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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 8η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 80/2019 

Σήμερα 21/3/2019 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. 77048/15-3-
2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
15-3-2019 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 10ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) 
«Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου». 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) παρόντων επί συνόλου 
εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι 
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Κορωναίου – 
Καμπά Σοφία, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – 
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Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα 
Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γιάμαλη Αναστασία, Δαμιανός Πέτρος, 
Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δανιά Νικολέττα, 
Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς 
(Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, 
Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), 
Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας 
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού 
Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Παππά Παναγιώτα, 
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης 
Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας Σπυρίδων. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Βέττα Καλλιόπη, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πάντζας 
Σπυρίδων, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Τζίβα 
Αιμιλία. 
 
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. 41060/19/15-3-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με 
την πρόσκληση και  
έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010). 
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
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109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-
2017). 

3. Την υπ’ αρ. οικ. 130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/Β/12-7-18) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας 
Αττικής, Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου. 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 195983/28 – 09 – 17 (ΦΕΚ 3545/τ.Β/10-10-2017) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 
(ΦΕΚ 39/τ.Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με 
εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 
97/τΒ΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τΒ’/2017), οικ. 59417/20-3-2017 
(ΦΕΚ 945/τ.Β/2017) και οικ. 62629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τΒ/2017), οικ. 97087/11-
05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ.Β΄/2017) και οικ. 104693/22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ.Β΄/2017) 
όμοιες». 

5. Την με αρ. πρωτ. οικ. 58426/26-2-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την 
οποία ο κ. Φλώρος Κωνσταντίνος του Ξενοφώντος αναλαμβάνει καθήκοντα 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” και 
συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε με τους Ν.4014/2011 
(ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012). 

7. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

8. Την ΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση… ». 

9.  Τον Ν. 3986/7-11-2012 (ΦΕΚ 152 Α/1-7-2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 

11. 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» 

12. 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 
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(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008). 

13. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

14. Το Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/06-.06.2005) «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική 
αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες 
τους – Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής 
Αξιοποίησης». 

15. Το Ν.4277/1-8-2014(ΦΕΚ 156Α) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και άλλες 
Διατάξεις». 

16. Το Π.Δ. 20-2-2003 (ΦΕΚ 199/Δ/6-3-2003) «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 
1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)». 

17. Την ΚΥΑ 109173/11-11-1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η 
ανανέωση αυτών με την Υ.Α. 203633/21-9-2011 (αφορά στο υποέργο: 
«Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου 
και του Ιπποδρόμου) και που έχουν τελικά ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την Υ.Α. 
201437/27-8-2012. 

18. Την αρ. πρωτ. 76260/15/10-7-2015 εισήγηση της υπηρεσίας μας επί της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΣΧΑΔΑ του Ολυμπιακού 
Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου, σε συνέχεια του υπ’ αρ. οικ. 146107/10-2-2015 
διαβιβαστικού της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ. 

19. Το με αρ. πρωτ. 26174/15-6-2016 έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ, με το οποίο ζητάει από τη 
ΔΙΠΑ την ανάκληση της ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΔΑ του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου 
Μαρκόπουλου «…προκειμένου να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός χωρικής ανάπτυξης, 
περιλαμβανομένης της πληρέστερης αντιμετώπισης των ζητημάτων πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

20. Σε συνέχεια του (19) σχετικού, το με αρ. πρωτ. 30813/21-6-2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ 
του ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητάει επιστροφή της ΣΜΠΕ, διακόπτει τη διαδικασία 
αξιολόγησής της και θέτει στο αρχείο της γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν κατά τη 
διαδικασία της διαβούλευσης. 

21. Την με ΑΠ: 34052/5-2-2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. 41060/8-2-2019) διαβιβαστικό της 
ΣΜΠΕ του θέματος από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, με συνημμένο το αρ. 
πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/9353/680/1-2-2019 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με συνημμένη την ΣΜΠΕ του Οκτωβρίου 
2018. 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου 
Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου», που 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το (21) σχετικό για την έκφραση απόψεων μας, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 

1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ  
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής 
Ανάπτυξης Δημοσίου                Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο 
Μαρκοπούλου» 
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1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το προτεινόμενο Σχέδιο έχει ως σκοπό την αξιοποίηση του υπό μελέτη ακινήτου με 
στόχο:  

- Να καταστεί ελκυστικό προς εγχώριους αλλά και ξένους επενδυτές, ώστε με την 
αξιοποίησή του να επιτευχθεί σημαντικό δημοσιονομικό όφελος. 

- Να αποκτήσει νέες χρήσεις, συμβατές τόσο με τη σημερινή λειτουργία του όσο 
και με τις προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου Μαρκόπουλου και της περιοχής 
των Μεσογείων. Οι χρήσεις αυτές να διαφοροποιούν τον σημερινό μονομερή 
προσανατολισμό του προς το άλογο αλλά ταυτόχρονα να ενισχύουν τον 
αθλητικό χαρακτήρα του. 

- Να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο μητροπολιτικής σημασίας κέντρο που θα 
συνδυάζει τον αθλητισμό με το πράσινο. 

- Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και 
κατά τη λειτουργία. 

Οι στόχοι του υπό μελέτη Ειδικού Σχεδίου είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:  
• Η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, με την απόκτηση υψηλής ποιότητας 
περιβάλλοντος.  
• Η λειτουργική εξειδίκευση του αναπτυξιακού ρόλου της, στη βάση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της, για την κατάκτηση ευδιάκριτης ταυτότητας στο σύστημα των 
ευρωπαϊκών μητροπόλεων.  
• Η ανάδειξη του ρόλου της ως εθνικού μητροπολιτικού κέντρου και ως πόλου 
διάχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής στο σύνολο του εθνικού χώρου, στο πλαίσιο της 
ισόρροπης και πολυκεντρικής περιφερειακής ανάπτυξης.  
 
2. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Φορέας του έργου είναι το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου) 
 
3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3.1.1 Άμεση περιοχή μελέτης 

Το ακίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρκόπουλου 
Αττικής στη θέση Μερέντα. Ως άμεση περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή εντός των 
ορίων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) 
«Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», έκτασης 589.452,862 τ.μ. Το σύνολο της 
έκτασης που απαλλοτριώθηκε για τις ανάγκες διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 
ανέρχεται σε 2.126.995,00 τ.μ. και συμπεριλαμβάνει 1.029.279,62 τ.μ. έκτασης 
απαλλοτριωθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο για Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο (Ο.Ι.Κ.) και 
1.097.715,38 τ.μ. έκτασης απαλλοτριωθείσας από τον Νέο Ιππόδρομο Αθηνών (ΟΔΙΕ 
Α.Ε.) για τον Ιππόδρομο Μαρκόπουλου.  

Στην εικόνα που ακολουθεί αποτυπώνεται με χρώματα η άμεση περιοχή μελέτης 
του ΕΣΧΑΔΑ καθώς και οι προτεινόμενες Ζώνες που θα αναλυθούν όμως σε επόμενο 
κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης. 
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Εικόνα 3.1: Οριοθέτηση εξεταζόμενου ακινήτου – Άμεση περιοχή μελέτης. 
 

 3.1.2 Ευρύτερη περιοχή μελέτης 
 

Θεωρείται η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
Έχει έκταση 81.844 km2.  

 
 

Εικόνα 3.2: Θέση ακινήτου στο Δήμο Μαρκόπουλου. 
 

 
 
3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
3.2.1 Θεσμικό Καθεστώς 

 
Το ακίνητο βρίσκεται εκτός των ορίων του ΓΠΣ του Δήμου Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας, αλλά και εντός των ορίων της ΖΟΕ Μεσογείων (ΦΕΚ 199/Δ/2003).  
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Εικόνα 3.3: ΖΟΕ Μεσογείων όπου φαίνεται το ακίνητο. 
 
 

Με το ως άνω ΦΕΚ της ΖΟΕ καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και οι 
περιορισμοί δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 
1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής). Σύμφωνα με το ίδιο ΦΕΚ το ακίνητο 
ανήκει στις περιοχές με στοιχείο Λ (Αθλητικές εγκαταστάσεις). 
1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.  
2. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 
του από 6.10.78 ( Δ' 538) Π.Δ/τος.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Π. Δ/τος οι όροι και οι περιορισμοί 
δόμησης για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων μείζονος σημασίας καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά από πρόταση της Γεν. 
Γραμματείας Αθλητισμού και μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.  

Το ακίνητο διέπεται από μια σειρά διαταγμάτων σχετικών και με την ολυμπιακή 
και μεταολυμπιακή χρήση του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. 

Οι αρχές σχεδιασμού του ΕΣΧΑΔΑ συνάδουν με τις αθλητικές χρήσεις που 
αποδίδονται από τη ΖΟΕ στην περιοχή του ακινήτου. Ο εμπλουτισμός των παραπάνω 
χρήσεων με χρήσεις φιλοξενίας, αναψυχής, κ.λπ. κρίνεται απαραίτητος για τη 
διατήρηση της βασικής αθλητικής χρήσης και εν γένει του χαρακτήρα του ακινήτου. 
 
 
3.2.2 Όροι Δόμησης 
 

Οι όροι δόμησης οι οποίοι ισχύουν στο ακίνητο καθορίζονται από τις διατάξεις 
του Π.Δ/τος της 19-04-2002 (ΦΕΚ 347Δ/01-05-2002). Σύμφωνα με το εν λόγω 
διάταγμα εγκρίνεται Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Περιοχής υποδοχής 
του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου (ΕΣΟΑΠ), το οποίο καθορίζει 
κατά ζώνες (1, 2, 3, 4.1, 4.2) τη γενική διάταξη των εγκαταστάσεων και των 
συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους όρους δόμησης.  

Από το σύνολο των ζωνών η δόμηση επιτρέπεται μόνο στις δυο με τους όρους 
δόμησης που αναφέρονται παρακάτω:  
- ΖΩΝΗ 2  
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Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης : 0,15.  
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 10% της επιφάνειας της Ζώνης.  
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων κερκίδων στους χώρους αγωνισμάτων 
τριάντα δύο (32,00) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3,00 μ. για κατασκευή 
στεγάστρου και μέγιστος αριθμός ορόφων τρείς (3), με δυνατότητα κατασκευής 
μεσωρόφων, οι οποίοι θα προσμετρούνται στο τελικό ύψος των τριάντα πέντε (35,00) 
μέτρων.  
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 15,00 μέτρα.  
Μέγιστος αριθμός ορόφων τρείς (3).  
- ΖΩΝΗ 4.1.  
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 10,50 μέτρα.  
Μέγιστος αριθμός ορόφων τρείς (3). 
 

 
Εικόνα 3.3: Σχέδιο Γενικής Διάταξης - ΕΣΟΑΠ (ΦΕΚ Δ΄347/1-5-2002) 

 
3.2.3 Επιτρεπόμενες χρήσεις 

 
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του 

από 02-06-2005 Ν.3342/05 (ΦΕΚ 131/Α/06-06-2005) που συγκεκριμένα αναφέρει: 
Στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται 

στο τοπογραφικό διάγραμμα 17 της παρ. 1 του Αρθ-9, επιτρέπονται, πλην των 
χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής 
λειτουργίες και χρήσεις: 
α. Ζώνη 1: Φυλάκιο ελέγχου με wc, εκδοτήρια εισιτηρίων, γήπεδο γκολφ. 
β. Ζώνη 2: Ιππικό κέντρο με υπαίθριες αρένες, γήπεδα, στάβλοι, αποθήκες, 
κτηνιατρική κλινική, κλειστή αρένα, γραφεία διοίκησης, ιππικό μουσείο, σχολές 
ιππασίας και αναβατών, καταστήματα πωλήσεως  ειδών  που  σχετίζονται  με  την  
λειτουργία  του  ιππικού  κέντρου,  εκθέσεις,  χώροι εστίασης, δημοπρασίες, 
ξενοδοχείο, ελικοδρόμιο, γήπεδο γκολφ, χώροι στάθμευσης. 
γ. Ζώνη 3: Πάρκο με δυνατότητα διεξαγωγής σε αυτό του αγωνίσματος του τριάθλου, 
ψυχαγωγική ιππασία, γήπεδο γκολφ. 
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3.2.4 Οικιστικό περιβάλλον – Χρήσεις γης 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περιοχή του Ιπποδρόμου βρίσκεται εκτός των 
ορίων του ΓΠΣ του Δήμου Μαρκοπούλου. Κατά συνέπεια το πολεοδομικό καθεστώς 
που διέπει την περιοχή μελέτης (ακίνητο) ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 19-
04-2002 (ΦΕΚ Δ΄347/2002) περί «Έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης της περιοχής υποδοχής του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού Ιππικού 
Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας (Ν. Αττικής).» και με τον Ν.3342/2005 (ΦΕΚ 
Α΄131/2005) περί «Βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής αξιοποίησης των Ολυμπιακών 
Εγκαταστάσεων». 

Βάσει του Π.Δ/τος περί «Έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
της περιοχής υποδοχής του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας (Ν. Αττικής)», ορίζονται οι ζώνες αξιοποίησης ολόκληρης της 
απαλλοτριωμένης έκτασης (συμπεριλαμβανομένου του Ιπποδρόμου) και οι όροι 
δόμησης για κάθε μια από αυτές.  

Παράλληλα, με το Ν.3342/2005 περί «Βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής 
αξιοποίησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων», προβλέπεται για το ακίνητο η 
μεταολυμπιακή αξιοποίηση του ως «υπερτοπικός πόλος ανάπτυξης αθλητισμού και 
πολιτισμού». Βάσει του άρθρου 26 του παραπάνω Νόμου συνάγεται ότι η κύρια χρήση 
του ακινήτου παραμένει η αθλητική εγκατάσταση του ιππικού κέντρου, ενώ 
υποστηρικτικά είναι δυνατόν να κατασκευασθούν ξενοδοχείο, χώροι εστίασης και 
γήπεδο γκολφ. 
 
Το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο περιλαμβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 
• Την «Κύρια Αρένα Jumping» με κάλυψη 6.431,70 τ.μ. με 6.000 μόνιμες θέσεις 

θεατών και δόμηση 3.032 τ.μ. 
• Την «Κύρια Αρένα Dressage» με κάλυψη 2.884,72 τ.μ. με 2.000 μόνιμες θέσεις 

θεατών και δόμηση 1.913 τ.μ. 
• Την Κλειστή Αρένα με κάλυψη 4896,84 τ.μ. με 2.010 θέσεις θεατών και δόμηση 

4874,60 τ.μ. 
• Τρείς αρένες προπόνησης Ιππικής Δεξιοτεχνίας. 
• Τέσσερις αρένες προπόνησης υπερπήδησης εμποδίων. 
• Συγκρότημα στάβλων Ο.Ι.Κ αποτελούμενο από 5 ενότητες στάβλων 

χωρητικότητας 280 αλόγων, συνολικού εμβαδού 9.222,57 τ.μ. 
• Το συγκρότημα της Κτηνιατρικής Κλινικής με στάβλους ανάρρωσης – 

απομόνωσης το οποίο αποτελείται από 4 κτίρια με κάλυψη 1.671,10 τ.μ. και 
συνολικό εμβαδό 1.897,67 τ.μ. 

• Κτίριο γραφείων το οποίο αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικού 
εμβαδού 3.131,00 τ.μ. 

• Στο δυτικό μέρος του οικοπέδου εκτείνεται το Πάρκο Ιππικού Τριάθλου (Cross 
Country), εμβαδού 419.442,00 τ.μ. με τεχνητή λίμνη. Βρίσκεται εκτός ορίων του 
υπό μελέτη ΕΣΧΑΔΑ. 

• Υπαίθριους χώρους στάθμευσης. 
• Ελικοδρόμιο 
• Το κτίριο που στεγάζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκόπουλου 

συνολικού εμβαδού 1.324,20 τ.μ. (δόμηση) και 1.351,10 τ.μ. (κάλυψη) 
 
 
 
 
3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
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Το Ακίνητο βρίσκεται εκτός του λεκανοπεδίου αλλά σε μια περιοχή που 

ευνοήθηκε ιδιαίτερα από την ανάπτυξη των υποδομών κατά την περίοδο 
προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ειδικά όσον αφορά στις 
μεταφορές, η περιοχή επωφελήθηκε σημαντικά από την ανάπτυξη μεγάλων οδικών 
αξόνων, από τη λειτουργία του Αεροδρομίου, αλλά και από την λειτουργία του 
Προαστιακού Σιδηροδρόμου. 

Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεφωνίας και ύδρευσης κρίνονται επαρκή στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου.  

Στα όρια του Δήμου και συγκεκριμένα στον αστικό ιστό των οικισμών δεν 
υπάρχει ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει 
ξεκινήσει η κατασκευή τμημάτων αυτού στο Μαρκόπουλο. Σήμερα η αποχέτευση 
γίνεται κυρίως με απορροφητικούς, αλλά και στεγανούς βόθρους. 
 
Όσον αφορά στο ακίνητο: 

Στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο υπάρχουν δύο γεωτρήσεις. Σήμερα 
χρησιμοποιείται μόνο η μία η οποία τροφοδοτεί την Τεχνητή Λίμνη που βρίσκεται στο 
χώρο του Cross country από την οποία αρδεύεται το πράσινο της περιοχής του Ο.Ι.Κ. 
αλλά και του παρακείμενου Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών σύμφωνα με όσα προβλέπει η 
πραγματική σύσταση δουλείας. Επίσης παρέχεται νερό στην Πυροσβεστική για τις 
ανάγκες πυρόσβεσης.  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου, υλοποιήθηκε 
στο 100% και μετά την δοκιμαστική περίοδο του 2014, ο Βιολογικός Καθαρισμός 
τέθηκε σε λειτουργία, εξυπηρετώντας ένα σημαντικό ποσοστό των κατοίκων, του 
οικισμού του Μαρκόπουλου. Ωστόσο τμήματα του Δήμου και κατεξοχήν στην περιοχή 
του Πόρτο-Ράφτη εξυπηρετούνται ακόμη με απορροφητικούς αλλά και στεγανούς 
βόθρους. 

Ο βιολογικός καθαρισμός που εξυπηρετεί το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του Νέου 
Ιπποδρόμου Αθηνών και εξυπηρετεί παράλληλα και το Ο.Ι.Κ. κατά τις περιόδους των 
αγώνων. Αρμόδιος για τη λειτουργία, επίβλεψη συντήρηση και φύλαξη της μονάδας 
βιολογικού καθαρισμού είναι ο ΟΔΙΕ βάσει των συμφωνηθέντων στη σύσταση 
πραγματικής δουλείας μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΟΔΙΕ Α.Ε. Η εγκατάσταση επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων του Ιππικού κέντρου και του Ιπποδρόμου έχει κατασκευαστεί και 
λειτουργεί σε γήπεδο έκτασης 13,5 στρεμμάτων περίπου.  

Τα επεξεργασμένα λύματα επαναχρησιμοποιούνται για άρδευση στο λόφο του 
ελικοδρομίου, ο οποίος έχει φυτευτεί με ξυλώδη και θαμνώδη φυτά, τμήμα του οποίου 
αποτελεί δασική έκταση. 

Όσον αφορά στα όμβρια ύδατα δεν έχει ολοκληρωθεί η διευθέτηση των ρεμάτων 
Αγίου Γεωργίου και Μαλέξη (κύριοι επιφανειακοί αποδέκτες), με αποτέλεσμα τα όμβρια 
ύδατα τόσο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου όσο και των γύρω περιοχών να μην 
παροχετεύονται επαρκώς στους επιφανειακούς αποδέκτες  (Ερασίνο ποταμό) και από 
εκεί στη θάλασσα και να δημιουργούνται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα του 
χειμερινούς μήνες. 
 
3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Με την υπ’ αριθμ. Φ02/453981/299724/11584/3911 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

292/ΑΑΠ/2017) αποφασίζεται η αναοριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου 
Μερέντας, εντός των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού, Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής για λόγους προστασίας των καταλοίπων του 
αρχαίου δήμου Μυρρινούντος, του όμορου προς τα βόρεια/βορειοδυτικά δήμου της 
Αγγελής, των σπηλαίων της Μερέντας και των βυζαντινών μνημείων. 
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Η νέα αρχαιολογική ζώνη περιλαμβάνει πλέον το σύνολο του Ακινήτου. Ο 
αρχαιολογικός χώρος αναοριοθετείται, με συντεταγμένες πολυγώνου που ορίζονται 
στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.  

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, δεν θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή η περίπτωση εντοπισμού 
κατά την διάρκεια των εκσκαφών νέων ευρημάτων αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, 
διότι στην άμεση περιοχή μελέτης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχετικά πρόσφατα (από 
το 1998 έως το 2004) εκτεταμένες ανασκαφές με αφορμή την κατασκευή του 
Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και Ιπποδρόμου Αθηνών εν όψει των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004.  

 
3.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
 Το ακίνητο δεν χωροθετείται εντός οικολογικά ευαίσθητης ή προστατευόμενης 
περιοχής.  
 
4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΧΑΔΑ  
 
4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Η προτεινόμενη ανάπτυξη ακινήτου συνιστά συγκερασμό τριών κύριων 
συνιστωσών δημόσιου συμφέροντος:  
1. Δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης του ακινήτου που επιτρέπει την δημιουργία 
δημοσιονομικών ωφελειών για το Δημόσιο.  
2. Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων  
3. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων και μνημείων της περιοχής του 
Ακινήτου.  
 

Μετά από τα παραπάνω, οι βασικές αρχές που διέπουν την πρόταση είναι οι 
ακόλουθες: 

• Διατήρηση του αθλητικού χαρακτήρα του ακινήτου: Το ακίνητο κρίνεται ότι 
οφείλει να διατηρήσει τον χαρακτήρα του, ως αθλητικό κέντρο, διευρύνοντας 
παράλληλα τους τομείς των αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυχής που 
περιλαμβάνει, οι οποίοι δύνανται αξιοποιούμενοι να του επιτρέπουν την 
δημιουργία εσόδων ώστε να αποσβένει μέρος των λειτουργικών του εξόδων.  

•  Διατήρηση ζωνών προστασίας πρασίνου: Κρίνεται σκόπιμο, να διατηρηθούν και 
να προστατευθούν οι χώροι πρασίνου. Πρόκειται για τις χαρακτηρισμένες δασικές 
εκτάσεις στο βόρειο τμήμα του ακινήτου. Οι θύλακες που προκύπτουν όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω προστατεύονται και δεν λαμβάνουν μέρος στην ανάπτυξη 
του ακινήτου. Εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο ότι η μελλοντική ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του ακινήτου δεν θα γίνει σε βάρος της περιβαλλοντικής του αξίας.  
• Διατήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων: Η περιοχή του ακινήτου 
συμπίπτει με την περιοχή του Δήμου Μυρρινούντος της κλασσικής εποχής. Στην 
διάρκεια της κατασκευής του ιππικού κέντρου βρέθηκαν πάνω από 21 αρχαιολογικοί 
χώροι. Κρίνεται απαραίτητο μέσα από την πρόταση να εξασφαλιστεί η ανάδειξη και 
προστασία των χώρων αυτών. Επίσης, στο επόμενο στάδιο της χωροθέτησης 
επενδυτικού σχεδίου και σύνταξης ΜΠΕ, οι αρχαιολογικοί χώροι θα αποκτήσουν ζώνες 
προστασίας και θα προβλέπονται ελεύθερες διαδρομές ώστε να είναι προσβάσιμοι στο 
ευρύ κοινό.  
• Άρση της μονοδιάστατης λειτουργίας της περιοχής ως ιππικό κέντρο: Ο 
εμπλουτισμός των αθλητικών χρήσεων και της ψυχαγωγίας θα δώσει στο ακίνητο τις 
προοπτικές ανάπτυξης ενός σύγχρονου μητροπολιτικού αθλητικού κέντρου 
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διατηρώντας και ενισχύοντας τον μέχρι σήμερα χαρακτήρα του ως αθλητική 
εγκατάσταση.  
 
4.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 

Η πρόταση χωρικού προορισμού του ακινήτου βασίζεται στα όσα ορίζει ο Ν. 
3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012−2015» και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Β «Πολεοδομική ωρίμανση και 
επενδυτική ταυτότητα Δημοσίων Ακινήτων και λοιπές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της 
Δημόσιας Περιουσίας».  

Η πρόταση αντιμετωπίζει το ακίνητο ως μία ενιαία περιοχή η οποία χωρίζεται σε 
επιμέρους ζώνες. 
Ειδικότερα: 
ΖΩΝΗ Ι: Θεματικό Πάρκο – Αναψυχή 
ΖΩΝΗ ΙΙ: Προστασίας Δασικών Εκτάσεων 
ΖΩΝΗ ΙΙΙ: Πρόσβαση - Στάθμευση 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται βασικά μεγέθη δόμησης και 
κάλυψης που αφορούν στο προτεινόμενο σχέδιο. 
  

ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΑΣΗ 
(τ.μ.) 

ΥΦ. 
ΣΥΝΤ. 

ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΥΦ. 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

(%) 

ΥΦ. 
ΔΟΜΗΣΗ 

(τ.μ.) 

ΝΕΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΔΟΜΗΣΗ 

(τ.μ.) 

ΥΦ. 
ΚΑΛΥΨΗ 

(τ.μ.) 

ΝΕΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΚΑΛΥΨΗ 

(τ.μ.) 

ΝΕΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΥΨΟΣ 
(μ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΤΑΣΗΣ 

(%) 

ΖΩΝΗ Ι 426,517,642 0,15 10 26.099,48 46.916,94*1 29.983,20 63.977,65*2 15*3  72,36 

ΖΩΝΗ ΙΙ 120.424,270 - - - - - - - 20,43 

ΖΩΝΗ ΙΙΙ 42.510,950 - - - - - - - 7,21 

ΣΥΝΟΛΟ 589.452,862    46.916,94  63.977,65  100 
*1 Επομένως η υπολειπόμενη δόμηση είναι: 20.904,97 τ.μ. 
*2 Επομένως η υπολειπόμενη κάλυψη είναι: 34.113,78 τ.μ. 
*3 Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις το μέγιστο ύψος ορίζεται σε 35 μ (ισχύει ήδη στο 
ακίνητο και διατηρείται) 

 
Πίνακας 4.1: Προτεινόμενο ΕΣΧΑΔΑ 

 
Στο χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των ζωνών εντός της 
εξεταζόμενης περιοχής. 
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Εικόνα 4.1: Προτεινόμενο ΕΣΧΑΔΑ – Κατανομή των ζωνών 
 
4.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 
4.3.1 Ζώνη Ι Θεματικού Πάρκου – Αναψυχής 
 

Αποτελεί τη βασική ζώνη ανάπτυξης της περιοχής. Οι όροι δόμησης της 
συγκεκριμένης ζώνης έχουν σκοπό να δώσουν στο ακίνητο τη δυνατότητα ανάπτυξης 
περαιτέρω αθλητικών χρήσεων, χωρίς όμως να αλλοιώσουν τη μέχρι πρότινος 
ταυτότητά του. Για το λόγο αυτό μειώνεται ο συντελεστής δόμησης σε 0,11 και 
αυξάνεται το ποσοστό κάλυψης σε 15%, με σκοπό να θέσει εφικτή την υλοποίηση του 
συντελεστή δόμησης. 

Στη ζώνη αυτή καθορίζεται γενική χρήση γης Θεματικό Πάρκο - Αναψυχή (όπως 
προβλέπεται στο άρθρου 11 παρ. Β σημείο 1 του νόμου 3986/Α/2011 όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4092/12) κατ’ οικονομία και επιτρέπεται:  
α) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών  
β) Κοινωνική πρόνοια  
γ) Γραφεία  
ε) Κατοικία  
στ) Εκπαίδευση  
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις  
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις  
θ) Θρησκευτικοί χώροι  
ι) Περίθαλψη (μόνο για τις χρήσεις του αθλητικού κέντρου)  
ια) Χώροι συνάθροισης κοινού  
ιβ) Εστίαση  
ιγ) Αναψυκτήρια  
ιε) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα)  
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων  
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ιζ) Τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές  
ιη) Ελικοδρόμιο  
κ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του 
ακινήτου. 

 
Δεν επιτρέπονται:  
α) Υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα  
γ) Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί  
δ) Διοίκηση  
ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής  
ιθ) Επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες.  

 
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω χρήσεις είναι συμβατές με τις διατάξεις και τις 

χρήσεις που ορίζει το υπ’ αριθμ. 59 Π.Δ. περί «Κατηγοριών και περιεχομένου χρήσεων 
γης» (ΦΕΚ 114’Α/29.6.2018).  

Τέλος, ειδικά για το ελικοδρόμιο, η ακριβής θέση του θα προκύψει σε 
μεταγενέστερο χρόνο, μετά από σύνταξη ειδικής μελέτης στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αίτησης και χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, σύμφωνα με το Π.Δ. 
19/2009 - ΦΕΚ 35/Α'/3.3.2009 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, λειτουργία και 
εκμετάλλευση ελικοδρομίων».  

 
4.3.2 Ζώνη ΙΙ Προστασίας Δασικών Εκτάσεων 

 
Ορίζονται ως περιοχή προστασίας τα εγκλωβισμένα τμήματα χαρακτηρισμένων 

δασικών εκτάσεων στο βόρειο τμήμα του ακινήτου και τα οποία δημιουργούν 
σημαντικούς και ενδιαφέροντες θύλακες πρασίνου εντός της κύριας αναπτυξιακής 
ζώνης. Σε αυτήν επιτρέπονται οι ενέργειες και δράσεις που προκύπτουν από το 
διαχειριστικό σχέδιο που προτείνεται στην ΣΜΠΕ.  

Στη ζώνη αυτή δεν επιτρέπεται η δόμηση και εντάσσεται στο σχέδιο ανάπτυξης 
του ακινήτου υποχρεωτικά ως ζώνη προστασίας. 

 
 
4.3.3 Ζώνη ΙΙΙ Πρόσβασης – Στάθμευσης 
 

Η ζώνη λειτουργεί αποκλειστικά ως οδικό δίκτυο και χώρος στάθμευσης, 
αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη χρήση. Επιπλέον δεν επιτρέπονται μόνιμες 
κατασκευές εντός της ζώνης. 

 
 

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

5.1 Προτάσεις κατευθύνσεων και μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και 
αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων του ΕΣΧΑΔΑ Ολυμπιακού Ιππικού 
Κέντρου Μαρκόπουλου στο περιβάλλον 

 
 

Στην περιοχή εφαρμογής του ΕΣΧΑΔΑ εντάσσεται τμήμα του έργου: «Ολυμπιακό 
Ιππικό Κέντρο και Ιππόδρομος Αθηνών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
Ανατολικής Αττικής», για το οποίο έχουν εγκριθεί αρχικά περιβαλλοντικοί όροι με την 
ΚΥΑ 109173/11.11.1999, οι οποίοι έχουν ανανεωθεί με την ΥΑ 203633/21.9.2011 
(αφορά στο υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του 
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Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου») και έχουν τελικά ανανεωθεί και 
τροποποιηθεί με την ΥΑ 201437/27.8.2012. 

Οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν ήδη εκδοθεί για τα έργα που περιλαμβάνονται 
εντός των ορίων της άμεσης περιοχής μελέτης, συνεχίζουν να ισχύουν και πρέπει να 
εφαρμόζονται.  
 

Αναλυτικά για την πρόληψη, τον περιορισμό και αντιμετώπιση των δυσμενών 
επιπτώσεων του ΕΣΧΑΔΑ Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου στο 
περιβάλλον προτείνονται τα εξής: 

• Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι  οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της 
ατμόσφαιρας που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις (ΚΥΑ 
14122/549/Ε103/24.3.11 -ΦΕΚ 488/Β/30.3.11, «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 
την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.07 - 
ΦΕΚ 920/Β/8.6.07. 

• Για τα υγρά απόβλητα πρέπει να τηρούνται τα όρια διάθεσης που αναφέρονται 
στις οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις και στην ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 
354/Β/8-3-2011) και τις τροποποιήσεις αυτής με την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ 
2220/Β/9-9-2013). 

• Όλες οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που υφίστανται και όσες 
κατασκευαστούν με βάση το Σχέδιο, θα εξυπηρετούνται από την «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του 
Ιπποδρόμου», η οποία έχει χωροθετηθεί εκτός γηπέδου εφαρμογής ΕΣΧΑΔΑ, 
αλλά είναι ιδιοκτησία του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών, εντός του όμορου 
οικοπέδου του ΟΔΙΕ. Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο έργο βρίσκονται ήδη 
σε ισχύ εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (ΥΑ 203633/21.9.2011 για το 
υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Ολυμπιακού 
Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου» που έχουν ανανεωθεί και τροποποιηθεί 
με την ΥΑ 201437/27.8.2012). 

• Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα πραγματοποιείται, μετά από 
επανάχρησή τους, στο μέγιστο βαθμό. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται μελέτη 
επανάχρησης και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. Η περιοχή του 
ελικοδρομίου, εντός των ορίων της άμεσης περιοχής μελέτης, θα αξιοποιηθεί και 
ως πεδίο διάθεσης των επεξεργασμένων αυτών λυμάτων.  

• Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων που θα ακολουθήσουν το Σχέδιο 
ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 
37393/2028/29.9.03 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.03), όπως αυτή  έχει τροποποιηθεί µε 
την ΚΥΑ 9272/471/2.3.07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07). 

• Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου και των τεχνικών μελετών των 
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνει προσπάθεια, η διάταξη 
των έργων μέσα στο ανάγλυφο της περιοχής να γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η ανάγκη εκσκαφών και επιχώσεων, με αξιοποίηση των 
υφισταμένων κλίσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας των επί μέρους 
μονάδων. 

• Η επιλογή οικοδομικών υλικών, χρωμάτων και εν γένει η αισθητική διαμόρφωση 
των κτιρίων και εγκαταστάσεων πρέπει να εντάσσεται «διακριτικά» στο 
υφιστάμενο ήπιο φυσικό τοπίο. 

• Για την αποφυγή επιπτώσεων στην αισθητική του τοπίου, η χωροθέτηση των 
προσωρινών εγκαταστάσεων για την κατασκευή των κτιριακών και λοιπών 
έργων (εργοταξιακοί χώροι, χώρο προσωρινής απόθεσης αδρανών, 
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προετοιμασίας σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος κ.λπ.), πρέπει να γίνει εντός 
της περιοχής του έργου.  Στις θέσεις, που θα επιλεγούν για τη χωροθέτηση των 
προσωρινών εγκαταστάσεων (εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης αδρανών 
κλπ), θα προηγηθεί δοκιμαστική έρευνα. 

• Πριν από  την έναρξη των εργασιών κατασκευής των έργων που θα 
ακολουθήσουν το Σχέδιο, θα πρέπει να εξετασθεί από την αρμόδια τοπική 
δασική υπηρεσία, ο χαρακτήρας της έκτασης καθώς και η δυνατότητα έγκρισης 
επέμβασης εφόσον θα πρόκειται για έκταση υπαγομένη στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός 
περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η 
απαιτούμενη από το Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4280/2014 
(ΦΕΚ 159Α΄/8.8.2014) έγκριση επέμβασης. 

• Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την διατήρηση της υγιούς 
υφιστάμενης βλάστησης στις περιοχές που δεν είναι απαραίτητη η 
απομάκρυνση της για την κατασκευή των έργων του προτεινόμενου 
Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. Επίσης, μετά το πέρας της κατασκευής θα φυτευτούν κατά το 
δυνατόν όλες οι διαθέσιμες επιφάνειες. Στην κατεύθυνση αυτή θα εκπονηθούν οι 
απαραίτητες φυτοτεχνικές μελέτες. Γι’ αυτό τον σκοπό θα επιλεγούν είδη 
χλωρίδας τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες. 
Ειδικά για τις περιοχές δασικής προστασίας (Ζώνες ΙΙ), προτείνεται ο 
εμπλουτισμός τους μέσω πρόσθετης δενδροφύτευσης. 

• Κατά την λειτουργία των έργων του προτεινόμενου Σχεδίου θα 
πραγματοποιείται τακτική συντήρηση της υφιστάμενης βλάστησης που φύεται 
στην περιοχή εφαρμογής και των νέων φυτεύσεων που θα πραγματοποιηθούν. 

• Πρέπει να υλοποιηθούν και ολοκληρωθούν τα αναγκαία έργα διευθέτησης της 
κοίτης των 2 ρεμάτων φυσικής απορροής της περιοχής μελέτης ώστε να 
περιορισθούν οι εκτάσεις κατάληψης πλημμυρικών παροχών. 

• Για λόγους όχι μόνον προστασίας της παρόχθιας βλάστησης, αλλά και 
διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας αποστράγγισης των δύο ρεμάτων της 
άμεσης περιοχής μελέτης, πρέπει να αποφευχθεί η χωροθέτηση προσωρινών 
εγκαταστάσεων κατασκευής έργων (εργοτάξια, χώροι προσωρινής απόθεσης 
αδρανών, προετοιμασίας σκυροδέματος, ασφαλτομίγματα κτλ) εντός των 
περιοχών κατάληψης πλημμυρικών παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται 
από τις μελέτες της ΕΥΔΑΠ. 

• Πρόληψη της ρύπανσης και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων: 
Μέτρα που εστιάζονται χρονικά στη φάση κατασκευής των έργων με στόχο την 
αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Η 
εξειδίκευση ως προς τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ΜΠΕ των επιμέρους έργων.  

• Κατά τη φάση κατασκευής των έργων του προτεινόμενου Σχεδίου θα απαιτηθεί 
η τήρηση των κανόνων της ορθής εργοταξιακής πρακτικής. Ειδικότερα 
προβλέπεται βελτιστοποίηση ισοζυγίου χωματισμών, κατάλληλη διάθεση 
περισσειών και πρόληψη της ρύπανσης από τις εργασίες κατασκευής. 

• Οι πάσης φύσεως εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των έργων διευθέτησης 
των ρεμάτων) θα γίνουν υπό την εποπτεία της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων, την οποία ο κύριος των έργων που θα ακολουθήσουν 
το Σχέδιο οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα τουλάχιστον πριν την 
έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση που εντοπισθούν αρχαιολογικά ευρήματα, 
θα πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα. Γενικά, πρέπει να τηρούνται όλες οι 
διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς», ενώ σε περίπτωση εντοπισμού ή αποκάλυψης 
αρχαιοτήτων κατά την πρόοδο των εργασιών, οι εργασίες θα πρέπει να 
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διακοπούν αμέσως προκειμένου να διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, από 
τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των έργων, μετά 
την κατά νόμο γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου 
Πολιτισμού. 

• Ειδικά μέτρα πρόληψης πρέπει να εφαρμόζονται για τη στρωμνή, στους χώρους 
παραμονής των αλόγων. Συγκεκριμένα: Σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου των 
στάβλων θα υπάρχει διαρκής στρωμνή σε ικανό πάχος (άνω των 2cm),  ώστε 
να συγκρατεί  τα περιττώματα και ούρα των ζώων. Η ως άνω στρωμνή θα 
απομακρύνεται καθημερινά σε ειδικό χώρο ή χώρους για ξήρανση-χώνευσή της. 
Ο χώρος εναπόθεσης για χώνευση της στρωμνής θα ευρίσκεται πλησίον της ή 
των περιοχών των στάβλων και μακράν των χώρων παραμονής των φιλίππων, 
θα διαθέτει τσιμεντένιο δάπεδο και κατάλληλο σύστημα για τον έλεγχο 
ανεξέλεγκτης εισόδου ομβρίων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τη 
διαδικασία επεξεργασίας. Μετά την πλήρη χώνευση της στρωμνής, αυτή θα 
διατίθεται ως λίπασμα - βελτιωτικό εδάφους ή επεξεργασμένη με άλλη 
κατάλληλη υγειονομικά και περιβαλλοντικά μέθοδο. Στην περίπτωση της 
διάθεσης της στρωμνής ως λιπάσματος - βελτιωτικού του εδάφους, αυτή θα 
γίνεται με άροση, ανάμιξη με το χώμα ύστερα από ανάλυσή του, για τον 
υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας ανά στρέμμα. Τα στερεά απόβλητα 
από το καθάρισμα των ίππων (τρίχες, περιττώματα) θα αναμιγνύονται με την 
στρωμνή. 

• Για την εξοικονόμηση νερού από τους χρήστες των εγκαταστάσεων, λαμβάνεται 
από το στάδιο του σχεδιασμού μέριμνα προς αξιοποίηση των κατάλληλων 
σχετικών μεθόδων και τεχνικών. 

• Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με κατάλληλη επιλογή 
θέσης και διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων, μονώσεις υψηλής απόδοσης, 
μείωση απωλειών στις εισόδους - εξόδους κ.ά. 

• Εφαρμογή αρχών και τεχνικών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε οι τοπικές 
μικροκλιματικές συνθήκες και το πράσινο να συμβάλουν κατά το δυνατόν 
περισσότερο στη ρύθμιση με φυσικό τρόπο των εσωτερικών συνθηκών στα 
κτίρια.  

• Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων μείωσης της 
ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη λειτουργία των κτιρίων, όπως η ανταλλαγή 
θερμότητας με το έδαφος (γεωκλιματισμός), η «πράσινη» στέγη κ.ά. 

• Ηλεκτρομηχανολογικές επιλογές που χαρακτηρίζονται από μεγιστοποίηση της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας, όπως δυνατότητα κλιματισμού μόνο με 
εξωτερικό αέρα, αυξημένοι συντελεστές απόδοσης στις κεντρικές κλιματιστικές 
μονάδες, αξιοποίηση δυναμικής ενέργειας στους υδραυλικούς ανελκυστήρες 
κ.ά. 

 
5.2 Προτάσεις για την παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον 
 

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου», θα γίνεται με σειρά δεικτών 
ποσοτικών και ποιοτικών. Οι δείκτες που προτείνονται για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της εφαρμογής του Σχεδίου κατανέμονται ανά περιβαλλοντικό μέσο ως 
εξής: 
 
Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα – Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά 
1. Προστασία/ διατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας – Δείκτης: Έκταση και 

Κατάσταση ειδών χλωρίδας 
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Έδαφος  
2. Μείωση της παραγωγής αστικών απορριμμάτων - Δείκτης: Kg 

απορριμμάτων/επισκέπτη ή κάτοικο/ημέρα 
 
Ενέργεια – Ατμοσφαιρική ρύπανση  
3. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας - Δείκτης: Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων 
 
Υδατικοί πόροι 
4. Μείωση της κατανάλωσης νερού για άρδευση - Δείκτης: m3 κατανάλωσης νερού για 

άρδευση/στρέμμα/έτος 
 
Το σύνολο των δεικτών θεωρείται αντιπροσωπευτικό για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του προγράμματος, καθώς εστιάζει στα περιβαλλοντικά μέσα 
(βιοποικιλότητα, έδαφος, ενέργεια, ατμόσφαιρα, υδατικοί πόροι) που επηρεάζονται 
άμεσα από την πραγματοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 
 
Υγρά απόβλητα 
5. Κατά την λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων θα υλοποιείται 
Πρόγραμμα Παρακολούθησης, στα πλαίσια του οποίου: 

• θα παρακολουθούνται οι παράμετροι λειτουργίας της μονάδας και θα 
καταγράφονται για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος. 

• θα αξιολογείται η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων στην εκροή, βάσει 
των τιμών του BOD5, COD, TSS και TN και θα τηρούνται τα όρια εκροής όπως 
ορίζονται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Κ.Υ.Α. Αριθ. ΟΙΚ. 5673/400, ΦΕΚ 192 Β΄ 
1997). Στην εν λόγω Οδηγία ορίζεται ο ανώτατος επιτρεπτός δειγμάτων που 
αποκλίνουν σε σχέση με τον αριθμό δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια ενός έτους.  

Πριν την διάθεση των επεξεργασμένων εκροών της εγκατάστασης στον τελικό 
αποδέκτη θα ελέγχεται κατά πόσο τηρούνται τα όρια εκροής, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται, οι εκροές θα υφίστανται περαιτέρω 
επεξεργασία στις μονάδες της εγκατάστασης.   
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 
θετική ψήφο επί της αναφερομένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, επισημαίνοντας τα κάτωθι:  

 
«Συμπληρωματικά των κατευθύνσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος να ληφθούν  

υπόψη: 
• οι απόψεις του Δ.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως αυτές ήθελε 

διατυπωθούν 
• καθώς και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής 

ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) ΦΕΚ 2693/Β‘/6-7-2018 και 
ειδικότερα η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Περιοχή των 
Μεσογείων» (GR06RAK0003), στην προοπτική σύνταξης σχεδίων αντιμετώπισης 
έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα.» 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) 
«Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου», σύμφωνα με τις κάτωθι παρατηρήσεις- 
επισημάνσεις και τα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των 
δυσμενών επιπτώσεων του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου 
στο περιβάλλον : 

 
➢ Στην περιοχή εφαρμογής του ΕΣΧΑΔΑ εντάσσεται τμήμα του έργου: 

«Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και Ιππόδρομος Αθηνών του Δήμου Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Ανατολικής Αττικής», για το οποίο έχουν εγκριθεί αρχικά περιβαλλοντικοί 
όροι με την ΚΥΑ 109173/11.11.1999, οι οποίοι έχουν ανανεωθεί με την ΥΑ 
203633/21.9.2011 (αφορά στο υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου») και έχουν τελικά 
ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την ΥΑ 201437/27.8.2012. 

 
➢ Οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν ήδη εκδοθεί για τα έργα που 

περιλαμβάνονται εντός των ορίων της άμεσης περιοχής μελέτης, συνεχίζουν να 
ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται.  

 
➢ Αναλυτικά για την πρόληψη, τον περιορισμό και αντιμετώπιση των δυσμενών 

επιπτώσεων του ΕΣΧΑΔΑ Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου στο 
περιβάλλον προτείνονται τα εξής: 

• Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι  οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της 
ατμόσφαιρας που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις (ΚΥΑ 
14122/549/Ε103/24.3.11 -ΦΕΚ 488/Β/30.3.11, «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα 
για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.07 - 
ΦΕΚ 920/Β/8.6.07. 

• Για τα υγρά απόβλητα πρέπει να τηρούνται τα όρια διάθεσης που αναφέρονται 
στις οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις και στην ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 
354/Β/8-3-2011) και τις τροποποιήσεις αυτής με την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ 
2220/Β/9-9-2013). 

• Όλες οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που υφίστανται και όσες 
κατασκευαστούν με βάση το Σχέδιο, να εξυπηρετούνται από την «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του 
Ιπποδρόμου», η οποία έχει χωροθετηθεί εκτός γηπέδου εφαρμογής ΕΣΧΑΔΑ, 
αλλά είναι ιδιοκτησία του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών, εντός του όμορου 
οικοπέδου του ΟΔΙΕ. Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο έργο βρίσκονται ήδη 
σε ισχύ εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (ΥΑ 203633/21.9.2011 για το 
υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Ολυμπιακού 
Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου» που έχουν ανανεωθεί και τροποποιηθεί 
με την ΥΑ 201437/27.8.2012).  

• Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων να πραγματοποιείται, μετά από 
επαναχρήση τους, στο μέγιστο βαθμό. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται 
μελέτη επανάχρησης και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. Η περιοχή του 
ελικοδρομίου, εντός των ορίων της άμεσης περιοχής μελέτης, να αξιοποιηθεί 
και ως πεδίο διάθεσης των επεξεργασμένων αυτών λυμάτων.  

• Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων που θα ακολουθήσουν το Σχέδιο 
ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 
37393/2028/29.9.03 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.03), όπως αυτή  έχει τροποποιηθεί µε 
την ΚΥΑ 9272/471/2.3.07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07). 

• Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου και των τεχνικών μελετών των 
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνει προσπάθεια, η διάταξη 
των έργων μέσα στο ανάγλυφο της περιοχής να γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η ανάγκη εκσκαφών και επιχώσεων, με αξιοποίηση των 
υφισταμένων κλίσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας των επί 
μέρους μονάδων. 

• Η επιλογή οικοδομικών υλικών, χρωμάτων και εν γένει η αισθητική διαμόρφωση 
των κτιρίων και εγκαταστάσεων πρέπει να εντάσσεται «διακριτικά» στο 
υφιστάμενο ήπιο φυσικό τοπίο. 

• Για την αποφυγή επιπτώσεων στην αισθητική του τοπίου, η χωροθέτηση των 
προσωρινών εγκαταστάσεων για την κατασκευή των κτιριακών και λοιπών 
έργων (εργοταξιακοί χώροι, χώρο προσωρινής απόθεσης αδρανών, 
προετοιμασίας σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος κ.λπ.), πρέπει να γίνει εντός 
της περιοχής του έργου.  Στις θέσεις, που θα επιλεγούν για τη χωροθέτηση των 
προσωρινών εγκαταστάσεων (εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης αδρανών 
κλπ), να προηγηθεί δοκιμαστική έρευνα. 

• Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής των έργων που θα 
ακολουθήσουν το Σχέδιο, θα πρέπει να εξετασθεί από την αρμόδια τοπική 
δασική υπηρεσία, ο χαρακτήρας της έκτασης καθώς και η δυνατότητα έγκρισης 
επέμβασης εφόσον θα πρόκειται για έκταση υπαγομένη στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός 
περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η 
απαιτούμενη από το Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4280/2014 
(ΦΕΚ 159Α΄/8.8.2014) έγκριση επέμβασης. 
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• Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την διατήρηση της υγιούς 
υφιστάμενης βλάστησης στις περιοχές που δεν είναι απαραίτητη η 
απομάκρυνση της για την κατασκευή των έργων του προτεινόμενου 
Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. Επίσης, μετά το πέρας της κατασκευής να φυτευτούν κατά το 
δυνατόν όλες οι διαθέσιμες επιφάνειες. Στην κατεύθυνση αυτή να εκπονηθούν 
οι απαραίτητες φυτοτεχνικές μελέτες. Γι’ αυτό τον σκοπό να επιλεγούν είδη 
χλωρίδας τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες. 
Ειδικά για τις περιοχές δασικής προστασίας (Ζώνες ΙΙ), προτείνεται ο 
εμπλουτισμός τους μέσω πρόσθετης δενδροφύτευσης. 

• Κατά την λειτουργία των έργων του προτεινόμενου Σχεδίου να 
πραγματοποιείται τακτική συντήρηση της υφιστάμενης βλάστησης που φύεται 
στην περιοχή εφαρμογής και των νέων φυτεύσεων που θα πραγματοποιηθούν. 

• Πρέπει να υλοποιηθούν και ολοκληρωθούν τα αναγκαία έργα διευθέτησης της 
κοίτης των 2 ρεμάτων φυσικής απορροής της περιοχής μελέτης ώστε να 
περιορισθούν οι εκτάσεις κατάληψης πλημμυρικών παροχών. 

• Για λόγους όχι μόνον προστασίας της παρόχθιας βλάστησης, αλλά και 
διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας αποστράγγισης των δύο ρεμάτων της 
άμεσης περιοχής μελέτης, πρέπει να αποφευχθεί η χωροθέτηση προσωρινών 
εγκαταστάσεων κατασκευής έργων (εργοτάξια, χώροι προσωρινής απόθεσης 
αδρανών, προετοιμασίας σκυροδέματος, ασφαλτομίγματα κτλ) εντός των 
περιοχών κατάληψης πλημμυρικών παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται 
από τις μελέτες της ΕΥΔΑΠ. 

• Πρόληψη της ρύπανσης και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων: 
Μέτρα που εστιάζονται χρονικά στη φάση κατασκευής των έργων με στόχο την 
αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Η 
εξειδίκευση ως προς τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού να 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ΜΠΕ των επιμέρους έργων.  

• Κατά τη φάση κατασκευής των έργων του προτεινόμενου Σχεδίου να 
απαιτηθεί η τήρηση των κανόνων της ορθής εργοταξιακής πρακτικής. 
Ειδικότερα προβλέπεται βελτιστοποίηση ισοζυγίου χωματισμών, κατάλληλη 
διάθεση περισσειών και πρόληψη της ρύπανσης από τις εργασίες κατασκευής. 

• Οι πάσης φύσεως εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των έργων διευθέτησης 
των ρεμάτων) να γίνουν υπό την εποπτεία της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων, την οποία ο κύριος των έργων που θα ακολουθήσουν 
το Σχέδιο οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα τουλάχιστον πριν την 
έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση που εντοπισθούν αρχαιολογικά ευρήματα, 
να πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα. Γενικά, πρέπει να τηρούνται όλες οι 
διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 
της πολιτιστικής κληρονομιάς», ενώ σε περίπτωση εντοπισμού ή αποκάλυψης 
αρχαιοτήτων κατά την πρόοδο των εργασιών, οι εργασίες θα πρέπει να 
διακοπούν αμέσως προκειμένου να διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, από 
τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των έργων, μετά 
την κατά νόμο γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου 
Πολιτισμού. 

• Ειδικά μέτρα πρόληψης πρέπει να εφαρμόζονται για τη στρωμνή, στους 
χώρους παραμονής των αλόγων. Συγκεκριμένα: Σε όλη την επιφάνεια του 
δαπέδου των στάβλων να υπάρχει διαρκής στρωμνή σε ικανό πάχος (άνω των 
2cm),  ώστε να συγκρατεί  τα περιττώματα και ούρα των ζώων. Η ως άνω 
στρωμνή να απομακρύνεται καθημερινά σε ειδικό χώρο ή χώρους για ξήρανση-
χώνευσή της. Ο χώρος εναπόθεσης για χώνευση της στρωμνής να ευρίσκεται 
πλησίον της ή των περιοχών των στάβλων και μακράν των χώρων παραμονής 
των φιλίππων, να διαθέτει τσιμεντένιο δάπεδο και κατάλληλο σύστημα για τον 
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έλεγχο ανεξέλεγκτης εισόδου ομβρίων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν 
δυσμενώς τη διαδικασία επεξεργασίας. Μετά την πλήρη χώνευση της 
στρωμνής, αυτή να διατίθεται ως λίπασμα - βελτιωτικό εδάφους ή 
επεξεργασμένη με άλλη κατάλληλη υγειονομικά και περιβαλλοντικά μέθοδο. 
Στην περίπτωση της διάθεσης της στρωμνής ως λιπάσματος - βελτιωτικού του 
εδάφους, αυτή να γίνεται με άροση, ανάμιξη με το χώμα ύστερα από ανάλυσή 
του, για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας ανά στρέμμα. Τα στερεά 
απόβλητα από το καθάρισμα των ίππων (τρίχες, περιττώματα) να 
αναμιγνύονται με την στρωμνή. 

• Για την εξοικονόμηση νερού από τους χρήστες των εγκαταστάσεων, να 
λαμβάνεται από το στάδιο του σχεδιασμού μέριμνα προς αξιοποίηση των 
κατάλληλων σχετικών μεθόδων και τεχνικών. 

• Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με κατάλληλη επιλογή 
θέσης και διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων, μονώσεις υψηλής απόδοσης, 
μείωση απωλειών στις εισόδους - εξόδους κ.ά. 

• Εφαρμογή αρχών και τεχνικών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε οι τοπικές 
μικροκλιματικές συνθήκες και το πράσινο να συμβάλουν κατά το δυνατόν 
περισσότερο στη ρύθμιση με φυσικό τρόπο των εσωτερικών συνθηκών στα 
κτίρια.  

• Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων μείωσης της 
ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη λειτουργία των κτιρίων, όπως η ανταλλαγή 
θερμότητας με το έδαφος (γεωκλιματισμός), η «πράσινη» στέγη κ.ά. 

• Ηλεκτρομηχανολογικές επιλογές που χαρακτηρίζονται από μεγιστοποίηση της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας, όπως δυνατότητα κλιματισμού μόνο με 
εξωτερικό αέρα, αυξημένοι συντελεστές απόδοσης στις κεντρικές κλιματιστικές 
μονάδες, αξιοποίηση δυναμικής ενέργειας στους υδραυλικούς ανελκυστήρες 
κ.ά. 

 
➢ Προτάσεις για την παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον 
 

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. 
«Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου», να γίνεται με σειρά δεικτών ποσοτικών 
και ποιοτικών. Οι δείκτες που προτείνονται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
εφαρμογής του Σχεδίου κατανέμονται ανά περιβαλλοντικό μέσο ως εξής: 
 
Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα – Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά 
1. Προστασία/ διατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας – Δείκτης: Έκταση και 

Κατάσταση ειδών χλωρίδας 
 
Έδαφος  
2. Μείωση της παραγωγής αστικών απορριμμάτων - Δείκτης: Kg 

απορριμμάτων/επισκέπτη ή κάτοικο/ημέρα 
 
Ενέργεια – Ατμοσφαιρική ρύπανση  
3. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας - Δείκτης: Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων 
 
Υδατικοί πόροι 
4. Μείωση της κατανάλωσης νερού για άρδευση - Δείκτης: m3 κατανάλωσης νερού για 

άρδευση/στρέμμα/έτος 
 



 23 

Το σύνολο των δεικτών θεωρείται αντιπροσωπευτικό για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του προγράμματος, καθώς εστιάζει στα περιβαλλοντικά μέσα 
(βιοποικιλότητα, έδαφος, ενέργεια, ατμόσφαιρα, υδατικοί πόροι) που επηρεάζονται 
άμεσα από την πραγματοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 
 
Υγρά απόβλητα 
5. Κατά την λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων να υλοποιείται 
Πρόγραμμα Παρακολούθησης, στα πλαίσια του οποίου: 

• να παρακολουθούνται οι παράμετροι λειτουργίας της μονάδας και να 
καταγράφονται για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος. 

• να αξιολογείται η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων στην εκροή, βάσει 
των τιμών του BOD5, COD, TSS και TN και να τηρούνται τα όρια εκροής όπως 
ορίζονται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Κ.Υ.Α. Αριθ. ΟΙΚ. 5673/400, ΦΕΚ 192 Β΄ 
1997). Στην εν λόγω Οδηγία ορίζεται ο ανώτατος επιτρεπτός δειγμάτων που 
αποκλίνουν σε σχέση με τον αριθμό δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια ενός έτους.  

Πριν την διάθεση των επεξεργασμένων εκροών της εγκατάστασης στον τελικό 
αποδέκτη να ελέγχεται κατά πόσο τηρούνται τα όρια εκροής, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται, οι εκροές να υφίστανται περαιτέρω 
επεξεργασία στις μονάδες της εγκατάστασης.   

 
➢ Συμπληρωματικά των ανωτέρω παρατηρήσεων-κατευθύνσεων να ληφθούν  
υπόψη: 

• οι απόψεις του Δ.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως αυτές ήθελε 
διατυπωθούν, 

• τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) ΦΕΚ 2693/Β‘/6-7-2018 και ειδικότερα η 
Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Περιοχή των Μεσογείων» 
(GR06RAK0003), στην προοπτική σύνταξης σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων 
φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα»,   

• η επισήμανση ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του 
Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου θα πρέπει να αναβαθμιστεί διότι ο 
θεωρητικός πληθυσμός του χώρου θα αυξηθεί λόγω της μεγαλύτερης δόμησης που 
θα πραγματοποιηθεί. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Βασιλάκη, Μ. Κουκά, Α. 
Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
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