/6-03-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται σε πλοία και 
καταλοίπων φορτίου …» με την οποία περιγράφονται οι διαδικασίες για την 
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διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων πλοίων, σε αντικατάσταση της 
ΚΥΑ 3418/07/30-05-2002 (ΦΕΚ 712/Β΄/11-06-2002). 

β) ΥΑ αριθμ. Τ/9803/4-09-2003 (ΦΕΚ/Β΄/16-09-2003) «Γενικός Κανονισμός 
λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων..» περί της προστασίας περιβάλλοντος – 
καθαριότητας – διαχείρισης απορριμμάτων και καταλοίπων των φορέων 
διαχείρισης λιμένων 

 
xvi. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και 
γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που 
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται: 

Γενικοί Όροι - Αδειοδότηση 
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η 

ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου 
με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν όπως 
επίσης και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

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

4. 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, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (πχ Λιμεναρχείο, 
Δασική Υπηρεσία, Γραφείο Δόμησης, λοιπές Αδειοδοτούσες αρχές), 
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για 
τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την 
παρούσα. 

5. Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών καθαίρεσης να κατατεθεί τεχνική έκθεση 
σε όλες τις αρμόδιες και ενδιαφερόμενες υπηρεσίες (ως άνω) στην οποία να 
υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

6. Η λειτουργία της μαρίνας να είναι σύμφωνη με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Λιμένα ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ2 του άρθρου 38 του Ν3105/03 

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

8. Τα κατασκευαστικά υλικά (οικοδομικά, επάλειψης, εμποτισμού, βαφής, 
συγκολλήσεων των πλωτών εγκαταστάσεων κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν, για την 
κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγμένα 
οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον 
(δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, 
πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κλπ) και που συμπεριλαμβάνονται 
στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-
1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 
(ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  
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9. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων κατά το στάδιο 
της κατασκευής και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και της 
δραστηριότητας. 

10. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, 
ωτασπίδες κλπ). 

11. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής ή εντός 
ρέματος έστω και προσωρινά: μπαζών, προϊόντων εκβαθύνσεων, εργαλείων, 
εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, προσωρινών 
εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής 
διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση 
του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο 
δασαρχείο. 

Ύδατα – Υγρά απόβλητα 
12. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού εντός θαλάσσιας 

περιοχής εξαιρουμένων των υπό προϋποθέσεων αναφερομένων στον όρο 50 της 
παρούσης. 

13. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε ύδατα, 
(και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, 
πιθανόν βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και 
διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο 
αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 

14. Να διαμορφωθεί ειδικός χώρος για την έκπλυση και συντήρηση των μηχανημάτων 
του έργου και της δραστηριότητας με στεγανό δάπεδο και οχετό συλλογής που θα 
οδηγεί σε δεξαμενή καθίζησης έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του εδάφους 
και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

15. Να εξασφαλίζονται διατάξεις, διαμορφώσεις για την επαρκή ανανέωση των νερών 
της λιμενολεκάνης. 

Στερεά 
16. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της 

ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 
17. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 

χρησιμοποιηθούν για την επίχωση  
18. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 

και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα 
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, 
μπετά, εκβαθύνσεις κλπ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση 
ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής μετά 
από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

19. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

20. Η διάθεση των λυμάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να 
γίνεται ελεγχόμενα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει σε κατάλληλα σημεία 
χημικές τουαλέτες, το περιεχόμενο των οποίων θα διατίθεται (με τα απαιτούμενα 
παραστατικά παράδοσης) προς επεξεργασία σε κατάλληλη μονάδα.  

21. Η πρόσβαση και η κυκλοφορία στους χώρους του κτιρίου να συμμορφώνεται µε τις 
κείμενες διατάξεις ΑΜΕΑ. 
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Όροι κατά την αποξήλωση εγκαταστάσεων 
Γενικοί Όροι 

22. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί, θα καταλάβει τη μικρότερη δυνατή έκταση και 
θα πρέπει να ληφθούν όλα  τα αναγκαία μέτρα για την περίφραξη του, που είναι 
αναγκαία για την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση της 
οπτικής όχλησης στο εφικτό. Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, των οδών 
πρόσβασης κλπ. θα γίνει με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δεσμεύσεις στην 
παράκτια ζώνη. 

23. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 
κατασκευή του έργου. 

24. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
25. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 

επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά 
τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή ή έντονων κυματισμών. 

26. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου 
υλικού από τις βροχές.  

27. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
δημιουργηθεί κανενός είδους διάβρωση του εδάφους εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και στο εργοτάξιο. Σε 
περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε διάβρωση του εδάφους, ο Ανάδοχος θα 
αποκαταστήσει αμέσως τη ζημιά.  

28. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, 
εργαλεία, ικριώματα, ράμπα φορτοεκφόρτωσης, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται 
ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι 
ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του Έργου. 

Δασική νομοθεσία - Προστασία 
29. 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. 

Ασφάλεια - Υγιεινή 
30. Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ευρύτερα της θέσης του έργου ο Ανάδοχος θα έχει την 

υποχρέωση να λάβει μέτρα επισήμανσης των εκτελούμενων ύφαλων εργασιών 
κατασκευής των Έργων σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Νόμου 1629/1951 περί 
φάρων.  

31. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων από ατυχήματα ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
δεν θα προκληθεί (κατά το δυνατόν) παρακώλυση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο 
λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή του όρμου .  

32. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

33. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά 
την οπισθοκίνηση. 



 46 

Στερεά 
34. Τα προϊόντα εκσκαφής-εκβαθύνσεων κλπ που θα προκύψουν από τις εργασίες 

των έργων, να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου εφόσον κριθούν 
κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση η 
απόρριψή τους να γίνει τηρουμένων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα 
νομοθεσία διαδικασιών για εργασίες που συνεπάγονται εκσκαφή-εκβάθυνση-
απόρριψη βυθοκορημάτων στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, για την απόρριψη των 
υλικών αυτών στη θάλασσα, απαιτείται Άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η 
οποία χορηγείται κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. 
ΕΛΚΕΘΕ) και σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων Υπηρεσιών οικείων Περιφερειών 
(Διεύθυνση Υγείας, Περιβ.), ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ (Π.Δ.55/98, 
Ν.855/78, Ν.1147/81, Π.Δ. 68/95 και ΥΑ 181051/2079/78/14-12-1978), αλλά και 
της αρμόδια Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση 
(κατόπιν της ειδικής άδειας) προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ως επιχώματα σε άλλη θέση του έργου, 
μπορούν να διατίθενται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των 50μ. και σε απόσταση 
από την ακτογραμμή (μεγαλύτερη από 1χλμ) και σε επαρκή απόσταση από 
υπάρχοντα λιβάδια ποσειδωνίας. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε τα 
υλικά να ισοκατανέμονται στην επιφάνεια που θα οριστεί (με βάση τις παραπάνω 
προϋποθέσεις), και επιπρόσθετα η δημιουργούμενη πρόσχωση στο βυθό να μην 
μειώνει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3μ.  Για το λόγο αυτό τα 
βυθοκορήματα θα πρέπει να διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση.  Η απόρριψη θα 
πρέπει πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν βαθύτερα από την 
επιφάνεια της θάλασσας στη διάρκεια της ημέρας. Ο χώρος διάθεσης εγκρίνεται 
από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές υποβάλλοντας κάθε εβδομάδα στην εν λόγω 
αρχή καταγραφικό χάρτη με τις πορείες και τα στίγματα της απόρριψης. Τα 
προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών, δύναται επίσης να διατεθούν σε χερσαίο 
χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο που θα υποδείξει η διευθύνουσα υπηρεσία του 
έργου. 

35. Για την μείωση των επιπτώσεων από τη διασπορά αιωρημάτων κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής, εφόσον παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της θολερότητας των 
νερών και κριθεί αναγκαίο, προτείνεται η χρήση παραπετασμάτων ιλύος (silt 
screens) περιμετρικά του χώρου των εργασιών.  

36. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται (σε ειδικούς 
προς τούτο κάδους) και να απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε 
διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 
(ΦΕΚ 81/Α/04). 

37. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

38. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

39. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές 
του έργου.  

40. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

41. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, 
απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, ρεμάτων, 
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χειμάρρων ή μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 
42. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 

μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 
43. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 
44. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
45. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 

κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη 
μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ. 

46. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

47. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ/Β΄/286/2-3-2007). 

48. Τα μηχανήματα κατασκευής να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου και αέριων 
ρύπων (ΥΑ 37353/2375/2007 (ΦΕΚ543/Β΄/07), ΥΑ30408/1491/2003 
(ΦΕΚ1054/Β΄/29-7-2003), ΥΑ 10689/523/2002 (ΦΕΚ408/Β΄/4-4-2002) 

49. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ. Η επιβλέπουσα 
Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Όπου η 
διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 
τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του, πρόχειρα ηχοπετάσματα. Μέση 
ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 
65dB(A). 

Αιωρούμενα 
50. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 

πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
➢ Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

➢ Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής (υδροφόρες) κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

➢ Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

➢ Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες. 
➢ Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως 

προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, 
εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον 
παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται 
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα 
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προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε 
χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

51. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από 
σωρούς.  Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα).  Οι σωροί δεν θα 
πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 3μ.  

Υγρά απόβλητα 
52. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 

την αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου. 
53. Απαγορεύεται η απόρριψη προϊόντων έκπλυσης από τις μπετονιέρες του 

εργοταξίου στη θάλασσα. Για τον καθαρισμό τους να προβλεφθεί δεξαμενή 
καθίζησης με κεκλιμένο πυθμένα το νερό της οποίας θα ανακυκλώνεται και η 
προκύπτουσα ιλύς της οποίας μετά την ξήρανσή της σε κατάλληλο σχεδιασμένο 
χώρο να μεταφέρεται σε νόμιμους χώρους διάθεσης. 

54. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Απόβλητα Έλαια  
55. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 

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

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

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

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

τηρούνται: 
Γενικοί Όροι 

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

60. Κατά την λειτουργία της δραστηριότητας να λαμβάνονται μέτρα εξοικονόμησης και 
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ορθολογικής χρήσης ενέργειας, όπως περιορισμός ενεργειακών απωλειών των 
κτιρίων, βιοκλιματικός σχεδιασμός, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κλπ.  

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

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

63. Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει 
για την καλή μορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή απορριμμάτων, 
συντήρηση κλπ) προκειμένου να μην δημιουργηθεί οπτική ρύπανση. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

73. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, 
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καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική 
Αρχή, σύμφωνα με το Ν743/77 (ΦΕΚ319/Α΄) το Π.Δ. 55/98, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 
89/Α) όπως αναθεωρήθηκε με το Π.Δ. 27/07 (ΦΕΚ 19/Α), το Ν.2252/94 (ΦΕΚ 
192/Α), το Π.Δ. 11/02 και την ΥΑ Τ/9803/03, (και όπως τροποποίησαν το Ν743/77 
(ΦΕΚ319/Α΄/77) κατά τη φάση κατασκευής των έργων αλλά και κατά την λειτουργία 
τους. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα 
διαχείρισης: 
α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής των 

αποβλήτων που παράγονται στα σκάφη που θα προσεγγίζουν καθώς και τη 
νόμιμη τελική διάθεσή τους. 

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

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

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

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

75. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται ομαλές συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και αποφυγή 
κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην πόλη ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Κατά 
περίπτωση, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στον παραλιακό άξονα. 

Φυσικό περιβάλλον 
76. Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά εξάμηνο σε δυο σταθερά σημεία, ένα 

εκτός και ένα εντός της λιμενολεκάνης, στις οποίες θα μετρώνται οι ακόλουθες 
παράμετροι του θαλάσσιου νερού: 
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i. Θερμοκρασία 
ii. pH 
iii. Διαλυμένο Οξυγόνο 
iv. Χρωματισμός 
v. Κολοβακτηριοειδή 
vi. SS (αιωρούμενα στερεά) 
vii. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες 
viii. Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) 

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

Υγρά απόβλητα 
77. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 

επιφανειακούς  αποδέκτες.  
78. Τα αστικά απόβλητα (λύματα λιμενιζόντων σκαφών, προσωπικού χερσαίων 

εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται στο δίκτυο ακαθάρτων της μαρίνας και στην 
συνέχεια στο υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ. 

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

80. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου 
σωληνώσεων για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.  

81. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων επικινδύνων 
ουσιών και ελαίων στο παραπάνω δίκτυο. 

Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 
82. Να προβλεφθεί η δυνατότητα παραλαβής – απομάκρυνσης ελαιωδών καταλοίπων 

από τα σκάφη στη θέση ελλιμενισμού τους. 
83. Τα ρυπασμένα με έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα σκάφη να 

συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο ελαιο-λασποδιαχωριστήρα. 
84. Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται μαζί με τα Απόβλητα 

Λιπαντικών Ελαίων. 
85. Η λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθεται σύμφωνα με τη σχετική για τα 

Επικίνδυνα Απόβλητα ΚΥΑ. 
86. Το προκύπτον γκρίζο νερό να ανακυκλώνεται και να χρησιμοποιείται σε εργασίες 

ποτίσματος της δενδροφύτευσης. 
87. Τα Απόβλητα Έλαια τα οποία προκύπτουν από τα σκάφη να συλλέγονται σε ειδικά 

προς τούτο διαμορφωμένη δεξαμενή συλλογής ελαίων και σε χώρο όπου θα έχουν 
ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για αντιμετώπιση 
τυχόν διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που μπορούν να 
καταστήσουν τα ΑΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Η διάθεσή τους να γίνεται μέσω 
επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διαχείρισης λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με το 
ΠΔ82/2004 (ΦΕΚ64/Α΄/2-3-2004). 

88. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύμφωνα με τα παραρτήματα Δ 
και Ε του σχετικού ΠΔ. 

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

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

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

Υγρά καύσιμα (πρατήρια και ανεφοδιασμός) 
92. Στην περιοχή ανεφοδιασμού με καύσιμα θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένα μέτρα 

προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών. 
93. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

καυσίμων και του σταθμού ανεφοδιασμού, για την αποτροπή διαρροών. Επιπλέον, 
ο σταθμός ανεφοδιασμού πλοίων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό αρμοδίου 
τεχνικού γραφείου ή τεχνικής υπηρεσίας, από το οποίο θα προκύπτει η ασφαλής 
λειτουργία του εξοπλισμού διακίνησης πετρελαιοειδών στα πλοία (άρθρο 6 του 
Ν2252/94, άρθρο 5 του Ν3100/03 και ΜΕ-ΠΘΠ 12η ) 

94. Να τοποθετηθεί Μονάδα Ανάκτησης ατμών (Vapor Recovery Stage) σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ της 10245/713/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 311 Β’) “Μέτρα 
και όροι για έλεγχο VOC….”. 

95. Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες να φέρουν ειδικές βαλβίδες ασφάλειας (Shut – off 
valves) και σύνδεσμος ταχείας αποκοπής (break way connectory) σύμφωνα με το 
Ν.2801/2000 ΦΕΚ Α’ 46 άρθρ.4 παραγρ.4 εδάφιο 4.2. 

96. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων και 
περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με ονοματολογία 
Αναφοράς 13 07 01*, 13 07 02* και 13 07 03*, να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 
παραπάνω (β2) σχετική. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται στις εταιρείες εμπορίας 
πετρελαιοειδών για ανάκτηση των περιεχομένων σ’ αυτά υδρογονανθράκων. 

97. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι για 
την αποφυγή διαρροής καυσίμων στο έδαφος, υπέδαφος και στο υπάρχον δίκτυο 
ομβρίων κλπ κατά τον ανεφοδιασμό αλλά και από τυχόν διαρροές των δεξαμενών 
αποθήκευσης. 

98. Η δεξαμενή να τοποθετηθεί σε κατάλληλα σχεδιασμένη προς τούτο λεκάνη 
ασφαλείας ικανού όγκου η οποία να είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να 
συγκρατεί τυχόν διαρροές και να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και της 
θάλασσας σε περιπτώσεις ατυχημάτων. 

Στερεά απόβλητα - απορρίμματα 
99. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος, καθαρισμός και απομάκρυνση 

με σύγχρονο τρόπο των χώρων γύρω από τις χερσαίες και θαλάσσιες 
εγκαταστάσεις όπως και μέσα στη λιμενολεκάνη από σκουπίδια, πλαστικά 
μπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες, αποθέσεις, έλαια και 
συμπαρασύρσεις ομβρίων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην 
ασφαλή λειτουργία του λιμένα (διέλευση οχημάτων, σκαφών, διερχομένων κλπ).  
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100. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων κατάλληλης χωρητικότητας 
σε όλους του χώρους του καταφυγίου, τα οποία θα φέρουν σήμανση σχετικά με 
την απόρριψη απορριμμάτων και επισήμανση κινδύνου πυρκαϊάς σε κατάλληλα 
σημεία του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την απόθεση των 
απορριμμάτων. 

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

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

103. Να εφαρμόζεται το ΚΥΑ23615/651/ΕΠ03 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-14) για τη διαχείριση 
των αποβλήτων  ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

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

Θόρυβος – Δονήσεις – Αέριοι Ρύποι 
105. Κλιματιστικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές για 

την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους σύμφωνα με το 
ΠΔ1180/81 Κ.Υ.Α Δ6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/ 5.3.2003 και την Υ.Α 
13352/2635/ΦΕΚ437/Β/16.7.1990 για την εναρμόνιση με την οδηγία 86/594/ ΕΟΚ. 

106. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου 
ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού, 
και των ηχητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ΠΔ 4/88/28-01-2088 (ΦΕΚ 61/Δ) 
«Περί των θορυβωδών εγκαταστάσεων και λειτουργιών σε τουριστικές 
εγκαταστάσεις» και των ΚΥΑ 7034/1298/24-03-1999 (ΦΕΚ368/Β) και 
ΚΥΑ/Υ2/ΟΙΚ/15438/17-10-2011 (ΦΕΚ1346). 

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

108. Οι προωστικοί κινητήρες των σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, 
κατασκευασμένοι και συναρμολογημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, με σωστή 
εγκατάσταση και κανονική χρήση, οι εκπομπές τους να μην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/44/ΕΚ. Η οδηγία περιγράφει επίσης (άρθρο 8) 
τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας των κινητήρων πριν τη διάθεσή τους 
στην αγορά και τη θέση τους σε λειτουργία. 

109. Σχετικά με το θόρυβο από την κυκλοφορία στην περιοχή του προτεινόμενου έργου 
να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. 211773/27-4-12 
(ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-12). 

 
Κολυμβητική Δεξαμενή 
110. Η κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας, από τον 

οικείο ΟΤΑ βάσει της  Γ1/443/73 υγειονομικής διάταξης όπως ισχύει. 
111. Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση των δεξαμενών, του φίλτρου και του 

λέβητα της δεξαμενής 
112. Να διενεργούνται συχνές δειγματοληψίες του νερού του κολυμβητηρίου. Τα σχετικά 

παραστατικά θα διατηρούνται σε αρχείο/ βιβλίο τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε κάθε 
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έλεγχο. 
113. Να ληφθεί η έγκριση διάθεση των απόνερων και εκπλύσεων του κολυμβητηρίου 

στο δίκτυο ακαθάρτων από την ΕΥΔΑΠ.  
 
 
Χώροι Εστίασης 
114. Απορρίμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία υφίστανται αλλοίωση 

(κρεατικά, γαλακτοκομικά, φρούτα κλπ) να αποθηκεύονται σε κατάλληλο και 
αποκλειστικό προς τούτο χώρο κατάψυξης και να μην παραμένουν ποτέ σε 
ανοικτούς χώρους. 

115. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά την λειτουργία του εστιατορίου ώστε στο 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων να μην δημιουργούνται 
συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών και συγκέντρωσης εντόμων και τρωκτικών. 
Οι κάδοι να είναι πάντα κλειστοί και στεγανοί. 

116. Να αποφευχθεί η έκκληση στραγγισμάτων και οσμών στο χώρο συγκέντρωσης των 
απορριμμάτων. 

117. Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 

118. Να γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και να διατίθενται σε 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή ή άλλη αξιοποίηση τους 
εφόσον υπάρχει δίκτυο συλλογής στην περιοχή. 

119. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους παρασκευής τροφίμων και 
χώρους κοπής κρέατος ή ψαριών να διέρχονται από φρεάτια λιποσυλλογής πριν 
την τελική διαχείριση τους μαζί μετά αστικά υγρά απόβλητα. Η λάσπη από τα 
φρεάτια λιποσυλλογής να απομακρύνεται από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο 
βυτιοφόρο και να διαχειρίζεται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά 
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του οικείου Δήμου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτημένη μονάδα 
διαχείρισης ιλύος κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 
1909) και το Ν4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν 

120. Στα μαγειρεία να τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης οσμών στις καμινάδες 
απαερίων 

121. Στις περιπτώσεις μη συλλογής των αποβλήτων (πέραν των 3 ημερών τους 
καλοκαιρινούς μήνες) τα οργανικά απόβλητα να φυλάσσονται σε ψυκτικούς 
θαλάμους που θα προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό 

122. Τα οργανικά απόβλητα να απομακρύνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 
υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος. Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων 
που εμπίπτουν στην νομοθεσία για τα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα 
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (κανονισμοί 
1069/2009/ΕΕ και 142/2011/ΕΕ όπως εκάστοτε ισχύουν) να πραγματοποιούνται με 
βάση τις απαιτήσεις των συγκειμένων Κανονισμών και τις απαιτήσεις της 
κτηνιατρικής υπηρεσίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας 

 
Χερσαίοι Χώροι Διαχείμασης των σκαφών 

Αέρια απόβλητα – Θόρυβος - Δονήσεις 

123. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 
488/Β/11). 

124. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
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ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, 
να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου 
να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση 
στους περιοίκους.  

125. Να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα σκόνη και αέρια 
απόβλητα (αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) από τα 
χρώματα κ.λπ.). Δηλ να διαθέτουν κατά περίπτωση εργασιών, συστήματα 
συγκράτησης σκόνης ή/και πτητικών 

Υγρά Απόβλητα 

126. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από την υδροβολή (το νερό μετά τη 
χρησιμοποίηση του στη διαδικασία υδροβολής των πλοίων) καθώς και από την 
απορροή των όμβριων υδάτων να οδηγούνται μέσω κατάλληλων κλίσεων των 
υπαίθριων χώρων της εγκατάστασης σε τάφρο (φρεάτιο συγκράτησης στερεών) που 
θα βρίσκεται κατά μήκος του αιγιαλού και στη συνέχεια να αντλούνται προς την 
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ναυπηγείου– διαλυτηρίου πλοίων 
αποτελούμενη από δεξαμενές καθίζησης ικανού όγκου για την καθίζηση των 
αιωρούμενων στερεών και ελαιοδιαχωριστήρα για τον διαχωρισμό τυχόν ελαιωδών 
ουσιών. Στη συνέχεια το απαλλαγμένο από αιωρούμενα στερεά και ελαιώδεις ουσίες 
ανακτημένο νερό να οδηγείται σε δεξαμενή ή δεξαμενές ανακυκλούμενου νερού 
επαρκούς όγκου όπου θα αποθηκεύεται προσωρινά μέχρι να ανακυκλωθεί στην 
υδροβολή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του το νερό αυτό 
θα πρέπει να διατίθεται ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006). Η τάφρος να καθαρίζεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά της. 

127. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και άλλα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα να συλλέγονται 
σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αναγνωρισμένες εταιρείες 
αναγέννησης ορυκτελαίων., 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.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), 
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

128. Η ιλύς (τα καθιζάνοντα στερεά) από τις δεξαμενές καθίζησης των υγρών 
αποβλήτων του ναυπηγείου – διαλυτηρίου πλοίων (από την υδροβολή και από την 
απορροή των όμβριων υδάτων) να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑΗ.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) και 
συγκεκριμένα να συλλέγεται σε ειδικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης τα οποία να 
κλείνονται, να γίνεται επισήμανσή τους    σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες 
ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και να τοποθετούνται προσωρινά σε 
στεγασμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
επικινδύνων αποβλήτων, όπου θα πρέπει να παραμένουν κλειστά μέχρι να 
παραδοθούν σε φορέα/ εταιρεία που να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς 
επικινδύνων αποβλήτων των αντίστοιχων κωδικών ΕΚΑ καθώς επίσης να διαθέτει ο 
ίδιος άδεια αποθήκευσης ή/και άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων της 
κατηγορίας αυτής ή να έχει σε ισχύ σύμβαση με φορέα που να διαθέτει τις εν λόγω 
άδειες. 
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Στερεά Απόβλητα 

129. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. ΑΛΕ, κενές 
συσκευασίες χρωμάτων, τα υλικά καθαρισμού που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 
ουσίες, τα πλαστικά περιβλήματα που χρησιμοποιούνται ως προστατευτικός 
εξοπλισμός κατά τη βαφή των σκαφών και έχουν μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες) 
να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις 
του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β).     
Ακολούθως τα εν λόγω απόβλητα να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής 
σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και 
μεταφοράς  επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των 
αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού 
αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην 
εγκατάσταση του.  

130. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά 
παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων 
εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται 
κατάλληλα το "Εντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) 
και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 

131. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας των στερεών πρώτων και βοηθητικών υλών (κυρίως 
χαρτόνια συσκευασίας, πλαστικά συσκευασίας, ξύλινες παλέτες κλπ) τα οποία δεν έχουν 
ρυπανθεί από χρώματα και άλλες χημικές ουσίες να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα μέσα 
προσωρινής αποθήκευσης (containers) και θα δίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

132. Τα μεταλλικά Scrap να συγκεντρώνονται στον υπαίθριο χώρο, εντός τυποποιημένων 
μεταλλικών κάδων και θα εκποιούνται (προς ανακύκλωση) σε αδειοδοτημένη εταιρεία 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο παλαιοσίδηρος και τα προϊόντα λιμαρίσματος 
σιδηρούχων μετάλλων καθώς και το σκραπ αλουμινίου να συλλέγονται 
ξεχωριστά σε ειδικούς κάδους και ακολούθως να προωθούνται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες για ανακύκλωση του σιδήρου και του αλουμινίου αντίστοιχα 

133. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται και 
να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, 
μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, 
ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε 
εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο 
σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93)]. 

134. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή 
άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το μείγμα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται 
ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

135. Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τα 
απόβλητο ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να αποθηκεύονται εντός 
κατάλληλων στεγανών κιβωτίων, εντός του κτιρίου και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

Γενικοί Όροι 

136. Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ρύπανσης της θάλασσας από τα καταπλέοντα 
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στο ναυπηγείο σκάφη να υπάρχει εξοπλισμός εγκεκριμένου τύπου,  πρόληψης και 
καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, 
απορροφητικές/ διασκορπίστηκες ουσίες κλπ) με έγκριση και της Λιμενικής Αρχής. 

137. O φορέας εκμετάλλευσης της δραστηριότητας, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 
των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών 
και οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), την 
ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ Β' 383) και την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ Β' 
791). 

138. Να μη διενεργούνται εργασίες αμμοβολής. 

139. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

140. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Κατά τα λοιπά να 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.  

 

δεν διαφωνεί με τη συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης δραστηριότητας της 
Μαρίνας Αλίμου, όμως η αποσταλείσα στην Διεύθυνση ΜΠΕ, θα πρέπει να 
προσαρμοσθεί στις διατάξεις του προσφάτως εκδοθέντος από 21 Αυγούστου 2018 
Προεδρικού Διατάγματος περί «Έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας Αλίμου» 
(ΦΕΚ172/ΑΑΠ/21-08-18). Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσαρμοσθούν κατάλληλα 
στην μελέτη οι χωροθετήσεις των δραστηριοτήτων στους τομείς 2 και 4 όπως στο ΠΔ 
περιγράφονται. Στη θέση όπου σήμερα εμφανίζεται χώρος στάθμευσης, Βορειοδυτικά 
της μαρίνας, προβλέπονται μόνο χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας μαρίνας (Τομέας 2 
στο ΠΔ), ενώ εκεί όπου σήμερα είναι τοποθετημένη η διοίκηση και τα γραφεία της, 
προβλέπονται χρήσεις τουρισμού-αναψυχής και ειδικότερα χρήση εστιατορίων, 
αναψυκτηρίων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης (Τομέας 4 του ΠΔ). Επιπρόσθετα, 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν κανόνες και μέτρα προστασίας της εν επαφή, 
βορειοδυτικά της μαρίνας, εκβολής του ρέματος Πικροδάφνης, για την οποία η 
Περιφέρεια βρίσκεται στο στάδιο οριοθέτησής της. Μέχρι και την οριστική της 
οριοθέτηση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προσωρινής 
οριοθέτησης και απομάκρυνσης εξοπλισμού, μηχανημάτων, σκαφών και απαγόρευσης 
δραστηριοτήτων σε απόσταση τουλάχιστον 20μ, από τα διαμορφωμένα πρανή του 
ρέματος. Σημειώνεται, ότι η εμφανιζόμενη στο ΠΔ χωροθέτηση του πρατηρίου στα όρια 
της εκβολής του ρέματος, βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετη την Υπηρεσίας μας, ως 
περιβαλλοντικά μη επιτρεπτή. Τέλος, ο φορέας της εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή, τις εγκρίσεις: του σχεδίου έκτακτων συνθηκών 
της Μαρίνας (Contingency Plan), του Διαχειριστικού Σχεδίου Αποβλήτων Καταλοίπων 
Πλοίων, της εγκρίσεως του σχεδίου πυρασφάλειας και του σχεδίου εκκένωσης της 
μαρίνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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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 τη 
λειτουργία του έργου «Τουριστικός λιμένας (μαρίνα) Αλίμου, σύμφωνα με:  

 
Α) την παρατήρηση ότι : 
δε διαφωνεί με τη συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης δραστηριότητας της 
Μαρίνας Αλίμου, όμως η αναφερομένη ΜΠΕ, θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις 
διατάξεις του προσφάτως εκδοθέντος από 21 Αυγούστου 2018 Προεδρικού 
Διατάγματος περί «Έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας Αλίμου» (ΦΕΚ 
172/τ.ΑΑΠ/21-08-18). Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσαρμοσθούν κατάλληλα στην 
μελέτη οι χωροθετήσεις των δραστηριοτήτων στους τομείς 2 και 4 όπως στο ΠΔ 
περιγράφονται. Στη θέση όπου σήμερα εμφανίζεται χώρος στάθμευσης, Βορειοδυτικά 
της μαρίνας, προβλέπονται μόνο χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας μαρίνας (Τομέας 2 
στο ΠΔ), ενώ εκεί όπου σήμερα είναι τοποθετημένη η διοίκηση και τα γραφεία της, 
προβλέπονται χρήσεις τουρισμού-αναψυχής και ειδικότερα χρήση εστιατορίων, 
αναψυκτηρίων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης (Τομέας 4 του ΠΔ). Επιπρόσθετα, 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν κανόνες και μέτρα προστασίας της εν επαφή, 
βορειοδυτικά της μαρίνας, εκβολής του ρέματος Πικροδάφνης, για την οποία η 
Περιφέρεια βρίσκεται στο στάδιο οριοθέτησής της. Μέχρι και την οριστική της 
οριοθέτηση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προσωρινής 
οριοθέτησης και απομάκρυνσης εξοπλισμού, μηχανημάτων, σκαφών και 
απαγόρευσης δραστηριοτήτων σε απόσταση τουλάχιστον 20μ, από τα διαμορφωμένα 
πρανή του ρέματος. Σημειώνεται, ότι η εμφανιζόμενη στο ΠΔ χωροθέτηση του 
πρατηρίου στα όρια της εκβολής του ρέματος, βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετο το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ως περιβαλλοντικά μη επιτρεπτή. Τέλος, ο φορέας 
της εκμετάλλευσης θα πρέπει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή, τις εγκρίσεις: 
του σχεδίου έκτακτων συνθηκών της Μαρίνας (Contingency Plan), του Διαχειριστικού 
Σχεδίου Αποβλήτων Καταλοίπων Πλοίων, της εγκρίσεως του σχεδίου πυρασφάλειας 
και του σχεδίου εκκένωσης της μαρίνας 
 
B) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
και έχουν ως εξής :  
 

i) 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 
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. 

2. 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 
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απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. 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». 

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

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

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

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

9. Υγρά απόβλητα: να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 
145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής 
(ΦΕΚ 582/Β/79) και τα σχετικά όρια να μην ξεπερνούν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 
5673/400/5-3-1997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Να εφαρμόζονται τα της υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομικής Διάταξης 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) 

10. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

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

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στις αποφάσεις: 
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α) Υπ. Απ. Α5/2375 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασμένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

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

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

ε) Υπ. Απ. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006) Καθορισμός μέτρων, 
όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο 
περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
«σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου».  

στ) Υπ. Απ. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 
της υπ’αριθμόν 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003)  περί Μέτρων 
και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρου. 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/07 (ΦΕΚ286/Β΄/07).  

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

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 

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

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
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δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία 
καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

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

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

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

η) ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), «μέτρα για τον περιορισμό της 
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ». 

θ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), «μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων». 

ι) ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), «καθορισμός μέτρων και μεθόδων για 
την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 
αμιάντου». 

ια) ΠΥΣ 98/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87), «οριακή τιμή της ατμόσφαιρας σε 
μόλυβδο». 

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

17. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/09 (ΦΕΚ287/Β/09) 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. 

18. Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων:  

α) ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ412/6-03-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται σε πλοία και 
καταλοίπων φορτίου …» με την οποία περιγράφονται οι διαδικασίες για την 
διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων πλοίων, σε αντικατάσταση της 
ΚΥΑ 3418/07/30-05-2002 (ΦΕΚ 712/Β΄/11-06-2002). 

β) ΥΑ αριθμ. Τ/9803/4-09-2003 (ΦΕΚ/Β΄/16-09-2003) «Γενικός Κανονισμός 
λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων..» περί της προστασίας περιβάλλοντος – 
καθαριότητας – διαχείρισης απορριμμάτων και καταλοίπων των φορέων 
διαχείρισης λιμένων 
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ii) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

Γενικοί Όροι - Αδειοδότηση 
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η 

ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου 
με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν όπως 
επίσης και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

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

4. 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, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (πχ Λιμεναρχείο, 
Δασική Υπηρεσία, Γραφείο Δόμησης, λοιπές Αδειοδοτούσες αρχές), 
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται 
για τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 

5. Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών καθαίρεσης να κατατεθεί τεχνική έκθεση 
σε όλες τις αρμόδιες και ενδιαφερόμενες υπηρεσίες (ως άνω) στην οποία να 
υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

6. Η λειτουργία της μαρίνας να είναι σύμφωνη με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Λιμένα ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ2 του άρθρου 38 του Ν3105/03. 

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

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

9. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων κατά το στάδιο 
της κατασκευής και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και 
της δραστηριότητας. 

10. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, 
ωτασπίδες κλπ). 

11. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής ή εντός 
ρέματος έστω και προσωρινά: μπαζών, προϊόντων εκβαθύνσεων, εργαλείων, 
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εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, προσωρινών 
εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής 
διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση 
του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο 
δασαρχείο. 

12. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού εντός θαλάσσιας 
περιοχής εξαιρουμένων των υπό προϋποθέσεων αναφερομένων στον όρο 34 της 
παρούσης. 

Ύδατα – Υγρά απόβλητα 
13. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 

κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε 
ύδατα, (και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, 
πιθανόν βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής 
και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε 
υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 

14. Να διαμορφωθεί ειδικός χώρος για την έκπλυση και συντήρηση των μηχανημάτων 
του έργου και της δραστηριότητας με στεγανό δάπεδο και οχετό συλλογής που θα 
οδηγεί σε δεξαμενή καθίζησης έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του εδάφους 
και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

15. Να εξασφαλίζονται διατάξεις, διαμορφώσεις για την επαρκή ανανέωση των νερών 
της λιμενολεκάνης. 

Στερεά 
16. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της 

ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03). 
17. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 

χρησιμοποιηθούν για την επίχωση.  
18. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 

36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα 
ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, 
τσιμεντοστρώσεις, μπετά, εκβαθύνσεις κλπ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης 
περιοχής μετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

19. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

20. Η διάθεση των λυμάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να 
γίνεται ελεγχόμενα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει σε κατάλληλα σημεία 
χημικές τουαλέτες, το περιεχόμενο των οποίων θα διατίθεται (με τα απαιτούμενα 
παραστατικά παράδοσης) προς επεξεργασία σε κατάλληλη μονάδα.  

21. Η πρόσβαση και η κυκλοφορία στους χώρους του κτιρίου να συμμορφώνεται µε 
τις κείμενες διατάξεις ΑΜΕΑ. 

Όροι κατά την αποξήλωση εγκαταστάσεων 
Γενικοί Όροι 

22. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί, θα καταλάβει τη μικρότερη δυνατή έκταση και 
θα πρέπει να ληφθούν όλα  τα αναγκαία μέτρα για την περίφραξη του, που είναι 
αναγκαία για την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση της 
οπτικής όχλησης στο εφικτό. Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, των οδών 
πρόσβασης κλπ. θα γίνει με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δεσμεύσεις στην 
παράκτια ζώνη. 
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23. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για 
την κατασκευή του έργου. 

24. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
25. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 

επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά 
τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή ή έντονων κυματισμών. 

26. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου 
υλικού από τις βροχές.  

27. Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
δημιουργηθεί κανενός είδους διάβρωση του εδάφους εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και στο εργοτάξιο. Σε 
περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε διάβρωση του εδάφους, ο Ανάδοχος να 
αποκαταστήσει αμέσως τη ζημιά.  

28. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος να επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, 
εργαλεία, ικριώματα, ράμπα φορτοεκφόρτωσης, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. 
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και 
είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του Έργου. 

Δασική νομοθεσία - Προστασία 
29. 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. 

Ασφάλεια - Υγιεινή 
30. Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ευρύτερα της θέσης του έργου ο Ανάδοχος θα έχει την 

υποχρέωση να λάβει μέτρα επισήμανσης των εκτελούμενων ύφαλων εργασιών 
κατασκευής των Έργων σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Νόμου 1629/1951 περί 
φάρων.  

31. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων από ατυχήματα ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
δεν θα προκληθεί (κατά το δυνατόν) παρακώλυση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο 
λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή του όρμου .  

32. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

33. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά 
την οπισθοκίνηση. 
 
Στερεά 

34. Τα προϊόντα εκσκαφής-εκβαθύνσεων κλπ που θα προκύψουν από τις εργασίες 
των έργων, να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου εφόσον κριθούν 
κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση η 
απόρριψή τους να γίνει τηρουμένων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα 
νομοθεσία διαδικασιών για εργασίες που συνεπάγονται εκσκαφή-εκβάθυνση-
απόρριψη βυθοκορημάτων στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, για την απόρριψη των 
υλικών αυτών στη θάλασσα, απαιτείται Άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η 
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οποία χορηγείται κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. 
ΕΛΚΕΘΕ) και σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων Υπηρεσιών οικείων Περιφερειών 
(Διεύθυνση Υγείας, Περιβ.), ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ (Π.Δ.55/98, 
Ν.855/78, Ν.1147/81, Π.Δ. 68/95 και ΥΑ 181051/2079/78/14-12-1978), αλλά και 
της αρμόδια Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση 
(κατόπιν της ειδικής άδειας) προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ως επιχώματα σε άλλη θέση του έργου, 
μπορούν να διατίθενται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των 50μ. και σε απόσταση 
από την ακτογραμμή (μεγαλύτερη από 1χλμ) και σε επαρκή απόσταση από 
υπάρχοντα λιβάδια ποσειδωνίας. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε 
τα υλικά να ισοκατανέμονται στην επιφάνεια που θα οριστεί (με βάση τις 
παραπάνω προϋποθέσεις), και επιπρόσθετα η δημιουργούμενη πρόσχωση στο 
βυθό να μην μειώνει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3μ.  Για το λόγο 
αυτό τα βυθοκορήματα θα πρέπει να διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση.  Η 
απόρριψη θα πρέπει πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν βαθύτερα 
από την επιφάνεια της θάλασσας στη διάρκεια της ημέρας. Ο χώρος διάθεσης 
εγκρίνεται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές υποβάλλοντας κάθε εβδομάδα στην εν 
λόγω αρχή καταγραφικό χάρτη με τις πορείες και τα στίγματα της απόρριψης. Τα 
προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών, δύναται επίσης να διατεθούν σε χερσαίο 
χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο που θα υποδείξει η διευθύνουσα υπηρεσία του 
έργου. 

35. Για την μείωση των επιπτώσεων από τη διασπορά αιωρημάτων κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής, εφόσον παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της θολερότητας των 
νερών και κριθεί αναγκαίο, προτείνεται η χρήση παραπετασμάτων ιλύος (silt 
screens) περιμετρικά του χώρου των εργασιών.  

36. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται (σε ειδικούς 
προς τούτο κάδους) και να απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε 
διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 
(ΦΕΚ 81/Α/04). 

37. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

38. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

39. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές 
του έργου.  

40. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

41. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, 
απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, ρεμάτων, 
χειμάρρων ή μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

42. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

43. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 
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44. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

45. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη 
μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ. 

46. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

47. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ/Β΄/286/2-3-2007). 

48. Τα μηχανήματα κατασκευής να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου και αέριων 
ρύπων (ΥΑ 37353/2375/2007 (ΦΕΚ543/Β΄/07), ΥΑ30408/1491/2003 
(ΦΕΚ1054/Β΄/29-7-2003), ΥΑ 10689/523/2002 (ΦΕΚ408/Β΄/4-4-2002) 

49. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ. Η επιβλέπουσα 
Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Όπου η 
διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 
τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του, πρόχειρα ηχοπετάσματα. Μέση 
ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 
65dB(A). 

Αιωρούμενα 
50. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 

πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
➢ Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

➢ Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής (υδροφόρες) κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

➢ Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

➢ Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες. 
➢ Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως 

προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, 
εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον 
παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται 
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα 
προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε 
χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

51. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από 
σωρούς.  Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα).  Οι σωροί δεν θα 
πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 3μ.  
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Υγρά απόβλητα 
52. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα 

για την αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου. 
53. Απαγορεύεται η απόρριψη προϊόντων έκπλυσης από τις μπετονιέρες του 

εργοταξίου στη θάλασσα. Για τον καθαρισμό τους να προβλεφθεί δεξαμενή 
καθίζησης με κεκλιμένο πυθμένα το νερό της οποίας θα ανακυκλώνεται και η 
προκύπτουσα ιλύς της οποίας μετά την ξήρανσή της σε κατάλληλο σχεδιασμένο 
χώρο να μεταφέρεται σε νόμιμους χώρους διάθεσης. 

54. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Απόβλητα Έλαια  
55. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 

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

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

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

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

τηρούνται: 
Γενικοί Όροι 

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

60. Κατά την λειτουργία της δραστηριότητας να λαμβάνονται μέτρα εξοικονόμησης και 
ορθολογικής χρήσης ενέργειας, όπως περιορισμός ενεργειακών απωλειών των 
κτιρίων, βιοκλιματικός σχεδιασμός, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κλπ.  

61. Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και 
μεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοβολταϊκά συστήματα όπου αυτό είναι δυνατό  κλπ  
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62. Να υπάρχει οργανωμένο σύστημα και δίκτυο πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση 
τυχόν περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα μέτρα 
πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

63. Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας ο κύριος του έργου θα πρέπει να 
φροντίζει για την καλή μορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή 
απορριμμάτων, συντήρηση κλπ) προκειμένου να μην δημιουργηθεί οπτική 
ρύπανση. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

73. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, 
καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική 
Αρχή, σύμφωνα με το Ν743/77 (ΦΕΚ319/Α΄) το Π.Δ. 55/98, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 
89/Α) όπως αναθεωρήθηκε με το Π.Δ. 27/07 (ΦΕΚ 19/Α), το Ν.2252/94 (ΦΕΚ 
192/Α), το Π.Δ. 11/02 και την ΥΑ Τ/9803/03, (και όπως τροποποίησαν το Ν743/77 
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(ΦΕΚ319/Α΄/77) κατά τη φάση κατασκευής των έργων αλλά και κατά την 
λειτουργία τους. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα 
διαχείρισης: 
α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής των 

αποβλήτων που παράγονται στα σκάφη που θα προσεγγίζουν καθώς και τη 
νόμιμη τελική διάθεσή τους. 

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

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

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

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

75. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται ομαλές συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και αποφυγή 
κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην πόλη ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Κατά 
περίπτωση, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στον παραλιακό άξονα. 

Φυσικό περιβάλλον 
76. Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά εξάμηνο σε δυο σταθερά σημεία, ένα 

εκτός και ένα εντός της λιμενολεκάνης, στις οποίες να μετρώνται οι ακόλουθες 
παράμετροι του θαλάσσιου νερού: 

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

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

Υγρά απόβλητα 
77. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 

επιφανειακούς  αποδέκτες.  
78. Τα αστικά απόβλητα (λύματα λιμενιζόντων σκαφών, προσωπικού χερσαίων 

εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται στο δίκτυο ακαθάρτων της μαρίνας και στην 
συνέχεια στο υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ. 

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

80. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου 
σωληνώσεων για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.  

81. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων επικινδύνων 
ουσιών και ελαίων στο παραπάνω δίκτυο. 

Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 
82. Να προβλεφθεί η δυνατότητα παραλαβής – απομάκρυνσης ελαιωδών καταλοίπων 

από τα σκάφη στη θέση ελλιμενισμού τους. 
83. Τα ρυπασμένα με έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα σκάφη να 

συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο ελαιο-λασποδιαχωριστήρα. 
84. Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται μαζί με τα Απόβλητα 

Λιπαντικών Ελαίων. 
85. Η λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθεται σύμφωνα με τη σχετική για τα 

Επικίνδυνα Απόβλητα ΚΥΑ. 
86. Το προκύπτον γκρίζο νερό να ανακυκλώνεται και να χρησιμοποιείται σε εργασίες 

ποτίσματος της δενδροφύτευσης. 
87. Τα Απόβλητα Έλαια τα οποία προκύπτουν από τα σκάφη να συλλέγονται σε ειδικά 

προς τούτο διαμορφωμένη δεξαμενή συλλογής ελαίων και σε χώρο όπου θα 
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για 
αντιμετώπιση τυχόν διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που 
μπορούν να καταστήσουν τα ΑΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Η διάθεσή τους να 
γίνεται μέσω επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διαχείρισης λιπαντικών ελαίων 
σύμφωνα με το ΠΔ82/2004 (ΦΕΚ64/Α΄/2-3-2004). 

88. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύμφωνα με τα παραρτήματα Δ 
και Ε του σχετικού ΠΔ. 

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

χαρτοκιβώτια κτλ), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι 
συμβεβλημένος με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών “ΚΕΠΕΔ 
Α.Ε.” (Υ.Α. 105857, ΦΕΚ  391/Β/04-04-2003), “Έγκριση του συλλογικού 
συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.»” 

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

Υγρά καύσιμα (πρατήρια και ανεφοδιασμός) 
92. Στην περιοχή ανεφοδιασμού με καύσιμα θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένα μέτρα 

προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών. 
93. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

καυσίμων και του σταθμού ανεφοδιασμού, για την αποτροπή διαρροών. 
Επιπλέον, ο σταθμός ανεφοδιασμού πλοίων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 
αρμοδίου τεχνικού γραφείου ή τεχνικής υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει η 
ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού διακίνησης πετρελαιοειδών στα πλοία (άρθρο 
6 του Ν2252/94, άρθρο 5 του Ν3100/03 και ΜΕ-ΠΘΠ 12η ) 

94. Να τοποθετηθεί Μονάδα Ανάκτησης ατμών (Vapor Recovery Stage) σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ της 10245/713/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 311 Β’) “Μέτρα 
και όροι για έλεγχο VOC….”. 

95. Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες να φέρουν ειδικές βαλβίδες ασφάλειας (Shut – off 
valves) και σύνδεσμος ταχείας αποκοπής (break way connectory) σύμφωνα με το 
Ν.2801/2000 ΦΕΚ Α’ 46 άρθρ.4 παραγρ.4 εδάφιο 4.2. 

96. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων και 
περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με ονοματολογία 
Αναφοράς 13 07 01*, 13 07 02* και 13 07 03*, να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 
παραπάνω Βi10) σχετική. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται στις εταιρείες 
εμπορίας πετρελαιοειδών για ανάκτηση των περιεχομένων σ’ αυτά 
υδρογονανθράκων. 

97. Να λαμβάνονται επαρκή μέτρα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι 
για την αποφυγή διαρροής καυσίμων στο έδαφος, υπέδαφος και στο υπάρχον 
δίκτυο ομβρίων κλπ κατά τον ανεφοδιασμό αλλά και από τυχόν διαρροές των 
δεξαμενών αποθήκευσης. 

98. Η δεξαμενή να τοποθετηθεί σε κατάλληλα σχεδιασμένη προς τούτο λεκάνη 
ασφαλείας ικανού όγκου η οποία να είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να 
συγκρατεί τυχόν διαρροές και να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και της 
θάλασσας σε περιπτώσεις ατυχημάτων. 

Στερεά απόβλητα - απορρίμματα 
99. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος, καθαρισμός και απομάκρυνση 

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

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

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

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

103. Να εφαρμόζεται το ΚΥΑ23615/651/ΕΠ03 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-14) για τη διαχείριση 
των αποβλήτων  ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

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

Θόρυβος – Δονήσεις – Αέριοι Ρύποι 
105. Κλιματιστικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές για 

την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους σύμφωνα με το 
ΠΔ1180/81 Κ.Υ.Α Δ6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/ 5.3.2003 και την Υ.Α 
13352/2635/ΦΕΚ437/Β/16.7.1990 για την εναρμόνιση με την οδηγία 86/594/ ΕΟΚ. 

106. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου 
επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού 
του σταθμού, και των ηχητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ΠΔ 4/88/28-01-
2088 (ΦΕΚ 61/Δ) «Περί των θορυβωδών εγκαταστάσεων και λειτουργιών σε 
τουριστικές εγκαταστάσεις» και των ΚΥΑ 7034/1298/24-03-1999 (ΦΕΚ368/Β) και 
ΚΥΑ/Υ2/ΟΙΚ/15438/17-10-2011 (ΦΕΚ1346). 

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

108. Οι προωστικοί κινητήρες των σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, 
κατασκευασμένοι και συναρμολογημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, με σωστή 
εγκατάσταση και κανονική χρήση, οι εκπομπές τους να μην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/44/ΕΚ. Η οδηγία περιγράφει επίσης (άρθρο 8) 
τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας των κινητήρων πριν τη διάθεσή τους 
στην αγορά και τη θέση τους σε λειτουργία. 

109. Σχετικά με το θόρυβο από την κυκλοφορία στην περιοχή του προτεινόμενου έργου 
να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. 211773/27-4-12 
(ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-12). 

 
Κολυμβητική Δεξαμενή 
110. Η κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας, από τον 

οικείο ΟΤΑ βάσει της  Γ1/443/73 υγειονομικής διάταξης όπως ισχύει. 
111. Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση των δεξαμενών, του φίλτρου και του 

λέβητα της δεξαμενής 
112. Να διενεργούνται συχνές δειγματοληψίες του νερού του κολυμβητηρίου. Τα 

σχετικά παραστατικά να διατηρούνται σε αρχείο/ βιβλίο τα οποία θα είναι 
διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

113. Να ληφθεί η έγκριση διάθεση των απόνερων και εκπλύσεων του κολυμβητηρίου 
στο δίκτυο ακαθάρτων από την ΕΥΔΑΠ.  
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Χώροι Εστίασης 
114. Απορρίμματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία υφίστανται αλλοίωση 

(κρεατικά, γαλακτοκομικά, φρούτα κλπ) να αποθηκεύονται σε κατάλληλο και 
αποκλειστικό προς τούτο χώρο κατάψυξης και να μην παραμένουν ποτέ σε 
ανοικτούς χώρους. 

115. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά την λειτουργία του εστιατορίου ώστε στο 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων να μην δημιουργούνται 
συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών και συγκέντρωσης εντόμων και τρωκτικών. 
Οι κάδοι να είναι πάντα κλειστοί και στεγανοί. 

116. Να αποφευχθεί η έκλυση στραγγισμάτων και οσμών στο χώρο συγκέντρωσης των 
απορριμμάτων. 

117. Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 

118. Να γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και να διατίθενται 
σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή ή άλλη αξιοποίηση τους 
εφόσον υπάρχει δίκτυο συλλογής στην περιοχή. 

119. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους παρασκευής τροφίμων και 
χώρους κοπής κρέατος ή ψαριών να διέρχονται από φρεάτια λιποσυλλογής πριν 
την τελική διαχείριση τους μαζί μετά αστικά υγρά απόβλητα. Η λάσπη από τα 
φρεάτια λιποσυλλογής να απομακρύνεται από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο 
βυτιοφόρο και να διαχειρίζεται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά 
Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του οικείου Δήμου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτημένη 
μονάδα διαχείρισης ιλύος κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και το Ν4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν 

120. Στα μαγειρεία να τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης οσμών στις καμινάδες 
απαερίων 

121. Στις περιπτώσεις μη συλλογής των αποβλήτων (πέραν των 3 ημερών τους 
καλοκαιρινούς μήνες) τα οργανικά απόβλητα να φυλάσσονται σε ψυκτικούς 
θαλάμους που θα προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό 

122. Τα οργανικά απόβλητα να απομακρύνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 
υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος. Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων 
που εμπίπτουν στην νομοθεσία για τα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα 
προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (κανονισμοί 
1069/2009/ΕΕ και 142/2011/ΕΕ όπως εκάστοτε ισχύουν) να πραγματοποιείται με 
βάση τις απαιτήσεις των συγκειμένων Κανονισμών και τις απαιτήσεις της 
κτηνιατρικής υπηρεσίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας 

 
Χερσαίοι Χώροι Διαχείμασης των σκαφών 

Αέρια απόβλητα – Θόρυβος - Δονήσεις 

123. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 
488/Β/11). 

124. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, 
να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 
(άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί 
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οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.  

125. Να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα σκόνη και 
αέρια απόβλητα (αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) από τα 
χρώματα κ.λπ.). Δηλ. να διαθέτουν κατά περίπτωση εργασιών, συστήματα 
συγκράτησης σκόνης ή/και πτητικών ενώσεων. 

Υγρά Απόβλητα 

126. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από την υδροβολή (το νερό μετά τη 
χρησιμοποίηση του στη διαδικασία υδροβολής των πλοίων) καθώς και από την 
απορροή των όμβριων υδάτων να οδηγούνται μέσω κατάλληλων κλίσεων των 
υπαίθριων χώρων της εγκατάστασης σε τάφρο (φρεάτιο συγκράτησης στερεών) 
που θα βρίσκεται κατά μήκος του αιγιαλού και στη συνέχεια να αντλούνται προς την 
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ναυπηγείου– διαλυτηρίου πλοίων 
αποτελούμενη από δεξαμενές καθίζησης ικανού όγκου για την καθίζηση των 
αιωρούμενων στερεών και ελαιοδιαχωριστήρα για τον διαχωρισμό τυχόν ελαιωδών 
ουσιών. Στη συνέχεια το απαλλαγμένο από αιωρούμενα στερεά και ελαιώδεις 
ουσίες ανακτημένο νερό να οδηγείται σε δεξαμενή ή δεξαμενές ανακυκλούμενου 
νερού επαρκούς όγκου όπου να αποθηκεύεται προσωρινά μέχρι να ανακυκλωθεί 
στην υδροβολή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του το 
νερό αυτό θα πρέπει να διατίθεται ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006). Η τάφρος να 
καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρεί τη λειτουργικότητά της. 

127. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και άλλα υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα να 
συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αναγνωρισμένες 
εταιρείες αναγέννησης ορυκτελαίων, 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.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-
2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

128. Η ιλύς (τα καθιζάνοντα στερεά) από τις δεξαμενές καθίζησης των υγρών 
αποβλήτων του ναυπηγείου – διαλυτηρίου πλοίων (από την υδροβολή και από την 
απορροή των όμβριων υδάτων) να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑΗ.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) και 
συγκεκριμένα να συλλέγεται σε ειδικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης τα οποία να 
κλείνονται, να γίνεται επισήμανσή τους    σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες 
ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και να τοποθετούνται προσωρινά σε 
στεγασμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
επικινδύνων αποβλήτων, όπου θα πρέπει να παραμένουν κλειστά μέχρι να 
παραδοθούν σε φορέα/ εταιρεία που να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς 
επικινδύνων αποβλήτων των αντίστοιχων κωδικών ΕΚΑ καθώς επίσης να διαθέτει ο 
ίδιος άδεια αποθήκευσης ή/και άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων της 
κατηγορίας αυτής ή να έχει σε ισχύ σύμβαση με φορέα που να διαθέτει τις εν λόγω 
άδειες. 

Στερεά Απόβλητα 

129. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. ΑΛΕ, κενές 
συσκευασίες χρωμάτων, τα υλικά καθαρισμού που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 
ουσίες, τα πλαστικά περιβλήματα που χρησιμοποιούνται ως προστατευτικός 
εξοπλισμός κατά τη βαφή των σκαφών και έχουν μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες) 



 76 

να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις 
του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β).     
Ακολούθως τα εν λόγω απόβλητα να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής 
σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και 
μεταφοράς  επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των 
αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού 
αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην 
εγκατάσταση του.  

130. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά 
παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων 
εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται 
κατάλληλα το "Εντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) 
και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 

131. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας των στερεών πρώτων και βοηθητικών υλών (κυρίως 
χαρτόνια συσκευασίας, πλαστικά συσκευασίας, ξύλινες παλέτες κλπ) τα οποία δεν έχουν 
ρυπανθεί από χρώματα και άλλες χημικές ουσίες να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα μέσα 
προσωρινής αποθήκευσης (containers) και να δίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

132. Τα μεταλλικά Scrap να συγκεντρώνονται στον υπαίθριο χώρο, εντός τυποποιημένων 
μεταλλικών κάδων και να εκποιούνται (προς ανακύκλωση) σε αδειοδοτημένη εταιρεία 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο παλαιοσίδηρος και τα προϊόντα λιμαρίσματος 
σιδηρούχων μετάλλων καθώς και το σκραπ αλουμινίου να συλλέγονται 
ξεχωριστά σε ειδικούς κάδους και ακολούθως να προωθούνται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες για ανακύκλωση του σιδήρου και του αλουμινίου 
αντίστοιχα. 

133. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται και 
να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, 
μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες 
εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, 
είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)]. 

134. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή 
άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το μείγμα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται 
ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

135. Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τα 
απόβλητο ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να αποθηκεύονται εντός 
κατάλληλων στεγανών κιβωτίων, εντός του κτιρίου και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

Γενικοί Όροι 

136. Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ρύπανσης της θάλασσας από τα καταπλέοντα 
στο ναυπηγείο σκάφη να υπάρχει εξοπλισμός εγκεκριμένου τύπου,  πρόληψης και 
καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, 
απορροφητικές/ διασκορπίστηκες ουσίες κλπ) με έγκριση και της Λιμενικής Αρχής. 
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137. O φορέας εκμετάλλευσης της δραστηριότητας, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 
των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών 
και οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), την 
ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ Β' 383) και την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ Β' 
791). 

138. Να μη διενεργούνται εργασίες αμμοβολής. 

139. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

140. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Κατά τα λοιπά να 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.  

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Ζ. Ράικου. 
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