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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

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 11η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 110/2020 

Σήμερα 01/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. 
Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 437560/25-6-2020 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 25/6/2020 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 1ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «Μαρίνας 
Βουλιαγμένης», η οποία βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του 
Λαιμού Βουλιαγμένης, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα έξι 
(76) παρόντων επί συνόλου εκατό (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και οι μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
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Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, 
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία 
(Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας 
Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς 
Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, 
Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), 
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη 
Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου 
Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας 
(Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, 
Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης 
Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Το μέλος του Π.Σ. κ. Αναστασοπούλου Στυλιανή. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στην Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ε. Κοσμίδη και στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. 
Παπαδάκη, οι οποίοι θέτουν υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 387069/11-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της 
υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με 
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την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. 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) 

4. 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» 

5. Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

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

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

8. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν3982/11 (ΦΕΚ143/Α΄/2011) 

9. Το Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

10. Τους Ν4042/12 και 4685/20 ως άνω, ως προς τις αναφορές τους στα εδάφια της ΚΥΑ 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» που την 
καταργούν 

11. 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» 

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

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

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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14. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με 
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών κλπ» 

15. 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» 

16. 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» 

17. 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 συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

18. 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». 

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 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». 

22. 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» 

23.  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. 

24. Το Ν3937/11 (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 
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«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) 

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

26. Το Ν 2971/01 (ΦΕΚ285/Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 
27. 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» 

28. 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» 

29. 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 

30. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 13727/727/03 (ΦΕΚ1087Β/5-08-03) περί ‘Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς 
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα….’. 

24. Τις διατάξεις της 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) όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ οικ. 
191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9.9.2013) κλπ και ισχύει.  

31. Την ΥΑ8315.2/02/07 (ΦΕΚ202/Β΄/07) περί Κατάταξης Λιμένων 
32. Το Ν2160/93 (ΦΕΚ118/α΄/19-7-1993) περί ρυθμίσεων για τον τουρισμό και άλλες 

διατάξεις 
33. Το Ν3105/03 (ΦΕΚ29/Α΄/10-2-2003) περί τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις 
34. Το Ν4582/18 (ΦΕΚ208/Α΄/11-12-2018) θεματικός τουρισμός ειδικές μορφές 

τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στο τομέα του 
τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης- Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας 
και άλλες διατάξεις  

35. Το με ΑΠ:273165/29-4-2020 Περιφερειακού Συμβουλίου/ Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΠ:273176/29-4-20 Δ/νσής μας) διαβιβαστικό μετά συνημμένου του με 
ΑΠ:272984/29-4-20 εγγράφου ενημέρωσης δημοσίευσης (ΑΠ:272987/29-4-20 Δ/νσής 
μας) και του με ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26580/1379/10-03-2020 Δ/νσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΥΠΕΝ) και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με θέμα: «Μαρίνα 
Βουλιαγμένης» 

36. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη, σχέδιο με θέμα: «Γεωγραφική Θέση Έργου», 
με αριθμ 378-ΜΠΕ-1, σε κλίμακα 1:500.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:15.000, με 
ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019, υπό Νικόλαου Φλώριου, MARNET Ανώνυμη Τεχνική 
Εταιρία 

37. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη, σχέδιο με θέμα: «Γενική Διάταξη Έργων – 
Κατάληψη Λιμενολεκάνης», με αριθμ 378-ΜΠΕ-2, σε κλίμακα 1:1.000, με ημερομηνία 
Σεπτέμβριος 2019, υπό Νικόλαου Φλώριου, MARNET Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία 

38. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη, σχέδιο με θέμα: «Θεσμοθετημένες Χρήσεις 
Γης – Καθεστώς Προστασίας Δ.Ε. Βουλιαγμένης», με αριθμ 378-ΜΠΕ-3, σε κλίμακα 
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1:5.000, με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019, υπό Νικόλαου Φλώριου, MARNET 
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία 

39. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη, σχέδιο με θέμα: «Υφιστάμενες Χρήσεςι Γης», 
με αριθμ 378-ΜΠΕ-4, σε κλίμακα 1:5.000, με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019, υπό 
Νικόλαου Φλώριου, MARNET Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία 

40. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη, σχέδιο με θέμα: «Σχηματική Απεικόνιση 
Εγκαταστάσεων Χερσαίας Ζώνης», με αριθμ 378-ΜΠΕ-4, σε κλίμακα 1:5.000, με 
ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019, υπό Νικόλαου Φλώριου, MARNET Ανώνυμη Τεχνική 
Εταιρία 

41. Τη συνημμένη στην (35) σχετική μελέτη, μη τεχνική περίληψη με ημερομηνία 
Σεπτέμβριος 2019 

42. Το ΠΔ 6 Ιουνίου 2019 (ΦΕΚ320/Δ΄/13-6-19) με θέμα: «Έγκριση γενικού σχεδιασμού 
μαρίνας Βουλιαγμένης» 

43. Την με ΑΠ:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/161156/113658/3602/213/12-4-2018 
(ΑΔΑ:ΩΗΤΛ4653Π4-ΣΗΞ) με θέμα: «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου «Μαρίνα Βουλιαγμένης», Δ.Ε. Βουλιαγμένης, Δήμου 
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής» 

44. Τη συνημμένη στην (35) σχετική μελέτη, Στρατηγική Φυτεύσεων Μαρίνας 
Βουλιαγμένης 

45. Τη συνημμένη στην (35) σχετική μελέτη, Μελέτη Κυκλοφοριακής Θεώρησης «Μαρίνα 
Βουλιαγμένης» (Αστήρ μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.Α.Σ.) 

46. Τη συνημμένη στην (35) σχετική μελέτη, Αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων 
από την υλοποίηση των νέων έργων της Μαρίνας Βουλιαγμένης στα πλαίσια των 
προβλέψεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ  

47. Τη συνημμένη στην (35) σχετική μελέτη, Κατηγορίες αποβλήτων πλοίων Μαρίνας 
Βουλιαγμένης 

48. Την με ΑΠ:014/2020/28-05-2020 επιστολή της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών 
(ΑΠ:354733/1-6-2020 Δ/νσής μας) με θέμα: «Μαρίνα Βουλιαγμένης 10 Ερωτήματα 
για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δεν απαντήθηκαν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο» 

49. Τη με αριθμ 166/2020/18Μαΐου 2020 (ΑΔΑ!ΩΓΗΤΩΨ2-ΗΙΙ) Δημοτικού Συμβουλίου Β-
Β-Β, Απόφασης (ΑΠ:348198/29-5-20 Δ/νσης μας) 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (35) σχετική μελέτη 
που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στη «Μαρίνα Βουλιαγμένης» η οποία 
βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης, στο 
Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα εξετάζει την 
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών και χερσαίων υποδομών του 
τουριστικού λιμένα καθώς και τη λειτουργία του. 

 
Η μελέτη η οποία απεστάλη από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), όπως παρουσιάζεται στο (35) σχετικό 
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. 
 
 
ii. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο 

Η χρήση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Βουλιαγμένης έχει εκμισθωθεί στην Α.Ε.Α.Σ. 
«ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», εγγυήτρια της οποίας 
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είναι η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., μετά από σχετικό πλειοδοτικό 
διαγωνισμό που διενήργησε η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) Α.Ε. Η σχετική 
σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη με την ΕΤΑΔ στις 31.10.2012. 

Η μαρίνα χωροθετείται στα πλαίσια των προβλέψεων του άρθρου 31 του Ν.2160/93 
όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω νόμου, η χωροθέτηση της 
Μαρίνας Βουλιαγμένης γίνεται σε δύο στάδια δεδομένου ότι βρίσκεται εντός της 
παραλιακής ζώνης της Αττικής, μερικώς εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και 
διαθέτει χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ. Στα πλαίσια του πρώτου σταδίου 
χωροθέτησης της Μαρίνας Βουλιαγμένης εκδόθηκε το από 06.06.2019 Π.Δ. (ΦΕΚ 
320/Δ/13.06.2019), με το οποίο εγκρίθηκε ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας και τέθηκαν 
κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το πλαίσιο για το 
σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Με το από 06.06.2019 Π.Δ. εγκρίθηκαν τα 
όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, με το εμβαδόν της πρώτης να είναι 
51.955 τ.μ. και το εμβαδόν της δεύτερης 110.013 τ.μ. Ακόμη, στη χερσαία ζώνη της 
μαρίνας καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι δόμησης καθώς και κατευθύνσεις σχεδιασμού 
κατά Τομείς 1 έως 3. 

Στα πλαίσια του δεύτερου σταδίου χωροθέτησης, η ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
A.E.Α.Σ. ανέθεσε την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και διαγραμμάτων (του σχετικού 
Φακέλου Έγκρισης Χωροθέτησης και της παρούσας Μ.Π.Ε.) προκειμένου για την 
υποβολή στο Υπουργείο Τουρισμού αιτήματος χωροθέτησης της Μαρίνας. 

Στα πλαίσια της προβλεπόμενης από το από 06.06.2019 Π.Δ. συνολικής αναβάθμισης 
και εκσυγχρονισμού των υποδομών του τουριστικού λιμένα, έτσι ώστε αυτός να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη 
αναψυχής, με τα προτεινόμενα έργα θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη μαρίνα, 
δυναμικότητας 59 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (super- 
και mega-yachts). Η μαρίνα θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τον άνετο και 
ασφαλή ελλιμενισμό των ελλιμενιζόμενων σκαφών, καθώς και την εξυπηρέτηση των 
επιβαινόντων σε αυτά και των επισκεπτών της γενικότερα, προσφέροντας ένα ευχάριστο 
και ποιοτικό περιβάλλον αναψυχής. 

Ταυτόχρονα η μαρίνα εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη που περιλαμβάνει 
μία παγκόσμιας εμβέλειας μαρίνα-προορισμό σε συνέργεια με το κορυφαίας κλάσης 
ξενοδοχειακό τουριστικό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Στόχος της 
ολοκληρωμένης αυτής ανάπτυξης είναι η δημιουργία ενός μοναδικού πόλου τουρισμού 
και αναψυχής, αντάξιου μίας εξαιρετικής μητροπολιτικής ριβιέρας, όπως η Αθηναϊκή, 
ικανού να προσελκύσει τους κορυφαίους επισκέπτες σε διεθνές επίπεδο. 

Στα πλαίσια των προβλέψεων και κατευθύνσεων του από 06.06.2019 Π.Δ., τα 
προτεινόμενα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας περιλαμβάνουν την 
ανακατασκευή και αναδιάταξη των υφιστάμενων λιμενικών έργων και τη διαμόρφωση νέας 
χερσαίας ζώνης, καθώς και την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών υποδομών για 
την άρτια λειτουργία της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους 
επισκέπτες και χρήστες της.  

Επίσης, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και της 
υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η αναδιαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου 
της μαρίνας. Η μαρίνα θα διαθέτει επίσης σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα 
και εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων, ελικοδρόμιο και 
υπόγεια σύνδεση αποκλειστικά για πεζούς και ελαφρά οχήματα με το παρακείμενο 
πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. 

 
 iii. Κατάταξη του έργου 

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2, σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ (Ομάδα 3η: Λιμενικά έργα, είδος έργου με α/α 3) της υπ’ αριθμ. 
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ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και κωδικοποίησης 
της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 1958/2012 περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, δεδομένου ότι πρόκειται για τουριστικό λιμένα σκαφών αναψυχής με δυναμικότητα 
Δ<200 σκάφη. 

Συνοπτικά τα έργα υποδομής της Μαρίνας Βουλιαγμένης κατατάσσονται σε:  
1. Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα» 
2. α/α 3 «τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια)» 

με δυναμικότητα Δ<200 σκάφη 
3. Υποκατηγορία Α2. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.2160/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
δεδομένου ότι η παρούσα Μ.Π.Ε. αφορά στη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα, αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή για το υπό εξέταση έργο είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 

iv. Φορέας του έργου 
Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου είναι η «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», εγγυήτρια της οποίας είναι η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Astir Marina 
Οδός Απόλλωνος 77, Βουλιαγμένη Αττική Τ.Κ. 16671 
Τηλ.: 2108960012-14 & 2108902008  
Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας: 
Jeffrey Macdonald, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
Διεύθυνση: Astir, Λεωφόρος Αναργυρούντος 8, Τ.Κ. 16672, Βάρη Αττικής 
Τηλ.: 2108902000 e-mail: jmacdonald@astir.gr 
 

v. Περιβαλλοντικός Μελετητής του έργου 
Γραφείο Μελετών MARNET A.T.E. 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βεντήρη 7 Τ.Κ. 115 28, Αθήνα 
Τηλ: 210 7222160, 210 7292349 Fax: 210 7250320 / e-mail: info@marnet.gr website: 
www.marnet.gr 
Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας: 
Βασιλική Τζανετάτου, Δρ Μηχανικός Περιβάλλοντος Υπεύθυνη έργου 
Τηλεφωνικός αριθμός: 210 7222160 Fax: 210 7250320 / e-mail: tzanetatou@marnet.gr 
Ομάδα μελέτης: 

- Νικόλαο Φλώριο, Ναυπηγό Μηχανικό – Περιβαλλοντολόγο, M.Sc. 
- Βασιλική Τζανετάτου, Δρ Μηχανικό Περιβάλλοντος - Ακτομηχανικό, υπεύθυνη για το 

συντονισμό της μελέτης 
- Χαρίλαο Αντωνόπουλο, Δρ Πολιτικό Μηχανικό – Λιμενολόγο 
- Αθανάσιο Παπαθανασίου, Δρ Μηχανολόγο Μηχανικό 
- Κωνσταντίνα Παπάζογλου, Πολιτικό Μηχανικό 
- Ελένη Πολυμέρου, Πολιτικό Μηχανικό, MSc. 

για θέματα αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, στην ομάδα σχεδιασμού της χερσαίας ζώνης 
της μαρίνας συμμετείχαν από την εταιρία «ksestudio LLC» και οι παρακάτω: 

- Σοφία Κριμίζη, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΕΜΠ, M.Sc. 
- Κυριάκος Κυριακού, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΕΜΠ, M.Sc. 

για θέματα κυκλοφοριακού σχεδιασμού του συστήματος εσωτερικής κυκλοφορίας και 
στάθμευσης, για θέματα οδικών υποδομών και για την εκπόνηση της Μελέτης  
Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, στην ομάδα μελέτης συμμετείχαν από την εταιρία 

mailto:info@marnet.gr
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«ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ» και οι παρακάτω: 
- Κωνσταντίνος Ζέκκος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ – Συγκοινωνιολόγος, M.Sc. 
- Παρασκευή Τριβιζά, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ – Συγκοινωνιολόγος 
- Μιχάλης Ζέκκος, Συγκοινωνιολόγος Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. 

για φυτοτεχνικά θέματα και για την εκπόνηση της Στρατηγικής φυτεύσεων Μαρίνας 
Βουλιαγμένης στην ομάδα μελέτης συμμετείχαν από την εταιρία «ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΛΑΣ 
ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ (DOXIADIS+)» και οι παρακάτω: 

Θωμάς Δοξιάδης, Αρχιτέκτων Τοπίου 
Ιωάννα Ποτηριάδη, Αρχιτέκτων – Αρχιτέκτων Τοπίου 

 
vi. Η (35) σχετική μελέτη, 339 σελίδων μετά πινάκων, φωτογραφιών, χαρτών και 

εγγράφων, περιλαμβάνει: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ............................................................................................................... 12 
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ....................................................................................... 19 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  ......................................................................... 20 
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
 ..................................................................................................................................... 31 
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ................................................................................... 39 
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  .......................................... 98 
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  ........................................................................................  201 
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ............................................  214 
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  .............  275 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ...................................  319 
11. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ .........................................................  337 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  ....................................................................................... 342 
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ..........................................................................................  358 
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ............................................................................  359 
15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ  ............................................................................................  366 
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ....................................................................................................  

 
vii. Θέση έργων – Σκοπιμότητα – Σύντομη περιγραφή  
Η μαρίνα χωροθετείται στα πλαίσια των προβλέψεων του άρθρου 31 του Ν.2160/93 

όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω νόμου, η χωροθέτηση της 
Μαρίνας Βουλιαγμένης γίνεται σε δύο στάδια δεδομένου ότι βρίσκεται εντός της 
παραλιακής ζώνης της Αττικής, μερικώς εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και 
διαθέτει χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ. Στα πλαίσια του πρώτου σταδίου 
χωροθέτησης της Μαρίνας Βουλιαγμένης εκδόθηκε το από 06.06.2019 Π.Δ. (ΦΕΚ 
320/Δ/13.06.2019), με το οποίο εγκρίθηκε ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας και τέθηκαν 
κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το πλαίσιο για το 
σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Με το από 06.06.2019 Π.Δ. εγκρίθηκαν τα 
όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, με το εμβαδόν της πρώτης να είναι 
51.955 τ.μ. και το εμβαδόν της δεύτερης 110.013 τ.μ. Ακόμη, στη χερσαία ζώνη της 
μαρίνας καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι δόμησης καθώς και κατευθύνσεις σχεδιασμού 
κατά Τομείς 1 έως 3. 

Oι χερσαίες υποδομές της μαρίνας αναπτύσσονται στο κεντρικό τμήμα αυτής, εντός του 
Τομέα 3 του από 06.06.2019 Π.Δ., και τα λιμενικά έργα στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της 
θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας. Το βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα της χερσαίας, ήτοι οι 
Τομείς 1α, 1β και 2 του από 06.06.2019 Π.Δ. διατηρούνται ουσιαστικά ως έχουν. 

Στα πλαίσια των προβλέψεων και κατευθύνσεων του από 06.06.2019 Π.Δ., τα 
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προτεινόμενα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας περιλαμβάνουν την 
ανακατασκευή και αναδιάταξη των υφιστάμενων λιμενικών έργων και τη διαμόρφωση νέας 
χερσαίας ζώνης, καθώς και την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών υποδομών για 
την άρτια λειτουργία της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους 
επισκέπτες και χρήστες της. Επίσης, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου των κτιρίων και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η αναδιαμόρφωση του 
εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας. Η μαρίνα θα διαθέτει επίσης σταθμό 
ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα και εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και 
ελαιωδών καταλοίπων, ελικοδρόμιο και υπόγεια σύνδεση αποκλειστικά για πεζούς και 
ελαφρά οχήματα με το παρακείμενο πολυτελές  

 
Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας 
Φάση κατασκευής: 
Για τον προγραμματισμό της κατασκευής των προτεινόμενων νέων έργων λαμβάνονται 
υπόψη οι παρακάτω ιδιαιτερότητες: 

i. το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή της Βουλιαγμένης (τόσο στον χερσαίο όσο και στο 
θαλάσσιο χώρο) αποτελεί δημοφιλή θερινό παραθεριστικό προορισμό και 
συγκεντρώνει μεγάλους αριθμούς επισκεπτών, λουομένων αλλά και σκαφών 
αναψυχής κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος-Σεπτέμβριος), 

ii. το γεγονός ότι στον Όρμο Βουλιαγμένης δραστηριοποιούνται ο Ναυτικός Όμιλος 
Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.) και ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.), 
προσφέροντας μαθήματα ιστιοπλοΐας τριγώνου και θαλάσσιου σκι,  

iii. την αποφυγή διακοπής της λειτουργίας της μαρίνας κατά τη φάση κατασκευής και 
κατ’ επέκταση την ανάγκη συνεχούς παραμονής περιορισμένου αριθμού σκαφών 
αναψυχής εντός της μαρίνας,  

iv. τη γεωμορφολογία στη θέση του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της 
χερσονήσου Λαιμού, δεδομένου ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από βραχώδη 
παραλιακά πρανή με βλάστηση, 

v. τις επικρατούσες κυματικές συνθήκες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα 
έντονους κυματισμούς προερχόμενους από τα νότια (κατά τη χειμερινή κυρίως 
περίοδο), vi. το καθεστώς προστασίας του Τομέα 1 και τη διατήρηση της φυσικής 
βλάστησης στον Τομέα 2 της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, που καθιστούν 
απαγορευτικές τις όποιες__ επεμβάσεις σε αυτές (με εξαίρεση βεβαίως των 
προβλεπόμενων από το από 06.06.2019 Π.Δ. επεμβάσεων εμπλουτισμού και 
συντήρησης της βλάστησης, καθαίρεσης του υφιστάμενου Λιμεναρχείου, 
διαμόρφωσης μονοπατιών κλπ.),  

vii. τη μονοσήμαντη οδική πρόσβαση μέσω της οδού Απόλλωνος που συνδέει τη θέση 
της μαρίνας με το βασικό οδικό δίκτυο (Λεωφόρος Ποσειδώνος) και διέρχεται από 
τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, την πλαζ και το συγκρότημα του 
Αστέρα, 

viii. τους περιορισμένους χώρους για απόθεση και προσωρινή φύλαξη 
κατασκευαστικών υλικών και προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, καθώς και την 
επιλογή του βέλτιστου εργοταξιακού χώρου με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις 
στην περιοχή.  

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του ενδεικτικού προγραμματισμού και της οργάνωσης 
των επιμέρους εργασιών και σταδίων κατασκευής: 
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Πίνακας: Χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης Μαρίνας Βουλιαγμένης σύμφωνα με 
το από 6-6-2019 ΠΔ 

 

Τομέας 
Εμβαδόν 

(τμ) 

Μέγιστο 
Ποσοστό 
Κάλυψης 

(%) 

Μέγιστη 
Επιτρεπόμενη 
Εκμετάλλευση 

(τμ) 

Μέγιστο 
Επιτρεπόμενο Ύψος 

Κτιρίων (μ) 

Επιτρεπόμενες 
Χρήσεις 

Τ
Ο

Μ
Ε

Α
Σ

 1
 

1α 1.971 

   

Προστασία και 
αποκατάσταση του 
φυσικού τοπίου, της 
αττικής χλωρίδας και 
πανίδας κατά τα 
οριζόμενα στο από 1-
3-2004 ΠΔ 
(ΦΕΚ254/Δ΄/5-3-2004) 

1β 10.225 
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ΤΟΜΕΑΣ 2 6.880 2 10 2,5 

-Αστικό πράσινο 
-Φυλάκια εισόδου  
-περίπτερο θέας 

(belvedere) 

ΤΟΜΕΑΣ 3 32.879 25 4.700 

*5,5μ+ύψος στέγης 
*προσαύξηση σε 8,5μ 

+ ύψος στέγης για το 
35% της μέγιστης 
εκμετάλλευσης 

*πύργος ελέγχου: 
15,0μ (από οριστικές 
διαμορφωμένες 
στάθμες) 

-Διοίκηση και 
λειτουργία μαρίνας 

-Τουρισμός - αναψυχή 

ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΜΕΩΝ 

- (επί 
λιμενικών 

έργων) 
- 90 4,0μ 

Αναγκαίες υποδομές 
για τη λειτουργία της 
μαρίνας (σταθμός 
ανεφοδιασμού και 
παραλαβής 
καταλοίπων σκαφών 
και λοιπές βοηθητικές 
χρήσεις, ελικοδρόμιο, 
αποθηκευτικοί χώροι, 
Η/Μ εγκαταστάσεις, 
ζώνη εξυπηρέτησης 
σκαφών, υπαίθριοι 
χώροι στάθμευσης, 
πράσινο) 

ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ζ. 51.955  4.800   

 
Πίνακας: Κατανομή θέσεων ελλιμενισμού 

Κατηγορία 
σκάφους 

Μήκος 
θέσης 

Πλάτος 
θέσης 

Αριθμός 
θέσεων 

Ποσοστό στο 
σύνολο 

VII 25,00-30,00 7,00 13 22,03 

VIII 30,00-37,00 8,50 17 28,82 

IX 37,00-40,00 9,00 16 27,12 

X 40,00-45,00 10,00 5 8,47 

XI 45,00-50,00 11,00 5 8,47 

XII 50,00-60,00 13,00 2 3,40 

XII >70,00 15,50 1 1,70 

ΣΥΝΟΛΟ   59 100 

 
Πίνακας: Χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης Μαρίνας Βουλιαγμένης 
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Μ
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Π
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Π
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Μ
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Π
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Π
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Μ
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Ψ

Ο
Σ

 

Κ
Τ

ΙΡ
ΙΩ

Ν
 

(μ
.)

 

Ε
Π

ΙΤ
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Π
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Χ
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Ε
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ΤΟΜΕΑΣ 1 (προβλέψεις του από 06.06.2019 Π.Δ.) 
Εμβαδόν: 1α - 1.971 τ.μ./ 1β - 10.225 τ.μ. 
Επιτρεπόμενες χρήσεις: Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, της αττικής χλωρίδας 
και πανίδας κατά τα οριζόμενα στο από 01.03.2004 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 254/Δ/05.03.2004) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΜΕΑ 1 

12.196    
προστασία και αποκατάσταση πρασίνου 

ΤΟΜΕΑΣ 2 (προβλέψεις του από 06.06.2019 Π.Δ.) 
Εμβαδόν: 6.880 τ.μ. 
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 2% 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 10 τ.μ. 
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Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 2,5 μ. 
Επιτρεπόμενες χρήσεις: Αστικό πράσινο, Φυλάκιο εισόδου, Περίπτερο θέας (belvedere) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΜΕΑ 2 

6.880 2 10 2,5 μ. 
πράσινο, διαδρομές περιπάτου, υπαίθρια 
καθιστικά, σκιάστρα, φυλάκιο εισόδου, 
υπόγειο αντλιοστάσιο 

ΤΟΜΕΑΣ 3 (προβλέψεις του από 06.06.2019 Π.Δ.) 
Εμβαδόν: 32.879 τ.μ. 
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 25% 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 4.700 τ.μ. 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 5,5 μ. + ύψος στέγης, προσαύξηση σε 8,5 μ. + ύψος στέγης 
για το 35% της μέγιστης εκμετάλλευσης, πύργος ελέγχου 15,0 μ. (από οριστικές διαμορφωμένες 
στάθμες) Επιτρεπόμενες χρήσεις: διοίκηση και λειτουργία μαρίνας, τουρισμός – αναψυχή 

Ο.Τ. 1 772 100% 840 

8,5μ + ύψος 
στέγης 1,5μ. 

15μ για 
πύργο 

ελέγχου 

Κτίριο διοίκησης, λιμεναρχείο, τελωνείο, 
πύργος ελέγχου, ιατρείο, γραφεία, χώροι 
υγιεινής (WC, ντους, πλυντήρια), 
ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, υπαίθρια 
αγορά, παρεκκλήσι, υπαίθριοι χώροι 
στάθμευσης 

Ο.Τ. 2 12.593 43% 2.510 
8,5μ + 
ύψος 

στέγης 1,5μ. 

Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα 
παροχής υπηρεσιών (mini market, 
τράπεζα, τουριστικό πρακτορείο, 
πώληση/ενοικίαση ναυτιλιακών 
ειδών/σκαφών/αυτοκινήτων), γραφείο, 
χώροι υγιεινής (WC, ντους, πλυντήρια), 
εστιατόρια, αναψυκτήρια, φυλάκιο 
εισόδου, υποσταθμός, αντλιοστάσιο, 
υπόγειος χώρος στάθμευσης, υπαίθριοι 
και υπόσκαφοι χώροι στάθμευσης 

Ο.Τ. 3 1.509 70% 840 
8,5μ + 
ύψος 

στέγης 1,5μ. 

Εντευκτήριο – λέσχη (yacht club), 
Εστιατόρια, αναψυκτήρια, γραφεία, 
εμπορικά καταστήματα υπαίθριοι χώροι 
στάθμευσης, φυλάκιο εισόδου 

Ο.Τ. 4 1.833 50% 490 
5.5μ + ύψος 

στέγης 
1,5μ 

Κατάστημα ναυτιλιακών ειδών, 
αποθήκες, χώροι προσωπικού, Η/Μ 
εγκαταστάσεις – υποσταθμός, , χώροι 
υγιεινής (WC, ντους, πλυντήρια), 
υπαίθριοι χώροι στάθμευσης 

ΕΚΤΟΣ 
Ο.Τ. 

16.170  20 4,0 μ. 

Σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων και 
παραλαβής καταλοίπων σκαφών, 
δεξαμενές πυρόσβεσης, υπαίθριοι χώροι 
στάθμευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΜΕΑ 3 

32.879  4.700 
8,5μ + ύψος 

στέγης 
 

ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΩΝ (προβλέψεις του από 06.06.2019 Π.Δ.) 
(επί λιμενικών έργων) 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 90 τ.μ. 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 4,0 μ. 
Επιτρεπόμενες χρήσεις: αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία της μαρίνας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΟΜΗΣΗ 
ΕΚΤΟΣ 

ΤΟΜΕΩΝ 

  90 4,0 μ. 

Η/Μ εγκαταστάσεις, αποθηκευτικοί 
χώροι, αποθήκη αντιρρυπαντικού 
εξοπλισμού, ζώνη εξυπηρέτησης 
σκαφών, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, 
πράσινο, ελικοδρόμιο 

ΣΥΝΟΛΟ 51.955  4.800   
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Πίνακας: Κτιριακές υποδομές Μαρίνας Βουλιαγμένης (ενδεικτική κατανομή δόμησης ανά 
χρήση) 

 
Κτίριο – χρήση Δόμηση (τμ) Θέση 

Κτίριο διοίκησης, λιμεναρχείο, 
τελωνείο, πύργος ελέγχου, ιατρείο, 
γραφεία, χώροι υγιεινής 
(συμπεριλαμβανομένων WC,ντους, 
πλυντηρίων) 

590 Τομέας 3 – ΟΤ 1 

Παρεκκλήσι 50 Τομέας 3 – ΟΤ 1 

Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις 200 Τομέας 3 – ΟΤ 1 

Εμπορικά καταστήματα, 
καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένου mini 
market, τράπεζας, τουριστικό 
πρακτορείο, πώληση/ ενικοίαση 
ναυτιλιακών ειδών/ σκαφών/ 
αυτοκινήτων), γραφεία 

1.245 Τομέας 3 – ΟΤ 2 

Εστιατόρια, αναψυκτήρια  1.200 Τομέας 3 – ΟΤ 2 

Φυλάκιο εισόδου (τοπόσημο) 15 Τομέας 3 – ΟΤ 2 

Υποσταθμός 50 Τομέας 3 – ΟΤ 2 

Υπόγειος χώρος στάθμευσης - Τομέας 3 – ΟΤ 2 

Υπόσκαφοι χώροι στάθμευσης - Τομέας 3 – ΟΤ 2 

Εντευκτήριο – λέσχη (yacht club), 
εστιατόριο, αναψυκτήριο, 
καταστήματα, γραφεία 

840 Τομέας 3 – ΟΤ 3 

Κατάστημα ναυτηλιακών ειδών 80 Τομέας 3 – ΟΤ 4 

Αποθήκες, χώροι προσωπικού, 
χώροι υγιεινής 

210 Τομέας 3 – ΟΤ 4 

Η/Μ εγκαταστάσεις (υποσταθμός. 
Αποθήκες) 

200 Τομέας 3 – ΟΤ 4 

Σταθμός καυσίμων και παραλαβής 
καταλοίπων σκαφών 

20 
Τομέας 3 – εκτός 

ΟΤ 

Δεξαμενές πυρόσβεσης 
 

Τομέας 3 – εκτός 
ΟΤ 

Φυλάκιο εισόδου (βοηθητικό) – 
εφ’όσον καταστεί αναγκαίο κατά τη 
λειτουργία 

10 Τομέας 2 

Αντλιοστάσιο - Τομέας 2 

Αποθήκη αντιρρυπαντικού 
εξοπλισμού, αποθηκευτικοί χώροι 90 

εκτός Τομέων 
επί λιμενικών 

έργων 

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης - ΟΤ 1, 2, 3, 4 

ΣΥΝΟΛΟ 4.800  

 
Οι εργασίες κατασκευής θα εκκινήσουν με την κατασκευή του νέου κρηπιδώματος ΚΛ 

(βλ. Σχέδιο 378-ΜΠΕ-2 της ΜΠΕ) και την εκσκαφή της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού 
στην τελική στάθμη. Παράλληλα θα αρχίσει η κατασκευή της θωράκιση του νέου 
προσήνεμου μώλου, (με κατεύθυνση από το βόρειο άκρο του μώλου προς τη ρίζα του). 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κρηπιδώματος ΚΛ μπορεί να γίνει η 
καθαίρεση του υφιστάμενου κρηπιδώματος στο δυτικό παραλιακό μέτωπο και να 
αρχίσουν οι εκσκαφές στη χερσαία ζώνη για την κατασκευή του υπόγειου χώρου 
στάθμευσης και των προβλεπόμενων από τη μελέτη κτιρίων. 

Ταυτόχρονα, με την πρόοδο στην κατασκευή της θωράκισης του νέου προσήνεμου 
μώλου (που θα έχει ξεκινήσει σε προηγούμενο στάδιο) και έχοντας εξασφαλίσει την 
προστασία της λιμενολεκάνης έναντι κυματισμών, ξεκινά η καθαίρεση του υφιστάμενου 
προσήνεμου μώλου (στην Ανατολική πλευρά της Μαρίνας). Στη συνέχεια θα γίνει η 
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κατασκευή του νέου προσήνεμου μώλου και παράλληλα η ολοκλήρωση της θωράκισής 
του. 

Παράλληλα είναι δυνατό να εκτελούνται εργασίες στην περιοχή του υφιστάμενου 
υπήνεμου μώλου με την εκτέλεση των αναγκαίων εκσκαφών και την κατασκευή των 
πασσάλων επί των οποίων θα θεμελιωθούν τα κρηπιδώματα του νέου μώλου. 

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου υπήνεμου μώλου, θα γίνουν οι εκσκαφές 
στην περιοχή που ορίζεται από την είσοδο της λιμενολεκάνης και τη νοητή γραμμή ΙΝ (βλ. 
Σχέδιο 378-ΜΠΕ-2 της ΜΠΕ). 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα εξετασθεί η δυνατότητα ένας 
μικρός αριθμός σκαφών να συνεχίσουν να ελλιμενίζονται είτε στον υφιστάμενο προσήνεμο 
μώλο (κατά τη φάση κατασκευής του νέου κρηπιδώματος ΚΛ), είτε στο νέο κρηπίδωμα ΚΛ 
(κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαίρεσης του υφιστάμενου μώλου και έως την 
ολοκλήρωση της ανακατασκευής του). Λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμένο 
θαλάσσιο χώρο εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών, η δυνατότητα αυτή θα δοθεί 
μόνο εφόσον διασφαλιστεί ότι ο ελλιμενισμός των σκαφών υπό αυτές τις συνθήκες είναι 
ασφαλής. 

Aπό την κατασκευή τόσο των χερσαίων όσο και των λιμενικών έργων της μαρίνας θα 
προκύψουν υλικά εκσκαφών και καθαιρέσεων. Θα υπάρξει μέριμνα ώστε η διαχείριση του 
συνόλου των προϊόντων αυτών να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κύριο 
γνώμονα την επαναχρησιμοποίησή τους στην κατασκευή των έργων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι σημαντικό ποσοστό των υλικών που θα προκύψουν από την καθαίρεση 
του υφιστάμενου μώλου δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των νέων 
έργων, είτε στην εσωτερική στρώση θωράκισης (επαναχρησιμοποίηση φυσικών 
ογκολίθων), είτε ως υλικά λιθορριπών έδρασης και επίχωσης για τη διαμόρφωση του 
χερσαίου χώρου (υλικά από την εκσκαφή της βραχώδους έξαρσης στην άκρη του 
υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, υλικά κατεδάφισης ανωδομής και κρηπιδωμάτων 
κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του 
έργου), είτε ως υλικά πλήρωσης των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων (υλικά από την 
εκσκαφή της βραχώδους έξαρσης στην άκρη του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου 
ύστερα από έλεγχο του ατομικού βάρους των θραυσμάτων) κλπ. Ακόμη, σημαντικό 
ποσοστό από την εκβάθυνση του θαλασσίου πυθμένα (κυρίως βραχώδους υλικού στην 
περιοχή της επέκτασης του υπήνεμου μώλου) δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί ως 
λιθορριπές έδρασης ή υλικά επίχωσης, αλλά και για την πλήρωση των κυψελωτών 
τεχνητών ογκολίθων (ύστερα από έλεγχο του ατομικού βάρους των θραυσμάτων). Ακόμη, 
τα προϊόντα από την καθαίρεση των παραλιακών κρηπιδωμάτων θα αξιοποιηθούν στις 
επιχώσεις, ενώ θα εξετασθεί και η δυνατότητα αξιοποίησής τους ως υλικό πλήρωσης των 
κυψελωτών ογκολίθων (ύστερα από έλεγχο καταλληλότητας). Τα προϊόντα εκσκαφής από 
τη θεμελίωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης (που αποτελούν παλαιότερες επιχώσεις) 
επίσης δύνανται να αξιοποιηθούν ως υλικά επιχώσεων. Τέλος, τυχόν γαιώδη υλικά από 
τις χερσαίες εκσκαφές δύνανται να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση νέων χώρων 
πρασίνου. 

Για τις πάσης φύσεως εργασίες θα χρησιμοποιηθεί ο μηχανικός εξοπλισμός που θα 
κριθεί απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης. 

Διευκρινίζεται ότι για τις ύφαλες εκσκαφές σε βραχώδη πυθμένα δεν θα 
χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά. Όλα τα μηχανήματα θα λειτουργούν με απόλυτη 
συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εκδοθούν στα πλαίσια του 
παρόντος δεύτερου σταδίου χωροθέτησης και θα εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις και τα 
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος του από 06.06.2019 Π.Δ. έγκρισης γενικού 
σχεδιασμού μαρίνας Βουλιαγμένης. 

Ειδικότερα, η κατασκευή των λιμενικών έργων θα γίνει κατά κύριο λόγο με πλωτά μέσα. 
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Επίσης, ο κύριος όγκος των αδρανών υλικών θα μεταφερθεί στη θέση των έργων δια 
θαλάσσης. Σημειώνεται ότι σημαντικό ποσοστό των αναγκαίων ποσοτήτων αδρανών 
υλικών και υλικών επιχώσεων θα προέλθουν από τα προϊόντα των ύφαλων εκσκαφών και 
τις καθαιρέσεις υφιστάμενων λιμενικών έργων, συνεπώς ο όγκος των προς μεταφορά 
υλικών περιορίζεται. Σε ότι αφορά στους τεχνητούς ογκολίθους για την κατασκευή των 
κρηπιδωμάτων (συμπαγείς, κυψελωτοί) και τη θωράκιση του προσήνεμου μώλου 
(ACCROPODEΤΜ), αυτοί είτε θα κατασκευαστούν στο χώρο του έργου είτε σε κατάλληλο 
χώρο που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος κατασκευής και θα μεταφερθούν στη θέση του 
έργου δια θαλάσσης. 

Η μεταφορά των μηχανημάτων εργοταξίου και των δομικών υλικών για την κατασκευή 
των κτιριακών έργων και λοιπών χερσαίων διαμορφώσεων, καθώς και τυχόν υλικών 
καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων που δεν θα αξιοποιηθούν στην κατασκευή των έργων θα 
γίνει κυρίως από την ξηρά και σε μικρότερο βαθμό από θαλάσσης. 

Τέλος, οι ανάγκες του έργου σε έτοιμο σκυρόδεμα (τόσο για τις ανωδομές και τους 
πασσάλους των λιμενικών έργων όσο και για την κατασκευή του υπόγειου χώρου 
στάθμευσης και των κτιρίων) θα καλυφθούν είτε από εργοταξιακή μονάδα παρασκευής 
σκυροδέματος για τις ανάγκες του έργου που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο εντός 
των ορίων του τουριστικού λιμένα, είτε θα μεταφερθούν με κατάλληλα οχήματα μεταφοράς 
σκυροδέματος δια θαλάσσης και ξηράς στη θέση του έργου. 

H κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Επιπροσθέτως, θα επιδιώκεται η ομαδοποιημένη κυκλοφορία των οχημάτων 
αυτών έτσι ώστε να μην υπάρχει συνεχής και επαναλαμβανομένη όχληση, αλλά 
μεμονωμένη και όχι συχνά επαναλαμβανόμενη. 

 
Φάση λειτουργίας: 

Η Μαρίνα Βουλιαγμένης με τα προτεινόμενα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού θα 
δύναται να προσφέρει ελλιμενισμό σε σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (super- και 
megayachts). 

Όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη: η μαρίνα θα έχει δυναμικότητα 59 θέσεων 
ελλιμενισμού θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τον άνετο και ασφαλή 
ελλιμενισμό των σκαφών, καθώς και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των 
επιβαινόντων σε αυτά και των επισκεπτών της γενικότερα, προσφέροντας ένα ευχάριστο, 
υψηλής αισθητικής περιβάλλον αναψυχής.  

Εναλλακτικά όταν στη μαρίνα δεν ελλιμενίζονται σκάφη μεγάλου μεγέθους (λόγω 
μειωμένης εποχικής ζήτησης, λόγω απουσίας για μακρύ προορισμό σε άλλη περιοχή 
ναυσιπλοΐας κλπ.), η μαρίνα θα προσφέρει ελλιμενισμό και σε σκάφη μικρότερου 
μεγέθους, έχοντας πάντα ωστόσο ως προτεραιότητα τα super- και mega-yachts. 

Η μαρίνα θα προσφέρει ρεύμα, νερό και υπηρεσίες επικοινωνίας (data, WiFi κλπ.) στα 
σκάφη, ενώ η πρόσδεση θα γίνεται σε δέστρες/κρίκους και μόνιμα αγκυροβόλια χωρίς τη 
χρήση άγκυρας. Επίσης, η μαρίνα θα διαθέτει σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με 
καύσιμα και εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων. 

Η χερσαία ζώνη της μαρίνας θα διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για την εξυπηρέτηση 
των επιβαινόντων στα σκάφη, όπως διοικητήριο, χώρους υγιεινής (με ντους, πλυντήριο 
και στεγνωτήριο), mini market, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες, χώρους εστίασης. Οι 
χώροι περιπάτου, αναψυχής, εστίασης και τα εμπορικά καταστήματα θα είναι διαθέσιμα 
στους χρήστες και επισκέπτες της μαρίνας. 
 
Ανάγκες σε πρώτες ύλες, νερό και ενέργεια – Παραγόμενα κατάλοιπα 
Φάση κατασκευής: 

Η κατασκευή των έργων της Μαρίνας Βουλιαγμένης, απαιτεί κατά κύριο λόγο την 
προμήθεια των ακόλουθων τύπων και ποσοτήτων υλικών: 
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- Αδρανή υλικά: 
- περίπου 45.000 m3 φυσικών ογκολίθων για την κατασκευή της θωράκισης του 

προσήνεμου μώλου, 
- περίπου 125.000 m3 λιθορριπών για την κατασκευή των λιμενικών έργων (έδραση, 

ανακουφιστικό πρίσμα κλπ.) και την πλήρωση των κυψελωτών ογκολίθων, 
- περίπου 40.000 m3 υλικά επιχώσεων (ύφαλων και έξαλων) για τη διαμόρφωση της 

χερσαίας ζώνης 
- περίπου 67.100 m3 έτοιμο σκυρόδεμα για την κατασκευή των ανωδομών, των 

πασσάλων επέκτασης του υπήνεμου μώλου, των τεχνητών ογκολίθων (συμπαγών, 
κυψελωτών, ACCROPODE™, αγκύρωσης), του προστατευτήριου τοίχου, των 
κτιρίων και των λοιπών διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου. 

- χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος για τις ανάγκες των κυψελωτών τεχνητών 
ογκολίθων και του κεφαλόδεσμου των πασσάλων επέκτασης του υπήνεμου μώλου,  

- λοιπά χαλύβδινα εξαρτήματα 
- λοιπά δομικά υλικά για την κατασκευή των κτιρίων, τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας 
- κηπευτικό χώμα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις φυτεύσεις. 
Σημαντικό ποσοστό των αναγκαίων ποσοτήτων αδρανών υλικών και υλικών 

επιχώσεων θα προέλθουν από τα προϊόντα των ύφαλων εκσκαφών και τις καθαιρέσεις 
υφιστάμενων λιμενικών έργων, ύστερα από έλεγχο πληρότητας των σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών.  

Περαιτέρω, η προμήθεια αδρανών υλικών δύναται να γίνει από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία, πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών), 
δανειοθαλάμους άλλων έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που διαθέτουν σχετική 
αδειοδότηση, και άλλη νόμιμη πηγή. 

Η προμήθεια του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνει είτε από υφιστάμενες μονάδες έτοιμου 
σκυροδέματος είτε από εργοταξιακή μονάδα παρασκευής σκυροδέματος για τις ανάγκες 
του έργου που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο εντός των ορίων του τουριστικού 
λιμένα, ή εκτός των ορίων του σε θέση που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος κατασκευής του 
έργου.  

Οι ανάγκες του έργου σε χαλύβδινο οπλισμό και λοιπά χαλύβδινα εξαρτήματα, καθώς 
και άλλα δομικά υλικά θα καλυφθούν από την αγορά. 

Όσον αφορά στις ανάγκες για νερό και ηλεκτρική ενέργεια των εργοταξιακών χώρων, 
αναμένεται να είναι μικρές και να καλυφθούν από τα δίκτυα κοινής ωφέλειας της περιοχής.  

Επίσης, κατά την κατασκευή θα παραχθούν: 
– 162.500 m3 υλικών βυθοκόρησης που θα προέλθουν από την εκσκαφή του 

θαλασσίου πυθμένα για την ασφαλή έδραση των λιμενικών έργων και την 
εξασφάλιση του ωφέλιμου βάθους. Στην ποσότητα αυτή περιλαμβάνεται και 
σημαντική ποσότητα (περί τα 36.000 m3) βραχώδους υλικού από την καθαίρεση 
τμημάτων των βραχωδών εξάρσεων που βρίσκονται στην περιοχή του υπήνεμου και 
του προσήνεμου μώλου. (σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες ύφαλες εκσκαφές έχουν 
περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των 
λιμενικών έργων. 

– 48.000m3 υλικών από την καθαίρεση τμημάτων των υφιστάμενων λιμενικών έργων 
(καθαίρεση προσήνεμου μώλου και δυτικών παραλιακών κρηπιδωμάτων). Στην 
ποσότητα αυτή περιλαμβάνονται και περί τα 10.700 m3 φυσικών ογκολίθων. 
Σημαντικό ποσοστό των προϊόντων αυτών δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή των νέων έργων. 

– 29.000 m3 υλικών εκσκαφής κατά τη φάση κατασκευής των χερσαίων υποδομών 
της μαρίνας κυρίως από την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης, αλλά και 
του οδικού δικτύου που θα οδεύει κατά μήκος του δυτικού ορίου του Τομέα 3, και σε 
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μικρότερο βαθμό από τη θεμελίωση των κτιρίων. Στην ποσότητα αυτή 
περιλαμβάνονται γαιώδη υλικά (περί τα 18.000 m3) και υλικά παλαιότερων 
επιχώσεων (περί τα 11.000 m3). 

– μικρός όγκος προϊόντων κατεδάφισης κτιριακών υποδομών από την κατεδάφιση του 
κτιρίου του Λιμεναρχείου, ενώ ενδέχεται να κατεδαφιστούν και άλλα κτίρια ή τμήματα 
κτιρίων (που σύμφωνα με τις οριστικές μελέτες που θα εκπονηθούν δεν δύνανται να 
ενσωματωθούν στον προτεινόμενο σχεδιασμό). 

– περιορισμένες ποσότητες στερεών αποβλήτων που αφορούν σε υπολείμματα 
κατασκευαστικών υλικών, άχρηστες συσκευασίες οικοδομικών, ηλεκτρολογικών κλπ. 
υλικών 

– μικροποσότητες υπολειμμάτων καυσίμων/ λιπαντικών από τα μηχανήματα του 
εργοταξίου. 

Όσον αφορά στην ασφαλή διάθεση των ανωτέρω: 
– Τα προϊόντα βυθοκορήσεων από την κατασκευή των έργων της μαρίνας, εφ’ όσον 

από τη γεωτεχνική μελέτη και έρευνα που θα εκπονηθεί στα πλαίσια των οριστικών 
μελετών του έργου επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα, θα χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα για τις απαιτούμενες επιχώσεις, καθώς και 
για τα αδρανή υλικά που απαιτούνται για τα λιμενικά έργα κατόπιν επιτόπιας 
επεξεργασίας με κατάλληλο εξοπλισμό (ειδικότερα τα βραχώδη υλικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως λιθορριπές έδρασης, αλλά και για την πλήρωση των 
κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων, ύστερα από έλεγχο του ατομικού βάρους των 
θραυσμάτων). Επιπροσθέτως, εάν από την εν λόγω μελέτη προκύψει ότι το υλικό 
βυθοκόρησης περιέχει και άμμο, τότε θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησής του 
υλικού αυτού για τον εμπλουτισμό της υφιστάμενης παραλιακής διαμόρφωσης που 
βρίσκεται στο νότιο τμήμα της μαρίνας εντός των ορίων αυτής. Τα πλεονάζοντα 
προϊόντα βυθοκορήσεων μπορούν να μεταφέρονται και να διατίθενται σε κατάλληλη 
θαλάσσια περιοχή σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m και  σε απόσταση από 
την ακτογραμμή μεγαλύτερη του 1 ν.μ. Σημειώνεται ότι η διάθεση των 
βυθοκορημάτων στη θάλασσα θα γίνεται μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου 
εργαστηρίου (Πανεπιστημίου κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά 
δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και ύστερα από σχετική άδεια της 
οικείας Λιμενικής Αρχής. 

– Τα υλικά καθαίρεσης των λιμενικών έργων θα αξιοποιηθούν στην κατασκευή των 
έργων ως εξής: 

– επαναχρησιμοποίηση των φυσικών ογκολίθων της σημερινής θωράκισης του 
προσήνεμου μώλου, στην εσωτερική στρώση της νέας θωράκισης του προσήνεμου 
μώλου, 

– αξιοποίηση των υλικών από την εκσκαφή της βραχώδους έξαρσης στην άκρη του 
υφιστάμενου προσήνεμου μώλου ως υλικά λιθορριπών ύστερα από έλεγχο του 
ατομικού βάρους των θραυσμάτων και κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με 
κατάλληλο εξοπλισμό, 

– αξιοποίηση των υλικών καθαίρεσης των ανωδομών και των ογκολίθων των 
καθαιρούμενων κρηπιδωμάτων είτε στις επιχώσεις για τη διαμόρφωση του χερσαίου 
χώρου είτε ως υλικά πλήρωσης των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων (ύστερα από 
έλεγχο καταλληλότητας) κατόπιν επιτόπιας επεξεργασίας με κατάλληλο εξοπλισμό. 

– Θα διερευνηθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων χερσαίων 
εκσκαφών για την κατασκευή των νέων έργων. 

– Τα απόβλητα θα συλλέγονται εντός του εργοταξιακού χώρου και στη συνέχεια θα 
διατίθενται στους ενδεδειγμένους χώρους με ευθύνη του αναδόχου κατασκευής. 

– Τα υπολείμματα καυσίμων / λιπαντικών θα συλλέγονται σε κατάλληλες δεξαμενές 
εντός του εργοταξίου και στη συνέχεια θα διατίθενται σε νομίμως λειτουργούσες 



 19 

εγκαταστάσεις αναγέννησης λιπαντικών ελαίων. 
 
Φάση λειτουργίας: 

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, η λειτουργία της Μαρίνας Βουλιαγμένης δεν απαιτεί 
σημαντικές ποσότητες ενέργειας ή καυσίμου, ούτε την εντατική χρήση φυσικών πόρων 
ανανεώσιμων ή μη. Οι απαιτήσεις της μαρίνας σε ενέργεια δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες και 
αφορούν κυρίως στις ανάγκες των μικρής κλίμακας κτιριακών υποδομών και του 
περιβάλλοντος χώρου, καθώς και των σκαφών. Οι ανάγκες αυτές σε ηλεκτρική ενέργεια 
θα καλυφθούν από το υφιστάμενο δίκτυο της μαρίνας με κατάλληλη επέκταση και 
αναβάθμιση όπου αυτό απαιτείται. Οι ανάγκες της μαρίνας σε νερό θα καλυφθούν, όπως 
γίνεται και σήμερα, από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.). 

Όσον αφορά στα παραγόμενα απόβλητα, αυτά αφορούν: 
– στερεά απόβλητα (οικιακού τύπου απορρίμματα) που παράγονται στον χερσαίο χώρο 

της μαρίνας. Τα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους στον 
χερσαίο χώρο του τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σχέδιο 
Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» αυτού. Ακόμη, συνιστάται η ενίσχυση της 
δυνατότητας ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων με την τοποθέτηση κατάλληλων 
κάδων. Επίσης, στον χερσαίο χώρο της μαρίνας θα παράγονται, όπως και σήμερα, 
ορισμένα στερεά απόβλητα από τις κηπευτικές εργασίες τα οποία θα συλλέγονται 
εντός σάκων επί τόπου του χώρου των εργασιών για κάθε εργασία συντήρησης των 
φυτεύσεων που θα πραγματοποιείται και θα διατίθενται σε τυχόν φορέα που διαθέτει 
μονάδα κομποστοποίησης ή στον πλησιέστερο Χ.Υ.Τ.Α. 

– υγρά αστικά απόβλητα (λύματα) που θα παράγονται στους χώρους υγιεινής και 
εστίασης. Το δίκτυο αποχέτευσης που θα εγκατασταθεί θα συνδέεται με το τοπικό 
αποχετευτικό δίκτυο. Τα λύματα από τις χερσαίες εγκαταστάσεις των κτιριακών 
συγκροτημάτων θα συγκεντρώνονται στην κεντρική δεξαμενή συγκέντρωσης και 
μετά στον τελικό αγωγό διάθεσης του δικτύου της περιοχής. 

– απόβλητα που θα παράγονται στα σκάφη που θα προσεγγίζουν στη μαρίνα και 
περιλαμβάνουν πετρελαιοειδή απόβλητα (σεντινόνερα), απόβλητα λιπαντικά έλαια 
(χρησιμοποιημένα λιπαντικά), υγρά αστικά απόβλητα (λύματα), χρησιμοποιημένες 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, καθώς και στερεά απόβλητα (οικιακού τύπου 
απορρίμματα, κλπ.). Τα σεντινόνερα και τα λύματα θα παραδίδονται στον σταθμό 
ανεφοδιασμού καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων της μαρίνας και θα αποτίθενται 
σε υπόγειες δεξαμενές από τις οποίες θα συλλέγονται στη συνέχεια και θα 
μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους επεξεργασίας. Τα υπόλοιπα απόβλητα θα 
διατίθενται σε δεξαμενές και κάδους που θα τοποθετηθούν σε ενδεδειγμένο χώρο 
εντός του χερσαίου χώρου της μαρίνας. 

Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με το «Σχέδιο Παραλαβής και 
Διαχείρισης Αποβλήτων» της Μαρίνας Βουλιαγμένης, το οποίο θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί και να εγκριθεί αρμοδίως κατά την πλήρη λειτουργία της μαρίνας. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η λειτουργία της μαρίνας δε θα προκαλεί την παραγωγή 
σημαντικών ποσοτήτων ατμοσφαιρικά επιβαρυντικών αέριων εκπομπών, υψηλών 
σταθμών θορύβου και δονήσεων 

 
viii. Σκοπιμότητα - Θαλάσσιος τουρισμός με σκάφη αναψυχής 
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια ραγδαία 

ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής (“yachting”) σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και κυρίως στο χώρο της Μεσογείου, το μερίδιο της οποίας στην παγκόσμια 
αγορά ναύλωσης σκαφών ανέρχεται σε περίπου 70%, ενώ αποτελεί και home port για το 
60% του συνόλου των σκαφών αναψυχής (OECD, 2014). 
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Η ανάπτυξη αυτή προκάλεσε μια κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για θέσεις 
ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, η οποία με τη σειρά της δημιούργησε συνθήκες 
κορεσμού των μαρινών στις χώρες της δυτικής και κεντρικής Μεσογείου -από όπου κατά 
κύριο λόγο ξεκίνησε η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, και ειδικότερα η 
δραστηριότητα της ιδιωτικής θαλάσσιας περιήγησης (“yachting”). Η έλλειψη θέσεων σε 
οργανωμένες μαρίνες στον ευρωπαϊκό χώρο και ειδικότερα στη Μεσόγειο, αποτυπώνεται 
σε όλες τις αναφορές των διεθνών Οργανισμών που ασχολούνται με το yachting, οι 
οποίες μιλούν για την ύπαρξη άμεσης ανάγκης για περισσότερες από 70.000-80.000 
θέσεις, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης. Ειδικότερα οι βόρειες ακτές της Μεσογείου θεωρούνται ώριμη αγορά, 
ενώ οι αντίστοιχες νότιες ακτές της λογίζονται ως αναδυόμενες, κυρίως εξαιτίας του 
κατακερματισμού των υποδομών που απαντάται στις περιοχές αυτές (Invest in Med, 
20113).  

Σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες, το 98% των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού 
βρίσκονται  στις βόρειες ακτές της Μεσογείου, με το 85% αυτών να εντοπίζονται σε τρεις 
μόνο χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία). 

Η έλλειψη θέσεων σε συνδυασμό με τα υψηλά κόστη ελλιμενισμού στις μαρίνες της 
δυτικής και κεντρικής Μεσογείου, ώθησαν ένα σημαντικό αριθμό σκαφών προς την 
ανατολική Μεσόγειο. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην 
ανατολική Μεσόγειο ακολούθησε, με σημαντική χρονική υστέρηση μεν, αλλά ταυτόχρονα 
με πολύ μεγάλο δυναμισμό. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κροατία δέχθηκαν 
ένα μεγάλο όγκο σκαφών και εξακολουθούν να καλούνται να καλύψουν μία συνεχώς 
αυξανόμενη ζήτηση. Το πρόβλημα στην έλλειψη χώρων ελλιμενισμού παρατηρείται 
επίσης και στα μεγαλύτερα σκάφη (mega-yacht), ο αριθμός των οποίων αυξάνεται 
συνεχώς, με τον μέσο όρο παγκοσμίως παράδοσης θαλαμηγών κατά την τελευταία 
πενταετία να ανέρχεται σε 187 νέες θαλαμηγούς ετησίως. 

 
ix. Σχέση του έργου με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της 

περιοχής 
Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του πρώην Καποδιστριακού Δήμου 
Βουλιαγμένης, εγκρίθηκε αρχικά το 1989 με την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. 48660/2862/1989 
(Φ.Ε.Κ. 419/Δ/1989), τροποποιήθηκε το 1991 με την Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ 96418/6397/1991 
(Φ.Ε.Κ. 857/Δ/1991). Τέλος, το Γ.Π.Σ. του τ. Δήμου (νυν Δ.Ε.) Βουλιαγμένης εγκρίθηκε εκ 
νέου με την υπ’ αριθμ. 35254/7224/1997 Απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας 
(Φ.Ε.Κ. 1129/Δ/1997, του οποίου σφάλμα διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ.193/Δ/26.3.1998). 

Σε αυτό το πλέον πρόσφατα εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (1997), εξετάζεται η πολεοδομική 
οργάνωση του Δήμου για πληθυσμό 3.230 κατοίκων με την δημιουργία τεσσάρων 
πολεοδομικών ενοτήτων-γειτονιών, τον Άγιο Νικόλαο, το Μεγάλο Καβούρι, την Κεντρική 
Βουλιαγμένη και το Συνοικισμό του Εμπορίου. Επίσης, στη χερσόνησο του Μικρού 
Καβουριού (Λαιμού Βουλιαγμένης) προβλέπονται χρήσεις «τουρισμού-αναψυχής», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του από 23.2/6.3.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 166/Δ/1987). Τέλος, το 
Γ.Π.Σ. (1997) εκτός των άλλων, επιτρέπει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των 
υφιστάμενων ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Τέλος, η ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας Βουλιαγμένης βάσει εγκεκριμένων 
Γ.Π.Σ. έχει χρήσεις γενικής κατοικίας, αμιγούς κατοικίας, πρόνοιας, πολεοδομικού 
κέντρου, τουρισμού-αναψυχής και ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του από 23.02./6.03.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 166/Δ/1987). 

Οι προβλέψεις του Γ.Π.Σ. Βουλιαγμένης σε σχέση με τη Μαρίνα Βουλιαγμένης  Όπως 
προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ. Βουλιαγμένης, στη χερσόνησο τουΜικρού 
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Καβουριού (Λαιμού Βουλιαγμένης), όπου βρίσκεται και η Μαρίνα Βουλιαγμένης, 
προβλέπονται χρήσεις «τουρισμού-αναψυχής», δηλαδή απολύτως συμβατές με τον  
χαρακτήρα ενός τουριστικού λιμένα. Περαιτέρω, η περιοχή της μαρίνας δεν ρυθμίζεται 
ειδικώς από το ανωτέρω Γ.Π.Σ. 

 
Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011 
(Α’60) 

Η θέση του υπό εξέταση έργου δεν βρίσκεται εντός των ορίων περιοχών του εθνικού 
συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011. Στην ευρύτερη περιοχή 
απαντώνται οι ακόλουθες προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
Δικτύου Natura 2000 (σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο της υπ’ αριθμ. 
50743/11.12.2017 Κ.Υ.Α., Φ.Ε.Κ. 4432/Β/15.12.2017)  

• η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ - SAC) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000 με τίτλο «Υμηττός – Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνης  
Βουλιαγμένης» και κωδικό GR3000006, που βρίσκεται σε απόσταση 1 χλμ. Περίπου 
ανατολικά της θέσης της Μαρίνας Βουλιαγμένης. 

• η Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ - SPA) του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με τίτλο «Όρος Υμηττός» και κωδικό GR3000015,  
που βρίσκεται στα 6 χλμ. περίπου στα βορειοανατολικά της μαρίνας. 

Σε απόσταση περίπου 1 χλμ από τη θέση της μαρίνας, στο ανατολικό τμήμα του Όρμου 
Βουλιαγμένης και εντός των ορίων της ΕΖΔ «Υμηττός – Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – 
Λίμνη Βουλιαγμένης», βρίσκεται η Λίμνη Βουλιαγμένης, η οποία αποτελεί διατηρητέο 
μνημείο της φύσης. Ο χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης ως διατηρητέου μνημείου 
της φύσης και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτής και της ευρύτερης περιοχής έγινε 
με το από 15.01.2003 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 51/Δ/04.02.2003). Επίσης, η Λίμνη Βουλιαγμένης έχει 
χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 322/Β/05.06.1981), «για 
πρόκειται για μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή που αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο φυσικό 
τοπίο». 
 
Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου, για την ευρύτερη περιοχή μελέτης 
δεν έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα δασικοί χάρτες. Περαιτέρω η ανάπτυξη της μαρίνας, 
κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο από 06.06.2019 Π.Δ., αφορά σε εκτάσεις εντός 
της καθορισμένης χερσαίας ζώνης της (Τομέας 3 του Π.Δ.) που είτε προέκυψαν στο 
παρελθόν είτε θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της προγραμματισμένης ανάπτυξης με 
επιχώσεις θαλασσίου χώρου. Συνεπώς, τόσο η κατασκευή και λειτουργία των 
προτεινόμενων νέων έργων, όσο και η λειτουργία των υφιστάμενων δεν αφορά σε δάση, 
δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. 
 
Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Γενικά 

Η ευρύτερη περιοχή της Βουλιαγμένης, και ιδίως οι χερσόνησοι του Λαιμού 
Βουλιαγμένης (Μικρό Καβούρι) και του Μεγάλου Καβουριού, παρουσιάζει ιδιαίτερο 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω των σημαντικών μνημείων που απαντώνται κατά θέσεις σε 
αυτή. Μάλιστα, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/ 
Φ26/113248/58371/7755/3741 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 
350/ΑΑΠ/04.10.2013) κηρύχθηκε και οριοθετήθηκε αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή 
της Βουλιαγμένης του Δήμου Βούλας − Βάρης − Βουλιαγμένης «για λόγους προστασίας 
των σημαντικών μνημείων και των άλλων αρχαίων καταλοίπων και συγκεκριμένα: 

1. Στην περιοχή του «Λαιμού», του ναού του Απόλλωνος Ζωστήρα του τέλους του 6ου 
αι. π.Χ. στην παραλία του Αστέρα Βουλιαγμένης, του Βωμού της Αρτέμιδος μπροστά 
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από το σηκό του ναού, καθώς και της δεξαμενής−κρήνης των αρχαϊκών χρόνων (η 
οποία διατηρείται σε κατάχωση βόρεια του ναού). 

2. Της ιερατικής οικίας του τέλους του 6ου αι. π.Χ., η οποία βρίσκεται στα 
βορειοανατολικά του ναού. 

3. Των δύο πύργων του 5ου αι. π.Χ., στην παραλία της Ωκεανίδας και στο λόφο του 
Ορφανοτροφείου αντίστοιχα, καθώς και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο μικρό 
ακρωτήρι, δυτικά του τελευταίου πύργου. 

4. Των οικιστικών καταλοίπων στη χερσόνησο της Βουλιαγμένης, που χρονολογείται 
από τους προϊστορικούς έως και τους ελληνιστικούς χρόνους.  

5. Των καταλοίπων του αρχαίου κτηρίου και δρόμου στην παραλία του μεγάλου 
Καβουρίου, που χρονολογούνται στους κλασικούς χρόνους. 

6. Των κτηριακών και ταφικών καταλοίπων, τα οποία χρονολογούνται στους 
προϊστορικούς και στους ρωμαϊκούς χρόνους, εντός του σύγχρονου οικισμού του 
Καβουρίου». 

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/211149/113904/ 
13939/6398 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 
402/ΑΑΠ/13.11.2013) καθορίστηκαν και οριοθετήθηκαν εντός του αρχαιολογικού αυτού 
χώρου οι ακόλουθες Ζώνες Α’ Απολύτου Προστασίας: 

1. «Ζώνη Α.1 Απολύτου Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει το Ναό του Απόλλωνος 
Ζωστήρος, το βωμό του, την κρήνη − δεξαμενή στα βόρεια, μνημεία τα οποία 
βρίσκονται εντός του ακινήτου του «Αστήρ Παλλάς», και την Ιερατική Οικία στα ΒΑ, η 
οποία βρίσκεται σε διαμορφωμένο χώρο πρασίνου επί της οδού Απόλλωνος, καθώς 
πρόκειται για μνημεία ενός ενιαίου συνόλου. 

2. Ζώνη Α.2 Απολύτου Προστασίας εντός του ακινήτου του «Αστήρ Παλλάς», και 
συγκεκριμένα στην περιοχή των «Καμπανών», στο λοφίσκο δυτικά της πισίνας του 
Ν.Ο. Βουλιαγμένης, όπου έχει εντοπιστεί ελληνιστικό κτήριο και προϊστορική 
εγκατάσταση. 

3. Ζώνη Α.3 Απολύτου Προστασίας στο έξαρμα όπου βρίσκεται ο ΒΔ πύργος και τα 
κατάλοιπα των προσκτισμάτων του, στην περιοχή του Εκκλησιαστικού 
Ορφανοτροφείου». 

 
Ο εν λόγω αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή της Βουλιαγμένης, που καταλαμβάνει 

συνολικά έκταση 2.000 στρεμμάτων περίπου, εκτείνεται από την οργανωμένη πλαζ «Ακτή 
Βουλιαγμένης» στο νότο μέχρι την πλαζ του Μικρού Καβουριού στο βορρά και 
περιλαμβάνει τις χερσονήσους του Λαιμού Βουλιαγμένης και του Μεγάλου Καβουριού (με 
εξαίρεση τις εγκαταστάσεις της αεροπορίας στο κεντρικό τμήμα της χερσονήσου).  

Σημειώνεται ότι στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο, έχουν κηρυχθεί στο παρελθόν τα 
ακόλουθα μνημεία: 

– Ναός Απόλλωνος Ζωστήρος και Χώρος περί τον Ναόν (Φ.Ε.Κ. 265/Β/01.10.1957), 
και συγκεκριμένα «τον περί τον Ναόν του Απόλλωνος Ζωστήρος εν τω Λαιμώ της 
Βουλιαγμένης χώρον και εις απόστασιν 100 μέτρων γύρωθεν τούτου», – Χώρος 
περί του Βωμού Αρτέμιδος(Φ.Ε.Κ. 265/Β/01.10.1957), – Λόφος στον Λαιμό 
Βουλιαγμένης (Φ.Ε.Κ. 24/Β/24.01.1959) και συγκεκριμένα έχει χαρακτηριστεί ως 
αρχαιολογικός Χώρος «ο αμέσως μετά τον Λαιμόν Βουλιαγμένης λοφίσκον μήκους 
500μ. και πλάτους 200μ. περίπου ως και την μικράν κοιλάδα μήκους 300μ. και 
πλάτους 200μ. περίπου την προς Δυσμάς του κέντρου Μανωλάκη Δράκου 
κειμένην». 

 
Ο αρχαιολογικός χώρος σε σχέση με τη Μαρίνα Βουλιαγμένης 

Ο κηρυγμένος αυτός αρχαιολογικός χώρος της Βουλιαγμένης εκτείνεται και στο 
μεγαλύτερο τμήμα της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας Βουλιαγμένης (βλ. χάρτη 378-ΠΔ-1 
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που συνοδεύει το από 06.06.2019 Π.Δ.). Συγκεκριμένα, εντός των ορίων του 
αρχαιολογικού χώρου εμπίπτει το βόρειο και το νότιο τμήμα της χερσαίας ζώνης (Τομείς 
1α και 1β του από 06.06.2019 Π.Δ.), καθώς και η περιοχή με βλάστηση πεύκης που 
εκτείνεται παράλληλα με την οδό Απόλλωνος (Τομέας 2 του από 06.06.2019 Π.Δ.). 
Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, και κατ’ εφαρμογή των κατευθύνσεων του από 
06.06.2019 Π.Δ., οι περιοχές αυτές προβλέπεται να διατηρηθούν ουσιαστικά ως έχουν με 
εξαίρεση την επιφανειακή διαμόρφωση διαδρομών περιπάτου καθώς και τη διάνοιξη 
υπόγειας σήραγγας πεζών και ελαφρών οχημάτων που θα συνδέει τη μαρίνα με τις 
παρακείμενες τουριστικές εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης. Επομένως 
οποιαδήποτε αλληλεπίδραση των προτεινόμενων υποδομών με τυχόν αρχαιολογικά 
ευρήματα περιορίζεται ουσιαστικά. 

Σημειώνεται ότι οι περιοχές αυτές αφορούν στο κυρίως τμήμα της χερσαίας ζώνης της 
μαρίνας που εμπίπτει εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Όσον αφορά στο 
τμήμα του Τομέα 3 του από 06.06.2019 Π.Δ., όπου προβλέπεται να αναπτυχθούν οι 
χερσαίες υποδομές της μαρίνας, που εμπίπτει εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού 
χώρου, πρόκειται για μικρής επιφάνειας έκταση που κατά κύριο λόγο έχει διαμορφωθεί 
στο παρελθόν με επιχώσεις θαλασσίου χώρου. Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή 
εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει κρίσιμη αλληλεπίδραση των υποδομών της μαρίνας με 
αρχαιολογικά ευρήματα.  

Προς την κατεύθυνση αυτή συντελεί και το γεγονός ότι στην περιοχή δεν υπάρχει 
κηρυγμένος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η χερσαία ζώνη της μαρίνας δεν εμπίπτει εντός των Ζωνών Α’ 
Απολύτου Προστασίας που έχουν καθοριστεί εντός του εν λόγω κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου. Επίσης, δεδομένου του αναγλύφου της χερσονήσου του Λαιμού, 
της θέσης της μαρίνας, αλλά και της προτεινόμενης στάθμης στέψης των λιμενικών έργων 
καθώς και του μέγιστου ύψους των κτιρίων, τα νέα αλλά και τα υφιστάμενα έργα της 
μαρίνας δεν είναι ορατά από τις Ζώνες Απολύτου Προστασίας Α.1 (στην οποία 
περιλαμβάνεται και ο ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος) και Α.3, ενώ δεν αλλοιώνουν το 
τοπίο γύρω από τη Ζώνη Α.2 Απολύτου Προστασίας. 

Μάλιστα στα πλαίσια του πρώτου σταδίου χωροθέτησης της μαρίνας, το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθμ. 9/06.03.2018 Συνεδρία του γνωμοδότησε 
ομόφωνα θετικά ως προς τον γενικό σχεδιασμό της μαρίνας. Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/161156/113658/3602/213/ 12.04.2018 
απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία ενέκρινε τη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου “Μαρίνα Βουλιαγμένης”. 

 
x. Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Φάση κατασκευής: 

Κατά την κατασκευή τεχνικών έργων αναπόφευκτη είναι η οπτική ρύπανση που 
προκαλείται από την προσωρινή υποβάθμιση του τοπίου στη θέση του έργου, καθώς και 
από τη διαμόρφωση του εργοταξιακού χώρου. Αυτή η οπτική ρύπανση θα επηρεάσει 
τοπικά την  εικόνα του παραλιακού μετώπου και σε ένα βαθμό τη θέα της περιοχής κατά 
την προσέγγιση από τη θάλασσα. 

Εκτιμάται ότι η προκαλούμενη οπτική όχληση θα είναι ανεκτή κυρίως λόγω της 
απόστασης του έργου από κατοικίες και περιοχές με συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
τουρισμού και αναψυχής, της υψομετρικής διαφοράς της περιοχής και της παρεμβολής 
πυκνής δενδρώδους φυσικής βλάστησης. Άλλωστε, η προκληθείσα αυτή οπτική ρύπανση 
από τις κατασκευαστικές εργασίες θα περιορισθεί χρονικά στη διάρκεια της φάσης 
κατασκευής και θα αναιρεθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών (εκτός βέβαια 
από τη μόνιμη μεταβολή που θα προξενήσουν τα προβλεπόμενα έργα).  
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Στο χερσαίο χώρο, οι φυσικές εκτάσεις διατηρούνται ουσιαστικά στο σύνολό τους, 
καθώς δεν  προβλέπονται επεμβάσεις (εκτός από μονοπάτια και την υπόγεια διάβαση) 
εντός των Τομέων 1 και 2. Όσον αφορά στην κατασκευή της υπόγειας διάβασης, η οποία 
θα δίνει τη δυνατότητα μετάβασης από το τουριστικό συγκρότημα του Αστέρα 
Βουλιαγμένης στη μαρίνα πεζή και με ελαφρά οχήματα, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η διατάραξη της 
φυσικής βλάστησης, και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της κατασκευής θα 
αποκατασταθεί πλήρως η σημερινή εικόνα του αναγλύφου και της βλάστησης. Οι φυσικές 
εκτάσεις που διαταράσσονται εντός του Τομέα 3 προκειμένου για τη διαμόρφωση των 
χώρων στάθμευσης και του εσωτερικού οδικού δικτύου είναι μικρής επιφάνειας. Άλλωστε, 
τμήμα των εκτάσεων αυτών, καθώς και σε ορισμένες θέσεις υφιστάμενων επιχώσεων, η 
συνέχεια του φυσικού πρανούς θα αποκατασταθεί με κατάλληλη διαμόρφωση και 
φύτευση. Ακόμη, εντός του Τομέα 3, προβλέπεται η διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου. 
Συνολικά, οι φυσικές εκτάσεις που διατηρούνται μαζί με αυτές που θα αποκατασταθούν, 
τα νέα πρανή που θα δημιουργηθούν και τους νέους χώρους πρασίνου ανέρχονται σε 
25,5 στρέμματα. 

Οι μεταβολές που θα προκληθούν στο θαλάσσιο ανάγλυφο αφορούν στη θέση του 
έργου, όπου προβλέπονται εκσκαφές του πυθμένα (για την ασφαλή έδραση των 
λιμενικών έργων__ και για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους όπου τα 
βάθη εντός της διαμορφούμενης λιμενολεκάνης δεν είναι ικανοποιητικά), καθώς και όπου 
προβλέπονται επιχώσεις (για τη διαμόρφωση της αναγκαίας χερσαίας ζώνης). Οι 
μεταβολές αυτές περιορίζονται εντός των στενών ορίων της καθορισμένης θαλάσσιας 
ζώνης της μαρίνας και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αφορούν στον ήδη λιμενοποιημένο 
θαλάσσιο χώρο της λιμενολεκάνης της μαρίνας (ανακατασκευή και επέκταση του 
προσήνεμου μώλου, ανακατασκευή/αναδιάταξη των δυτικών παραλιακών κρηπιδωμάτων 
και τμήματος των κρηπιδωμάτων του υπήνεμου μώλου και επέκταση του τελευταίου). 
Επιπροσθέτως, με την καθαίρεση του προσήνεμου μώλου θα αποδοθεί στο θαλάσσιο 
χώρο που σήμερα καταλαμβάνεται από τα έργα του προσήνεμου μώλου. Συνολικά, η 
καταλαμβανόμενη θαλάσσια έκταση ανέρχεται σε 36,5 στρέμματα, ενώ με την απόδοση 
στο θαλάσσιο χώρο έκτασης 3,7 στρεμμάτων, το ισοζύγιο καταλαμβανόμενου πυθμένα 
ανέρχεται σε 32,8 στρέμματα.  
 
Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
Γενικά – Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα 

Συνολικά, η διατήρηση, συντήρηση και ο εμπλουτισμός της αττικής χλωρίδας και 
πανίδας στον Τομέα 1, καθώς και η διατήρηση και συντήρηση της φυσικής βλάστησης 
στον Τομέα 2 σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των προβλεπόμενων 
νέων χερσαίων έργων πραγματοποιείται επί υφιστάμενων παλαιότερων επιχώσεων 
συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την 
αποκατάσταση του αττικού οικοσυστήματος. 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα από τη λειτουργία της 
μαρίνας, αυτές έχουν κατά κύριο λόγο ατυχηματικό χαρακτήρα και είναι μικρής έντασης. 
Άλλωστε, η μακροχρόνια λιμενική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην περιοχή 
μελέτης, αντίστοιχης έντασης, έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος πλησίον του έργου, χωρίς όμως να έχει επηρεάσει την 
ποιότητα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. Η εκτίμηση και αξιολόγηση των 
επιπτώσεων αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

– Όσον αφορά στα χερσαία οικοσυστήματα και τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα, τα 
προβλεπόμενα έργα ανάπτυξης της μαρίνας προβλέπουν τη διατήρηση και ανάδειξη (με 
τη συντήρηση, καθαρισμό, εμπλουτισμό/αποκατάσταση) των περιοχών φυσικού πρασίνου 
εντός της χερσαίας ζώνης της. Συγκεκριμένα, διατηρείται το ανάγλυφο και η βλάστηση στα 
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«φυσικά» τμήματα της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, ενώ οι υποδομές της περιορίζονται 
στο υπόλοιπο τμήμα αυτής (υφιστάμενες και νέες επιχώσεις). Επίσης, προβλέπεται η 
διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου μικρότερης κλίμακας και δενδροφυτεύσεων 
κατανεμημένων σε όλη την έκταση του Τομέα 3. Συνολικά εντός της χερσαίας ζώνης, οι 
φυσικές εκτάσεις που διατηρούνται μαζί με αυτές που θα αποκατασταθούν, τα νέα πρανή 
που θα δημιουργηθούν και τους νέους χώρους πρασίνου ανέρχονται σε 25,5 στρέμματα 
(ισοσκελίζοντας έτσι τα 4,5 στρέμματα φυσικών εκτάσεων που αναπόφευκτα 
διαταράσσονται κατά την κατασκευή των έργων της χερσαίας ζώνης).  

– Βασικός στόχος του από 06.06.2019 Π.Δ. που υιοθετείται απόλυτα από τον παρόντα 
σχεδιασμό είναι η διατήρηση και ενίσχυση του αττικού τοπίου, της χλωρίδας και της 
πανίδας. Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια της Μ.Π.Ε. συντάχθηκε Έκθεση Στρατηγικής 
Φυτεύσεων, οι στόχοι και κατευθύνσεις της οποίας υιοθετούνται από την Μ.Π.Ε. ως μέτρα 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον (βλ. ενότητα 4 της ΜΠΕ). 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, γενικός στόχος των φυτοτεχνικών 
επεμβάσεων αποτελεί η διατήρηση και ενίσχυση του παράκτιου οικοσυστήματος χαλέπιου 
πεύκης και φρυγανομακκίας στους τομείς 1 & 2 καθώς και η ανασύστασή του στην 
περιοχή του τομέα 3. 

– Η ανάπτυξη της μαρίνας, κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο από 06.06.2019 
Π.Δ., αφορά σε εκτάσεις εντός της καθορισμένης χερσαίας ζώνης της (Τομέας 3 του Π.Δ.) 
που είτε προέκυψαν στο παρελθόν είτε θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της 
προγραμματισμένης ανάπτυξης με επιχώσεις θαλασσίου χώρου (βλ. ενότητα 2.3 της 
ΜΠΕ). Συνεπώς, τόσο η κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων νέων έργων, όσο 
και η λειτουργία των υφιστάμενων δεν αφορά σε δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες 
εκτάσεις.  

 
Επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα 
Φάση κατασκευής: 
Οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, κατά 

τη φάση κατασκευής ενός λιμενικού έργου, εντοπίζονται αφ’ ενός στη θέση κατασκευής 
των λιμενικών έργων και αφ’ ετέρου στη θέση ενδεχομένης θαλάσσιας διάθεσης υλικών 
βυθοκόρησης. 

Συνεπώς, κατά τη φάση της κατασκευής των έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης της 
Μαρίνας Βουλιαγμένης αναμένονται ορισμένες αναπόφευκτες δυσμενείς επιπτώσεις στη 
θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής άμεσης επιρροής, οι οποίες οφείλονται: 

- στην αλλοίωση τοπικά της υφιστάμενης κατάστασης του πυθμένα λόγω της 
κατασκευής των λιμενικών έργων και των θαλάσσιων εκσκαφών για την ασφαλή 
έδρασή τους και την εξασφάλιση του ωφέλιμου βάθους 

- στη διατάραξη των φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού (αυξημένη 
θολερότητα, αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων) λόγω των 
κατασκευαστικών εργασιών. 

Η κατάληψη του πυθμένα και οι θαλάσσιες εκσκαφές συνεπάγονται την άμεση 
καταστροφή των βενθικών οργανισμών, αλλά και την έμμεση υποβάθμιση της θαλάσσιας 
ζωής που συνδέεται με το συγκεκριμένο τμήμα του πυθμένα. Επίσης, η προαναφερθείσα 
γενικότερη υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού λόγω των κατασκευαστικών 
εργασιών  έχει άμεσες επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς το θαλάσσιο 
οικοσύστημα υφίσταται προσωρινή αλλοίωση. 

Επίσης, η αύξηση της θολερότητας του θαλάσσιου νερού (λόγω της επαναιώρησης του 
πυθμενικού υλικού) θα περιορίσει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και τη μείωση της πρωτογενούς 
παραγωγικότητας. Τέλος, η διάχυση του αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού, μέσω των 
θαλασσίων ρευμάτων και των κυματισμών μπορεί να επεκτείνει τις δυσμενείς επιπτώσεις 
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στις θαλάσσιες βιοκοινωνίες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 
Κατά την κατασκευή των υπό εξέταση έργων της Μαρίνας Βουλιαγμένης οι επιπτώσεις 

αυτές θα περιοριστούν χωρικά στη θέση των έργων, ενώ θα εξασθενούν σταδιακά σε 
μικρή ακτίνα γύρω από αυτά. Επιπροσθέτως, οι επιπτώσεις αυτές θα αρθούν με την 
ολοκλήρωση των έργων, οπότε θα αρχίσει και η αποκατάσταση της ισορροπίας των 
θαλασσίων βιοκοινωνιών, καθώς θα αναβαθμιστεί και πάλι η θαλάσσια περιοχή και θα 
διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τον σταδιακό επανεποικισμό του θαλάσσιου 
ενδιαιτήματος. 

Στα πιο βαθιά νερά του Όρμου Βουλιαγμένης εντοπίζεται παρουσία λιβαδιών 
Ποσειδωνίας, που αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας. Εντός της θαλάσσιας ζώνης της 
μαρίνας δεν απαντώνται εκτεταμένες επιφάνειες θαλάσσιου πυθμένα με το εν λόγω 
αγγειόσπερμο, παρά μόνο διάσπαρτες συστάδες ή μεμονωμένα άτομα αυτού. Κατά τον 
σχεδιασμό των έργων υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε η διατάραξη εκτάσεων 
Ποσειδωνίας να περιοριστεί στο ελάχιστο αναγκαίο για την άρτια και ασφαλή λειτουργία 
της μαρίνας. Οι διαταρασσόμενες αυτές εκτάσεις πυθμένα αφορούν κυρίως στην 
κατασκευή του ακρομωλίου του προσήνεμου μώλου και στις εργασίες εκβάθυνσης προ 
του υπήνεμο μώλου, ενώ δεν καταστρέφονται τα άτομα Ποσειδωνίας που απαντώνται 
στην είσοδο της μαρίνας. Έτσι, η κατασκευή των έργων θα επηρεάσει πολύ μικρή έκταση 
πυθμένα όπου εντοπίζεται το εν λόγω αγγειόσπερμο (περίπου 8 στρέμματα εκ των 
οποίων μόνο 2,7 στρέμματα αφορούν σε συστάδες Ποσειδωνίας, τα υπόλοιπα 5,3 
στρέμματα αφορούν σε επιμέρους εκτάσεις με παρουσία μεμονωμένων ατόμων 
Ποσειδωνίας και σε καμία περίπτωση δε θα προκαλέσει τεμαχισμό λιβαδιού Ποσειδωνίας. 
Η συγκεκριμένη απώλεια Ποσειδωνίας αποτελεί ιδιαίτερα περιορισμένης κλίμακας βλάβη 
και δεν θα υποβαθμίσει τη συνολική δομή, λειτουργία και διατήρηση του οικοτόπου και 
κατ’ επέκταση δεν θα επηρεάσει την οικολογική ισορροπία εντός του Όρμου 
Βουλιαγμένης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η έκταση πυθμένα με Ποσειδωνία που 
διαταράσσεται από την κατασκευή των έργων αντιστοιχεί μόλις στο 1,1% της συνολικής  
εκτιμώμενης έκτασης του Όρμου Βουλιαγμένης που καταλαμβάνεται από βλάστηση. Θα 
πρέπει τέλος να ληφθεί υπόψη ότι η κατασκευή λιμενικών έργων απαιτεί κατάληψη ή/και 
εκσκαφές θαλασσίου πυθμένα και κατ’ επέκταση στην Μεσόγειο κατά την κατασκευή 
λιμένων η καταστροφή περιορισμένης έκτασης λιβαδιού Ποσειδωνίας είναι πρακτικά 
αναπόφευκτη. 

Θα πρέπει βέβαια σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός των έργων να μεριμνά για την__ 
ελαχιστοποίηση της επηρεαζόμενης έκτασης και να εφαρμόζονται όλα τα δυνατά μέτρα 
έτσι ώστε να μην προκαλείται υποβάθμιση του οικοτόπου στην ευρύτερη περιοχή.  

Κατά συνέπεια, οι προκαλούμενες επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα από την 
κατασκευή των λιμενικών έργων και τις θαλάσσιες εκσκαφές εκτιμάται ότι θα είναι 
περιορισμένες χωρικά και χρονικά και ελεγχόμενης έντασης. Άλλωστε, δεδομένου ότι οι 
μεταβολές των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων του θαλασσίου περιβάλλοντος που θα 
προκληθούν από την κατασκευή των νέων έργων θα είναι αναστρέψιμες και 
περιορισμένης διάρκειας, αναμένεται ότι το οικοσύστημα της περιοχής, μέσα από μια 
διεργασία οικολογικής διαδοχής, θα επανέλθει σχετικά σύντομα σε ισορροπία. 

Επιπλέον, τα προβλεπόμενα έργα θα αποτελέσουν νέα μικροενδιαιτήματα, τα οποία θα 
ευνοούν την ανάπτυξη βενθικών οργανισμών και γενικότερα θα μπορούν να 
υποστηρίξουν υγιή οικοσυστήματα. 

Συμπερασματικά, η κατασκευή των εξεταζόμενων έργων της Μαρίνας Βουλιαγμένης δε 
θα προκαλέσει μόνιμες μεταβολές στη σύνθεση των θαλάσσιων βιοκοινωνιών, εντούτοις 
θα προκαλέσει αναπόφευκτα όχληση στην θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην άμεση 
περιοχή του έργου, η οποία όμως θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένης χρονικής και χωρικής 
έκτασης, ενώ είναι δυνατόν να περιοριστεί σημαντικά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.  

Τέλος, όσον αφορά στη θαλάσσια διάθεση της πλεονάζουσας ποσότητας 
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βυθοκορημάτων, προκαλείται μεν προσωρινή καταστροφή των βενθικών και λοιπών 
θαλάσσιων οργανισμών που ζουν στον πυθμένα (όχι όμως των ψαριών και των 
αρθρόποδων που μπορούν να κινούνται γρήγορα), ωστόσο μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα (συνήθως λίγους μήνες) το νέο πυθμενικό στρώμα επαναποικίζεται και 
δημιουργείται βενθική κοινότητα ισοδύναμη με την αρχικά καταστραφείσα. Συνεπώς, με τη 
θαλάσσια διάθεση της περίσσειας των υλικών που θα προκύψουν από την κατασκευή των 
έργων στην προτεινόμενη περιοχή, εκτιμάται ότι η επίπτωση στα θαλάσσια οικοσυστήματα 
και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα θα είναι περιορισμένης έντασης. Ιδιαίτερα σημαντικό 
για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών στο θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ότι η 
προτεινόμενη θέση διάθεσης βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και σε ικανή απόσταση από 
προστατευόμενες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. 

 
Φάση λειτουργίας: 
Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη τουριστικού λιμένα είναι δυνατό να προκληθούν 

έμμεσα επιβαρυντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την ενδεχόμενη αλλοίωση των 
χαρακτηριστικών του θαλασσινού νερού και της ποιότητας των ιζημάτων του πυθμένα 
λόγω της λειτουργίας των μηχανών των σκαφών, αλλά και μίας σειράς δραστηριοτήτων 
ατυχηματικού – περιστασιακού χαρακτήρα, όπως η ατυχηματική απόρριψη 
μικροποσοτήτων λυμάτων από τα σκάφη στη θάλασσα ή η πιθανή ατυχηματική διαρροή 
από τα σκάφη στη θάλασσα καυσίμων, λιπαντικών, σεντινόνερων κλπ. Οι επιπτώσεις 
αυτές που θα έχουν περιορισμένη χωρική εξάπλωση, μικρή ένταση και κυρίως 
περιστασιακό χαρακτήρα, παρουσιάζονται στη συνέχεια όπου αναλύονται οι επιπτώσεις 
στο θαλασσινό νερό από τη λειτουργία της μαρίνας. 

Οι μεταβολές αυτές στις φυσικοχημικές παραμέτρους του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα 
έχουν σε ένα βαθμό δυσμενείς επιπτώσεις για την ισορροπία των θαλασσίων 
βιοκοινωνιών. 

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον οικότοπο προτεραιότητας «εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με 
βλάστηση (Ποσειδωνίες)», η λειτουργία της Μαρίνας Βουλιαγμένης θα συμβάλει στον 
περιορισμό μίας από τις βασικότερες απειλές του οικοτόπου (σύμφωνα στον οδηγό της 
ΕΕ για τη Διαχείριση των λιβαδιών Ποσειδωνίας - EC, Management of Natura habitats 
*Posidonia beds (Posidonia oceanicae) 1120, Technical Report 2008 01/24), η οποία 
είναι η ανεξέλεγκτη χρήση της άγκυρας των σκαφών, δεδομένου μάλιστα ότι σήμερα η 
μαρίνα δεν δύναται να εξυπηρετήσει τα μεγαλύτερα σκάφη (mega-yachts) που 
προσεγγίζουν στην περιοχή και παραμένουν “αρόδο”, πρακτική που απαιτεί χρήση 
άγκυρας και κατ’ επέκταση τοπική καταστροφή της Ποσειδωνίας. Κατά τη λειτουργία της 
μαρίνας, για την πρόσδεση των σκαφών θα χρησιμοποιούνται από όλες τις κατηγορίες 
σκαφών τα μόνιμα αγκυροβόλια  (ρεμέτζα) της μαρίνας, ενώ θα απαγορεύεται η χρήση 
της άγκυρας των σκαφών. Μάλιστα, η χρήση τέτοιων μόνιμων αγκυροβολίων αναφέρεται 
στον εν λόγω Οδηγό της ΕΕ και ως ένας εκ των φιλικών προς τα λιβάδια Ποσειδωνίας 
τρόπων αγκυροβολίας. Βέβαια, η χρήση μόνιμων αγκυροβολίων που αναφέρεται στον 
Οδηγό αυτό της ΕΕ αφορά κυρίως σε δημοφιλείς περιοχές ελεύθερου αγκυροβολίου, ενώ 
δεν αναιρεί την ανάγκη λειτουργίας οργανωμένων λιμενικών εγκαταστάσεων. 
Επιπροσθέτως, στον εν λόγω Οδηγό της ΕΕ, η κατασκευή λιμενικών έργων αυτή καθ’ 
εαυτή δεν περιλαμβάνεται στις κύριες απειλές του οικοτόπου. 

 
Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης 
Όπως αναλύθηκε ανωτέρω (βλ. ενότητα 1.5.2 της ΜΠΕ), η προτεινόμενη αναβάθμιση 

και ο εκσυγχρονισμός της Μαρίνας Βουλιαγμένης πραγματοποιείται στα πλαίσια των 
προβλέψεων του από 06.06.2019 Π.Δ. έγκρισης γενικού σχεδιασμού μαρίνας 
Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 320/Δ/13.06.2019), ενώ είναι απολύτως συμβατή με τον υπερκείμενο 
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χωροταξικό σχεδιασμό.  
Σημειώνεται ότι η οργανωμένη πλαζ «Ακτή Βουλιαγμένης» και οι δραστηριότητες 

λουομένων σε αυτή, βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τη μαρίνα και από την περιοχή 
κίνησης των σκαφών που εισπλέουν/εκπλέουν από αυτή. 

Συνολικά, όπως προαναφέρθηκε οι υποδομές τουρισμού και αναψυχής της περιοχής 
(η σχεδιαζόμενη Μαρίνα Βουλιαγμένης, το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα 
Βουλιαγμένης, οι οργανωμένες πλαζ, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Β., ο 
Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Κ.Β. και οι λοιπές μικρής κλίμακας 
υποδομές αναψυχής) θα λειτουργούν, όπως και σήμερα, συνολικά ως ένας πόλος 
τουρισμού και αναψυχής υψηλού επιπέδου, προσφέροντας μία ευρεία επιλογή 
δραστηριοτήτων αναψυχής που σχετίζονται με το παράκτιο χώρο και τη θάλασσα.  

 
Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 

• Η κατασκευή των υπό εξέταση έργων θα έχει σημαντική θετική επίπτωση στο 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής, που σχετίζεται με τη δαπάνη για την 
κατασκευή των έργων του τουριστικού λιμένα, η οποία παρόλο που ένα μέρος της δε θα 
απορροφηθεί από την τοπική οικονομία, αναμένεται να συμβάλει στην οικονομία της 
περιοχής, καθώς θα κινητοποιήσει τα σχετιζόμενα με την κατασκευή επαγγέλματα και θα 
δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. 

• Η λειτουργία της μαρίνας θα συμβάλει έμμεσα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στον τομέα του τουρισμού αλλά και σε επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτόν 
(τροφοδοσία σκαφών, εμπόριο ναυτιλιακού εξοπλισμού, εστίαση κλπ.). 

• Η λειτουργία της μαρίνας θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με την 
ενίσχυση του τουρισμού που θα επέλθει από την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και 
ως εκ τούτου τη βελτίωση του επιπέδου του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, αλλά και 
στην τουριστική προβολή τόσο της Βουλιαγμένης όσο και της ευρύτερης μητροπολιτικής 
περιοχής της Αθήνας και κατ’ επέκταση στην οικονομική βιωσιμότητα του τουριστικού 
τομέα. 

 
Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 
Φάση κατασκευής: 

Κύρια πηγή εκπομπής ρύπων κατά τη φάση κατασκευής θα αποτελέσει η εκτέλεση των 
χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή των υποδομών της χερσαίας ζώνης 
(κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και οδικού δικτύου), καθώς και η καθαίρεση των 
λιμενικών έργων λόγω αφ’ ενός της παραγόμενης σκόνης και αφ’ ετέρου της λειτουργίας 
των μηχανημάτων εργοταξίου και της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών. 
Ακόμη, επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος προκαλεί και η σκόνη που 
δημιουργείται από τη μεταφορά και απόθεση χώματος και υλικών κατασκευής, καθώς και 
με την παράσυρση από τον άνεμο αποθηκευμένων υλικών. Η επιτόπια αξιοποίηση των 
προϊόντων χερσαίων εκσκαφών και των υλικών καθαιρέσεων λιμενικών έργων στην 
κατασκευή των νέων έργων, η μεταφορά υλικών κατασκευής δια θαλάσσης, καθώς και η 
κατασκευή των έργων της θαλάσσιας ζώνης με πλωτά μέσα περιορίζουν την επιβάρυνση 
του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

– Οι εκπεμπόμενες ποσότητες ρύπων (CO, PM, HC, NOx) από τη λειτουργία των 
μηχανών των σκαφών που προσεγγίζουν στη μαρίνα δεν αναμένεται να διαφοροποιείται 
ουσιαστικά από την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ δεν θα είναι σημαντικές, λόγω της 
χαμηλής ταχύτητας κατά τον έκπλου/είσπλου στη μαρίνα, του τύπου των σκαφών 
(σύγχρονα σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους) και της μικρής δυναμικότητας του 
τουριστικού λιμένα. Επίσης, σημαντική παράμετρος για τον περιορισμό των 
εκπεμπόμενων ρύπων από τα σκάφη αποτελεί και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη 
θέση ελλιμενισμού που έχει ως συνέπεια τα σκάφη να μην θέτουν σε λειτουργία τη μηχανή 
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τους κατά την παραμονή τους στη μαρίνα. 
– Η εκπομπή επιβαρυντικών αέριων ρύπων (CO, VOC (HC), NOx, PM, SO2, Pb) και 

αερίων θερμοκηπίου (CO2) από την οδική κυκλοφορία που σχετίζεται με τις μετακινήσεις 
προς / από την μαρίνα και αφορά σε ιδιαίτερα μικρής κλίμακας κυκλοφοριακή κίνηση 
επιβατικών κατά κύριο λόγο οχημάτων των χρηστών/ επισκεπτών της, αλλά και σε μικρό 
αριθμό οχημάτων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στα σκάφη (τροφοδοσία, 
ανταλλακτικά, επισκευές κλπ.), δεν αναμένεται να διαφοροποιείται ουσιαστικά από την 
υφιστάμενη κατάσταση. 

Ταυτόχρονα η οργάνωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και του συστήματος 
στάθμευσης εντός της μαρίνας, στοχεύει στον περιορισμό της οδικής κυκλοφορίας εντός 
της μαρίνας και στην ενίσχυση της κυκλοφορίας πεζή, καθώς και με ελαφρά οχήματα (golf 
carts), γεγονός που θα συμβάλει περαιτέρω στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.  

– Η επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των κτιριακών 
υποδομών της μαρίνας, λόγω της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από το σύστημα 
θέρμανσης/ψύξης, θα είναι πολύ μικρής έντασης λόγω της μικρής κλίμακας των κτιριακών 
υποδομών, αλλά και την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων στον σχεδιασμό των κτιρίων 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός, μονώσεις, 
ψυχρά υλικά, σκιάσεις, εξοπλισμός υψηλής απόδοσης, «έξυπνο» σύστημα ενεργειακής 
διαχείρισης στα μεγάλα κτίρια, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα 
κλιματισμού, λαμπτήρες εξοικονόμησης). 

 
Επιπτώσεις από θόρυβο και δονήσεις 
Φάση κατασκευής: 

Κατά την κατασκευή των έργων αναπόφευκτα θα προκληθεί εκπομπή θορύβου. 
Συγκεκριμένα, θα υπάρξει επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος από τη 

λειτουργία των μηχανημάτων εργοταξίου και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. 
Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των υλικών θα μεταφερθεί δια θαλάσσης απευθείας στη 

θέση των έργων περιορίζοντας σημαντικά τις οδικές μεταφορές, η προαναφερθείσα 
όχληση στο ακουστικό περιβάλλον θα είναι μειωμένη. Εντούτοις, η μοναδική δυνατότητα 
πρόσβασης των βαρέων οχημάτων στη μαρίνα μέσω της οδού Απόλλωνος που διέρχεται 
από τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, την πλαζ και το συγκρότημα του 
Αστέρα, θα προκαλέσει όχληση στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της περιοχής. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Ακουστικό 
Περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής» (βλ. Παράρτημα 16.6 της ΜΠΕ), στην πλέον 
δυσμενή περίπτωση εκτέλεσης κατασκευαστικών εργασιών στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη της μαρίνας με ταυτόχρονη λειτουργία του συνόλου των εργοταξιακών 
μηχανημάτων, η στάθμη του παραγόμενου θορύβου επί της οδού Απόλλωνος και 
συγκεκριμένα στο πλησιέστερο σημείο από τη θέση εκτέλεσης κατασκευαστικών εργασιών 
θα υπερβαίνει μεν (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ) το ανώτερο θεσμοθετημένο 
επιτρεπόμενο όριο περιβαλλοντικού θορύβου (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α/1981), όμως δεν 
θα είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός για τις εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης που 
αποτελούν την πλησιέστερη ανθρωπογενή δραστηριότητα, λόγω της ικανής απόστασης 
από αυτά. Ακόμη λιγότερο ενοχλητικός θα είναι ο εργοταξιακός θόρυβος στην θέση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Β., που βρίσκονται σε ακόμη μεγαλύτερη απόσταση. 
Τέλος, δεν είναι ενοχλητικός ο θόρυβος από τις κατασκευαστικές εργασίες στη θέση των 
πλησιέστερων κατοικιών της Δ.Ε. Βουλιαγμένης είναι πολύ πιο απομακρυσμένες.  

Περαιτέρω, σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί της χερσονήσου του 
Λαιμού, ότι οι λοιπές ανθρωπογενείς λειτουργίες περί τον Όρμο Βουλιαγμένης 
χαρακτηρίζονται από υφιστάμενη υψηλή στάθμη θορύβου λόγω της οδικής κυκλοφορίας 
στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απόστασή τους από το 
έργο, καθιστά την επιπρόσθετη ακουστική όχληση σε αυτές λόγω της λειτουργίας του 
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εργοταξίου ιδιαίτερα  
Σε ότι αφορά στην οδική μεταφορά υλικών προς και από τη μαρίνα, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της «Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον κατά τη 
φάση κατασκευής», η στάθμη θορύβου στην πρόσοψη των κτιρίων που απέχουν περί τα 
20 m από τον άξονα της οδού θα υπερβαίνει το ανώτερο θεσμοθετημένο επιτρεπόμενο 
όριο περιβαλλοντικού θορύβου (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α/1981). Εντούτοις, εκτιμάται ότι 
η επιβάρυνση αυτή του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής θα είναι ανεκτή, λόγω 
του ελεγχόμενου αριθμού οχημάτων μεταφοράς υλικών (ο κύριος όγκος των υλικών θα 
μεταφέρονται δια θαλάσσης), αλλά και της ελεγχόμενης συχνότητας κυκλοφορίας τους (θα 
επιδιώκεται η ομαδοποιημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτών έτσι ώστε να μην υπάρχει 
συνεχής και επαναλαμβανομένη όχληση, αλλά μεμονωμένη και όχι συχνά 
επαναλαμβανόμενη). Επιπλέον με τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά την μεταφορά 
υλικών στη θέση του έργου, όπως η αποφυγή της διέλευσης των βαρέων οχημάτων από 
μικρότερες οδούς πέραν της προκαθορισμένης διαδρομής και εκτέλεση δρομολογίων 
σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις, είναι δυνατό να μειωθούν ακόμη 
περισσότερο οι αρνητικές επιπτώσεις της ηχορύπανσης που υπολογίσθηκε παραπάνω.  

 
Ειδικότερα: 
- Κατά τον πλου των σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα λόγω της χαμηλής 

ταχύτητας και του τύπου των σκαφών (σύγχρονα σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους) ο 
εκπεμπόμενος θόρυβος δεν θα είναι ενοχλητικός για το ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι 
σύγχρονες μηχανές των σκαφών αναψυχής χαρακτηρίζονται από χαμηλού επιπέδου 
θόρυβο, ενώ η σχεδιαζόμενη μαρίνα θα εξυπηρετεί μικρό αριθμό σκαφών. 

– Η οδική κυκλοφορία από/ προς τον τουριστικό λιμένα, που αφορά κυρίως στα Ι.Χ. 
οχήματα των χρηστών και επισκεπτών του, δεν αναμένεται να προκαλέσει επιβάρυνση 
στο υφιστάμενο ακουστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση ικανού αριθμού 
θέσεων στάθμευσης σε ανταπόκριση με τις θέσεις ελλιμενισμού και τις χερσαίες χρήσεις 
της μαρίνας, καθώς και η προβλεπόμενη ενίσχυση της κυκλοφορίας πεζή, καθώς και με 
ελαφρά οχήματα (golf carts), θα συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση της οδικής 
κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση του θορύβου. 

- Οι δραστηριότητες στη χερσαία ζώνη της μαρίνας που αφορούν στην εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών της και τη χρήση των κτιριακών υποδομών χαρακτηρίζονται από 
χαμηλές στάθμες θορύβου. 

 
Επιπτώσεις στα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον 
Φάση κατασκευής: 

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων 
υδάτων κατά την κατασκευή λιμενικών έργων είναι αυτή καθεαυτή η κατασκευή τους, 
καθώς και τυχόν ύφαλες εκσκαφές για την εξασφάλιση του απαραίτητου ωφέλιμου 
βάθους.  

Δευτερεύουσας σημασίας πηγή επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι η 
μεταφορά στη θάλασσα, από τον άνεμο ή από τις εκπλύσεις της βροχής, σκόνης από τις 
εκτελούμενες χωματουργικές εργασίες, καθώς και υπολειμμάτων καυσίμων/ λιπαντικών 
από τα μηχανήματα και υλικών κατασκευής. Συγκεκριμένα: 

• Αυτή καθεαυτή η κατασκευή των λιμενικών έργων έχει ως άμεση συνέπεια την 
αύξηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στη στήλη του νερού και κατ’ 
επέκταση την αύξηση της θολερότητας. Η επίπτωση αυτή δεν είναι μεγάλης χρονικής 
διάρκειας, ενώ παράλληλα η διαύγεια του νερού αποκαθίσταται πλήρως και σύντομα μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από αυτή 
καθεαυτή την κατασκευή των λιμενικών έργων θα είναι περιορισμένη σε έκταση (στην 
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περιοχή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας και σε μικρή ακτίνα γύρω από τη θέση κάθε 
έργου) και σε διάρκεια κατά τη φάση της κατασκευής, περιορίζοντας έτσι σε σημαντικό 
βαθμό χωρικά και χρονικά την προκαλούμενη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων στη 
στήλη του νερού. 

• Οι ύφαλες εκσκαφές για την ασφαλή έδραση των λιμενικών έργων συνεπάγονται 
επαναιώρηση του λεπτόκοκκου ιζήματος και γενικότερη ανάδευση του πυθμενικού υλικού, 
με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και της 
οργανικής ύλης. Η αύξηση της συγκέντρωσης της οργανικής ύλης προκαλεί αύξηση του 
βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συγκέντρωση 
διαλυμένου οξυγόνου στην στήλη του νερού και το ίζημα. Η αλλοίωση αυτή της ποιότητας 
του νερού είναι προσωρινή, καθώς το αιωρούμενο πυθμενικό υλικό κατακάθεται σε 
αρκετά σύντομο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, δεδομένου 
μάλιστα ότι στην υπό μελέτη περίπτωση το πυθμενικό υλικό έχει χονδρόκοκκη σύσταση. 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις 
εργασίες βυθοκόρησης θα είναι περιορισμένη σε έκταση και ένταση, δεδομένου ότι οι 
ύφαλες εκσκαφές (αν και σημαντικού όγκου) αφορούν σε σχετικά μικρή θαλάσσια έκταση 
(27 στρεμμάτων για την έδραση των λιμενικών έργων και 27 στρεμμάτων για τις 
βυθοκορήσεις εξασφάλισης του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους) εντός της θαλάσσιας ζώνης 
της μαρίνας και προ του ήδη λιμενοποιημένου μετώπου της μαρίνας και σε μεγάλα βάθη. 
Συνεπώς, η προαναφερθείσα περιορισμένη χωρική εξάπλωση των βυθοκορήσεων και η 
βραχώδης σύσταση του πυθμένα στη θέση αυτή, σε συνδυασμό και με τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάχυσης του αιωρούμενου υλικού σε 
παρακείμενες θαλάσσιες εκτάσεις (βλ. ενότητα 4 της ΜΠΕ), συμβάλλει ουσιαστικά στην 
καθοριστική μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις κατασκευαστικές 
εργασίες.  

• Όσον αφορά σε ατυχηματικές απορρίψεις λιπαντικών ή καυσίμων από τα 
κατασκευαστικά μηχανήματα ή σε ατυχηματική απόπλυση υπολειμμάτων των υλικών 
κατασκευής, ενδέχεται να υπάρξουν μικροπροβλήματα ρύπανσης της θαλάσσιας 
περιοχής. Εντούτοις, εκτιμάται ότι στην υπό μελέτη περίπτωση αυτά τα κρούσματα 
ατυχηματικής ρύπανσης αφορούν σε μικροποσότητες ρυπαντών και δε θα έχουν 
ουσιαστική αρνητική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Συμπερασματικά, η κατασκευή των υπό μελέτη έργων θα προκαλέσει αναπόφευκτα 
επιβάρυνση στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία όμως θα είναι 
περιορισμένης χρονικής και χωρικής έκτασης, ενώ είναι δυνατόν να περιοριστεί 
περαιτέρω με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Η ποιότητα του θαλάσσιου νερού θα 
αποκατασταθεί πλήρως σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των 
κατασκευαστικών εργασιών. 

Όσον αφορά στην προτεινόμενη θαλάσσια διάθεση της περίσσειας υλικών 
βυθοκόρησης (δεδομένου ότι τμήμα των βυθοκορημάτων θα αξιοποιηθούν στην 
κατασκευή των έργων της μαρίνας, τα οποία θα αφορούν σε περιορισμένη ποσότητα 
(περί τα 65.000m3), επισημαίνονται τα εξής: 

• Η θαλάσσια διάθεση των υλικών αυτών αναπόφευκτα επιβαρύνει το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η επιβάρυνση αυτή αφορά κυρίως στη θέση διάθεσης και εξασθενεί ακτινωτά 
γύρω από αυτή. Συγκεκριμένα, με την διάθεση των βυθοκορημάτων αυξάνεται προσωρινά 
η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων και οργανικής ύλης στη στήλη του νερού.  

Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση της συγκέντρωσης της οργανικής ύλης προκαλεί 
αύξηση του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 
συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στην στήλη του νερού και το ίζημα, με προφανείς 
αρνητικές επιπτώσεις για τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή διάθεσης. Η 
αλλοίωση αυτή της ποιότητας του νερού είναι προσωρινή, καθώς η διαύγεια της στήλης 
του νερού αποκαθίσταται σταδιακά με την καθίζηση των βυθοκορημάτων. 
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• Επιπροσθέτως, με την απόθεση μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων καταστρέφονται 
μεν προσωρινά οι βενθικοί και λοιποί θαλάσσιοι οργανισμοί που ζουν στον πυθμένα (όχι  
όμως τα ψάρια και τα αρθρόποδα που μπορούν να κινούνται γρήγορα), ωστόσο μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λίγους μήνες) το νέο πυθμενικό στρώμα 
επαναποικίζεται και δημιουργείται βενθική κοινότητα ισοδύναμη με την αρχικά 
καταστραφείσα. Συνεπώς, η θαλάσσια διάθεση μη ρυπασμένων βυθοκορημάτων δε 
δημιουργεί ανεπανόρθωτα οικολογικά προβλήματα. 

• Η θαλάσσια διάθεση των βυθοκορημάτων προτείνεται να γίνει στα εξωτερικά ύδατα 
του Σαρωνικού Κόλπου, σε μεγάλη απόσταση από την ακτή και σε βάθος -120m. Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγεται η επιβάρυνση την υποπαράλιας ζώνης και σημαντικών 
παράκτιων οικοσυστημάτων (όπως στην περίπτωση της παρουσίας του οικοτόπου 
προτεραιότητας λιβαδιών Ποσειδωνίας). 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, η διάθεση των βυθοκορημάτων θα προκαλέσει τοπική 
αλλοίωση της ποιότητας του νερού στην περιοχή διάθεσης και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα (έως ότου καθιζάνει το σύνολο των βυθοκορημάτων) λόγω της χονδρόκοκκης 
σύστασής τους. Οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από την αλλοίωση αυτή θα είναι 
αντιστρέψιμες. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την «Αξιολόγηση υδρομορφολογικών 
αλλοιώσεων από την υλοποίηση των νέων έργων της Μαρίνας Βουλιαγμένης στα Υδάτινα 
Συστήματα στα πλαίσια των προβλέψεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» που διενεργήθηκε 
στα πλαίσια της παρούσας Μ.Π.Ε. (βλ. Παράρτημα 16.7 της ΜΠΕ), τόσο η κατασκευή των 
νέων έργων της μαρίνας, όσο και η θαλάσσια διάθεση της περίσσειας βυθοκορημάτων 
που θα παραχθούν από την κατασκευή τους, θα επιφέρουν στα παράκτια υδατικά 
συστήματα ήπια τροποποίηση (ουσιαστικά θα παραμείνουν σε σχεδόν φυσική κατάσταση 
έπειτα από την υλοποίηση του έργου) που δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την 
ικανότητα των ΥΣ να πετύχουν την «καλή κατάσταση» στα πλαίσια των στόχων που θέτει 
η Οδηγία 2000/60/ΕΚ.  

Φάση λειτουργίας: 
Η λειτουργία ενός τουριστικού λιμένα είναι δυνατό να επηρεάσει δυσμενώς το θαλάσσιο 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής με δύο κυρίως τρόπους:  
- τον περιορισμό της κυκλοφορίας και της ανανέωσης των νερών του τουριστικού 

λιμένα, που μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση φαινομένων ευτροφισμού και μείωση του 
διαλυμένου στο θαλάσσιο νερό οξυγόνου στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης και - μια σειρά 
δραστηριότητες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  

Είναι έτσι δυνατό να προκληθεί υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού και 
των ιζημάτων και κατ' επέκταση να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για το 
θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά ακόμη και για την ευχάριστη παραμονή των επιβαινόντων 
στα σκάφη και των επισκεπτών του τουριστικού λιμένα (αντιαισθητική εικόνα 
λιμενολεκάνης, άσχημη οσμή κλπ.). 

Στην περίπτωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, η διάταξη των λιμενικών έργων επιτρέπει 
την ανανέωση των υδάτων των δύο λιμενολεκανών και κατ’ επέκταση τη διατήρηση της 
ποιότητας τους. Ακόμη, τα ικανά βάθη στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης συντελούν στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υδάτων συμβάλλοντας έτσι στην ανανέωση τους. Έτσι, ακόμη 
και κατά την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο, οπότε παρατηρείται στρωμάτωση των νερών 
και μικρότερη ανανέωση των υδάτων, εκτιμάται ότι δεν θα δημιουργηθούν τοπικά 
φαινόμενα ευτροφισμού (αυξημένα επίπεδα θρεπτικών αλάτων, περιορισμένη 
συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου) ή ανοξικές συνθήκες στην περιοχή της μαρίνας. 

Συνεπώς, η λειτουργία του τουριστικού λιμένα δεν πρόκειται να επιδεινώσει τη 
σημερινή εικόνα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής όσον αφορά στην κυκλοφορία και την 
ανανέωση των υδάτων. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες καταστάσεις/ δραστηριότητες ατυχηματικού – 
περιστασιακού χαρακτήρα που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση των υδάτων, καθώς 
και οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον: 

• Η ατυχηματική απόρριψη λυμάτων από τα ελλιμενισμένα σκάφη στη θάλασσα μπορεί 
να προκαλέσει οργανική ρύπανση. Ο εμπλουτισμός των νερών με οργανική ύλη και 
θρεπτικά άλατα μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα θαλάσσιου ευτροφισμού, όπως αύξηση 
της πρωτογενούς παραγωγικότητας, αύξηση του απαιτούμενου για τις βιοχημικές 
διαδικασίες οξυγόνου (BOD), καθώς και ανάπτυξη βακτηρίων ή άλλων μικροοργανισμών. 

• Η πιθανή ατυχηματική διαρροή από τα ελλιμενισμένα σκάφη στη θάλασσα καυσίμων, 
λιπαντικών και σεντινόνερων, καθώς και διαρροή καυσίμων από το σταθμό 
ανεφοδιασμού, αποτελεί σοβαρή αιτία υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς 
προκαλεί ρύπανση από πετρελαιοειδή ή άλλες χημικές ενώσεις. Τα πετρελαιοειδή 
δημιουργούν στην επιφάνεια της θάλασσας ένα λεπτό στρώμα ("φιλμ"), το οποίο 
παρεμποδίζει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας και τη διάχυση του οξυγόνου. 

Η μείωση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου. 

Παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις έχει η δημιουργία πετρελαιοκηλίδας από εκτεταμένη 
διαρροή καυσίμων. 

• Η ατυχηματική απόρριψη στερεών αποβλήτων στη θάλασσα (marine debris), 
αποτελεί πρόβλημα τόσο αισθητικής υποβάθμισης του θαλάσσιου χώρου του τουριστικού 
λιμένα, όσο και υποβάθμισης της ποιότητας των νερών. 

• Η χρήση τοξικών υφαλοχρωμάτων στα σκάφη αναψυχής, και ειδικά αυτών που 
περιέχουν ενώσεις κασσιτέρου (Tributyltin, TBT), προκαλεί αύξηση των επιπέδων 
τοξικότητας στο θαλάσσιο νερό, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις για την θαλάσσια 
ζωή. Σημειώνεται ότι ειδικά για τα μικρότερου μεγέθους σκάφη αναψυχής η χρήση αυτών 
των ουσιών έχει πλέον απαγορευτεί. 

• Η μηχανική ανάδευση του πυθμένα από τις έλικες και τις άγκυρες των σκαφών έχει 
σαν συνέπεια την φθορά των επιβενθικών εδραίων οργανισμών και την παράσυρση των 
αμμωδών και ιλυωδών στοιχείων του πυθμένα. Η επίπτωση αυτή είναι ωστόσο τοπικού 
χαρακτήρα και δε συνεπάγεται συνολική υποβάθμιση της βενθικής βιοκοινότητας. 

Επιπροσθέτως, λόγω των προβλεπόμενων μόνιμων αγκυροβολίων για την πρόσδεση 
των σκαφών, τα σκάφη δε θα χρησιμοποιούν άγκυρα στο χώρο της μαρίνας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή σχετικά δυναμικότητα του τουριστικού λιμένα σε 
συνδυασμό με τον περιστασιακό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων αυτών (που άλλωστε 
αφορούν σε μικροποσότητες ρυπαντών), τα παραπάνω πιθανά προβλήματα ρύπανσης 
του θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων θα είναι αποσπασματικού χαρακτήρα και μικρής 
έντασης και κατ’ επέκταση εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσουν αισθητή υποβάθμιση της 
ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Επιπροσθέτως, τα προαναφερθέντα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν 
επιτυχώς με τη λήψη κατάλληλων μέτρων (βλ. ενότητα 4 της ΜΠΕ), η αυστηρή τήρηση 
των οποίων θα έχει σαν αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον από τη λειτουργία της μαρίνας. 

Σημειώνεται ότι, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης θα λειτουργεί εγκατάσταση παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων από τα σκάφη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε σημαντικό 
βαθμό ο κίνδυνος ρύπανσης από ορισμένες από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες 
στο χώρο της μαρίνας. Επίσης, στον τουριστικό λιμένα θα εφαρμοστεί Σχέδιο Παραλαβής 
και Διαχείρισης Αποβλήτων από τα σκάφη με ευθύνη του φορέα του έργου, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισμό του κίνδυνου ρύπανσης από ορισμένες από 
τις προαναφερθείσες δραστηριότητες στο χώρο του λιμένα. 

 
xi Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
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ισχύουσες διατάξεις: 
1. Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις ο οποίος καταργεί την  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 και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

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 
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“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: 
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 
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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 
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 

 
xii. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα 
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αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται: 
1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη 

δραστηριότητα: 
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 (Λιμεναρχείο, ΥΕΝ, 
Υδρογραφική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Υπηρεσία Δόμησης, Αρχαιολογία, ΥΠΑ), 
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για 
τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την 
παρούσα. 

5. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών, 
εκβαθύνσεων κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να ειδοποιούνται 
εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων) ώστε κατά περίπτωση να 
εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (λήψη σχετικών εγκρίσεων, πραγματοποίηση 
δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν 
αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως στο σημείο εύρεσής τους προκειμένου 
να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η 
περεταίρω πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων του 
ΥΠΠΟΤ 

7. Η δαπάνη της ενδεχόμενης ανασκαφικής έρευνας συμπεριλαμβανομένης και της 
αμοιβής του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, τη σχεδιαστική και 
φωτογραφική τεκμηρίωση, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και 
δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του Ν3028/2002 (ΦΕΚ153/Α΄/28-06-
2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» 

8. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση σε όλες τις 
ενδιαφερόμενες υπηρεσίες ως άνω στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι 
χωροθέτησης των έργων. 

9. Η λειτουργία του λιμένα 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 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 
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10. 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 αδειών. 

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

12. Να σχεδιασθεί και να ακολουθείται πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
παρακολούθησης από το φορέα του έργου, ανά περιβαλλοντικό μέσο, τόσο κατά το 
στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας.  

13. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων να 
πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και 
κατ’ελάχιστο τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/οικ5825/2010 (Β΄ 407) και τις σχετικές 
τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρμογής όπως εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει 
στην μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη , 
κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ταυτόχρονη 
διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός 
αυτός επιτυγχάνεται μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, της 
χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (πχ αντλιών θερμότητας), ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ, πχ 
χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλιακών συλλεκτών, παθητικών συστημάτων 
κλπ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Στο κτιριακό σχεδιασμό του 
κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατέλάχιστο οι κάτωθι παράμετροι: 
•••    κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός των κτιρίων για τη μέγιστη 

αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών 
•••    διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος 
• κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό 

ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμό, φυσικό φωτισμό και αερισμό 
• ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων όπως 

νότια ανοίγματα, τοίχος μάζας, θερμοκήπιο κλπ 
• ηλιοπροστασία 
• εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού 
• να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας όπως 

ενδεικτικά χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό νερό, 
χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, λεβήτων υψηλής ενεργειακής 
κατηγορίας, κλιματιστικών inverter, πράσινων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
συσκευών κλπ 

14. Τα κατασκευαστικά υλικά (οικοδομικά, επάλειψης, εμποτισμού, βαφής, συγκολλήσεων 
των διαβρεχόμενων και 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).  

15. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και 
εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

16. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση.  

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

18. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, 
ωτασπίδες, ενισχυμένα υποδήματα). 
Δασική Νομοθεσία - Προστασία 

19. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής 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 

20. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού εντός θαλάσσιας περιοχής 
εξαιρουμένων των υπό προϋποθέσεων αναφερομένων στον όρο (57) της παρούσης. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Κατά το σχεδιασμό του έργου να προβλεφθεί κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα 
αγωγών που θα εξασφαλίζουν την επαρκή ανανέωση των νερών της λιμενολεκάνης. 
Στερεά 

24. Να ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις των Ν4042/12 και Ν4685/20 για την ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων 

25. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά σε χώρους οι 
οποίοι θα καθορισθούν με τη σύνταξη και υποβολή κατάλληλης ΤΕΠΕΜ πριν την 
έναρξη των έργων και να χρησιμοποιηθούν για τις επιχωματώσεις. Τα υλικά που 
περισσεύουν να τοποθετούνται σε χώρο που θα ορίσει ο δήμος και να 
αποκαθίστανται.  

26. 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. 

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

28. Κατά το στάδιο της κατασκευής, 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.  

29. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αλλά και ακολουθώντας αρχές κοινωνικής ευθύνης, 
να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των 
χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες κλπ) και 
υγιεινής 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
Γενικοί Όροι 
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30. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
31. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί, να καταλάβει τη μικρότερη δυνατή έκταση. Να 

ληφθούν όλα  τα αναγκαία μέτρα περίφραξής του για την αποφυγή πρόκλησης 
ατυχήματος και πρόκλησης οπτικής όχλησης. Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, 
των οδών πρόσβασης κλπ. θα γίνει με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
δεσμεύσεις στην παράκτια ζώνη. 

32. Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την κατασκευή του έργου. 
33. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών κατά την εκσκαφή του πυθμένα αλλά και 

οποιουδήποτε άλλου σημείου όπως βραχώδεις εξάρσεις, παλαιά κτίσματα κλπ 
34. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 

επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη 
διάρκεια εντόνων βροχοπτώσεων ή έντονων κυματισμών. Να λαμβάνεται μέριμνα για 
την αποφυγή της συμπαράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές.  

35. Ο Ανάδοχος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της αποφυγής 
διάβρωση του εδάφους λόγω των εκτελούμενων κατασκευαστικών εργασιών. Σε 
περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε διάβρωση του εδάφους, ο Ανάδοχος θα 
αποκαταστήσει αμέσως τη ζημιά.  

36. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου, 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. 

37. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την 
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές. Για όλα τα υλικά και για όλες τις εκτελούμενες εργασίες να 
εξασφαλίζονται τεχνικές προδιαγραφές με τα ελάχιστα διεθνώς απαιτούμενα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά (ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, υγεία, αντίσταση στη διάβρωση, στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και στις λοιπές καιρικές συνθήκες κλπ αλλά και πιστοποιημένα 
και έμπειρα συνεργεία, αδειούχοι τεχνίτες κλπ). 

38. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών και των 
διαλαμβανομένων υπηρεσιών, να πιστοποιούνται μέσω της διενέργειας τακτικών 
ελέγχων.  

39. Για την οποιασδήποτε πρόσθετη επέμβαση πέραν των αναγραφομένων στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ ή λοιπές διαφοροποιήσεις της, απαιτείται υποβολή αίτησης 
σχετικής τροποποίησης προς την αδειοδοτούσα αρχή για έγκριση.  

40. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν χρησιμοποιήσει σκυρόδεμα από 
λειτουργούσες επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται να εγκαταστήσει συγκροτήματα 
παραγωγής εργοταξιακού χαρακτήρα, πρέπει να συντάξει και υποβάλει αρμοδίως 
σχέδιο που θα περιλαμβάνει και την προτεινόμενη κατάλληλη αντιρρυπαντική 
τεχνολογία που θα εφαρμοστεί. Να εξαντληθεί στο μέγιστο δυνατό η αξιοποίηση των 
καθαιρούμενων στοιχείων στην επιτόπια παραγωγή σκυροδέματος χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις (ογκόλιθοι, γκρος μπετό, εγκιβωτισμοί)  

41. Να εξασφαλισθεί η πλήρης στεγανοποίηση των υπόγειων και υπόσκαφων 
κατασκευών για την αποφυγή οποιασδήποτε μόνιμης άντλησης 

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

43. Κατά τη φάση κατασκευής να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών 
που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου.  

44. Τα πλωτά ναυπηγήματα (μικρού μεγέθους) που ενδεχομένως χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την πόντιση  των τεχνητών ογκολίθων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
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πιστοποιητικά ασφάλειας σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια απασχόλησής τους στο έργο. 
45. Σε περίπτωση που η μεταφορά των υλικών γίνει δια θαλάσσης, η διαδρομή των 

φορτηγίδων μεταφοράς υλικών κατασκευής και απόθεσης από και προς τον χώρο του 
έργου θα πρέπει να γίνεται βάσει σχεδίου που πρέπει να υποβληθεί πριν την έναρξη 
κατασκευής του έργου και να εγκριθεί αρμοδίως.  

46. Οι κινήσεις των πλωτών μηχανημάτων να ακολουθούν τους περιορισμούς και λοιπές 
οδηγίες της αρμόδιας λιμενικής αρχής για την αποφυγή παρακώλυσης της θαλάσσιας 
συγκοινωνίας και συγκρούσεων. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών να λαμβάνει υπόψη 
τυχόν καθυστερήσεις εξαιτίας τυχόν υποχρεωτικών διελεύσεων των φορτηγίδων 
μεταφοράς των υλικών επιτόπου του έργου, από υφιστάμενους διαύλους ναυσιπλοΐας 
και πορείες σκαφών στην ευρύτερη περιοχή.  
Δασική νομοθεσία - Προστασία 

47. 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 

48. Οι χερσαίοι χώροι όπου θα εκτελούνται έργα να σημανθούν και να οριοθετηθούν 
κατάλληλα έτσι ώστε να αποτρέπουν την είσοδο τρίτων (επισκεπτών, λουομένων, 
σκαφών) σε αυτούς 

49.  Αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας για τους εργοταξιακούς χώρους, που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία, και των προβλεπόμενων από το Σχέδιο και το 
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου. 

50. Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ευρύτερα της θέσης του έργου, ο Ανάδοχος θα έχει την 
υποχρέωση να λάβει μέτρα επισήμανσης των εκτελούμενων ύφαλων εργασιών 
κατασκευής σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Νόμου 1629/1951 περί φάρων.  

51. Κατά την κατασκευή τους τα λιμενικά έργα να φωτοσημανθούν προσωρινά σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων για την αποφυγή ναυτικού ατυχήματος. Η 
προσωρινή αυτή φωτοσήμανση πρέπει να εξακολουθεί να λειτουργεί και στην 
περίπτωση διακοπής των έργων ή πέρατος αυτών και μέχρι την εγκατάσταση και 
λειτουργία της οριστικής φωτοσήμανσής τους. 

52. Ο φορέας του έργου οφείλει να προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας για την έναρξη και το πέρας των εργασιών και να διαβιβάσει στην ίδια 
υπηρεσία λεπτομερή οριζοντιογραφία και βυθομετρικό διάγραμμα μετά την 
ολοκλήρωση των έργων για την ενημέρωση των χαρτών. 

53. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων από ατυχήματα ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
εξυπηρέτηση των σκαφών της μαρίνας χωρίς την παρακώλυση της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του όρμου.  

54. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών όπως πχ στα πρανή του τομέα 3 να 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη.  

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

56. Σε κλειστούς χώρους απαγορεύεται αυστηρά η χρήση εξοπλισμού που φέρει μηχανή 
εσωτερικής καύσης και που δύναται να παράξει ασφυκτικά αέρια, χωρίς τη χρήση 
ειδικού εξοπλισμού από όλους τους παρευρισκομένους 
 
Στερεά 

57. Τα προϊόντα εκσκαφής-εκβαθύνσεων κλπ που θα προκύψουν από τις εργασίες των 
έργων, να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου (όπως αυτά περιγράφονται 
στη συνημμένη στην ΑΕΠΟ μελέτη, δηλαδή ως λιθοριπές έδρασης, εμπλουτισμό 



 42 

παραλιακής διαμόρφωσης, επανάχρησης, πλήρωσης κυψελωτών ογκολίθων κλπ) 
εφόσον κριθούν κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές μετά 
τεκμηριωμένη γεωτεχνική μελέτη καταλληλότητας ή μη. 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 
βυθοκορημάτων  στη θάλασσα, απαιτείται Άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η 
οποία χορηγείται κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. 
ΕΛΚΕΘΕ, Δ/νση Αλιείας) 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 
(βυθοκορημάτων) 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 και λοιπούς 
προστατευόμενους υποθαλάσσιους τόπους. 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. 

58. 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.  

59. 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). 

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

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

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

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

64. 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. 

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

66. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
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ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 
Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 

67. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
68. 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. 

69. Να υπάρξει κατάλληλη διευθέτηση της κυκλοφορίας των μηχανημάτων και των 
βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών (κίνηση κατά το δυνατό σε οδούς που 
προκαλείται η μικρότερη δυνατή όχληση κλπ.). 

70. 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. 

71. 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) και φέρουν τη σήμανσηCE 

72. 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.  
Αιωρούμενα 

73. 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. 

74. 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 

75. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την 
αποφυγή της ρύπανσης από διαρροή υγρών αποβλήτων, τόσο του εδάφους όσο και 
του θαλάσσιου χώρου. 

76. Απαγορεύεται η απόρριψη προϊόντων έκπλυσης από τις μπετονιέρες του εργοταξίου 
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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. 

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

78. 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). 

79. 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. 

80. 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. 

81. 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). Να γίνεται 
πλήρης έλεγχος των κάθε είδους υγρών αποβλήτων από τους χώρους εκτέλεσης των 
εργασιών και το εργοτάξιο.  
 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 

τηρούνται: 
Γενικοί Όροι 

82. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
(ΗΜΑ). 

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

84. Για την αποφυγή κάθε είδους λειτουργικής ή ατυχηµατικής ρύπανσης από την 
διακίνηση των σκαφών 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. 

85. 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 

86. Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Ρύπανσης 
(Contigency Plan) για ατυχήματα, πλημμύρες, τρομοκρατικές ενέργειες, φωτιά, κλπ το 
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οποίο να εφαρμόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. 
87. Για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων ο Λιμένας να 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). Επίσης να διαθέτει οργανωμένο σύστημα και 
σχέδιο πυρόσβεσης τόσο από ξηράς όσο και από θαλάσσης. 

88. 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 (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 πλοία που θα προσεγγίζουν καθώς και τη 
νόμιμη τελική διάθεσή τους. 

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

γ. Τη συμμόρφωση των υπόχρεων με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στον έλεγχο 
και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία (Ν. 3394/05 
ΦΕΚ243/Α), Κοινοτικός Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 782/2003/14-4-2003, στη 
διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 24944/159/06 ΦΕΚ 791/Β 
και ΚΥΑ 8667/07 ΦΕΚ 287/Β), στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (Ν4685/2020 
ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις ο οποίος καταργεί την ΚΥΑ 
50910/2727/03 ΦΕΚ1909/Β και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής), 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 και πληρωμάτων 
καθώς και την νόμιμη συγκέντρωση λυμάτων / απορριμμάτων και πάσης φύσεως 
αποβλήτων από όλες τις εγκαταστάσεις του έργου. 

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

90. 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) 

91. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου να λαμβάνονται μέτρα 
εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, με περιορισμό των ενεργειακών 
απωλειών του κτιρίου, με βιοκλιματικό σχεδιασμό, πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης κλπ. Επίσης, 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  

92. 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 διαθέτοντας 
σχετικό πιστοποιητικό εν ισχύ, συμμορφούμενος με τις υποδείξεις της. 

93. 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 προκαλείται οπτική όχληση. 

94. Να γίνεται αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων σχετικά με την οργάνωση της οδικής 
κυκλοφορίας και στάθμευσης στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης του τουριστικού 
λιμένα. 

95. Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης καυσίμων και των σταθμών ανεφοδιασμού. 

96. Να γίνεται ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών του τουριστικού λιμένα για τις 
συνθήκες ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αναλυτικές οδηγίες πρέπει 
να δίνονται για τον έκπλου και είσπλου των σκαφών στο θαλάσσιο χώρο του 
τουριστικού λιμένα, σε συνδυασμό με κατάλληλη σήμανση και φωτοσήμανση 
σύμφωνα με όσα προβλέπει η Υπηρεσία Φάρων. 

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

98. 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. 

99. Σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να υπάρχει πλήρης 
αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε όλα τα μηχανήματα, ρευματοδότες, φωτισμός κ.ά., 
μέσω διακοπτών διαφυγής έντασης 

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

101. Να προβλεφθεί παροχή άμεσων σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών 
κινδύνων σε επιλεγμένα σημεία. 

102. 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. 

 



 47 

Θαλάσσιο περιβάλλον 
103. Να οργανωθεί από τον φορέα λειτουργίας σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

του θαλάσσιου χώρου της μαρίνας. Συγκεκριμένα, να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες 
ανά εξάμηνο σε δυο σταθερά σημεία, ένα εκτός και ένα εντός της λιμενολεκάνης, στις 
οποίες θα μετρώνται οι ακόλουθες παράμετροι του θαλάσσιου νερού: 

i. Θερμοκρασία 
ii. pH 
iii. 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. Σε τυχόν αποκλίσεις τιμών από 
τις προβλεπόμενες να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα αποκατάστασης 
ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Ελέγχου Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας. 
Υγρά απόβλητα 

104. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση σκόπιμη ή ατυχηματική ανεπεξέργαστων υγρών 
αποβλήτων σε επιφανειακούς  αποδέκτες.  

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

106. Η διάθεση των αστικών λυμάτων των πλοίων να γίνεται μέσω δικτύου κενού σε 
κατάλληλα σχεδιασμένη δεξαμενή από όπου θα διοχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων 
της περιοχής.  

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

108. Απαγορεύεται η διάθεση μη αστικού χαρακτήρα υγρών αποβλήτων ή άλλων 
επικινδύνων ουσιών και ελαίων στον δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής χωρίς την 
σχετική έγκριση της ΕΥΔΑΠ 

109. Να γίνεται συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων από 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή ή άλλη αξιοποίηση τους. 

110. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους παρασκευής τροφίμων μαγειρείων 
κλπ 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 στους σχετικούς νόμους διαχείρισης των αποβλήτων  

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

Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 
112. Η διαχείριση των αποβλήτων των σκαφών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΚΥΑ 8111/41/09 ως άνω 
113. Να προβλεφθεί η δυνατότητα παραλαβής – απομάκρυνσης ελαιωδών καταλοίπων 

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

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

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

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

118. 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). 

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

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

121. 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.»” 

122. Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών. 
Υγρά καύσιμα 

123. Στην περιοχή ανεφοδιασμού με καύσιμα θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένα μέτρα 
προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών. 

124. 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 ) 

125. 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….”. 

126. 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. 

127. 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. 
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128. 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. 

129. 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 

130. 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).  

131. 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. 

132. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που προκύπτουν από τα σκάφη και τους 
επισκέπτες, θα αποθηκεύονται ευθύνη του φορέα 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.  

133. 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 

134. Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειδοτημένη εταιρεία για τη 
συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν2939/2001 
(Α΄179). Ν4042/2012 (Α΄24) και Ν4685/20 (Α΄92)  

135. 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. 

136. Να εφαρμόζεται το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων  
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

137. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων φθορισμού 
σύμφωνα με τη ως άνω και τις 24944/1159/06 και 13588/725/06 ΚΥΑ    

138. Να εφαρμόζεται η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010 για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. 

139. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την 
προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής 
και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του 
Ν4042/12 
Θόρυβος – Δονήσεις 

140. 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 
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αγορά και τη θέση τους σε λειτουργία. 
141. 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). 

142. Στην περίπτωση που δραστηριότητες ή/και εργασίες χρησιμοποιούν κινητά 
μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα 
της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν 
αναθεωρήσεών τους. 

143. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου 
ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 
διασκέδασης σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/ΟΙΚ/15438/10-10-2011 (ΦΕΚ1346/Β/17-10-
2001) και λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

144. Κλιματιστικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές για την 
ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους. Η τοποθέτησή τους να γίνει 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στις όμορες εγκαταστάσεις.  

145. Τα μηχανήματα που προκαλούν θόρυβο (γεννήτριες, αντλίες, συμπιεστές κλπ) να 
ηχομονωθούν κατάλληλα. Θα πρέπει να επιτευχθεί σωστή κτιριακή ηχομόνωση για 
την επίτευξη των ορίων του εκπεμπόμενου θορύβου. 

146. Μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε ειδικές 
αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις (ελαστικές ντίζες κλπ ή αν απαιτηθεί βάσει ειδικής 
μελέτης και σε αποσβεστήρες κλπ) και όχι κατευθείαν πάνω στον φέροντα οργανισμό 
της κατασκευής. 

Αέριοι Ρύποι  
147. Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, 

καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή. 
148. Η συντήρηση και ρύθμιση εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν σύστημα καυστήρα-

λέβητα-καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93) και Y.A. οικ. 
189533/07-11-2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης του συστήματος 
θέρμανσης των χώρων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις 
διπλούν το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο. 

149. Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως 
ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλοντα χώρο. 

150. Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, 
ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο να 
τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία 
συντήρησης. 

151. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων σε συμφωνία με τις xi.15 απαιτήσεις. 

152. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων από ειδικευμένο 
προσωπικό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται 
στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου (αποφάσεις 
xi.13) και αέριων ρύπων (xi.14). 
Σταθμοί οχημάτων και λοιποί χώροι στάθμευσης και ελεύθεροι χώροι 

153. Να ληφθεί η σχετική άδεια λειτουργίας σταθμού οχημάτων από την αρμόδια Δ/νση 
Μεταφορών 

154. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να μην 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων. Δεν 
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προβλέπεται η λειτουργία τους ως χώροι διαχείμασης ή προσωρινής στάθμευσης 
σκαφών 

155. Στους χώρους της μαρίνας δεν επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης και επισκευής 
σκαφών 

156. Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό 
σύστημα απορροής ομβρίων ( το οποίο να αποτελείται από επαρκή αριθμό 
κατάλληλων φρεατίων και σιφωνίων δαπέδου) και να εκτελείται τακτική καθαριότητα 
και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου και των σωληνώσεων. Το δε προκύπτον 
“γκρίζο νερό” μετά από κατάλληλο κατά περίπτωση καθαρισμό να αξιοποιείται για τις 
ανάγκες του χώρου (τουαλέτες, καθαρισμός οδοστρωμάτων, άρδευση)  

157. Εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά 
υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή λοιπών 
επικινδύνων ουσιών να καλύπτεται άμεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη συνέχεια 
το υλικό που διέρρευσε μαζί με το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε εταιρείες οι 
οποίες να διαθέτουν για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383) ό[πως εκάστοτε ισχύει. 

158. Εντός των υπόγειων και κλειστών χώρων στάθμευσης να υπάρχει κατάλληλα 
σχεδιασμένο και εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία σύστημα πυρόσβεσης 

159. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθμού αυτ/των να είναι 
τουλάχιστον 4 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες μέτρησης μονοξειδίου 
του άνθρακα. 

160. Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στομίων των αεραγωγών 
εξαερισμού του χώρου ώστε να αποφευχθεί η όχληση των όμορων δραστηριοτήτων.  

161. Η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά 
εντός του χώρου της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο. 

162. Τακτικός καθαρισμός όλων των κοινόχρηστών χώρων με συλλογή απορριμμάτων και 
αποψιλώσεων ξερών χόρτων ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
Βλάστηση – Φυσικό περιβάλλον 

163. Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές 
μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες 
διαθεσιμότητας νερού σύμφωνα με κατάλληλη φυτοτεχνική μελέτη 

164. Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (ΥΑ 85167/820/2000 
Β΄/477) ΥΑ 125347/568/2004 (Β΄142) όπως εκάστοτε ισχύουν 

165. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτων απαραίτητες 
και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (Πχ να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια 
βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι). Η λίπανση των χώρων πρασίνου 
να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα 

166. Ο περιορισμός των ζιζανίων όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να 
γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιολογικών 
βιοαποδομήσιμων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών 
παρασκευασμάτων 

167. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά 
το δυνατό των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: 
➢ Πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες 
➢ Ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (πχ η άρδευση του πράσινου να 

πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
απώλειες της εξάτμισης κλπ 

➢ Αξιοποίηση δικτύου ομβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των ελεύθερων 
υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό 
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168. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνιμων ή περιοδικών στο 
χώρο της δραστηριότητας οι οποίες αποσπούν την προσοχή κατά την οδήγηση ή/και 
περιορίζουν την ορατότητα κατά την κυκλοφορία πεζών/οχημάτων. 

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

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
εισηγείται θετικά για την πραγματοποίηση των περιγραφομένων στην Μελέτη έργων. 
Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
➢ Πριν την έναρξη της λειτουργίας της μαρίνας να συνταχθεί Ειδικός Κανονισμός, από 

τον οποίο να προκύπτει εμφανώς η ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία της  
➢ οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις, ακολουθώντας τις αρχές της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής, να ενσωματώνονται ομαλά στο πευκώδες χερσαίο υπόβαθρο του 
χώρου, μην αλλοιώνοντας το χαρακτήρα του και την αισθητική του 

➢ η επίτευξη θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου να ενισχυθεί με την δόμηση των 
κατασκευών μέσω του συστήματος πράσινων κτιρίων “LEED” ή ισοδυνάμου 

➢ τα προκύπτοντα υλικά από τις καθαιρέσεις, εκβαθύνσεις και αποσπάσεις να 
αξιοποιηθούν στο σύνολό τους για τις κατασκευαστικές ανάγκες του έργου. Για τυχόν 
αδιάθετο υλικό να προσδιορισθούν μετά συμβάσεων οι χώροι διάθεσης/ απόρριψής 
του. Κατά την απόσπαση των βραχωδών, να μην χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά 

➢ για τα προκύπτοντα βυθοκορήματα, οποιασδήποτε διάθεσής τους να προηγηθεί 
επαρκής ποιοτικός χαρακτηρισμός τόσο όσον αφορά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά 
όσο και τα φυσικοχημικά τους από πλευράς επικινδυνότητας 

➢ να εξασφαλισθεί, ο ελάχιστος δυνατός επηρεασμός των εγγύς κοινοτήτων Ποσειδωνίας  
➢ στους τομείς 1α, 1β και 2 (του σχετικού ΠΔ του 2004) να επιτρέπονται μόνο εργασίες 

συντήρησης, οι οποίες να μην επηρεάζουν το δασικό τους χαρακτήρα, υπό την μέριμνα 
του φορέα αξιοποίησης της μαρίνας και μόνο μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
δασικής υπηρεσίας. Όλες οι μη συμβατές με το ΠΔ 5-3-2004 κατασκευές, να 
απομακρυνθούν. Αντίστοιχα να ζητηθεί η γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και 
για τις εργασίες επέμβασης σε δένδρα του τομέα 3. Όλα τα απομακρυνόμενα δέντρα να 
μεταφυτευθούν ή σε περίπτωση αδυναμίας, να αντικατασταθούν από τουλάχιστον ίδιο 
αριθμό στελεχών κατάλληλα επιλεγμένων για το αττικό τοπίο, συντάσσοντας κατάλληλη 
φυτοτεχνική μελέτη  

➢ για το προτεινόμενο στη μελέτη ελικοδρόμιο να ζητηθεί η έγκριση της ΥΠΑ ή 
αιτιολογημένη μη υποχρέωση 

➢ να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην μαρίνα 
➢ οι εκμεταλλευτές των εγκαταστάσεων (ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και μαρίνας) σε 

συνεργασία με τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ακολουθώντας τις επιταγές του 
ΠΔ 5-3-2004, για τις περιοχές της Ζώνης 1α του ΠΔ, όπως εδώ όπου περιβάλλουν την 
μαρίνα, να προωθήσουν τη διαμόρφωση διαδρόμων περιπάτου και ποδηλατοδρόμου 
παράλληλα της χάραξης της οδού Απόλλωνος και στα πλαίσια ενός ανταποδοτικού 
μέτρου προς τους κατοίκους της περιοχής.  

➢ για την δημιουργούμενη λιμενολεκάνη να εξασφαλισθεί επαρκής ανανέωση των 
υδάτων της.  

➢ να σχεδιασθεί ολοκληρωμένο σύστημα, μετά των απαιτουμένων εγκαταστάσεων, για τη 
συλλογή των καταλοίπων αποβλήτων των σκαφών 

➢ να συνταχθεί μνημόνιο συνεργασίας με τον τοπικό ναυταθλητικό όμιλο Βουλιαγμένης, 
ώστε να μην αλληλοσυγκρούονται και να συνυπάρχουν οι δραστηριότητες 
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➢ για σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σήμερα εντός της μαρίνας και δεν θα 
συμπεριλαμβάνονται στον μελλοντικό  σχεδιασμό της (πχ μικρά σκάφη, ψαρόβαρκες 
κλπ) να εξασφαλισθούν θέσεις σε έτερες εγγύς μαρίνες ή όπως άλλως αμοιβαία 
συμφωνηθεί 

➢ ο κατάπλους και ο απόπλους των σκαφών να γίνεται με μειωμένες ταχύτητες ώστε να 
προκαλείται η ελάχιστη δυνατή όχληση (θόρυβος, κυματισμός κλπ) 

➢ το δυτικό και νότιο τμήμα του χερσαίου τομέα 3, βρίσκεται εντός κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ350/ΤΑΑΠΘ/2013). Πριν την έναρξη των εργασιών να 
προηγηθεί η γνωμοδότηση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου επί της ΜΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για το μέρος των 
έργων εντός του θαλάσσιου χώρου. Πριν την έναρξη των έργων να πραγματοποιηθούν 
δοκιμαστικές τομές αλλά και ενάλια αρχαιολογική έρευνα από υπάλληλο (δύτη) του 
υπουργείου. Σε κάθε στάδιο των εκσκαφών να παρίσταται εκπρόσωπος του 
υπουργείου  

➢ στον καθορισμό του θαλάσσιου χώρου πιθανής απόρριψης πλεοναζόντων 
βυθοκορημάτων, πέραν των αναφερομένων στον όρο 57 απαιτήσεων, να προηγηθεί η 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής 

➢ του καθορισμού του ως άνω χώρου, καθώς και των χώρων προσωρινής εναπόθεσης 
των εκσκαφών και του εργοταξίου, να ακολουθήσει η υποβολή σχετικής ΤΕΠΕΜ στην 
αδειοδοτούσα 

➢ να συνταχθεί σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς εντός της μαρίνας. Να 
πραγματοποιούνται συχνές ασκήσεις ετοιμότητας αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και λοιπών φορέων 
(Δήμου, Λιμενικού, Περιφέρειας, εργαζομένων κλπ) 

➢ στους χερσαίου ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους της μαρίνας να μην επιτρέπεται 
η διαχείμαση σκαφών, ούτε και εργασίες συντήρησης και επισκευής τους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο, στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, στο Δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, στους 
επικεφαλής και ειδικούς αγορητές των περιφερειακών παρατάξεων, σε περιφερειακούς 
συμβούλους, καθώς και σε άπαντες τους συμμετέχοντες εκπροσώπους κοινωνικών 
φορέων και συλλογικοτήτων, που το ζήτησαν, κατ’ άρθρο 12, παρ.5 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.  
 
Μετά των πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία το θέμα της 
γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «Μαρίνας 
Βουλιαγμένης», η οποία βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του 
Λαιμού Βουλιαγμένης, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
και λαμβάνοντας υπόψη  

 
▪ την υπ’ αριθμ. 166/2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΗΤΩΨΖ-ΗΙΙ) του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 
▪ τις απόψεις φορέων και συλλογικοτήτων του Δήμου, 
▪ την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 

Περιφέρειας Αττικής,   
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της 

«Μαρίνας Βουλιαγμένης», η οποία βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της 
χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της 
Περιφέρειας Αττικής, με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη στην υπό έκδοση Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων οι περιβαλλοντικοί όροι, τα τεχνικά έργα, τα μέτρα 
αντιρρύπανσης και οι επισημάνσεις, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 
 
Αi) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

1. Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις ο οποίος καταργεί την  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 και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής 
και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

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 
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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: 
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 
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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), 
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 
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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 

 
Αii) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη 
δραστηριότητα: 

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 
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έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία άδειες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (Λιμεναρχείο, ΥΕΝ, 
Υδρογραφική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Υπηρεσία Δόμησης, Αρχαιολογία, ΥΠΑ), 
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για 
τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την 
προς έκδοση άδεια. 

5. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών, 
εκβαθύνσεων κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να ειδοποιούνται 
εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων) ώστε κατά περίπτωση να 
εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (λήψη σχετικών εγκρίσεων, πραγματοποίηση 
δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν 
αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως στο σημείο εύρεσής τους 
προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα 
εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων 
οργάνων του ΥΠΠΟΤ. 

7. Η δαπάνη της ενδεχόμενης ανασκαφικής έρευνας συμπεριλαμβανομένης και της 
αμοιβής του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, τη σχεδιαστική και 
φωτογραφική τεκμηρίωση, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και 
δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του Ν3028/2002 (ΦΕΚ153/Α΄/28-06-
2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς». 

8. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση σε όλες τις 
ενδιαφερόμενες υπηρεσίες ως άνω στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι 
χωροθέτησης των έργων. 

9. Η λειτουργία του λιμένα 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 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

10. 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 αδειών. 

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

12. Να σχεδιασθεί και να ακολουθείται πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
παρακολούθησης από το φορέα του έργου, ανά περιβαλλοντικό μέσο, τόσο κατά το 
στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας.  

13. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων να 
πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και 
κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/οικ5825/2010 (Β΄ 407) και τις σχετικές 
τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρμογής όπως εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει 
στην μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, 
κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ταυτόχρονη 
διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός 
αυτός επιτυγχάνεται μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, της 
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χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (πχ αντλιών θερμότητας), ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ, πχ 
χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλιακών συλλεκτών, παθητικών συστημάτων 
κλπ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Στο κτιριακό σχεδιασμό του 
κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατ’ ελάχιστο οι κάτωθι παράμετροι: 
•••    κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός των κτιρίων για τη μέγιστη 

αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών 
•••    διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος 
• κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό 

ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμό, φυσικό φωτισμό και αερισμό 
• ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων όπως 

νότια ανοίγματα, τοίχος μάζας, θερμοκήπιο κλπ 
• ηλιοπροστασία 
• εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού 
• να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας όπως 

ενδεικτικά χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό νερό, 
χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, λεβήτων υψηλής ενεργειακής 
κατηγορίας, κλιματιστικών inverter, πράσινων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
συσκευών κλπ 

14. Τα κατασκευαστικά υλικά (οικοδομικά, επάλειψης, εμποτισμού, βαφής, 
συγκολλήσεων των διαβρεχόμενων και 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).  

15. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και 
εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

16. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση.  

17. 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. 

18. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, 
ωτασπίδες, ενισχυμένα υποδήματα). 
Δασική Νομοθεσία - Προστασία 

19. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής 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 

20. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού εντός θαλάσσιας περιοχής 
εξαιρουμένων των υπό προϋποθέσεων αναφερομένων στον όρο (57) της παρούσης. 

21. 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 
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βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και 
διαχείρισης των ομβρίων υδάτων. 

22. 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. 

23. Κατά το σχεδιασμό του έργου να προβλεφθεί κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα 
αγωγών που θα εξασφαλίζουν την επαρκή ανανέωση των νερών της λιμενολεκάνης. 
Στερεά 

24. Να ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις των Ν4042/12 και Ν4685/20 για την ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων 

25. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά σε χώρους οι 
οποίοι θα καθορισθούν με τη σύνταξη και υποβολή κατάλληλης ΤΕΠΕΜ πριν την 
έναρξη των έργων και να χρησιμοποιηθούν για τις επιχωματώσεις. Τα υλικά που 
περισσεύουν να τοποθετούνται σε χώρο που θα ορίσει ο δήμος και να 
αποκαθίστανται.  

26. 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. 

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

28. Κατά το στάδιο της κατασκευής, 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.  

29. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αλλά και ακολουθώντας αρχές κοινωνικής 
ευθύνης, να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και των χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια 
πεζοδρομίου, ράμπες κλπ) και υγιεινής 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
Γενικοί Όροι 

30. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
31. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί, να καταλάβει τη μικρότερη δυνατή έκταση. Να 

ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα περίφραξής του για την αποφυγή πρόκλησης 
ατυχήματος και πρόκλησης οπτικής όχλησης. Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, 
των οδών πρόσβασης κλπ. να γίνει με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
δεσμεύσεις στην παράκτια ζώνη. 

32. Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την κατασκευή του έργου. 
33. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών κατά την εκσκαφή του πυθμένα αλλά και 

οποιουδήποτε άλλου σημείου όπως βραχώδεις εξάρσεις, παλαιά κτίσματα κλπ. 
34. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 

επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη 
διάρκεια εντόνων βροχοπτώσεων ή έντονων κυματισμών. Να λαμβάνεται μέριμνα για 
την αποφυγή της συμπαράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές.  

35. Ο Ανάδοχος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της αποφυγής 
διάβρωση του εδάφους λόγω των εκτελούμενων κατασκευαστικών εργασιών. Σε 
περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε διάβρωση του εδάφους, ο Ανάδοχος να 
αποκαταστήσει αμέσως τη ζημιά.  

36. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να 
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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. 

37. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την 
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές. Για όλα τα υλικά και για όλες τις εκτελούμενες εργασίες να 
εξασφαλίζονται τεχνικές προδιαγραφές με τα ελάχιστα διεθνώς απαιτούμενα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά (ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, υγεία, αντίσταση στη διάβρωση, στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και στις λοιπές καιρικές συνθήκες κλπ αλλά και πιστοποιημένα 
και έμπειρα συνεργεία, αδειούχοι τεχνίτες κλπ). 

38. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών και των 
διαλαμβανομένων υπηρεσιών, να πιστοποιούνται μέσω της διενέργειας τακτικών 
ελέγχων.  

39. Για την οποιασδήποτε πρόσθετη επέμβαση πέραν των αναγραφομένων στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ ή λοιπές διαφοροποιήσεις της, απαιτείται υποβολή αίτησης 
σχετικής τροποποίησης προς την αδειοδοτούσα αρχή για έγκριση.  

40. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν χρησιμοποιήσει σκυρόδεμα από 
λειτουργούσες επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται να εγκαταστήσει συγκροτήματα 
παραγωγής εργοταξιακού χαρακτήρα, πρέπει να συντάξει και υποβάλει αρμοδίως 
σχέδιο που θα περιλαμβάνει και την προτεινόμενη κατάλληλη αντιρρυπαντική 
τεχνολογία που θα εφαρμοστεί. Να εξαντληθεί στο μέγιστο δυνατό η αξιοποίηση των 
καθαιρούμενων στοιχείων στην επιτόπια παραγωγή σκυροδέματος χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις (ογκόλιθοι, γκρος μπετό, εγκιβωτισμοί).  

41. Να εξασφαλισθεί η πλήρης στεγανοποίηση των υπόγειων και υπόσκαφων 
κατασκευών για την αποφυγή οποιασδήποτε μόνιμης άντλησης. 

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

43. Κατά τη φάση κατασκευής να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών 
που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου.  

44. Τα πλωτά ναυπηγήματα (μικρού μεγέθους) που ενδεχομένως χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την πόντιση  των τεχνητών ογκολίθων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
πιστοποιητικά ασφάλειας σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια απασχόλησής τους στο έργο. 

45. Σε περίπτωση που η μεταφορά των υλικών γίνει δια θαλάσσης, η διαδρομή των 
φορτηγίδων μεταφοράς υλικών κατασκευής και απόθεσης από και προς τον χώρο 
του έργου θα πρέπει να γίνεται βάσει σχεδίου που πρέπει να υποβληθεί πριν την 
έναρξη κατασκευής του έργου και να εγκριθεί αρμοδίως.  

46. Οι κινήσεις των πλωτών μηχανημάτων να ακολουθούν τους περιορισμούς και λοιπές 
οδηγίες της αρμόδιας λιμενικής αρχής για την αποφυγή παρακώλυσης της θαλάσσιας 
συγκοινωνίας και συγκρούσεων. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών να λαμβάνει υπόψη 
τυχόν καθυστερήσεις εξαιτίας τυχόν υποχρεωτικών διελεύσεων των φορτηγίδων 
μεταφοράς των υλικών επιτόπου του έργου, από υφιστάμενους διαύλους 
ναυσιπλοΐας και πορείες σκαφών στην ευρύτερη περιοχή.  
Δασική νομοθεσία - Προστασία 

47. 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 

48. Οι χερσαίοι χώροι όπου θα εκτελούνται έργα να σημανθούν και να οριοθετηθούν 
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κατάλληλα έτσι ώστε να αποτρέπουν την είσοδο τρίτων (επισκεπτών, λουομένων, 
σκαφών) σε αυτούς 

49.  Αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας για τους εργοταξιακούς χώρους, που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία, και των προβλεπόμενων από το Σχέδιο και το 
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου. 

50. Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ευρύτερα της θέσης του έργου, ο Ανάδοχος θα έχει την 
υποχρέωση να λάβει μέτρα επισήμανσης των εκτελούμενων ύφαλων εργασιών 
κατασκευής σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Νόμου 1629/1951 περί φάρων.  

51. Κατά την κατασκευή τους τα λιμενικά έργα να φωτοσημανθούν προσωρινά σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων για την αποφυγή ναυτικού ατυχήματος. Η 
προσωρινή αυτή φωτοσήμανση πρέπει να εξακολουθεί να λειτουργεί και στην 
περίπτωση διακοπής των έργων ή πέρατος αυτών και μέχρι την εγκατάσταση και 
λειτουργία της οριστικής φωτοσήμανσής τους. 

52. Ο φορέας του έργου οφείλει να προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας για την έναρξη και το πέρας των εργασιών και να διαβιβάσει στην ίδια 
υπηρεσία λεπτομερή οριζοντιογραφία και βυθομετρικό διάγραμμα μετά την 
ολοκλήρωση των έργων για την ενημέρωση των χαρτών. 

53. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων από ατυχήματα ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
εξυπηρέτηση των σκαφών της μαρίνας χωρίς την παρακώλυση της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του όρμου.  

54. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών όπως πχ στα πρανή του τομέα 3 να 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη.  

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

56. Σε κλειστούς χώρους απαγορεύεται αυστηρά η χρήση εξοπλισμού που φέρει μηχανή 
εσωτερικής καύσης και που δύναται να παράξει ασφυκτικά αέρια, χωρίς τη χρήση 
ειδικού εξοπλισμού από όλους τους παρευρισκομένους 
 
Στερεά 

57. Τα προϊόντα εκσκαφής-εκβαθύνσεων κλπ που θα προκύψουν από τις εργασίες των 
έργων, να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου (όπως αυτά περιγράφονται 
στη συνημμένη μελέτη, δηλαδή ως λιθοριπές έδρασης, εμπλουτισμό παραλιακής 
διαμόρφωσης, επανάχρησης, πλήρωσης κυψελωτών ογκολίθων κλπ) εφόσον 
κριθούν κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές μετά τεκμηριωμένη 
γεωτεχνική μελέτη καταλληλότητας ή μη. 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 βυθοκορημάτων  στη θάλασσα, 
απαιτείται Άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία χορηγείται κατόπιν θετικής 
γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. ΕΛΚΕΘΕ, Δ/νση Αλιείας) 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 (βυθοκορημάτων) 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 και λοιπούς προστατευόμενους υποθαλάσσιους τόπους. Η 
διάθεση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε τα υλικά να ισοκατανέμονται στην 
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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. 

58. 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.  

59. 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). 

60. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001. 

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

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

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

64. 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. 

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

66. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 
Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 

67. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
68. 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. 

69. Να υπάρξει κατάλληλη διευθέτηση της κυκλοφορίας των μηχανημάτων και των 
βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών (κίνηση κατά το δυνατό σε οδούς που 
προκαλείται η μικρότερη δυνατή όχληση κλπ.). 

70. 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. 

71. 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) και φέρουν τη 
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σήμανσηCE 
72. 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.  
Αιωρούμενα 

73. 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. 

74. 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 

75. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 
την αποφυγή της ρύπανσης από διαρροή υγρών αποβλήτων, τόσο του εδάφους όσο 
και του θαλάσσιου χώρου. 

76. 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. 

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

78. 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). 

79. 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, 
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κάρτας καυσαερίων, πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου κλπ. 
80. 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. 

81. 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). Να γίνεται 
πλήρης έλεγχος των κάθε είδους υγρών αποβλήτων από τους χώρους εκτέλεσης των 
εργασιών και το εργοτάξιο.  
 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 

τηρούνται: 
Γενικοί Όροι 

82. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
(ΗΜΑ). 

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

84. Για την αποφυγή κάθε είδους λειτουργικής ή ατυχηµατικής ρύπανσης από την 
διακίνηση των σκαφών 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. 

85. 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 κ.λπ. 

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

87. Για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων ο Λιμένας να 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). Επίσης να διαθέτει οργανωμένο σύστημα και 
σχέδιο πυρόσβεσης τόσο από ξηράς όσο και από θαλάσσης. 

88. 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 Ν. 743/77 (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 Ν. 743/77 
(ΦΕΚ319/Α΄/77) κατά τη φάση κατασκευής των έργων αλλά και κατά την λειτουργία 
τους. 



 67 

Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα 
διαχείρισης: 
α.  Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής των 

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

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

γ.  Τη συμμόρφωση των υπόχρεων με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στον 
έλεγχο και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία (Ν. 
3394/05 ΦΕΚ243/Α), Κοινοτικός Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 782/2003/14-4-2003, στη 
διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 24944/159/06 ΦΕΚ 791/Β 
και ΚΥΑ 8667/07 ΦΕΚ 287/Β), στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (Ν. 
4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις ο οποίος 
καταργεί την ΚΥΑ 50910/2727/03 ΦΕΚ1909/Β και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-
2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), 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 και πληρωμάτων 
καθώς και την νόμιμη συγκέντρωση λυμάτων / απορριμμάτων και πάσης φύσεως 
αποβλήτων από όλες τις εγκαταστάσεις του έργου. 

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

90. 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) 

91. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου να λαμβάνονται 
μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, με περιορισμό των 
ενεργειακών απωλειών του κτιρίου, με βιοκλιματικό σχεδιασμό, πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης κλπ. Επίσης, 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  

92. Να υπάρχει οργανωμένο σύστημα και δίκτυο πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση 
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τυχόν περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα μέτρα 
πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία διαθέτοντας 
σχετικό πιστοποιητικό εν ισχύ, συμμορφούμενος με τις υποδείξεις της. 

93. 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 προκαλείται οπτική όχληση. 

94. Να γίνεται αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων σχετικά με την οργάνωση της 
οδικής κυκλοφορίας και στάθμευσης στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης του 
τουριστικού λιμένα. 

95. Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης καυσίμων και των σταθμών ανεφοδιασμού. 

96. Να γίνεται ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών του τουριστικού λιμένα για τις 
συνθήκες ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αναλυτικές οδηγίες πρέπει 
να δίνονται για τον έκπλου και είσπλου των σκαφών στο θαλάσσιο χώρο του 
τουριστικού λιμένα, σε συνδυασμό με κατάλληλη σήμανση και φωτοσήμανση 
σύμφωνα με όσα προβλέπει η Υπηρεσία Φάρων. 

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

98. 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. 

99. Σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να υπάρχει πλήρης 
αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε όλα τα μηχανήματα, ρευματοδότες, φωτισμός 
κ.ά., μέσω διακοπτών διαφυγής έντασης 

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

101. Να προβλεφθεί παροχή άμεσων σωστικών μέσων και προστασίας έναντι 
ναυτιλιακών κινδύνων σε επιλεγμένα σημεία. 

102. 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. 

 
Θαλάσσιο περιβάλλον 

103. Να οργανωθεί από τον φορέα λειτουργίας σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
του θαλάσσιου χώρου της μαρίνας. Συγκεκριμένα, να γίνονται τακτικές 
δειγματοληψίες ανά εξάμηνο σε δυο σταθερά σημεία, ένα εκτός και ένα εντός της 
λιμενολεκάνης, στις οποίες θα μετρώνται οι ακόλουθες παράμετροι του θαλάσσιου 
νερού: 

i. Θερμοκρασία 
ii. pH 
iii. Διαλυμένο Οξυγόνο 
iv. Χρωματισμός 
v. Κολοβακτηριοειδή 
vi. SS (αιωρούμενα στερεά) 
vii. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες 
viii. Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) 
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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. Σε τυχόν αποκλίσεις τιμών από 
τις προβλεπόμενες να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα αποκατάστασης 
ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Ελέγχου Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας. 
Υγρά απόβλητα 

104. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση σκόπιμη ή ατυχηματική ανεπεξέργαστων υγρών 
αποβλήτων σε επιφανειακούς  αποδέκτες.  

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

106. Η διάθεση των αστικών λυμάτων των πλοίων να γίνεται μέσω δικτύου κενού σε 
κατάλληλα σχεδιασμένη δεξαμενή από όπου θα διοχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων 
της περιοχής.  

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

108. Απαγορεύεται η διάθεση μη αστικού χαρακτήρα υγρών αποβλήτων ή άλλων 
επικινδύνων ουσιών και ελαίων στον δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής χωρίς την 
σχετική έγκριση της ΕΥΔΑΠ. 

109. Να γίνεται συλλογή και διάθεση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων από 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή ή άλλη αξιοποίηση τους. 

110. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους παρασκευής τροφίμων μαγειρείων 
κ.λπ. να διέρχονται από φρεάτια λιποσυλλογής πριν την τελική διαχείριση τους μαζί 
με τα 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 στους σχετικούς νόμους διαχείρισης των αποβλήτων  

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

 
Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 

112. Η διαχείριση των αποβλήτων των σκαφών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΚΥΑ 8111/41/09 ως άνω. 

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

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

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

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

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

118. 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 
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(ΦΕΚ64/Α΄/2-3-2004). 
119. Να συμπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύμφωνα με τα παραρτήματα Δ 

και Ε του σχετικού ΠΔ. 
120. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται ξεχωριστά 

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

121. 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.»” 

122. Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών. 
Υγρά καύσιμα 

123. Στην περιοχή ανεφοδιασμού με καύσιμα θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένα μέτρα 
προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών. 

124. 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 ). 

125. 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….”. 

126. 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. 

127. 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 (Αi.10) σχετική. Τα απόβλητα αυτά να διατίθενται στις εταιρείες εμπορίας 
πετρελαιοειδών για ανάκτηση των περιεχομένων σ’ αυτά υδρογονανθράκων. 

128. 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. 

129. 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 

130. 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, 
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πλαστικές σακούλες, αποθέσεις, έλαια και συμπαρασύρσεις ομβρίων τα οποία 
μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία του λιμένα 
(διέλευση οχημάτων, σκαφών, διερχομένων κλπ).  

131. 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. 

132. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που προκύπτουν από τα σκάφη και τους 
επισκέπτες, θα αποθηκεύονται ευθύνη του φορέα 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.  

133. 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. 

134. Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για τη 
συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν. 2939/2001 
(Α΄179). Ν. 4042/2012 (Α΄24) και Ν. 4685/20 (Α΄92)  

135. 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. 

136. Να εφαρμόζεται το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων  
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

137. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων 
φθορισμού σύμφωνα με τη ως άνω και τις 24944/1159/06 και 13588/725/06 ΚΥΑ.    

138. Να εφαρμόζεται η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010 για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. 

139. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την 
προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής 
και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 
4042/12 
Θόρυβος – Δονήσεις 

140. 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. 

141. 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). 

142. Στην περίπτωση που δραστηριότητες ή/και εργασίες χρησιμοποιούν κινητά 
μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα 
της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν 
αναθεωρήσεών τους. 

143. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου 
ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 
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διασκέδασης σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/ΟΙΚ/15438/10-10-2011 (ΦΕΚ1346/Β/17-10-
2001) και λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

144. Κλιματιστικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές για 
την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους. Η τοποθέτησή τους να 
γίνει έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στις όμορες εγκαταστάσεις.  

145. Τα μηχανήματα που προκαλούν θόρυβο (γεννήτριες, αντλίες, συμπιεστές κλπ) να 
ηχομονωθούν κατάλληλα. Θα πρέπει να επιτευχθεί σωστή κτιριακή ηχομόνωση για 
την επίτευξη των ορίων του εκπεμπόμενου θορύβου. 

146. Μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε ειδικές 
αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις (ελαστικές ντίζες κλπ ή αν απαιτηθεί βάσει ειδικής 
μελέτης και σε αποσβεστήρες κλπ) και όχι κατευθείαν πάνω στον φέροντα οργανισμό 
της κατασκευής. 

Αέριοι Ρύποι  
147. Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, 

καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή. 
148. Η συντήρηση και ρύθμιση εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν σύστημα καυστήρα-

λέβητα-καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93) και Y.A. οικ. 
189533/07-11-2011. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης του συστήματος 
θέρμανσης των χώρων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή 
εις διπλούν το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε 
αρχείο. 

149. Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως 
ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλοντα χώρο. 

150. Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, 
ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο να 
τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία 
συντήρησης. 

151. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων σε συμφωνία με τις Αi.15 απαιτήσεις. 

152. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων από ειδικευμένο 
προσωπικό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται 
στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου (αποφάσεις 
Αi.13) και αέριων ρύπων (Αi.14). 
Σταθμοί οχημάτων και λοιποί χώροι στάθμευσης και ελεύθεροι χώροι 

153. Να ληφθεί η σχετική άδεια λειτουργίας σταθμού οχημάτων από την αρμόδια Δ/νση 
Μεταφορών 

154. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να μην 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων. Δεν 
προβλέπεται η λειτουργία τους ως χώροι διαχείμασης ή προσωρινής στάθμευσης 
σκαφών 

155. Στους χώρους της μαρίνας δεν επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης και επισκευής 
σκαφών 

156. Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό 
σύστημα απορροής ομβρίων (το οποίο να αποτελείται από επαρκή αριθμό 
κατάλληλων φρεατίων και σιφωνίων δαπέδου) και να εκτελείται τακτική καθαριότητα 
και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου και των σωληνώσεων. Το δε προκύπτον 
“γκρίζο νερό” μετά από κατάλληλο κατά περίπτωση καθαρισμό να αξιοποιείται για τις 
ανάγκες του χώρου (τουαλέτες, καθαρισμός οδοστρωμάτων, άρδευση).  

157. Εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά 
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υλικά (άμμος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή 
λοιπών επικινδύνων ουσιών να καλύπτεται άμεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη 
συνέχεια το υλικό που διέρρευσε μαζί με το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε 
εταιρείες οι οποίες να διαθέτουν για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383) όπως εκάστοτε ισχύει. 

158. Εντός των υπόγειων και κλειστών χώρων στάθμευσης να υπάρχει κατάλληλα 
σχεδιασμένο και εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία σύστημα πυρόσβεσης. 

159. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθμού αυτ/των να είναι 
τουλάχιστον 4 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες μέτρησης μονοξειδίου 
του άνθρακα. 

160. Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στομίων των 
αεραγωγών εξαερισμού του χώρου ώστε να αποφευχθεί η όχληση των όμορων 
δραστηριοτήτων.  

161. Η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά 
εντός του χώρου της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο. 

162. Τακτικός καθαρισμός όλων των κοινόχρηστών χώρων με συλλογή απορριμμάτων και 
αποψιλώσεων ξερών χόρτων ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
Βλάστηση – Φυσικό περιβάλλον 

163. Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές 
μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες 
διαθεσιμότητας νερού σύμφωνα με κατάλληλη φυτοτεχνική μελέτη. 

164. Να εφαρμόζονται πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (ΥΑ 85167/820/2000 
Β΄/477) ΥΑ 125347/568/2004 (Β΄142) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

165. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτων απαραίτητες 
και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (Πχ να αποφεύγεται κατά τη 
διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι). Η λίπανση των χώρων 
πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα 

166. Ο περιορισμός των ζιζανίων όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να 
γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιολογικών 
βιοαποδομήσιμων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών 
παρασκευασμάτων. 

167. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά 
το δυνατό των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: 
➢ Πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες 
➢ Ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (πχ η άρδευση του πράσινου να 

πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
απώλειες της εξάτμισης κλπ). 

➢ Αξιοποίηση δικτύου ομβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των ελεύθερων 
υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό 

168. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνιμων ή περιοδικών στο 
χώρο της δραστηριότητας οι οποίες αποσπούν την προσοχή κατά την οδήγηση ή/και 
περιορίζουν την ορατότητα κατά την κυκλοφορία πεζών/οχημάτων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Β) Επισημάνσεις :  
➢ Πριν την έναρξη της λειτουργίας της μαρίνας να συνταχθεί Ειδικός Κανονισμός, από 

τον οποίο να προκύπτει εμφανώς η ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία της  
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➢ οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις, ακολουθώντας τις αρχές της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής, να ενσωματώνονται ομαλά στο πευκώδες χερσαίο υπόβαθρο του 
χώρου, μην αλλοιώνοντας το χαρακτήρα του και την αισθητική του 

➢ η επίτευξη θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου να ενισχυθεί με την δόμηση των 
κατασκευών μέσω του συστήματος πράσινων κτιρίων “LEED” ή ισοδυνάμου 

➢ τα προκύπτοντα υλικά από τις καθαιρέσεις, εκβαθύνσεις και αποσπάσεις να 
αξιοποιηθούν στο σύνολό τους για τις κατασκευαστικές ανάγκες του έργου. Για τυχόν 
αδιάθετο υλικό να προσδιορισθούν μετά συμβάσεων οι χώροι διάθεσης/ απόρριψής 
του. Κατά την απόσπαση των βραχωδών, να μην χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά 

➢ για τα προκύπτοντα βυθοκορήματα, οποιασδήποτε διάθεσής τους να προηγηθεί 
επαρκής ποιοτικός χαρακτηρισμός τόσο όσον αφορά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά 
όσο και τα φυσικοχημικά τους από πλευράς επικινδυνότητας 

➢ να εξασφαλισθεί, ο ελάχιστος δυνατός επηρεασμός των εγγύς κοινοτήτων 
Ποσειδωνίας  

➢ στους τομείς 1α, 1β και 2 (του σχετικού ΠΔ του 2004) να επιτρέπονται μόνο εργασίες 
συντήρησης, οι οποίες να μην επηρεάζουν το δασικό τους χαρακτήρα, υπό την 
μέριμνα του φορέα αξιοποίησης της μαρίνας και μόνο μετά από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Όλες οι μη συμβατές με το ΠΔ 5-3-2004 κατασκευές, να 
απομακρυνθούν. Αντίστοιχα να ζητηθεί η γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και 
για τις εργασίες επέμβασης σε δένδρα του τομέα 3. Όλα τα απομακρυνόμενα δέντρα 
να μεταφυτευθούν ή σε περίπτωση αδυναμίας, να αντικατασταθούν από τουλάχιστον 
ίδιο αριθμό στελεχών κατάλληλα επιλεγμένων για το αττικό τοπίο, συντάσσοντας 
κατάλληλη φυτοτεχνική μελέτη  

➢ για το προτεινόμενο στη μελέτη ελικοδρόμιο να ζητηθεί η έγκριση της ΥΠΑ ή 
αιτιολογημένη μη υποχρέωση 

➢ να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην μαρίνα 
➢ οι εκμεταλλευτές των εγκαταστάσεων (ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και μαρίνας) σε 

συνεργασία με τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ακολουθώντας τις επιταγές του 
ΠΔ 5-3-2004, για τις περιοχές της Ζώνης 1α του ΠΔ, όπως εδώ όπου περιβάλλουν την 
μαρίνα, να προωθήσουν τη διαμόρφωση διαδρόμων περιπάτου και ποδηλατοδρόμου 
παράλληλα της χάραξης της οδού Απόλλωνος και στα πλαίσια ενός ανταποδοτικού 
μέτρου προς τους κατοίκους της περιοχής.  

➢ για την δημιουργούμενη λιμενολεκάνη να εξασφαλισθεί επαρκής ανανέωση των 
υδάτων της.  

➢ να σχεδιασθεί ολοκληρωμένο σύστημα, μετά των απαιτουμένων εγκαταστάσεων, για 
τη συλλογή των καταλοίπων αποβλήτων των σκαφών 

➢ να συνταχθεί μνημόνιο συνεργασίας με τον τοπικό ναυταθλητικό όμιλο Βουλιαγμένης, 
ώστε να μην αλληλοσυγκρούονται και να συνυπάρχουν οι δραστηριότητες 

➢ για σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σήμερα εντός της μαρίνας και δεν θα 
συμπεριλαμβάνονται στον μελλοντικό  σχεδιασμό της (πχ μικρά σκάφη, ψαρόβαρκες 
κλπ) να εξασφαλισθούν θέσεις σε έτερες εγγύς μαρίνες ή όπως άλλως αμοιβαία 
συμφωνηθεί 

➢ ο κατάπλους και ο απόπλους των σκαφών να γίνεται με μειωμένες ταχύτητες ώστε να 
προκαλείται η ελάχιστη δυνατή όχληση (θόρυβος, κυματισμός κλπ) 

➢ το δυτικό και νότιο τμήμα του χερσαίου τομέα 3, βρίσκεται εντός κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ350/ΤΑΑΠΘ/2013). Πριν την έναρξη των εργασιών να 
προηγηθεί η γνωμοδότηση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου επί της ΜΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για το μέρος των 
έργων εντός του θαλάσσιου χώρου. Πριν την έναρξη των έργων να 
πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές τομές αλλά και ενάλια αρχαιολογική έρευνα από 
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υπάλληλο (δύτη) του υπουργείου. Σε κάθε στάδιο των εκσκαφών να παρίσταται 
εκπρόσωπος του υπουργείου  

➢ στον καθορισμό του θαλάσσιου χώρου πιθανής απόρριψης πλεοναζόντων 
βυθοκορημάτων, πέραν των αναφερομένων στον όρο Αii.57 απαιτήσεων, να 
προηγηθεί η γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής 

➢ του καθορισμού του ως άνω χώρου, καθώς και των χώρων προσωρινής εναπόθεσης 
των εκσκαφών και του εργοταξίου, να ακολουθήσει η υποβολή σχετικής ΤΕΠΕΜ στην 
αδειοδοτούσα 

➢ να συνταχθεί σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς εντός της μαρίνας. Να 
πραγματοποιούνται συχνές ασκήσεις ετοιμότητας αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και λοιπών φορέων 
(Δήμου, Λιμενικού, Περιφέρειας, εργαζομένων κλπ) 

➢ στους χερσαίους ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους της μαρίνας να μην 
επιτρέπεται η διαχείμαση σκαφών, ούτε και εργασίες συντήρησης και επισκευής τους. 

 
 
Υπέρ της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (48 ψήφοι) :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Γ. 
Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. Αλεξανδράτος, Σ. 
Αλυμαρά, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ.Βιδάλη, Γ. Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ. 
Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. Δημόπουλος, Ε. 
Δουνδουλάκη, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. 
Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. 
Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. 
Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ράσσιας 
(Ρώμας),  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. Αδαμοπούλου-
Κουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (30 ψήφοι) :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Τατάγια Χριστίνα, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος. 
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Λευκό δήλωσαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. 
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Ι. 

Σμέρος. 
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