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Συνεδρίαση 4η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 24/2016 

Σήµερα 28/01/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περι-
φερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 
13667/22-01-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιή-
θηκε νόµιµα στις 22-01-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Α-
ντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

Θέµα 1ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Κέντρο Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής». 

 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα πέντε (95) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συ-
ζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος 
Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τά-
κης), Φιλίππου Πέτρος. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) 
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή  
 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης 
Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Α-
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θανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Απο-
στολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη 
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντί-
νος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρί-
α, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, 
∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευ-
αγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπου-
λος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Κα-
λογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κων-
σταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κο-
ροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έ-
σποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μα-
ρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ι-
ωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, 
Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλά-
φας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, 
Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώ-
ταρος Ηλίας,  Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, 
Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας,  Πρωτονοτάριος Ι-
ωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα,  Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου 
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος 
Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτι-
ος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Τζόκας Σπυρίδων και κ. Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βέττα Καλλιόπη, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, 
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Μαντούβαλος Πέτρος. 
 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής 
Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο Α. Αναγνωστό-
πουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
148745/15/21-01-2016 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος  Περιφέρειας Αττικής, η 
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 

 

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

2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 
µετά την υπ’ αριθµ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανι-
σµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-
2011). 
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3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το 
Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλ-
λοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος» 

4. Την υπ’ αριθµ. οικ. 177070/10-09-2014 (ΦΕΚ 2542/τ’Β/24-09-14) απόφαση α-
νάθεσης - µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφερειάρχη Αττικής στους Αντιπε-
ριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αρ. οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/Β/28-11-2014 της Περιφερειάρ-
χη Αττικής, µε την οποία µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος στον Περιφερειακό Σύµβουλο Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του 
∆ηµητρίου. 

6. Την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012)  όπως έχει τροποποιηθεί, σχε-
τικά µε την Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κα-
τηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-
2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί. 

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

8. Το Π.∆. 78/88 (ΦΕΚ 34/Α/88) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 416/91 (ΦΕΚ 
152/Α/91) και το Π.∆. 38/96 (ΦΕΚ 26/Α/96). 

9. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) “Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισµός 
περιεχόµενων ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις 
σύµφωνα µε το Ν. 1650/86”. 

10. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/14.1.14 (ΦΕΚ 45/Β/2014) µε την οποία εξειδικεύονται οι 
διαδικασίες γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής 
του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων δραστηριοτήτων.  

11. Η ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15-4-2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013) µε θέµα: «Εξειδί-
κευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδό-
τησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν. 
4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των 
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε 
τις διαδικασίες αυτές θέµατος». 

12. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

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

14. 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 
∆εκεµβρίου 1991. 

15. Την Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την ε-
ναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

16. Την Π.∆ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 
κοινής υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 19817/2000 
κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργι-



 4 

κής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 

17. Την Π.∆ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την ε-
ναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισµού, 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 ηλε-
κτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» 

18. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείρι-
ση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλ-
λακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και 
άλλες διατάξεις». 

19. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήµα-
τος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.∆.-Ανακύκλωση». 

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

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

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

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

24. Την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ 13727/724/03 (ΦΕΚ1087Β/5-08-03) περί ‘Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς 
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα….’. όπως ισχύει µετά 
την ΥΑ3137/191/Φ15/4-4-2012 (ΦΕΚ10488/4-4-2012). 

25. Τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλή-
των και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011).  

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

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

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

29. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/28-3-2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και 
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα»  του Συµβουλί-
ου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/1997 
Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄ 604). 

30. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/16-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) « Μέτρα και 
Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδια-
σµός ∆ιαχείρισης». 
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31. Την Κ.Υ.Α. 8668/28-2-2007 (ΦΕΚ 287/Β/2-3-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδια-
σµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 5 
(παρ. Α.)της υπ’ αρ. 13588/725 Κ.Υ.Α. «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη δια-
χείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συµµόρφωση µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αρ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συµβουλίου της 
18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13588/725/2006 Κ.Υ.Α. «Μέτρα, 
όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων…κ.λπ.» (Β΄ 383) 
και της υπ’ αρ. 24944/1159/206 Κ.Υ.Α. «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγρα-
φών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων …κ.λπ.» (Β΄ 791). 

32. Τον Ν. 4042/13-2-2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περι-
βάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ -  Ρύθµιση θε-
µάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

33. Τον Ν. 4277/01-08-2014 (ΦΕΚ 156/Α/01-08-2014) Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθή-
νας – Αττικής και άλλες διατάξεις. 

34. Το µε ΑΠ: οικ. 150435/8-7-2015 διαβιβαστικό από τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντι-
κής Αδειοδότησης του ΥΠΑΠΕΝ µε δικό µας ΑΠ: 147990/21-7-2015, καθώς και 
το Α.Π. οικ. 147932/21-7-2015 (δικό µας αρ. πρωτ. 148745/22-7-2015) του Τµή-
µατος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών, που αφορούν στη Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κέντρο Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού 
στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής», µε συνηµµένα: 
Α) Φάκελος Ι: Τεχνική Έκθεση 
Β) Φάκελος ΙΙ: Παραρτήµατα Ι 
Γ) Φάκελος ΙΙΙ: Παραρτήµατα ΙΙ, όπου εκτός των µελετών υπάρχουν σχέδια, δο-
ρυφορικές χάρτες, φωτογραφίες, αλληλογραφία µε υπηρεσίες κλπ. 

35. Το αρ. πρωτ. 16188/31-7-2015 έγγραφο του Ιδιαιτέρου Γραφείου ∆ηµάρχου του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας (αρ. πρωτ. δικό µας Α.Π. 154960/31-
7-2015) µε θέµα: «∆ηµόσια διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Ε-
πιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για το Κέντρο Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού 
στη Νέα Φιλαδέλφεια».  

36. Η αρ. πρωτ. 154960/2-8-2015 απάντηση της υπηρεσίας µας στο (35) σχετικό. 
37. Η αρ. πρωτ. 155381/4-8-2015 (δικό µας αρ. πρωτ. 156999/5-8-2015) απάντηση 
του Γραφείου Περιφερειάρχη, σε συνέχεια του (35) σχετικού. 

38. Οι αιτήσεις πολιτών προκειµένου να λάβουν γνώση της Μ.Π.Ε. του έργου στο 
πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης: α) Η µε αρ. πρωτ. 149579/23-7-2015 αίτη-
ση του κ. Βουδούρη Σταµάτιου, β) Η αρ. πρωτ. 151355/27-7-2015 αίτηση του 
κ. Παπανικολάου Γιώργου, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία µας µέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου, ο οποίος σύµφωνα µε την αίτησή του έχει άµεση σχέ-
ση µε τη διαδικασία εκτέλεσης του έργου, γ) Η αρ. πρωτ. 151476/27-7-2015 αί-
τηση του κ. Παντελόγλου Παντελή, διότι σύµφωνα µε την αίτησή του έχει έν-
νοµο συµφέρον ως κάτοικος της περιοχής, δ) Η αρ. πρωτ. 152234/28-7-2015 
αίτηση του κ. Γεράσιµου Λιόντου, δηµοσιογράφου, ε) Η αρ. πρωτ. 163504/21-
8-2014 αίτηση του κ. Μητσόπουλου Μιχάλη, στ) Η αρ. πρωτ. 176635/14-9-
2015 αίτηση της Καραγεώργου Βασιλικής, πληρεξούσιας δικηγόρου των κ. 
∆ηµητριάδη Νικ. και ∆εγαΐτα Α. Όλοι οι ανωτέρω πολίτες, έλαβαν γνώση της 
ΜΠΕ. 

39. Η αρ. πρωτ. 167796/1-9-2015 αποστολή απόψεων του κ. Λουκά ∆αµιανού, µε 
θέµα: «Παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ του Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολι-
τισµού» (Γήπεδο ΑΕΚ).  

40. Η αρ. πρωτ. 168321/2-9-2015 αποστολή απόψεων, µέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου, των απόψεων του κ. Μίνωα Τετσίδη επί της ΜΠΕ του έργου «Κέντρο 
Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού» στη Ν. Φιλαδέλφεια. 
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41. Το αρ. πρωτ. 151089/25-8-2015 (δικό µας αρ. πρωτ. 169762/3-9-2015) διαβι-
βαστικό της ΜΠΕ του έργου του θέµατος (σε ψηφιακή µορφή) από τη ∆ΙΠΑ του 
ΥΠΑΠΕΝ στο ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας, καθώς και το αρ. πρωτ. 172000/7-9-2015 
(δικό µας αρ. πρωτ. 173340/9-9-2015) διαβιβαστικό από το γραφείο Περιφε-
ρειάρχη του ανωτέρω εγγράφου του ΥΠΑΠΕΝ. 

42. Η αρ. πρωτ. 170937/4-9-2015 υποβολή απόψεων της εβδοµαδιαίας πολιτικής 
εφηµερίδας «ΚΟΝΤΡΑ», µε συνηµµένα: 

α) Το αρ. πρωτ. 5522/6-2-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Έργου του ΥΠΑΠΕΝ,  
β) Τα υπ’ αρ. 823 και 833 φύλλα της εφηµερίδας ΚΟΝΤΡΑ. 
43. Την αρ. πρωτ. οικ. 152063/18-9-2015 (δικό µας αρ. πρωτ. 187013/30-9-2015) 
παράταση του χρονικού διαστήµατος ισχύος της δηµόσιας διαβούλευσης της ΜΠΕ 
του έργου: Κέντρο Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής. 
44. Η αρ. πρωτ. 22139/3-11-2015 αποστολή απόψεων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος(δικό µας αρ. πρωτ. 213681/5-11-2015). 
45. Το αρ. πρωτ. 214568/6-11-2015 διαβιβαστικό από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας, µε συνηµµένα: α) Την κριτική επί της ΜΠΕ από το Επιµελητήριο Περι-
βάλλοντος & Βιωσιµότητας, β) Την έκθεση Οµάδας Ειδικών Επιστηµόνων για το 
Στάδιο ΑΕΚ Νέας Φιλαδέλφειας. 
46. Η αρ. πρωτ. 218454/11-11-2015 αποστολή διευκρινήσεων επί της ΜΠΕ, από 
τη ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924. 
47. Το αρ. πρωτ. 215767/12-11-2015 διαβιβαστικό από το Τµήµα Συλλογικών Ορ-
γάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (δικό µας αρ. πρωτ. 219584/13-11-
2015) (α) της γνωµοδότησης επί της ΜΠΕ (έντυπο ∆11) µε αρ. πρωτ. 22313/5-11-
2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και 
(β) Το πρακτικό της αρ. 9/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε αρ. 
πρωτ. 21632/27-10-2015 και αρ. απόφ. 39/2015. 
48. Το αρ. πρωτ. 215759/12-11-2015 διαβιβαστικό από το Τµήµα Συλλογικών Ορ-
γάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (δικό µας αρ. πρωτ. 219565/13-11-
2015) (α) της γνωµοδότησης επί της ΜΠΕ (έντυπο ∆11) µε αρ. πρωτ. 22340/6-11-
2015 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκη-
δόνας και (β) Απόσπασµα από το πρακτικό της αρ. 13/2015 συνεδρίασης του Συµ-
βουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας µε αρ. πρωτ. 20423/9-10-2015 και 
αρ. απόφ. 32/2015. 
49. Το αρ. πρωτ. 215823/12-11-2015 διαβιβαστικό από το Τµήµα Συλλογικών Ορ-
γάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (δικό µας αρ. πρωτ. 219549/13-11-
2015) (α) της γνωµοδότησης επί της ΜΠΕ (έντυπο ∆11) µε αρ. πρωτ. 22340/6-11-
2015 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλ-
κηδόνας και (β) Απόσπασµα από το πρακτικό της αρ. 18/2015 συνεδρίασης του 
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας µε αρ. πρωτ. 20725/16-10-
2015 και αρ. απόφ. 75/2015. 
50. Το αρ. πρωτ. 225201/20-11-2015 έγγραφο απόψεων, στα πλαίσια της δηµόσι-
ας διαβούλευσης, των κ. Νικολάου ∆ηµητριάδη και Αριστείδη ∆εγαΐτα. 
51. Το αρ. πρωτ. οικ. 234538/2-12-2015 (δικό µας αρ. πρωτ. 234666/3-12-2015) 
έγγραφο του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη κας Ερµίνα Κυπριανίδου, για απο-
στολή αντιγράφου του συνολικού φακέλου της ΜΠΕ του γηπέδου της ΑΕΚ καθώς 
και όλα τα συνοδά έργα (υπογειοποιήσεις, κυκλοφοριακό κλπ). Η µελέτη απεστάλη 
σε ηλεκτρονική µορφή από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο της ∆ιεύθυνσής µας 
(dperbna@patt.gov.gr) στις 3/12/2015. 
52.  Η από 23/12/2015 αίτηση υποβολής ερωτήµατος της Περιφερειακής Συµβού-
λου κας Φλώρας Νικολιδάκη, προς το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
της Περιφέρειας Αττικής, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε αρ. πρωτ. δικό µας 
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253284/28-12-2015.   
53. Η αρ. πρωτ. 253284/8-1-2016 απάντηση της υπηρεσίας µας στο (52) σχετικό. 
 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (34) σχετι-
κή που αφορά στην µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κέντρο Α-
θλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής».   

Η µελέτη η οποία απεστάλη τόσο από τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειο-
δότησης του ΥΠΑΠΕΝ όσο και από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών 
της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στο έργο του θέµατος και το οποίο παρουσιάζε-
ται αναλυτικά στην (34) σχετική διαβιβασθείσα µελέτη µετά σχεδιαγραµµάτων, χαρ-
τών, φωτογραφιών και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφρα-
ση απόψεών µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων από την ίδια ως άνω υπηρεσία. 

Σκοπός της συνηµµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η 
έκδοση περιβαλλοντικών όρων σχετικών µε την κατασκευή και λειτουργία 
αθλητικών εγκαταστάσεων της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ) και 
συγκεκριµένα για το κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου µε κερκίδες καθώς και για τις 
συνοδευτικές και συµπληρωµατικές χρήσεις που θα λειτουργούν σε αυτό και οι 
οποίες θα παρουσιαστούν συνοπτικά στη συνέχεια. 
  
 Η παρούσα εισήγηση δοµείται ως ακολούθως: 
Στο 1ο Μέρος που περιλαµβάνει τα κεφάλαια 1 έως 10 παρουσιάζεται συνοπτικά η 
ΜΠΕ του Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως 
αυτό περιγράφεται στα τεύχη µελετών, στα σχέδια, στους χάρτες, κ.λπ. που έλαβε 
γνώση η Υπηρεσία µας. 
Στο 2ο Μέρος που αποτελείται από τους περιβαλλοντικούς όρους και τις προϋπο-
θέσεις σχετικά µε το έργο. 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Κέντρο Αθλητισµού, Μνήµης 
και Πολιτισµού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής» µε την επωνυµία «Αγία Σοφία – Νέα 
Φιλαδέλφεια». 

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Με βάση το Παράρτηµα VΙ της Απόφασης Υπουργού ΥΠΕΚΑ µε αριθ. 
1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012), όπως έχει τροποποιηθεί, το υπό µελέτη 
έργο κατατάσσεται στην 6η Οµάδα Έργων «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» και στο έργο µε 
α/α 16: «Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις µε κερκίδες (ανοιχτά ή κλειστά)». Κα-
τατάσσεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α1, διότι ο συνολικός αριθµός 
θεατών είναι: Θ = 31.527 > 20.000.  
 
3. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία µε την επωνυµία: 

∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. 
Αργοστολίου 15, 113 62 Αθήνα 
Τηλ. 210 8236179 
Υπ. Επικοινωνίας: Νικόλαος Στράτος 

 
4. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (AEK) ιδρύθηκε από πρόσφυγες 
το 1924, δύο χρόνια µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από τότε υπήρξε βασικό 
σηµείο ιστορικής αναφοράς και ως σύλλογος και ως θέση (Νέα Φιλαδέλφεια) για 
τον προσφυγικό Ελληνισµό και ταυτόχρονα ένας από τους σηµαντικότερους αθλη-
τικούς συλλόγους της Αθήνας και της χώρας. Στην εν λόγω θέση κτίστηκε το γήπε-
δο της ΑΕΚ το 1932, το οποίο υπήρξε βασικό στοιχείο της µητροπολιτικής αθλητι-
κής υποδοµής της Αθήνας (µετά την επέκτασή του το 1979 ήταν το µεγαλύτερο γή-
πεδο της Αθήνας, µε δυνατότητα υποδοχής 35.000 θεατών). Το γήπεδο υπέστη 
σηµαντικές ζηµιές κατά το σεισµό του Σεπτεµβρίου 1999 και στη συνέχεια, το έτος 
2003, κατεδαφίστηκε.  

ΜΕΡΟΣ 1
ο
 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Εικόνα 4.1: Αεροφωτογραφία του παλαιού γηπέδου της ΑΕΚ µε την επωνυµία 

«Νίκος Γκούµας».  

 
Εικόνα 4.2: Ο χώρος όπως είναι σήµερα, µετά την κατεδάφιση του γηπέδου. 

 
 

4. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

4.1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το υπό µελέτη έργο προβλέπεται σε έκταση 29.121,61 τ.µ., στη Νέα Φιλα-
δέλφεια και συγκεκριµένα στα νότια όρια του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, στη 
θέση που προϋπήρχε το γήπεδο της ΑΕΚ  µε την επωνυµία «Νίκος Γκούµας» (συ-
µπεριλαµβανοµένης και της έκτασης των 3 περίπου στρ. του άλσους της Ν. Φιλα-
δέλφειας).  

Ένα συνοπτικό ιστορικό για το καθεστώς της θέσης του γηπέδου έχει ως ε-
ξής:  
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• Η αρχική παραχώρηση στην ΑΕΚ έγινε µε την Απόφαση Υπουργείων Κρατικής 
Υγιεινής και Αντιλήψεως 62032/2-9-1934, µε την οποία είχε παραχωρηθεί έκταση 
µε εµβαδό 26.621,5 m2 που βρίσκεται στο «συνοικισµό Φιλαδελφείας...προς ίδρυ-
σιν γυµναστηρίου», η οποία ανήκε στο δηµόσιο, «αρθείσης της αναδασώσεως».  

• Η έκταση αυτή, µαζί µε όµορα οικοδοµικά τετράγωνα, εντάχθηκε στο ρυµοτοµικό 
σχέδιο της Νέας Φιλαδέλφειας µε το ΦΕΚ 316/A/1955 (σηµερινή καταµέτρηση, µε 
βάση αυτό το ρυµοτοµικό, δείχνει ότι η έκταση είχε εµβαδόν 27.044,77 m2).  

• Με το ν. 3044/2002 (άρθρο 19) (ΦΕΚ 197/Α/2002) τροποποιήθηκε το ρυµοτοµικό 
σχέδιο της Ν. Φιλαδέλφειας στο χώρο του τότε γηπέδου της ΑΕΚ, µε την επέκταση 
του τελευταίου σε παραχωρούµενη κατά χρήση δηµόσια έκταση στην ΑΕΚ (Αθλητι-
κό Σωµατείο) έκτασης 3 στρεµµάτων περίπου και µε τη µετατόπιση ρυµοτοµικών και 
οικοδοµικών γραµµών. Επί της συνολικής έκτασης του χώρου του γηπέδου καθο-
ρίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης και καθορίστηκαν επιτρεπόµενες 
χρήσεις.  

• Με το ν. 3207/24.12.2003 (άρθρο 11) (ΦΕΚ 302/Α/2003) επήλθαν ορισµένες τρο-
ποποιήσεις στις πιο πάνω ρυθµίσεις του ν. 3044/2002. Επίσης, εγκρίθηκαν µε τον 
ίδιο νόµο περιβαλλοντικοί όροι του έργου του νέου γηπέδου µε ισχύ µέχρι 
31.12.2013 και εγκρίθηκε η θέση και η διάταξη των εγκαταστάσεων του «νέου α-
θλητικού και πολυλειτουργικού κέντρου» της ΑΕΚ, µε την έγκριση να επέχει και θέ-
ση οικοδοµικής άδειας και άδειας επέµβασης και κοπής 55 δένδρων.  

• Το 2008 εκδόθηκε σχετική απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ (1847/2008).  

• Με το ν. 4042/2012 (αρ. 65) (ΦΕΚ 24/Α/2012) έγιναν τροποποιήσεις των επιτρε-
πόµενων µε τους δύο προηγούµενους νόµους χρήσεων γης.  

• Με το ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) που αφορά στο Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο 
Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις και ειδικότερα στο άρθρο 42, παραχωρείται εκ 
νέου, κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση συνολική έκταση εµβαδού 29.121 m2 
περίπου στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο της ΑΕΚ για την εκπλήρωση του κα-
ταστατικού της σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητι-
σµού, Μνήµης και Πολιτισµού µε την επωνυµία "Αγία Σοφία - Νέα Φιλαδέλφεια".  

Παράλληλα, µε τον ανωτέρω νόµο, εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυµοτοµι-
κού σχεδίου της Ν. Φιλαδέλφειας µε την επέκταση και τη µετατόπιση ρυµοτοµικών 
και οικοδοµικών γραµµών µε τίτλο «Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου επί των 
οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας 
Αττικής» (παρουσιάζεται στη συνέχεια της εισήγησης), ορίζονται νέοι όροι και περι-
ορισµοί δόµησης και νέες επιτρεπόµενες χρήσεις γης, ενώ προβλέπονται αντισταθ-
µιστικά µέτρα για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου στο άλσος της 
Ν. Φιλαδέλφειας (γίνεται αναφορά στη συνέχεια της εισήγησης).  

Επισηµαίνεται ότι µε την παρ. 7 του ίδιου άρθρου καταργούνται οι δια-
τάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3044/2002, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συ-
µπληρώθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 3207/2003, καθώς 
και οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4042/2012. 
 
4.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ – 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ. 
 
4.2.1 Περιγραφή της περιοχής επέµβασης εντός του άλσους της Ν. Φιλαδέλ-
φειας για την κατασκευή πεζοδρόµων στα πλαίσια της τροποποίησης του 
ρυµοτοµικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας. 
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Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 Νέο Ρυθµιστικό 
Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, εγκρίθηκε και η τροποποίηση του ε-
γκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας όπως φαίνεται στο από Φε-
βρουαρίου 2014 τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 που θεωρήθηκε από 
τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο: «Τροποποίηση Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του ∆ήµου Φιλαδέλφει-
ας – Χαλκηδόνας Αττικής» (αρ. Σχεδίου Τ1 της συνηµµένης ΜΠΕ). 

 Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στην επέκταση και τη µετατόπιση ρυµοτοµι-
κών και οικοδοµικών γραµµών και την πρόβλεψη δηµιουργίας πεζοδρόµου πλά-
τους 10 µέτρων και µήκους 300 µέτρων, συνολικής έκτασης 3.046,15 τ.µ., εκ των 
οποίων, εντός του άλσους εντοπίζονται περίπου 1,791 στρ., ενώ 1,255 στρ. περί-
που αφορούν την πεζοδρόµηση του υφισταµένου τµήµατος της Οδού Αττάλειας 
βόρεια του γηπέδου.  

Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο εν λόγω πεζόδροµος δεν περιλαµβάνεται 
στο υπό µελέτη έργο, καθώς δεν αποτελεί έκταση παραχωρηµένη στην ∆Ι-
ΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ, αλλά είναι αποτέλεσµα της τροποποίησης του ρυµοτοµι-
κού σχεδίου. Ωστόσο, επειδή η έκταση όπου προβλέπεται ο πεζόδροµος εί-
ναι πρακτικά σε επαφή µε τις υπό µελέτη εγκαταστάσεις, εξετάζονται διακρι-
τά από την έκταση της ΑΕΚ και οι επιπτώσεις στο άλσος από τη δηµιουργία 
του πεζοδρόµου. 

Παράλληλα, τροποποιείται το ρυµοτοµικό σχέδιο επί της Φωκών (νότια της 
έκτασης της ΑΕΚ), όπως αποτυπώνεται στο από Φεβρουαρίου 2014 τοπογραφικό 
διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 
Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής. 
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Εικόνα 4.3: Σµίκρυνση (άνευ κλίµακας) του από Φεβρουαρίου 2014 τοπογραφικού 
διαγράµµατος µε τίτλο: «Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, 
Καππαδοκίας και Αττάλειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής». Απο-
τυπώνονται οι πεζόδροµοι βόρεια και ανατολικά της έκτασης, η παραχωρούµενη 
έκταση και η προτεινόµενη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής. 

 
 
4.2.2 Περιγραφή της περιοχής επέµβασης εντός του άλσους της Ν. Φιλαδέλ-
φειας για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων 
 

Σύµφωνα µε το από Φεβρουαρίου 2014 τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 
1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµο-
γών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο: 
«Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Ατ-
τάλειας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Αττικής» (αρ. Σχεδίου Τ1 της συ-
νηµµένης ΜΠΕ) και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του άρθρου 42 του Ν. 
4277/2014, αποτυπώνεται η έκταση του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας που παρα-
χωρείται στην Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή ανέρχεται σε 3.002,84 
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τ.µ. και βρίσκεται ανατολικά της έκτασης της ΑΕΚ. Έτσι, η νέα τελική έκταση που 
προκύπτει, µετά την παραχώρηση ανέρχεται σε 29.121,61 τ.µ., η οποία σύµφωνα 
µε την παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – 
Αττικής και άλλες διατάξεις, «…παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση 
στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο µε την επωνυµία «Αθλητική Ένωση Κωνστα-
ντινουπόλεως… για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού και την ανέγερση 
στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού µε την επω-
νυµία “Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια”». 
  
 Στην αεροφωτογραφία που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι πεζόδροµοι βό-
ρεια και ανατολικά του άλσους που θα διανοιχθούν καθώς και η έκταση του άλσους 
που παραχωρείται στην ΑΕΚ. 
 
 

 
Εικόνα 4.4: Αποτύπωση συνολικών επεµβάσεων. 

 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ 
 
5.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Στο δυτικό τµήµα του οικοδοµικού τετραγώνου του έργου και κατά µήκος της 
οδού Καππαδοκίας έχει θεσπισθεί πρασιά 6 µέτρων µε αποτέλεσµα το νέο γήπεδο 



 14 

να αποµακρύνεται αντίστοιχα από το οικιστικό µέτωπο (σε σχέση µε το προγε-
νέστερο γήπεδο «Νίκος Γκούµας»).  

Το γήπεδο περιβάλλεται από πεζοδρόµους στις τρεις πλευρές του, την 
Καππαδοκίας δυτικά και δύο µη διανοιγµένους βόρεια και ανατολικά που χωρίζουν 
τον αθλητικό χώρο από το παρακείµενο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η έκταση 
είναι σχετικά επίπεδη και η υψοµετρική διαφορά είναι της τάξης των 5,50 µέτρων 
περίπου µε κλίση προς το νότιο τµήµα και προς το ρέµα Γιαµπουρλά. 

Η µέγιστη χωρητικότητα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ ανέρχεται σε 31.527 θε-
ατές. Ένας από τους στόχους του έργου είναι να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
για να έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνών διοργανώ-
σεων (FIFA – UEFA), αλλά και να µπορεί να συµπεριληφθεί σε φακέλους υποψη-
φιότητας διεθνών διοργανώσεων της χώρας. Μεταξύ άλλων για το σκοπό αυτό α-
παιτείται ελάχιστη χωρητικότητα 30.000 θεατών. 

 
Εικόνα 5.1: Άποψη από νοτιοδυτικά των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της ΑΕΚ. 
 
Τα βασικά στοιχεία του κυρίου έργου είναι τα εξής:  
• Το Κοίλο  
 
• Το κτίριο του γηπέδου, που αποτελείται από δύο υπόγεια και τέσσερα επίπεδα 
στην ανωδοµή (ισόγειο και τρεις όροφοι). Το σύνολο του κτιρίου για την αισθητική 
του διαµόρφωση «ντύνεται» από διάτρητο επικλινές στοιχείο που περιτρέχει το σύ-
νολο της όψης του. Ο ανατολικός τοµέας αποτελεί τον κύριο τοµέα του γηπέδου και 
παρουσιάζει διαφορετική δοµή σε σχέση µε τους άλλους τοµείς καθώς περιλαµβά-
νει στο -1 την τεχνική περιοχή, αποδυτήρια, χώρους δηµοσιογράφων και θεωρεία 
στο +1 και +2 επίπεδο. Οριοθετείται επίσης στο κάτω διάζωµα από τις δύο εισό-
δους στον αγωνιστικό χώρο. Η οργάνωση των τριών άλλων τοµέων είναι βασικά 
παρόµοια, καθώς οι κερκίδες αποτελούνται από δύο διαζώµατα που διατρέχουν το 
σύνολό του.  
 
• Κυκλοφορία Θεατών. Γίνεται µέσω της εξωτερικής ελεύθερης περιµετρικής ζώ-
νης κυκλοφορίας του γηπέδου και 12 πυρήνων διπλών κλιµακοστασίων. Η ανατο-
λική και δυτική πλευρά διαθέτουν 4 πυρήνες (8 κλιµακοστάσια πλάτους 1,8 µ). Η 
βόρεια και η νότια, 2 πυρήνες (4 κλιµακοστάσια πλάτους 2,4 µ). 
 
• Κίνηση οχηµάτων 
Τα οχήµατα εισέρχονται και εξέρχονται από δύο επίπεδα. Το πρώτο εξυπηρετεί τις 
κινήσεις της Πατριάρχου Κωνσταντίνου προς τα δυτικά (είσοδος και έξοδος), ενώ 
για την εξυπηρέτηση των υπολοίπων αφίξεων προς το γήπεδο, τα οχήµατα εισέρ-
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χονται στο επίπεδο -2 του γηπέδου µέσω ράµπας ανατολικά της εκκλησίας, κινού-
µενα κάτω την ταπεινωµένη οδό Φωκών. Υλοποιούνται 180 θέσεις στάθµευσης 
οχηµάτων και 4 θέσεις λεωφορείων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα στάθµευ-
σης µοτοσικλετών. 
Σε επόµενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης θα γίνει αναφορά στη ΜΠΕ σχετικά 
µε τα οδικά έργα της γύρω περιοχής µε τα οποία συσχετίζεται άµεσα η εξυπηρέτη-
ση της υπό µελέτη νέας αθλητικής εγκατάστασης. 
 
•Στέγαστρο 
 Η στέγαση του γηπέδου γίνεται µε στέγαστρο που καλύπτει το σύνολο των θέσεων 
του γηπέδου.  
 
• Βασικά Υλικά - Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου και 
οι πυλώνες του στεγάστρου, προβλέπεται να κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυ-
ρόδεµα. Οι κερκίδες θα κατασκευαστούν ως προκατασκευασµένα στοιχεία σκυρο-
δέµατος. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι από πλινθοδοµή επιχρισµένη µε ασβεστοκο-
νίαµα.  
 
5.2 ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 
Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014 προβλέπονται τα ακόλουθα: 

«Στην περιοχή αυτή καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισµοί δόµη-
σης και οι ακόλουθες επιτρεπόµενες χρήσεις γης: 
α) Όροι και περιορισµοί δόµησης 
αα) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίων: 27 µέτρα. 
ββ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος απολήξεων κλιµακοστασίων: 2,7 µέτρα (πέραν 
του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους κτιρίων). 
γγ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος στεγάστρων: 30 µέτρα. 
δδ)Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 µέτρα και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα παρακάτω στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β. 
εε) Ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης: 1,2. 
στστ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης: 60%. 
β) Επιτρεπόµενες χρήσεις γης 
αα) Αθλητικές χρήσεις µε τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι 
υγιεινής, ιατρεία, σουίτες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και διαιτη-
τών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, αποθήκες, συνεργεία, χώροι ελέγχου και 
χειρισµού των εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κ.λπ.), συνοδευτικές χρήσεις 
των κυρίως αθλητικών χρήσεων µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους (όπως 
χώροι µέσων µαζικής ενηµέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, προ-
πονητών, διαιτητών, αίθουσες συσκέψεων και προβολών, γραφεία εξυπηρέτησης 
οµάδων, χώροι άθλησης και υγιεινής, γυµναστήριο, spa, χαµάµ, χώροι εξυπηρέτη-
σης θεατών και επισήµων, κυλικεία, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι 
ακόλουθες συµπληρωµατικές λειτουργίες µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρό-
µους: πολιτιστικές χρήσεις (όπως µουσεία), χώροι αναψυχής, εµπορικά καταστήµα-
τα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα) και καταστήµατα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια. 
Ο ανώτατος συντελεστής δόµησης των ανωτέρω επιτρεπόµενων χρήσεων για τις 
συµπληρωµατικές λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του ανώτατου 
επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης. 
ββ) Ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά 
στις εκατόν ογδόντα θέσεις για την περιοχή που ρυθµίζεται µε το παρόν και 
σε διακόσιες θέσεις στάθµευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτη-
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το ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να µην απέχει 
από τις εξυπηρετούµενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων µέτρων και οι ο-
ποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979 
συµβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθµευσης των εγκαταστάσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, µπορεί να γίνεται για λογαριασµό του κυρίου του 
ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα. Συµβολαιογραφικές πράξεις που αφο-
ρούν την παραχώρηση σε κοινή χρήση τµήµατος της παραπάνω έκτασης ή τη σύ-
σταση δουλείας επί αυτής ή άλλων εµπράγµατων δικαιωµάτων µπορούν επίσης να 
γίνονται για λογαριασµό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα 
ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα. 
γγ) Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθµ. 
3046/304/13.1.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η-
µοσίων Έργων «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (∆΄ 59). Το ύψος των υπόγειων χώ-
ρων δύναται να υπερβαίνει τα 3 µέτρα, εφαρµοζοµένης της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 11 του ν. 4067/2012. 
δδ) Για την λειτουργική ενσωµάτωση των επιτρεπόµενων χρήσεων στον αστικό ι-
στό, επιτρέπεται επίσης η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιµε-
τρικών πεζοδρόµων µε την πραγµατοποίηση εκσκαφών έως 5 µέτρα και επιχώσε-
ων έως 2 µέτρα, µη εφαρµοζόµενης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 
4067/2012 (Α΄ 79). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του 
άρθρου 17, η παράγραφος 5 του άρθρου 15, καθώς και οι διαστάσεις που ορίζο-
νται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 
του ν. 4067/ 2012 δεν έχουν εφαρµογή ». 
 Εποµένως, βάσει τω προαναφερθέντων όρων δόµησης, ισχύουν τα ακόλου-
θα: 
 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ = 29.121,61 τ.µ. 
 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
1. ΚΑΛΥΨΗ: 0,60 x 29.121,61 = 17.472,97 τ.µ.  
2. ∆ΟΜΗΣΗ: 1,20 x 29.121,61 = 34.945,93 τ.µ. 
% ∆όµησης για Συµπληρωµατικές Χρήσεις = 0,15 x 34.945,93 = 5.241,89 τ.µ  
3. ΥΨΗ:  
Κτίριο: 27,00 µ.  
Στέγαστρο: 30,00 µ.  
Πυλώνες: 40,00 µ.  
Απόληξη Κλιµακοστάσιων (πάνω από το Κτίριο): 2,70 µ.  
4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ∆: 3,00 + 0.10 x Πραγµατοποιούµενο ύψος κτιρίου = 3,00 + 0.10 x 
22,30 = 5,23 µ.  
5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ: Ειδικό Κτίριο: σ.ο. = 5.50 x 1.20 = 6.60  
6. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 180 θέσεις 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
1.ΚΑΛΥΨΗ:  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ= 13.230,43 τ.µ. < 17.472,97 τ.µ. 
 
2. ∆ΟΜΗΣΗ:  
α. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: 
Επίπεδο -1 : 3.658,15 τ.µ.  
Επίπεδο +0 : 8.042,14 τ.µ.  
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Επίπεδο +1 : 4.661,13 τ.µ.  
Επίπεδο +2 : 4.152,87 τ.µ.  
Επίπεδο +3 : 4.620,00 τ.µ.  
Σύνολο = 25.134,29 τ.µ. 
β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
Επίπεδο +0 : 1.132,11 τ.µ.  
Επίπεδο +1 : 1.109,56 τ.µ.  
Επίπεδο +2 : 1.198,54 τ.µ.  
Επίπεδο +3 : 931,28 τ.µ.  
Σύνολο = 4.371,49 τ.µ. < 5.241,89 τ.µ.  
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΟΜΗΣΗΣ = 29.505,78 τ.µ. < 34.945,93 τ.µ. 
 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ: 
Επίπεδο -1:  
Υπόγειος Χώρος: 5.689,07 τ.µ.  
Επίπεδο -2: 
Υπόγειος Χώρος: 8.415,68 τ.µ.  
Επίπεδο +4: 
Απόληξη κλιµακοστάσιων: 112,32 τ.µ.  
1. ΥΨΗ: Κτίριο................................. : 22,30 µ. < 27,00 µ.  
Στέγαστρο.......................... : 27,26 µ. < 30,00 µ.  
Πυλώνες.............................: 40,00 µ. = 40,00 µ.  
Απόληξη Κλιµακοστάσιων. : 2.60 µ. < 2.70 µ.  
4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ∆: 5,30 µ. > 5.23 µ.  
5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΓΚΟΥ (σ.ο.):  
Υπολογισµός Όγκου:  
Επίπεδο +0 : 9.174,25 τ.µ. x 3,70 µ. = 33.944,73 κ.µ.  
Επίπεδο +1 : 5.770,69 τ.µ. x 3,00 µ. = 17.312,07 κ.µ.  
Επίπεδο +2 : 5.351,41 τ.µ. x 3,00 µ. = 16.054,23 κ.µ.  
Επίπεδο +3 : 4.620,00 τ.µ. x 4,85 µ. = 22.407,00 κ.µ. 931,28 τ.µ. x 5,10 µ. = 
4.749,53 κ.µ.  
Απόληξη κλιµακοστασίων: 112,32 τ.µ.x2,60 µ. = 292,03 κ.µ.  
Σύνολο Όγκου = 94.759,59 κ.µ. σ.ο. = 94.759,59 / 29.121,61 = 3,25 < 6,60 ….. 
 
6. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 183 θέσεις + µοτοσυκλέτες 
 
 
5.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Από τα δεδοµένα του οικοπέδου, η στενή πλευρά (οικοδοµικές γραµµές άξο-
νας ανατολή - δύση) παρέχει µήκος 135 µέτρα εκ των οποίων τα 85 αποτελούν τον 
αγωνιστικό χώρο και τις πλευρικές του ζώνες. Η µέγιστη διάσταση για την ανάπτυ-
ξη του κοίλου και κτιρίου εκατέρωθεν ανέρχεται σε 25 µέτρα. Αντίθετα στον άξονα 
βορρά - νότου το µήκος της έκτασης ανέρχεται σε 218,7 µ. εκ των οποίων το γήπε-
δο αξιοποιεί τα 201 µ. (µε µήκος αγωνιστικού και παράπλευρης ζώνη 135 µ.). 
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Εικόνα 5.2: Master Plan γενικής διάταξης. 

 
 

Η οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου διέρχεται νότια - νοτιοανατολικά της θέ-
σης του υπό µελέτη Κέντρου και επιτρέπει την οδική εξυπηρέτηση του γηπέδου. 
Σηµειώνεται ότι η οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου υπογειοποιείται από την οδό 
Λεύκης µέχρι περίπου την εκκλησία της Αγ. Τριάδος και σε τµήµα 275 µέτρων. Φο-
ρέας του έργου της ταπείνωσης της οδού είναι η ∆/νση Οδικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής, ενώ, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η αδειοδότηση του εν λόγω έρ-
γου έχει δροµολογηθεί και η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει 
υποβληθεί και είναι σε διαδικασία έγκρισης. Η εν λόγω ΜΠΕ επισυνάπτεται στο 
Παράρτηµα της συνηµµένης ΜΠΕ.  
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Εικόνα 5.3: Γενική άποψη του οδικού δικτύου της περιοχής. 

 
 

 
Εικόνα 5.4: Εστιασµένη άποψη του οδικού δικτύου της περιοχής γύρω από 
την εκκλησία της Αγ. Τριάδας, στα νότια του χώρου του γηπέδου. 

 
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η υπογειοποίηση θα συµβάλει θετικά στη λειτουργία 

του υπό µελέτη Κέντρου καθώς: α) θα αυξηθεί ο χώρος κυκλοφορίας των πεζών 
γύρω από το γήπεδο, β) θα λειτουργεί ανεµπόδιστα η είσοδος και έξοδος οχηµάτων 
από τους υπόγειους χώρους του κτιρίου, γ) θα δηµιουργηθούν ασφαλείς πορείες 
πεζών προς το τµήµα του ∆ήµου ανατολικά του ρέµατος Γιαµπουρλά και κατ’ επέ-
κταση τον σταθµό του Περισσού, δ) θα διευρυνθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη του 
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έργου λόγω των παραπάνω αλλά και θα επιτρέπεται η δηµιουργία δικτύου κυκλο-
φορίας πεζών στο οποίο εντάσσονται και οι διαδροµές παρά το ρέµα Γιαµπουρλά. 
 Σε επόµενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης θα γίνει µια σύντοµη 
αναφορά στο έργο αυτό, από την υλοποίηση του οποίου εξαρτάται άµεσα η 
κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων της ΑΕΚ, όπως αυτές παρουσιά-
ζονται στη συνηµµένη ΜΠΕ. 
 
5.3.1 Το Κοίλο  
 

Ο ανατολικός τοµέας επιλέγεται ως κεντρικός (ένταξη ενοτήτων αποδυτηρί-
ων, επισήµων, δηµοσιογράφων), καθώς ο δυτικός που συνήθως επιλέγεται, βρί-
σκεται σε στενή επαφή µε το αστικό µέτωπο (πεζόδροµος Καππαδοκίας). Το κοίλο 
στον ανατολικό τοµέα αναπτύσσεται σε δύο διαζώµατα µεταξύ των οποίων εντάσ-
σονται δύο επίπεδα θεωρείων. Οι τρεις άλλοι τοµείς αναπτύσσονται µε πλήρη τα 
δύο διαζώµατα χωρίς θεωρεία. 

Η µέγιστη χωρητικότητα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ ανέρχεται σε 31.527 θε-
ατές. Η µέγιστη χωρητικότητα µειώνεται κατά 387 καθίσµατα λόγω της τοποθέτησης 
των δηµοσιογραφικών εδράνων. 
 
5.3.2 Το κτίριο  

 
Το κτίριο του γηπέδου αποτελείται από ένα υπόγειο και 4 επίπεδα στην ανωδοµή 
(ισόγειο και τρεις όροφοι).  
 
Α)Γενική περιγραφή  
Ο ανατολικός τοµέας αποτελεί τον κύριο τοµέα του γηπέδου και παρουσιάζει δια-
φορετική δοµή σε σχέση µε τους άλλους τοµείς καθώς περιλαµβάνει στο -1 την τε-
χνική περιοχή, αποδυτήρια, χώρους δηµοσιογράφων και θεωρεία στο +1 και +2 
επίπεδο. Οριοθετείται επίσης στο κάτω διάζωµα από τις δύο εισόδους στον αγωνι-
στικό χώρο. Είναι ο µόνος τοµέας όπου οι κλειστοί χώροι επικρατούν, ενώ οι άλλοι 
τοµείς, ισόγειο και όροφοι συνιστούν κυρίως ανοιχτούς χώρους. Το σύνολο του 
κτηρίου για την αισθητική του διαµόρφωση «ντύνεται» από διάτρητο επικλινές στοι-
χείο που περιτρέχει το σύνολο της όψης του. Η οργάνωση των τριών άλλων τοµέ-
ων είναι βασικά παρόµοια, καθώς οι κερκίδες αποτελούνται από δύο διαζώµατα 
που διατρέχουν το σύνολό του.  
Βοράς και νότος σηµατοδοτούνται από κτιριακές εξοχές που λαµβάνουν χαρακτήρα 
πύλης. Στο νότιο τοµέα το στοιχείο της πύλης, λαµβάνει ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς 
συγκεντρώνει το σύνολο των συµπληρωµατικών λειτουργιών, εκθεσιακές εγκατα-
στάσεις, πανοραµικό εστιατόριο στους ορόφους και µικτές λειτουργίες στο ισόγειο 
(κατάστηµα ΑΕΚ, καφενείο, χαµάµ, κουρείο, στιλβωτήριο, ταξιδιωτικό γραφείο). 
 
Β)Επίπεδο -2, στάθµη -5,2  
Αναπτύσσεται µόνο στο νότιο τοµέα και διαθέτει διπλό ύψος (καθαρό άνω των 4,5 
µ.). Συνιστά περιοχή εισόδου οχηµάτων, λεωφορείων καθώς και υπηρεσιακή “αυ-
λή”. Το επίπεδο αυτό επικοινωνεί άµεσα µε το υπογειοποιηµένο τµήµα της Πα-
τριάρχου Κωνσταντίνου/Φωκών: α) στην στάθµη -5,20 επικοινωνεί το ρεύµα κατεύ-
θυνσης από Πατρ. Κωνσταντίνου προς Φωκών, και β) αφίξεις από άλλες κατευ-
θύνσεις µέσω ράµπας ανατολικά της εκκλησίας Αγ. Τριάδας όπου διέρχεται κάθετα 
και σε στάθµη -9,50 υπό της υποβαθµισµένης Φωκών για να αναδυθεί στην συνέ-
χεια σε κεντρική θέση του -2 επιπέδου. Τα λεωφορεία των οµάδων εισέρχονται και 
σταθµεύουν σε ελεγχόµενη περιοχή, στο ανατολικό τµήµα της «εσωτερικής αυλής». 
Το δυτικό τµήµα της εσωτερικής αυλής εξυπηρετεί σηµαντικής έκτασης ηλεκτροµη-
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χανολογικές χρήσεις. Στην ίδια περιοχή δύνανται να εισέρχονται και οχήµατα της 
Αστυνοµίας. Το επίπεδο -2 διεισδύει σε µικρό τµήµα κάτω από το επίπεδο -1, 
(στάθµη -1,70) ώστε να εξασφαλισθεί η διαδροµή µέσω κυλιόµενου διαδρόµου των 
αθλητών προς τα αποδυτήρια. 
 
Γ )Επίπεδο -1, στάθµη -1,70 / -1,10  
Η στάθµη -1,70 υφίσταται στον ανατολικό τοµέα λόγω ιδιαίτερων αναγκών ύψους 
ενώ στους υπόλοιπους τοµείς δυτικό και βόρειο αρκείται στη στάθµη 1,10. 
�Ανατολικός τοµέας 
Αποδυτήρια, τεχνική περιοχή, χώροι δηµοσιογράφων Στον ανατολικό τοµέα εντάσ-
σονται τα αποδυτήρια των αθλητών, η τεχνική περιοχή, η περιοχή των δηµοσιο-
γράφων και χώροι συναφείς µε τη λειτουργία των αγώνων. Ο τοµέας οργανώνεται 
από ένα κατά µήκος του κτιρίου διάδροµο πλάτους 5µ. στο κέντρο, ο οποίος συνα-
ντά την περιοχή εισόδου των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο. Η γενική οργάνωση 
του τοµέα, ακολουθεί την εξής λογική: ∆ιαµόρφωση ικανοποιητικής εκτάσεως ελεύ-
θερου χώρου στον οποίο παρατάσσονται οι αθλητές των οµάδων εν αναµονή της 
εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο. Στον ίδιο χώρο διαµορφώνονται οι περιοχές 
των «στιγµιαίων συνεντεύξεων». Γύρω από αυτόν τον κεντρικό χώρο οργανώνο-
νται οι απαραίτητοι χώροι για την λειτουργία και εποπτεία του αγώνα, γραφεία των 
διαιτητών, παρατηρητών, doping control, ιατρείο αποδυτηρίων, κ.λπ. Επίσης προ-
βλέπεται, ένα studio, συνεντεύξεων διαστάσεων µεγαλύτερων από 5.00µΧ5.00µ. 
(Ένα δεύτερο πανοραµικό studio υπάρχει στο επίπεδο +1). Μέσω του κεντρικού 
διαδρόµου οι αθλητές έχουν πρόσβαση στα αποδυτήρια (που στο κεντρικό του 
τµήµα διατηρεί έναν χαρακτήρα αποκλειστικής χρήσης για τους αθλητές). Με συµ-
µετρική διάταξη το αποδυτήριο της ΑΕΚ χωροθετείται στην νότια πλευρά και αντί-
στοιχα της φιλοξενούµενης οµάδας βόρεια. Κάθε αποδυτήριο έχει επιφάνεια 190 
τ.µ. και περιλαµβάνει χώρο εισόδου, απόδυσης, γραφείο προπονητή, χώρους υγι-
εινής, χώρο (και ΑΜΕΑ), ντους, σάουνα, χώρο φυσιοθεραπείας. Κάθε αποδυτήριο 
έχει επίσης άµεση πρόσβαση σε χώρο προθέρµανσης. Επίσης προβλέπονται 2 ε-
πιπλέον µικρότερου µεγέθους αποδυτήρια που επιτρέπουν να χρησιµοποιηθεί το 
γήπεδο για τουρνουά µε ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 4 οµάδων. Για τον αερισµό & 
φωτισµό των παραπάνω χώρων, χρησιµοποιούνται τεχνητά µέσα επειδή: 
α) το γήπεδο διαφοροποιείται από άλλα αθλητικής χρήσης κτήρια καθώς δεν µπο-
ρεί να λειτουργεί παρά αποκλειστικά για την διεξαγωγή αγώνων του ελληνικού 
πρωταθλήµατος και των διεθνών απαιτήσεων. Για την σηµειακή χρήση του γηπέ-
δου τονίζουµε το ότι ο χλοοτάπητας δεν µπορεί να χρησιµοποιείται παρά µόνο κά-
ποιες ώρες τον µήνα. Ως εκ τούτου το γήπεδο δεν έχει προπονητικό χαρακτήρα, 
δεν έχει καθηµερινή λειτουργία και το σύνολο της τεχνικής περιοχής (αποδυτήρια, 
ιατρείο, έλεγχος ντόπινγκ, προθερµαντήρια) χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο 
τις ώρες του αγώνα. 
β) ειδικότερα για τα προθερµαντήρια, απαιτούνται σταθερές συνθήκες αέρα (θερµο-
κρασίας, σχετικής υγρασίας και υγιεινής ) οι οποίες επιτυγχάνονται µόνο µέσω τε-
χνητού αερισµού (προδιαγραφές UEFA και FIFA)  
γ) κατά την ώρα της προθέρµανσης και του αγώνα δεν θα ήταν δυνατόν - ακόµη και 
σε περίπτωση που υπήρχαν παράθυρα - αυτά να ήταν ανοιχτά για την αποτροπή 
ρίψης ουσιών, είτε ακούσια είτε εκούσια (καπνογόνα, φωτοβολίδες, δακρυγόνα , 
ουσίες µε στόχο την µείωση της απόδοσης αθλητών κ.λπ.)  
 
Η ροή των αθλητών: Οι αθλητές προσέρχονται µε τα λεωφορεία των οµάδων στο 
επίπεδο -2 (νότιος τοµέας) µέσω της υπογειοποιηµένης Πατρ. Κωνσταντίνου. Σε 
ασφαλή χώρο, αποβιβάζονται και οδηγούνται µε την βοήθεια του κυλιόµενου δια-
δρόµου στο επίπεδο -1 και στο κεντρικό διάδροµο του τοµέα. Στο νότιο τµήµα του -
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1 επιπέδου του ανατολικού τοµέα αναπτύσσονται οι χώροι εργασίας των δηµοσιο-
γράφων και των φωτογράφων, αίθουσα συνεντεύξεων 100 θέσεων, κυλικείο, χώροι 
υγιεινής καθώς και γραφεία εκπροσώπων τύπου. Τµήµα του κεντρικού διαδρόµου 
κοντά στον κυλιόµενο διάδροµο, λειτουργεί και ως µικτή ζώνη συνεντεύξεων κατά 
την είσοδο και έξοδο των αθλητών.  
 
Η ροή των δηµοσιογράφων : Στο +0 επίπεδο και κοντά στην κεντρική είσοδο των 
επισήµων, προβλέπεται η είσοδος των δηµοσιογράφων και χώρος διαπίστευσής 
τους. Από τον χώρο αυτό δύνανται να κατέλθουν στους χώρους εργασίας στο -1 ή 
να ανέλθουν στο +3 επίπεδο που τους οδηγεί στις ειδικές θέσεις τους στις κερκίδες 
µέσω του παρακείµενου κλιµακοστασίου. Στην διάθεσή τους οι δηµοσιογράφοι έ-
χουν επίσης ανελκυστήρα που τους οδηγεί άµεσα στο +3 επίπεδο στην ενότητα ει-
σόδου στις κερκίδες – στα δηµοσιογραφικά θεωρεία.  
Έχει προβλεφθεί για διεθνείς αγώνες όπου οι ξένοι δηµοσιογράφοι προσέρχονται 
µε λεωφορεία, αυτά να εισέρχονται στο -2 επίπεδο και να αποβιβάζουν τους δηµο-
σιογράφους σε παρακείµενη θέση µε τα λεωφορεία των αθλητών. Για τον σκοπό 
αυτό προβλέπεται εναλλακτικός χώρος διαπίστευσής τους στο επίπεδο αυτό. Στο 
νότιο άκρο του ανατολικού τοµέα, εντάσσονται χώροι γραφείων υπεύθυνου της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνοµίας και κρατητήριο. Μέσω αυτής 
της περιοχής που εποπτεύει το υποκείµενο επίπεδο -5,2 και µέσω του παρακείµε-
νου κλιµακοστασίου, προβλέπεται η επικοινωνία αγωνιστικού χώρου και – 2 επιπέ-
δου.  
 
Ροή αστυνοµίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας: Τα σώµατα ασφαλείας βάσει του 
σχεδιασµού και ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του αγώνα, δύνα-
νται να σταθµεύσουν είτε (όπως αναφέρθηκε) στο -2 επίπεδο, είτε στον περιβάλλο-
ντα χώρο του γηπέδου και εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο µέσω εισόδου στην 
θέση του νοτιοανατολικού πυλώνα και διαµέσου αυτού. Από το σηµείο αυτό προ-
βλέπεται και η δυνατότητα εισόδου του πυροσβεστικού οχήµατος στον αγωνιστικό 
χώρο. Στην ίδια περιοχή στο +2 επίπεδο, σε γωνιακό θεωρείο, δηµιουργείται χώ-
ρος πανοραµικής εποπτείας του γηπέδου (control room) που προορίζεται για την 
υπεύθυνους της ασφάλειας του γηπέδου (αστυνοµία). Στον χώρο αυτό, συγκε-
ντρώνεται το σήµα από το σύνολο των καµερών ασφαλείας του γηπέδου και του 
περιβάλλοντος χώρου. Η επικοινωνία µεταξύ του χώρου -1 και +2 των σχετικών µε 
την ασφάλεια του γηπέδου χώρων εξασφαλίζεται µέσω της χρήσης ανελκυστήρα 
και κλιµακοστασίου. Στην ενότητα γύρω από τον βορειοανατολικό πυλώνα (βόρειο 
τµήµα του ανατολικού τοµέα και ανατολικό τµήµα του βόρειου τοµέα), εντάσσονται 
χρήσεις προσωπικού για την λειτουργία του κτηρίου και την διεξαγωγή του αγώνα. 
Στην περιοχή αυτή, δηµιουργείται ράµπα επικοινωνίας του -1 επιπέδου µε τον πε-
ριβάλλοντα χώρο που επιτρέπει µέσω της ελεγχόµενης περιοχής του περιβάλλοντα 
χώρου, την κίνηση ειδικών οχηµάτων εξυπηρέτησης του γηπέδου µεταξύ -1 και 
αγωνιστικού χώρου. Στην είσοδο της ράµπας του κτηρίου εντάσσονται θυρωρείο 
και κυλικείο προσωπικού και σε κοντινή απόσταση στον ανατολικό τοµέα, ιατρείο 
θεατών, χώροι αποδυτηρίων για το προσωπικό καθαρισµού του γηπέδου, αποδυ-
τήρια για τα παιδιά που συνοδεύουν τους αθλητές στην είσοδό τους στον αγωνιστι-
κό χώρο, καθώς και χώροι βεστιαρίου και χώρος διαπίστευσης φροντιστών γηπέ-
δου. Επίσης στην ίδια ενότητα εντάσσονται συνεργεία και αποθήκες γηπέδου. 
Επίπεδο -1. 
∆υτικός και βόρειος τοµέας. Εντάσσονται κυρίως χώροι στάθµευσης. Το σύνολο 
των θέσεων στάθµευσης που δηµιουργούνται στα δύο υπόγεια επίπεδα α-
νέρχονται σε 183 θέσεις. Σηµειώνεται ότι η εξεύρεση χώρων στάθµευσης περιφε-
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ρειακά και σε απόσταση από το γήπεδο, συνιστά τη βέλτιστη κυκλοφοριακά λύση 
καθώς αποφορτίζεται η κρίσιµη άµεση περιφερειακή ζώνη.  
 
Τα επίπεδα της ανωδοµής  
Τέσσερα επίπεδα διατρέχουν το κτίριο, εκ των οποίων το +0 και το +3 αποτελούν 
τα επίπεδα επικοινωνίας µε τις κερκίδες και εξυπηρέτησης θεατών. Το +0 επίπεδο 
συνιστά το ισόγειο του κτιρίου. 
 
Ο ανατολικός τοµέας 
Αποτελεί τον κύριο τοµέα και καθώς το κοίλο λαµβάνει δύο επίπεδα θεωρείων πα-
ρουσιάζει διαφορετική µορφή σε σχέση µε τους άλλους τοµείς και στο κέντρο του 
εντάσσεται η επίσηµη πύλη του γηπέδου. Το +0 επίπεδο µε στάθµη +2,10 συνιστά 
το επίπεδο εξυπηρέτησης του Α’ διαζώµατος, τις θέσεις των επισήµων και τα VIPs 
εισιτήρια που ανέρχονται σε 2.000. Σε χώρο 1.400 τ.µ. δηµιουργούνται επιµέρους 
θεµατικές ενότητες εξυπηρέτησής τους (φουαγιέ). Κοντά στα πέταλα, τα δύο εκατέ-
ρωθεν γωνιακά θεωρεία του +1 χρησιµοποιούνται : α) για τον έλεγχο και αστυνό-
µευση του γηπέδου (Control Room), β) ως χώρος συνεντεύξεων µε πανοραµική 
θέα στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες. Το +3 επίπεδο εξυπηρετεί την είσοδο 
στις κερκίδες του Β' διαζώµατος. Η κεντρική ενότητα απευθύνεται στους δηµοσιο-
γράφους και περιλαµβάνει χώρους εξυπηρέτησής τους. Στις κερκίδες προβλέπο-
νται 200 θέσεις δηµοσιογράφων σε περίπτωση διεθνών αγώνων µε τις απαραίτητες 
διαµορφώσεις (επιφάνειες εργασίας, θεωρεία σχολιαστών, εξέδρα τηλεοπτικών συ-
νεργείων). Οι θέσεις αυτές για το ελληνικό πρωτάθληµα µπορούν να µειώνονται 
ώστε αντίστοιχα να αυξάνεται η χωρητικότητα του γηπέδου ως προς τις θέσεις των 
θεατών.  
 
Ο δυτικός τοµέας 
Λαµβάνει την τυπική τοµή του γηπέδου. Το ισόγειο επίπεδο αποτελεί επίπεδο ελέγ-
χου, εισόδου κίνησης και εξυπηρέτησης του Α’ ∆ιαζώµατος. Εντάσσονται επίσης 
κυλικεία και χώροι υγιεινής. Αντίστοιχα το +3 επίπεδο αποτελεί το επίπεδο εισόδου 
στο Β' διάζωµα όπου εντάσσονται και κυλικεία. Με στόχο την απελευθέρωση χώ-
ρου για την κίνηση και εξυπηρέτηση των θεατών, οι χώροι υγιεινής αυτού του επι-
πέδου εντάσσονται στο +1 επίπεδο παρά τα κλιµακοστάσια. Το + 2 επίπεδο το ο-
ποίο είναι συνεπίπεδο µε την τελευταία σειρά του Α’ ∆ιαζώµατος, διατηρείται ελεύ-
θερο και προσβάσιµο από το Α' ∆ιάζωµα. Σηµειώνεται ότι αυτό το επίπεδο επιτρέ-
πει τον αερισµό του κοίλου καθώς είναι ανοιχτό αµφίπλευρα (και προς το κοίλο και 
προς το εξωτερικό του κτηρίου). Ανελκυστήρες διευκολύνουν την άνοδο ΑΜΕΑ στο 
επίπεδο όπου δύνανται να κυκλοφορήσουν ανεµπόδιστα και να τοποθετηθούν για 
την θέαση του αγώνα δίπλα στις προβλεπόµενες θέσεις συνοδών.  
 
Ο βόρειος τοµέας 
Ακολουθεί την τυπική τοµή του δυτικού τοµέα. Το στοιχείο της πύλης επιτρέπει την 
επέκταση των επιπέδων στο κεντρικό του τµήµα. Όπως και στα προηγούµενα επί-
πεδα το +0 και το +3 επίπεδο εξυπηρετούν αντίστοιχα το Α’ και Β' διάζωµα. Στο ε-
πίπεδο +1 και +2, δηµιουργούνται γραφειακοί χώροι διοίκησης του γηπέδου. 
 
Ο Νότιος τοµέας 
Το στοιχείο Πύλης του νότιου τοµέα λαµβάνει συνοδευτικές χρήσεις που µπορούν 
να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα από την λειτουργία του γηπέδου. Στο ισόγειο ε-
ντάσσονται οι παρακάτω χρήσεις : καφενείο, κατάστηµα ΑΕΚ, στιλβωτήριο, κουρεί-
ο, ταξιδιωτικό γραφείο και χαµάµ. Στο επίπεδο +2 εντάσσεται το εστιατόριο µε θέα 
στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα εντός του περιγράµµατος των κερκίδων το ισό-
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γειο εξυπηρετεί ανεξάρτητα τις κερκίδες του αντίστοιχου Α’ διαζώµατος καθώς και 
το +3 επίπεδο αυτές του Β’ ∆ιαζώµατος.  
 
Συνολικά εντάσσονται 14 ανελκυστήρες στο σύνολο του κτηρίου. Στο νότιο τοµέα 
εντάσσονται 5 ανελκυστήρες, στον ανατολικό τοµέα 4 (ως κύριο µηχανικό µέσο έχει 
ενταχθεί σύστηµα κυλιοµένων σκαλών), ο βόρειος τοµέας διαθέτει 2 και ο δυτικός 3 
ανελκυστήρες. Κυλιόµενες σκάλες εξασφαλίζουν την επικοινωνία των επιπέδων 
των θεωρείων του +1 και +2 επιπέδου µε το ισόγειο του κτιρίου. 
Στην εικόνα 5.5 που ακολουθεί, παρουσιάζεται σχηµατικά ανά επίπεδο, η ορ-

γάνωση των χώρων.
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Εικόνα 5.5 Οργάνωση των χρήσεων. 
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5.4 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 Εντός του οικοδοµικού τετραγώνου και πρακτικά του κτιρίου του Κέντρου 
προβλέπονται:  
• ∆ίκτυα ύδρευσης - άρδευσης  
• ∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων - οµβρίων  
• Υποδοµές ενεργητικής πυροπροστασίας  
• Υποδοµές για Κλιµατισµό – Θέρµανση - Αερισµό  
• Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων και Υποσταθµός  
• Εγκαταστάσεις Ασθενών ρευµάτων  
• Υποδοµές αντικεραυνικής προστασίας- Γειώσεις  
• ∆ίκτυο Φυσικού αερίου  
 

Οι συνδέσεις µε δίκτυα οργανισµών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) γίνονται ως α-
κολούθως:  
Υδροδότηση 
Η σύνδεση του δικτύου ύδρευσης του υπό µελέτη έργου µε το δίκτυο ύδρευσης της 
ΕΥ∆ΑΠ θα πραγµατοποιηθεί στη δυτική πλευρά του γηπέδου στην οδό Καππαδο-
κίας από όπου διέρχεται αγωγός διαµέτρου Φ100. Προτείνεται η κατασκευή εγκα-
τάστασης αποθήκευσης και ανύψωσης της πίεσης ποσίµου νερού, ώστε αυτό να 
έχει αυτάρκεια υδροδότησης και εγκατάσταση αποσκλήρυνσης για διάφορες εγκα-
ταστάσεις του γηπέδου, όπως του κλιµατισµού και των χαµάµ. 
Αποχέτευση ακαθάρτων 
Υπάρχουν ολοκληρωµένα δηµόσια δίκτυα λυµάτων της ΕΥ∆ΑΠ, τόσο στην πλευρά 
της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όσο και στις οδούς Φωκών και Καππαδοκίας, 
προς τα οποία µπορούν να οδηγηθούν οι απορροές ακαθάρτων του Νέου Γηπέ-
δου. Η διάµετρος όλων των δικτύων είναι 250 mm.  
Αποχέτευση οµβρίων 
Προβλέπεται η αποθήκευση των οµβρίων του στεγάστρου του γηπέδου σε υπόγεια 
δεξαµενή, προς χρήση του για άρδευση και πλύση λεκανών και ουρητηρίων των 
WC. Οι απορροές του γηπέδου που δεν θα χρησιµοποιούνται θα καταλήγουν τελι-
κά στο δίκτυο οµβρίων, στο οποίο προβλέπεται να συνδεθεί το δίκτυο οµβρίων του 
υπό µελέτη έργου στη διασταύρωση των οδών Φωκών, Πατριάρχου Κωνσταντίνου 
και Ιωνίας. 
Άρδευση αγωνιστικού χώρου του γηπέδου 
Οι ανάγκες άρδευσης του αγωνιστικού χώρου του νέου γηπέδου θα καλυφθούν µε 
άντληση από τη δεξαµενή αποθήκευσης νερού προερχόµενου από όµβρια ύδατα 
που θα πληρούται τόσο από τα αποχετευόµενα όµβρια του στεγάστρου του κτηρί-
ου, όσο και από το δίκτυο πόλης της ΕΥ∆ΑΠ.  
Ηλεκτρική ενέργεια. 
∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη διαθέσιµων δικτύων µέσης τάσης 20 ΚV τόσο επί της οδού 
Φωκών όσο και επί των οδών Καππαδοκίας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Για την 
ηλεκτρική τροφοδότηση του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου προβλέπεται η 
κατασκευή ιδιωτικού υποσταθµού υποβιβασµού µέσης σε χαµηλή τάση. Η τροφο-
δότηση του υποσταθµού θα γίνει από τη νότια πλευρά του οικοπέδου. Θα υπάρ-
χουν επίσης δύο εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) ισχύος 1.000 KVA και 
τάσης εξόδου 380/220 V, 50 Ηz, τα οποία θα εγκατασταθούν σε ιδιαίτερο χώρο στο 
επίπεδο -2. 
Τηλέφωνα. 
Θα γίνει σύνδεση µε τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων τα οποία διέρχο-
νται από τους περιµετρικούς του οικοπέδου δρόµους. Για την σύνδεση των δικτύων 
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αυτών προβλέπεται κατάλληλος χώρος στο επίπεδο -2,, στη δυτική πλευρά του γη-
πέδου στο ύψος της οδού Κιλικίας. 
Φυσικό αέριο. 
Η αναγκαία πίεση λειτουργίας των εσωτερικών δικτύων και συσκευών αερίου του 
γηπέδου θα είναι έως και 1 bar. Το γήπεδο τροφοδοτείται µε φυσικό αέριο από το 
δίκτυο της ΕΠΑ Αττικής, το οποίο διέρχεται από τις οδούς Μυρσίνης και Καππαδο-
κίας. 
 

Κατά τη λειτουργία του έργου οι ανάγκες σε ενέργεια θα καλύπτονται τόσο 
από το δίκτυο της ∆ΕΗ όσο και από το δίκτυο του φυσικού αερίου. Η παροχή της 
µέσης τάσης για την ισχύ των 2.000 kVA θα τροφοδοτηθεί σε σχήµα βρόγχου, δη-
λαδή µε δύο καλώδια µέσης τάσης που θα καταλήγουν στους πίνακες ∆ΕΗ της πα-
ροχής. Επιπλέον, το υπό µελέτη έργο κατά τη λειτουργία του θα τροφοδοτείται από 
µε το δίκτυο φυσικού αερίου µε φορτίο αιχµής 3.000 KW.  

Οι ανάγκες νερού ύδρευσης υπολογίστηκαν σε 78,78 m3/ηµέρα ή 8.398,44 
m3/έτος. Το νερό αυτό θα λαµβάνεται από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Κατά τη λειτουρ-
γία του έργου απαιτείται η κατανάλωση νερού για την άρδευση του χλοοτάπητα του 
γηπέδου καθώς και για την άρδευση των χώρων πρασίνου του περιβάλλοντος χώ-
ρου. Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν εν µέρει από το δίκτυο οµβρίων και το υπό-
λοιπο από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ.   

 
 

6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εναλλακτικές που εξετάστηκαν στη 
ΜΠΕ, στα πλαίσια διερεύνησης της βέλτιστης λύσης. 
 

 
Πίνακας 6.1: Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων 

 
 
Μηδενική λύση Α0: Στην περίπτωση της µηδενικής λύσης, γίνεται η υπόθεση ότι 
δεν θα υλοποιηθεί το εξεταζόµενο έργο. Ο προβλεπόµενος για το έργο χώρος θα 
παραµείνει ως έχει σήµερα. Ως τέτοιος, θα είναι εστία ρύπανσης για τον ευρύτερο 
χώρο και θα έχει αρνητική επίδραση στη γύρω οικιστική περιοχή και στο τοπίο και 
ενδεχοµένως και στη λειτουργικότητα του Άλσους µε το οποίο είναι σε άµεση επαφή 
(πχ. «διάχυση» ρύπανσης προς το Άλσος κ.λπ.). 
 
Κύρια λύση Α1: Κατασκευή του Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού της 
ΑΕΚ µε όρους ηπιότερους των επιτρεπόµενων. Η Α1 λύση αφορά την κατασκευή 
του έργου µε όρους δόµησης ηπιότερους αυτών που προβλέπει η κείµενη νοµοθε-
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σία, και επίσης µε µικρότερο ποσοστό συµπληρωµατικών λειτουργιών (δηλ. χρή-
σεων πέραν των αθλητικών και των συνοδών τους) από αυτό που επιτρέπει η κεί-
µενη νοµοθεσία.  
Η λύση συνεπάγεται ότι διατίθεται έκταση προερχόµενη από το Άλσος περίπου 
6.048 µ2, από τα οποία κάτι λιγότερο από τα µισά (3.002 µ2) για το Κέντρο Αθλητι-
σµού, Μνήµης και Πολιτισµού και τα υπόλοιπα για τη δηµιουργία των πεζοδρόµων 
που λειτουργούν ως αντιπυρική ζώνη τόσο για το άλσος όσο και για το µελετούµενο 
έργο. 
 
Εναλλακτική λύση Α2: Κατασκευή του Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού 
της ΑΕΚ µε όρους που µεγιστοποιούν την εκµετάλλευση του χώρου και τις δυνατό-
τητες εµπορικών χρήσεων. Η Α2 λύση αφορά την κατασκευή του έργου µε όρους 
δόµησης που εξαντλούν αυτούς που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και επίσης µε 
ποσοστό συµπληρωµατικών λειτουργιών (δηλ. χρήσεων πέραν των αθλητικών και 
των συνοδών τους) ίσο µε αυτό που επιτρέπει η κείµενη νοµοθεσία. Η υλοποίηση 
αυτής της λύσης χωρίς διάθεση κάποιας (αντίστοιχης ή µεγαλύτερης µε αυτή της 
Λύσης Α1) έκτασης του άλσους θα ήταν θεωρητικά εφικτή αλλά πρακτικά δύσκολη 
και µε αξιόλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (αναλύονται πιο κάτω δύο εκδοχές: 
Α2.1: χρήση έκτασης του άλσους, Α2.2: µη χρήση έκτασης του άλσους). 
Συνεκτιµώντας τα πιο πάνω, προκύπτει ότι το σενάριο Α2 δεν είναι απορριπτέο, 
αφού κινείται εντός των προβλεπόµενων θεσµικών ορίων δόµησης και χρήσεων 
γης. Ωστόσο, υστερεί σαφώς έναντι του Α1, από άποψη ηπιότητας εκµετάλλευσης, 
έµφασης στις εµπορικές χρήσεις και πλήρους εναρµονισµού προς τον υπερκείµενο 
σχεδιασµό. Αυτό ισχύει και για τις δύο εκδοχές της λύσης Α2. Ειδικότερα ως προς 
την εκδοχή Α2.2, παρά τη µη χρησιµοποίηση τµήµατος του άλσους, υπάρχουν α-
δυναµίες και επιπτώσεις σε σχέση µε τη Λύση Α1 (µη κάλυψη διεθνών προδιαγρα-
φών, έλλειψη αντισταθµιστικών παρεµβάσεων στο άλσος (φύτευση) που υπερκα-
λύπτουν την απώλεια πρασίνου, µη συµβολή στην πυροπροστασία κτλ) που, σε 
συνδυασµό µε την εντατικότερη εκµετάλλευση και χρήση, συνολικά σηµαίνουν ότι 
και η εκδοχή αυτή υστερεί περιβαλλοντικά συνολικά ως προς την Α1. 
7. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
7.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
7.1.1 Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας 
 

Το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας αποτελεί ένα από τα χαρακτηρισµένα άλση 
στην περιοχή της Αττικής. Μπορεί να θεωρηθεί ότι χωρίζεται σε δύο διακριτά τµή-
µατα: το βόρειο µε έκταση 178 στρέµµατα και το νότιο τµήµα, έκτασης 245 στρεµµά-
των. Τα δύο τµήµατα διαχωρίζονται από τον ασφαλτόδροµο που διασχίζει διαγω-
νίως το άλσος ξεκινώντας από την οδό Τρωάδος στα δυτικά και καταλήγοντας στην 
οδό Ικαρίας στα ανατολικά. Στη σηµερινή του µορφή το άλσος καταλαµβάνει έκταση 
περίπου 423 στρεµµάτων, έκταση η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% επί του συ-
νόλου της έκτασης της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας.  

Αναπτύσσεται σε λόφο µε οµαλό ανάγλυφο. Κατά θέσεις στο βόρειο τµήµα 
εµφανίζονται κλίσεις 15 – 20% εκατέρωθεν της κεντρικής ράχης, η οποία έχει προ-
σανατολισµό από Βορρά προς Νότο. Το υψόµετρο κυµαίνεται από 101 ως 136 µέ-
τρα, µε το υψηλότερο σηµείο του να βρίσκεται πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις του 
µετεωρολογικού σταθµού της ΕΜΥ, στο βόρειο τµήµα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τη συνηµµένη ΜΠΕ, υπάρχει εγκεκριµέ-
νη µελέτη διαχείρισης του άλσους η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί. Συ-
γκεκριµένα, το 2009 εκπονήθηκε "Μελέτη Προστασίας – ∆ιαχείρισης και Ανά-
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πλασης του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας" η οποία εγκρίθηκε στις 27 Νοεµβρίου 
του 2009 από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Αττικής µε Α.Π. 3422/27.11.2009 
και εγκρίθηκε και παραλήφθηκε από το ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας στη συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 21/12/2009 µε Αριθµό Απόφασης 316/2009.  

Στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277/2014) και στην παρ. 4α 
του άρθρου 18 αναφέρεται ότι: «Προωθείται το πρόγραµµα οργάνωσης υπερτοπι-
κών πόλων αναψυχής και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων πρασίνου όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα VII.». Στο Παράρτηµα αυτό προσδιορίζο-
νται συγκεκριµένα επτά «Αστικά Μητροπολιτικά Πάρκα» της Αττικής, µεταξύ των 
οποίων το «Μητροπολιτικό Πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας», µε την εξής αναφορά: 
«Προωθείται η ανάπτυξή του µε χρήσεις πολιτισµού, αθλητισµού µητροπολιτικής 
εµβέλειας και αναψυχής. Η ανάδειξη του άλσους Φιλαδέλφειας σε µητροπολιτικό 
πάρκο συνδυάζεται µε την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισµού, 
Μνήµης και Πολιτισµού της ΑΕΚ, καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόµενες κυ-
κλοφοριακές ρυθµίσεις, χώρους και υποδοµές στάθµευσης αλλά και την ανάπλαση 
στην ευρύτερη περιοχή». 

Η θέση του Μητροπολιτικού Πάρκου Νέας Φιλαδέλφειας προσδιορίζεται στο 
χάρτη «Προστασία και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος» του νέου ΡΣΑ, απόσπασµα 
του οποίου παρατίθεται αµέσως πιο κάτω. 

 

 
Εικόνα 7.1 Απόσπασµα του χάρτη «Προστασία και Αναβάθµιση Περιβάλλο-

ντος» του νέου ΡΣΑ. 
Η ύπαρξη βλάστησης, η παρουσία της τεχνητής λίµνης, η γειτνίαση µε το ρέ-

µα Γιαµπουρλά και ο χαµηλός συντελεστής δόµησης της περιοχής, έχουν µετατρέ-
ψει το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας σε σηµαντική περιοχή διαβίωσης για πολλά 
είδη. Το άλσος πέρασε από διάφορα στάδια µέχρι να πάρει τη σηµερινή µορφή του. 
Το 1914 έγινε η πρώτη επίσηµη δεντροφύτευση του τότε γυµνού λόφου. Οι τελευ-
ταίες µεγάλες δεντροφυτεύσεις έγιναν τις χρονιές 1994 & 1995, ενώ σε µικρότερη 
κλίµακα γίνονται µέχρι σήµερα. Ωστόσο, η κατάσταση του άλσους σήµερα είναι γε-
νικά µη ικανοποιητική, µε πολλά τµήµατά του στα οποία η ποιότητα του πρασίνου 
είναι χαµηλή ή/και τµήµατα χωρίς ουσιαστικά πράσινο πλην αυτοφυούς ποώδους 
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βλάστησης, ενώ υπάρχουν και άλλα προβλήµατα συντήρησης και καθαριότητας. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει εγκεκριµένη µελέτη διαχείρισης του άλσους η οποία 
µέχρι σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί. 

Σε ότι αφορά την αντιπυρική προστασία του, υφίσταται πλήρες σύστηµα πυ-
ρόσβεσης σε όλη την έκταση του άλσους, αρκεί να εφαρµοστεί η εγκεκριµένη µελέ-
τη διαχείρισής του. 

Τα κύρια είδη χλωρίδας που απαντώνται σήµερα είναι η τραχεία και η χαλέ-
πιος πεύκη, το κυπαρίσσι και ο ευκάλυπτος.  

Το άλσος επισκέπτονται πολλά κοινά µικροπούλια όπως καρδερίνες, φλώ-
ροι, σπίνοι, κοκκινολαίµηδες, λευκοσουσουράδες, κιτρινοσουσουράδες, µαυρολαί-
µηδες, σκαθράκια, λούγαρα, σταχτοµυγοχάφτες, καρβουνιάρηδες, µαυροµυγοχά-
φτες, σταβλοχελίδονα, σπιτοχελίδονα, καλόγεροι, γαλαζοπαπαδίτσες, φυλλοσκό-
ποι, µαυροτσιροβάκοι, ενώ κάθε φθινόπωρο περνάνε µικρά κοπάδια από σπάνιους 
σταυροµύτες. Από τα αρπακτικά έχουν παρατηρηθεί βραχοκιρκίνεζα, ξεφτέρια και 
περιστασιακά γερακίνες, ενώ στα ψηλά δέντρα φωλιάζουν αρκετοί γκιώνηδες και 
κουκουβάγιες. Στο µικρό νησάκι της λίµνης έχει παρατηρηθεί η σποραδική παρου-
σία από νερόκοτες και φαλαρίδες. Κότσυφες, τσίχλες και κατσουλιέρηδες πετάνε 
στο δάσος, ενώ στα όριά του συναντά κανείς πράσινους παπαγάλους. Σηµαντικός 
είναι ο αριθµός από πολλούς τσαλαπετεινούς που φωλιάζουν στις τρύπες των ε-
γκαταλειµµένων κτιρίων, ενώ τέλος έχει αναφερθεί η παρουσία από ορτύκια και 
πέρδικες. Πέρα από τα παραπάνω το άλσος έχει ένα µεγάλο πρωταγωνιστή, τον 
πρασινόφρυνο. Άλλα ερπετά που συναντά κανείς είναι σπάνια λιακόνια, µεγάλες 
κρασπεδοχελώνες, τρανόσαυρες, σαµιαµίδια και αβλέφαρους. Από τα θηλαστικά 
συναντά κανείς νυχτερίδες. 
 
7.1.2 Ρέµα Γιαµπουρλά 
 

Περίπου 60 m ανατολικά της άµεσης περιοχής του έργου διέρχεται το ρέµα 
Γιαµπουρλά το οποίο διαθέτει και παραρεµµάτια βλάστηση. Η ανοιχτή κοίτη του ρέ-
µατος πρακτικά αρχίζει από το ύψος της περιοχής µελέτης, ενώ στα ανάντη το ρέµα 
είναι εγκιβωτισµένο. Μετά από µήκος µόλις 600 m το ρέµα Γιαµπουρλά συµβάλει µε 
το ρέµα Περισσού-Ποδονίφτη το οποίο έρχεται από τα δυτικά και το οποίο τελικά 
καταλήγει µετά από 2.000 m στον Κηφισό ποταµό.  
 
7.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Η άµεση περιοχή του έργου γειτνιάζει µε την καµινάδα του πρώην εργοστα-
σίου «Μπριτάννια» καθώς και µε το πρώην εργοστάσιο «Βαµβακουργία», τα οποία 
έχουν χαρακτηριστεί ως νεώτερα µνηµεία σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠ-
ΠΟΤ/∆ΝΣΑΚ/5828/89/18-1-2012 (ΦΕΚ 33/ΑΑΠΘ/13-2-2012).  

Επίσης το τµήµα της Νέας Φιλαδέλφειας που αντιστοιχεί στον παλαιό προ-
σφυγικό οικισµό έχει κηρυχθεί µε Π∆ (ΦΕΚ 467∆/18.06.01) ως παραδοσιακό.  

 
 

7.3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται εκτός και σε σηµαντική απόσταση (αρκετών χι-
λιοµέτρων) από ζώνες που ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα Προστατευόµενων Περιο-
χών (σύµφωνα µε Ν. 3937/2011 της Βιοποικιλότητας).  
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8. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 
 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, το έργο της ταπείνωσης και κά-
λυψης τµήµατος των οδών Πατριάρχου και Φωκών αποτελεί έργο απαραίτητο 
για τη λειτουργία του Κέντρου, όπως αυτό παρουσιάζεται στη συνηµµένη ΜΠΕ. Στο 
παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί πολύ συνοπτικά το κυρίως οδικό έργο και τα συ-
νοδά έργα του και πώς λειτουργούν σε σχέση µε το κτιριακό έργο. Επισηµαίνεται 
ότι, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της τα-
πείνωσης των οδών (και των άλλων συνοδών έργων του κυρίως συγκοινω-
νιακού έργου) εξετάζεται διακριτά από αυτή του έργου του θέµατος.  

Στα πλαίσια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου που αναλύεται στην 
παρούσα εισήγηση,  εκπονήθηκε µε πρωτοβουλία και δαπάνες του φορέα ανάπτυ-
ξης του νέου Κέντρου, δηλαδή της ∆ικέφαλος 1924 ΑΕ και µετά από σχετική από-
φαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. Απόφ. 
163/2014 Α∆Α: ΒΙΗ∆7Λ7-ΜΝ4), η µελέτη υψοµετρικής παραλλαγής του οδικού ά-
ξονα Πατριάρχου Κων/νου – Φωκών µε την ταπείνωση της ερυθράς στην περίµε-
τρο του γηπέδου και την κάλυψη του ταπεινωµένου τµήµατος, προκειµένου ο περι-
βάλλον χώρος του νέου Κέντρου να ενωθεί µε την πλατεία της Αγίας Τριάδας και 
τον αστικό ιστό. Παράλληλα καλύπτεται και τµήµα του οδικού άξονα (Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου) από την ανατολική πλευρά του άλσους διασφαλίζοντας µε τον τρό-
πο αυτό την ενοποίηση του χώρου του άλσους µε τον περιβάλλοντα χώρο καθώς 
και µε την ανοικτή, µη καλυµµένη κοίτη του ρέµατος «Γιαµπουρλά». Η ανάπλαση 
του αστικού χώρου ολοκληρώνεται από την επέκταση των υφιστάµενων πεζοδρο-
µήσεων στο σύνολο των τοπικών οδών στην περίµετρο του ακινήτου. 

Η ταπείνωση και κάλυψη του οδικού άξονα Πατριάρχου Κων/νου – 
Φωκών και η διαµόρφωση των κυκλικών κόµβων επί της Λ. ∆εκελείας, θα 
µπορούσαν υπό συνθήκες να υλοποιηθούν «αυτόνοµα», ανεξάρτητα από την 
υλοποίηση του εξεταζόµενου στην παρούσα εισήγηση έργου, ως έργα αστι-
κής ανάπλασης, ο σχεδιασµός όµως του συγκροτήµατος, ειδικά των υπό-
γειων χώρων και των προσπελάσεων, όπως αναφέρθηκαν συνοπτικά προη-
γουµένως, έχει συνταχθεί µε βάση την τελική εικόνα της «ταπεινωµένης» ο-
δού Φωκών και του περιβάλλοντος οδικού δικτύου. 

Φορέας του έργου είναι η ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων της Περιφέρειας Αττι-
κής (∆9). Ως προς το χρονοδιάγραµµα κατασκευής των δύο έργων γίνεται η 
υπόθεση ότι το έργο της "ταπείνωσης" προηγείται της κατασκευής των νέων 
αθλητικών εγκαταστάσεων της ΑΕΚ. 
 
 
8.2 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  

Το έργο τοπικής ταπείνωσης και µερικής κάλυψης τµήµατος των οδών Φω-
κών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθµισης του 
αστικού περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα του δηµόσιου χώρου στη νότια 
πλευρά του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας όπου βρισκόταν το παλαιό γήπεδο της 
ΑΕΚ, στη θέση του οποίου προβλέπεται η δηµιουργία του Κέντρου.  

Με τον υψοµετρικό διαχωρισµό του άξονα Πατριάρχου Κων/voυ - Φωκών, 
µέσω της ταπείνωσης και της µερικής κάλυψης, διασφαλίζεται επαρκής επιφάνεια 
για την διαµόρφωση, σε άµεση επαφή µε τις νέες εγκαταστάσεις, δηµόσιου περι-
βάλλοντος χώρου ήπιας κυκλοφορίας και διακίνησης πεζών, σε αντίθεση µε την 
υφιστάµενη κατάσταση όπου ο δηµόσιος χώρος διαµελίζεται από το δευτερεύον 



 32 

δίκτυο. Η διαµόρφωση της επιφάνειας επάνω στο τεχνικό κάλυψης θα διασφαλίζει 
παράλληλα την προσπέλαση των παρόδιων χρήσεων και των οχηµάτων εξυπηρέ-
τησης και έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστική, αστυνοµία, ασθενοφόρο).  

Πέραν της εξυπηρέτησης της υφιστάµενης κυκλοφορίας επί του οδικού άξο-
να Πατριάρχου Κων/voυ - Φωκών, από τον ταπεινωµένο οδικό άξονα προβλέπεται 
και η εφεδρεία/δυνατότητα προσπέλασης των µελλοντικών αθλητικών εγκαταστά-
σεων από το επίπεδο του υπογείου(ων), µε κατάλληλη διαµόρφωση δεξιόστροφων 
κινήσεων εισόδου - εξόδου.  

 
Συνοπτικά τεχνικά και γεωµετρικά χαρακτηριστικά του έργου.  
Συνολικό µήκος οδικού έργου: 616,0 m  
Μήκος τεχνικού (καλυµµένου τµήµατος): 275,0 m  
Κατηγορία οδού κατά ΟΜΟΕ ΓΙII  
Περιβαλλοντική Κατηγορία: Α2 
Ταχύτητα µελέτης: Ve=50 Km/h  
Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφικής προσαρµογής: 69,095 m  
Μέγιστη κλίση: 10%  
Κλίση υπογειοποιηµένου τµήµατος: 0,5%  
Τυπική διατοµή µη υπογειοποιηµένου τµήµατος: 10,1m  
Τυπική διατοµή µη υπογειοποιηµένου τµήµατος: 13,36 m  

Υλικά καθαιρέσεων: 7.000 m
3 

 

Υλικά προς απόθεση: 38.500 m
3 

 
Μήκος αγωγού οµβρίων: 563,5 m  
∆ιάµετρος αγωγού οµβρίων: 0.60 m 
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Εικόνα 8.1: Γενική άποψη του έργου της ταπείνωσης της Φωκών και της Πατριάρ-
χου Κωνσταντίνου καθώς και των υπολοίπων οδικών έργων που περιλαµβάνει η 
µελέτη. Με το σύµβολο «Χ» σηµειώνονται οι κόµβοι που ρυθµίζονται µε φωτεινό 
σηµατοδότη, ενώ οι άξονες µε πορτοκαλί αποτύπωση, είναι οι οδοί ήπιας κυκλοφο-

ρίας ή πεζόδροµοι. 
 

 
Εικόνα 8.2: Άποψη του υφιστάµενου οδικού δικτύου. 
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Εικόνα 8.3: Εστιασµένη άποψη του υφιστάµενου οδικού δικτύου γύρω από την εκ-

κλησία της Αγίας Τριάδας. 
 
 

8.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το σύνολο του έργου διαµορφώνεται στο εύρος που επιτρέπουν οι ρυµοτο-
µικές γραµµές του σχεδίου πόλης. Στο µέτωπο του οικοπέδου των µελλοντικών α-
θλητικών εγκαταστάσεων και προκειµένου να διασφαλιστεί η εφεδρεία διαµόρφω-
σης δεξιόστροφων κινήσεων εισόδου και εξόδου προς και από τα υπόγεια των ε-
γκαταστάσεων, προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού, µε την 
«υποχώρηση» της ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής, «εις βάρος» της ιδιοκτη-
σίας, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω (βλ. εικόνα 4.3). 

Ο άξονας του ταπεινωµένου έργου ακολουθεί κατά βάση την όδευση της υ-
φιστάµενης επιφανειακής οδού. Με στόχο τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου οδικής ασφάλειας, το ταπεινωµένο τµήµα της οδού θα διαµορφωθεί µε 
διατοµή διαχωρισµένου καταστρώµατος, µίας λωρίδας ανά κατεύθυνση. Οι δύο κα-
τευθύνσεις διαχωρίζονται µε στηθαίο new jersey, πλέον λωρίδων καθοδήγησης εύ-
ρους 0.50µ εκατέρωθεν, συνολικού εύρους 0.61 + 2 χ 0,50 = 1.61 µ. Το εύρος των 
εκατέρωθεν λωρίδων διαµορφώνεται στα 3.75µ, πλέον πεζοδροµίου 0.50µ. Με τον 
τρόπο αυτό το συνολικό «ωφέλιµο» εύρος από την κάθε πλευρά του διαχωριστικού 
στηθαίου πεζοδροµίου διαµορφώνεται συνολικά στα 4.75µ.  
 

Με αφετηρία χιλιοµέτρησης τη διασταύρωση των οδών Φωκών και ∆εκελεί-
ας, διατηρείται η υφιστάµενη οριζοντιογραφική και υψοµετρική χάραξη της οδού 
Φωκών έως την Χ.Θ. 0+95, θέση από την οποία και ξεκινά η ταπείνωση της υψοµε-
τρικής χάραξης. Έως και την Χ.Θ. 0+110, όπου και η συµβολή της οδού Καππαδο-
κίας, η υψοµετρική χάραξη βρίσκεται πρακτικά σε ανταπόκριση µε το υφιστάµενο 
αστικό περιβάλλον. Στη Χ.Θ. 0+160 η ερυθρά της ταπεινωµένης οδού επιτρέπει την 
κάλυψη, µε υψοµετρική διαµόρφωση του εξωρραχίου της κάλυψης συµβατή µε την 
υψοµετρική διαµόρφωση του περιβάλλοντος αστικού χώρου. Από την Χ.Θ. 0+160 
έως την Χ.Θ. 0+435 η οδός βρίσκεται κάτω από το τεχνικό κάλυψης, το εξωρράχιο 
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του οποίου διαµορφώνεται στη στάθµη πρακτικά της υφιστάµενης επιφανειακής 
οδού. Από το πέρας του τεχνικού κάλυψης στη Χ.Θ. 0+435 ξεκινά η «ανάδυση» 
του άξονα προς την συµβολή του µε την υψοµετρική χάραξη της υφιστάµενης οδού 
(οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου), η συναρµογή µε την οποία πραγµατοποιείται 
στην Χ.Θ. 0+559.  

Ανάµεσα στις Χ.Θ. 0+450 έως Χ.Θ. 0+580, η συµβολή των οδών Κιουταχεί-
ας & Λεύκης στην οδό Πατριάρχου Κων/νου θα οργανωθεί σε τρισκελή ισόπεδο 
σηµατοδοτούµενο κόµβο.  

Στην οριζοντιογραφική χάραξη του άξονα έχει εφαρµοστεί ελάχιστη ακτίνα 
οριζοντιογραφικής συναρµογής 69.095 µ, που αντιστοιχεί σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ 
σε καθοριστική ταχύτητα Ve = 50 km/h. 

 
 
Τρόποι εισόδου στο Κέντρο µε χρήση Ι.Χ. 
 
Α) Αφίξεις από βόρεια και ανατολικά 

Στο µέσον πρακτικά του νότιου µετώπου του οικοπέδου, 20 µ. από τη θέση 
αφετηρίας της κάλυψης, διαµορφώνεται η οδική σύνδεση του πρώτου υπογείου 
των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων µε την ταπεινωµένη οδό. Η σύνδεση εξυπη-
ρετείται αποκλειστικά δεξιόστροφα, µε τη διαµόρφωση κλάδων δεξιόστροφης εισό-
δου και εξόδου. Ο κλάδος εξόδου ανταποκρίνεται µε πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορί-
ας που ξεκινά από τη θέση της σύνδεσης και συνεχίζει σε όλο το ανάπτυγµα έως 
τον ισόπεδο κόµβο της Λ. ∆εκέλειας, προκειµένου να διασφαλίζονται αφενός υψη-
λή κυκλοφοριακή ικανότητα στην πρόσβαση του ισόπεδου κόµβου και αφετέρου 
ασφαλής λειτουργία της εξόδου παράλληλα µε την εξυπηρέτηση της διερχόµενης 
κυκλοφορίας.  

Η παραπάνω διάταξη εξυπηρετεί τις αφίξεις από τα βόρεια και ανατολικά και 
τις αναχωρήσεις προς τα δυτικά και νότια. Οι συζυγείς των παραπάνω κινήσεων 
αναχωρήσεις και αφίξεις προβλέπεται να εξυπηρετούνται ένα «επίπεδο» χαµηλότε-
ρα, διασταυρώνοντας ανισόπεδα κάτω από τον ταπεινωµένο οδικό άξονα.  
 
Β) Αφίξεις από άλλες κατευθύνσεις 
  Η είσοδος και η έξοδος του δεύτερου - συζυγούς συστήµατος διαµορφώνο-
νται από την οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης, όπου τα οχήµατα µέσω ράµπας ανατολι-
κά της εκκλησίας, κατεβαίνουν προς το επίπεδο εισόδου του κτιρίου κάτω από την 
ταπεινωµένη οδό της Φωκών. 

Μετά την ταπείνωση του άξονα Πατριάρχου Κων/νου - Φωκών καταργείται η 
ισόπεδη σύνδεση µε την οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης, το καταληκτικό προς τα βό-
ρεια τµήµα της οποίας µετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και εντάσσεται στον 
ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Η συµβολή της οδού Χρυσοστόµου 
Σµύρνης στον άξονα Πατριάρχου Κων/νου - Φωκών αποκαθίσταται διαµέσου της 
οδού Σµύρνης, που συµβάλλει στην οδό Φωκών πριν από την αφετηρία της υψο-
µετρικής παραλλαγής της οδού.  
 
 
Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και παρεµβάσεις στην περιοχή επιρροής του έρ-
γου  

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, το έργο βρίσκεται σε απόλυτη συµβατότητα και ενσω-
µατώνει τις προτάσεις της εγκεκριµένης Κυκλοφοριακής Μελέτης του ∆ήµου Ν. Φι-
λαδέλφειας του έτους 2010 και ειδικότερα την εναλλακτική λύση 3 για την περιοχή 
«Α». Το έργο της ταπείνωσης της οδού περιλαµβάνει και τα ακόλουθα συνοδά έρ-
γα: 
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• µετατροπή της οδού Αγ. Τριάδος σε οδό ήπιας κυκλοφορίας µε αποκλειστική διέ-
λευση του Τρόλεϋ.  
• διαµόρφωση κυκλικού κόµβου στη θέση του υφιστάµενου συµβατικού ισόπεδου 
κόµβου των οδών ∆εκελείας - Προύσης - Φαναριού - Αγ. Τριάδος - Βρυούλων - 
Εθνικής Αντιστάσεως.  
• διαµόρφωση κυκλικού κόµβου στη θέση του υφιστάµενου ζεύγους ισόπεδων 
κόµβων των οδών ∆εκελείας - Φωκών - Πίνδου - Τρυπιά.  

Με τη διαµόρφωση των κυκλικών κόµβων, ειδικότερα των οδών ∆εκελείας, 
Προύσης, Βρυούλων κ.λπ. αποκαθίσταται, διαµέσου της διαδροµής Φαναριού - 
Σµύρνης - Σύλης, η προσπέλαση από τα δυτικά της οδού ∆εκέλειας προς την οδού 
Παπαναστασίου (διασταύρωση ρέµατος Ποδονίφτη και σύνδεση µε Λ. Ηρακλείου) 
που στην υφιστάµενη κατάσταση εξυπηρετείται διαµέσου των οδών Φωκών και Ιω-
νίας, διαδροµή που δεν είναι πλέον εφικτή µετά την ολοκλήρωση του έργου της τα-
πείνωσης.  
 
9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ. 43 ΤΟΥ Ν. 4277/2014 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Ν. 4277/2014 προβλέπονται τα ακόλουθα  

Στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 
998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: 
«α) Επιτρέπεται, επίσης, κατ’ εξαίρεση, η παραχώρηση κατά χρήση τµήµατος άλ-
σους ή πάρκου στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή σε εποπτευόµενα από αυτή 
νοµικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά δικαιώµατα, καθώς και η αλλαγή χρή-
σης τµήµατος άλσους ή πάρκου, το οποίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον εκ-
συγχρονισµό, βελτίωση, συµπλήρωση και ασφαλή λειτουργία νοµίµως υφισταµέ-
νων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων µε υποχρέωση δάσωσης 
– αναδάσωσης επιφάνειας ίσης µε το παραχωρηθέν τµήµα άλσους ή πάρκου κατά 
τα προβλεπόµενα στο ν. 998/1978, όπως ισχύει, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 
αα) Το παραχωρούµενο τµήµα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη συνοχή και 
τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήµατος και δεν αναιρεί τη λειτουργία του. 
ββ) Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους ή του πάρ-
κου (συµπεριλαµβανοµένου και του παραχωρούµενου κατά χρήση τµήµατος) δεν 
µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή του πάρ-
κου. 
γγ) Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων θα 
προβλεφθούν πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα και ειδικοί όροι πε-
ριβαλλοντικής προστασίας που αντισταθµίζουν περιβαλλοντικά την αλλαγή της 
χρήσης του τµήµατος του άλσους ή πάρκου. 
β) Η εξαίρεση του εδαφίου α) δεν εφαρµόζεται για τα πάρκα και άλση των δήµων 
Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης». 
 
Στη συνέχεια εξετάζεται κάθε µία από τις τρεις προϋποθέσεις που τίθενται ανωτέ-
ρω: 
 
 
 
9.1 ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 
 
 «Το παραχωρούµενο τµήµα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη συνο-
χή και τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήµατος και δεν αναιρεί τη λειτουργία 
του». 
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Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η προϋπόθεση αυτή τηρείται τόσο στην περίπτωση 
του γηπέδου της ΑΕΚ όσο και του πεζοδρόµου (αφορά στην τροποποίηση του ρυ-
µοτοµικού σχεδίου της Ν. Φιλαδέλφειας), καθώς τόσο το παραχωρούµενο τµήµα 
του άλσους για την επέκταση του γηπέδου προς τα ανατολικά όσο και ο πεζόδρο-
µος αποτελούν όρια του άλσους και χωροθετούνται στο νότιο τµήµα αυτού.  
 
 
 
9.2 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛ-
ΦΕΙΑΣ – ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
 

Η έκταση του άλσους Ν. Φιλαδέλφειας ανέρχεται σε 423 στρέµµατα, σύµφω-
να µε τη ΜΠΕ. Τα περίπου 3 στρέµµατα της επέκτασης του νέου γηπέδου της ΑΕΚ 
καταλαµβάνουν ποσοστό µόλις 0,7% της έκτασης του άλσους, ενώ η έκταση της 
συνολικής επέµβασης (εντός του άλσους) των 4,793 στρ. (3,002 στρ. η επέκταση + 
1,791 στρ. ο πεζόδροµος), καταλαµβάνει ποσοστό ίσο µε µόλις 1,13% επί της συ-
νολικής έκτασης του άλσους. Επί της ουσίας, αποµάκρυνση δέντρων θα πραγµα-
τοποιηθεί σε έκταση 4,79 στρεµµάτων (επέκταση ρυµοτοµικού και πεζόδροµος), 
δηλαδή ποσοστό 1,13% επί του συνόλου της έκτασης του άλσους, καθώς όµορα µε 
τα βόρεια όρια του γηπέδου είναι τοποθετηµένες εγκαταστάσεις του ∆ήµου Ν. Φι-
λαδέλφειας έκτασης περί τα 2,4 στρέµµατα, οι οποίες προβλέπεται να αποµακρυν-
θούν και ο χώρος να αποκατασταθεί µε νέες δεντροφυτεύσεις. Η πεζοδρόµηση της 
βόρειας πλευράς του γηπέδου έκτασης 1,25 στρεµµάτων δεν απαιτεί την αποµά-
κρυνση δέντρων, εφόσον δεν καλύπτεται από βλάστηση και αποτελεί ήδη θεσµοθε-
τηµένο δρόµο.  
Στην άµεση περιοχή (των 6 στρ.) απαντώνται τα εξής δασικά είδη:  
• Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis)  
• Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens)  
• Ευκάλυπτος (Eukalyptus sp.)  

Ο αριθµός των ειδών εντός της περιοχής επέµβασης (επέκταση και πεζο-
δρόµηση) ανέρχεται σε περίπου ενενήντα (90) δέντρα. Από αυτά, τα µισά (45 δέ-
ντρα) βρίσκονται στον χώρο της επέκτασης του νέου γηπέδου (περίπου 3 στρ.) και 
τα άλλα µισά στο χώρο του πεζοδρόµου της ανατολικής πλευράς (1,79 στρ.). Στο 
χώρο του πεζοδρόµου της βόρειας πλευράς δεν απαιτείται αποµάκρυνση δέντρων. 

Ως αντιστάθµιση στην αποµάκρυνση της βλάστησης προτείνεται να πραγ-
µατοποιηθεί φύτευση νέων δέντρων και θάµνων (ενδηµικά είδη χλωρίδας) σε «διά-
κενα» (εκτάσεις χωρίς δενδρώδη βλάστηση) εντός του άλσους, σύµφωνα µε τη µε-
λέτη πρασίνου του έργου (Nerco - Χλύκας, 2014), κατόπιν οριστικής µελέτης εφαρ-
µογής και σε συνεννόηση µε την αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία (∆/νση ∆ασών Αθη-
νών). Εντός του άλσους παρατηρήθηκε αριθµός εκτάσεων χωρίς βλάστηση, τα λε-
γόµενα «διάκενα», µέρος των οποίων εµφανίζει µια µορφή εγκατάλειψης. Από τον 
αριθµό αυτό επιλέχθηκαν οι έξι πλέον κατάλληλες θέσεις (διάκενα) ως χώροι φύ-
τευσης, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 9.1: Προτεινόµενες θέσεις φύτευσης εντός του άλσους. 

 
Εντός των προτεινόµενων θέσεων δύναται να φυτευτούν συνολικά 2.112 

δέντρα και 1.000 θάµνοι, αριθµός πολύ µεγαλύτερος από αυτόν των προς απο-
µάκρυνση δέντρων. Τα είδη δένδρων που επιλέγονται προς φύτευση είναι: η χαλέ-
πιος πεύκη (Pinus halepensis) σε συνδυασµό µε το κυπαρίσσι (Cupressus 
sempervirens) και η κουκουναριά (Pinus pinea). Τα είδη θάµνων που επιλέγονται 
προς φύτευση είναι: ∆άφνη (Laurus nobilis ), Μυρτιά (Myrtus communis), ∆ενδρο-
λίβανο (Rosmarinusofficinalis), Πικροδάφνη (Nerium oleander).  

 
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν αποτυπώνονται οι προτεινόµενες θέσεις 

φύτευσης εντός του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας. 

 
Εικόνα 9.1: Ενδεικτικές θέσεις φύτευσης εντός του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας.
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Εικόνα 9.2: Προτεινόµενος χώρος φύτευσης 1. 

             
Εικόνα 9.3: Προτεινόµενος χώρος φύτευσης 2. 
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Εικόνα 9.4: Προτεινόµενος χώρος φύτευσης 

.             
 

Εικόνα 9.5: Προτεινόµενος χώρος φύτευσης 4. 
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Εικόνα 9.6: Προτεινόµενος χώρος φύτευσης 5. 
 

     
 

Εικόνα 9.7: Προτεινόµενος χώρος φύτευσης
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9.3 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 
 

Σύµφωνα µε το εδάφιο (ββ) της παρ. (α) του άρθρου 43 του Ν. 4277/2014 
προβλέπεται: «Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους 
ή του πάρκου (συµπεριλαµβανοµένου και του παραχωρούµενου κατά χρήση τµή-
µατος) δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή 
του πάρκου». 

Σύµφωνα µε τη συνηµµένη ΜΠΕ, η έκταση του άλσους Ν. Φιλαδέλφειας α-
νέρχεται σε 423 στρέµµατα. Το 5% της επιφάνειάς του συνεπώς είναι 21,15 στρ, 
οπότε οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια δεν πρέπει να υπερβαίνουν την έκταση των 
21,15 στρ.  

Σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα, η συνολική έκταση του άλσους η 
οποία προβλέπεται να παραχωρηθεί στην ΑΕΚ για την επέκταση του Κέντρου της 
ανέρχεται σε 3.002,84 τ.µ. (περίπου 3 στρ.) και η έκταση που προβλέπεται να πα-
ραχωρηθεί για τη δηµιουργία πεζοδρόµου ανέρχεται σε 1.791τ.µ. (περίπου 1,79 
στρ.). Πέραν των παραπάνω, όπως προέκυψε από εµβαδοµέτρηση που βασίστηκε 
σε δορυφορική φωτογραφία, υπάρχουν στο άλσος κτίρια µε εµβαδόν περίπου 4 
στρέµµατα και λοιπές εγκαταστάσεις 10,2 στρ. (µη κτηριακές εγκαταστάσεις όπως 
αθλητικοί χώροι). Επισηµαίνεται ότι στις υφιστάµενες εντός του άλσους εγκαταστά-
σεις δεν συνυπολογίζονται αυτές του χώρου που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος Ν. Φιλα-
δέλφειας για τη στάθµευση των απορριµµατοφόρων του, δεδοµένου ότι αυτές δεν 
προβλέπονται θεσµικά και θα αποµακρυνθούν.   

Εποµένως, τα συνολικά κτίρια στο άλσος (συµπεριλαµβανοµένων αυτών του 
Κέντρου) ανέρχονται σε περίπου 3+4 = 7 στρέµµατα, έκταση που αντιστοιχεί το 
1,65% της επιφανείας του άλσους, µικρότερη δηλαδή από το 5% της έκτασης του 
άλσους. Αν θεωρήσουµε την έκταση των συνολικών εγκαταστάσεων του άλσους 
κτιριακών και µη, περιλαµβανοµένων και των κτιριακών του γηπέδου, αυτές έχουν 
έκταση 3+4+10,2=17,2 στρέµµατα µικρότερη δηλαδή από τα 21,15 στρέµµατα, συ-
γκεκριµένα η έκταση αυτή αποτελεί το 17,2/423=4,07 % του άλσους, µικρότερη δη-
λαδή από το 5% του άλσους. Ακόµη και στην πιο ακραία ερµηνεία, όπου θα θεω-
ρηθεί και ο πεζόδροµος των 1,79 στρ. ως εγκατάσταση, η συνολική έκταση εγκατα-
στάσεων κάθε µορφής ανέρχεται σε 17,2+1,79=19 στρέµµατα, που ανέρχεται στο 
19/423=4,49% του άλσους, και πάλι µικρότερο δηλαδή από το 5%. Σε κάθε περί-
πτωση, λοιπόν, δεν λαµβάνει χώρα υπέρβαση του 5% της επιφανείας του άλσους.  
 
 Σύµφωνα µε τις διευκρινήσεις που προσκόµισε στην υπηρεσία µας η 
∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. µε το (46) σχετικό, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 43 που εξετάζονται στη συνηµµένη ΜΠΕ έγινε εκ του περισσού, διότι 
το άρθρο 43 καταργήθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-
2014). 
 
10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤOY ΕΡΓOY 
 
10.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φάση κατασκευής 

Οι κατασκευαστικές εργασίες λόγω της περιορισµένης έκτασης και του βρα-
χυχρόνιου χαρακτήρα τους, δεν µπορούν προκαλέσουν µεταβολή στο κλίµα και τα 
βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής (διεύθυνση του ανέµου, ανοδικά ή καθο-
δικά ρεύµατα, ή µεταβολή της θερµοκρασίας της περιοχής). Ωστόσο, λόγω των ερ-
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γασιών κατασκευής τόσο του κύριου έργου όσο και των συνοδών έργων, θα υπάρ-
ξουν κάποιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αέριο το οποίο συνεισφέρει 
στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην κλιµατική αλλαγή. Οι εκποµπές αυτές ο-
φείλονται κατά κύριο λόγο στην κίνηση των βαρέων οχηµάτων και στη λειτουργία 
των µηχανηµάτων του εργοταξίου.  
 
Φάση λειτουργίας 
 Η υλοποίηση του έργου µε την ενσωµάτωση τεχνολογιών εξοικονόµησης ε-
νέργειας, βιοκλιµατικού σχεδιασµού και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον θα 
συµβάλλει στην καλύτερη βιοκλιµατική συµπεριφορά του έργου, στη βελτίωση του 
µικροκλίµατος της περιοχής και έµµεσα στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 
σε τοπικό επίπεδο. 
 Η κίνηση των οχηµάτων για την πρόσβαση από και προς το γήπεδο µπο-
ρούν δυνητικά να επιδράσουν στο κλίµα της περιοχής, θα είναι µικρής έντασης και 
βραχυχρόνιου χαρακτήρα.  
 
10.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Φάση κατασκευής  
 Κατά τη φάση κατασκευής αναµένεται µια πρόσκαιρη, µικρή υποβάθµιση 
στην εικόνα του τοπίου από κοντινή θέση θέασης, δεδοµένων των απαιτούµενων 
διαµορφώσεων και εργασιών (εκσκαφές). Οι χωµατουργικές εργασίες και τα κτί-
σµατα πριν πάρουν την τελική τους µορφή θα αλλοιώσουν πρόσκαιρα και µερικά τη 
φυσιογνωµία της περιοχής. Επιπλέον, η σκόνη που θα εκλύεται θα αλλοιώσει µερι-
κά τα χρώµατα του τοπίου, ειδικά, αν δεν γίνουν οι εργασίες µε την κατάλληλη 
προσοχή. Επιπρόσθετα, ο εξοπλισµός και οι δραστηριότητες σε εργοτάξια, από την 
ίδια τη φύση του αντικειµένου τους, συνεπάγονται την εµφάνιση φαινοµένων οπτι-
κής όχλησης και επιβάρυνσης του αισθητικού περιβάλλοντος. 
 
Φάση λειτουργίας  
 Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, το τελικό αποτέλεσµα του έργου αναµένεται να έχει 
υψηλή αισθητική ως αρχιτεκτονική κατασκευή, που θα αναβαθµίσει το οπτικό περι-
βάλλον, σε πλήρη συµφωνία µε την ιστορικότητα και διαχρονική αισθητική αξία του 
χώρου. Σηµειώνεται ότι η εικόνα της περιοχής είναι συνυφασµένη µε την παρουσία 
του γηπέδου στην εν λόγω θέση επί 70 χρόνια και µάλιστα ενός γηπέδου µε µάλλον 
κακή κατασκευή µε γυµνά στοιχεία σκυροδέµατος, χωρίς µέριµνα για την αισθητική 
του αξία. Πλέον η αρχιτεκτονικά υψηλού επιπέδου κατασκευή θα διατηρήσει την αί-
σθηση ενός γηπέδου µόνιµου στην περιοχή, αλλά θα αναβαθµίσει την αισθητική α-
ξία της περιοχής, πάντα µέσα στο ιστορικό πλαίσιο.  

Επίσης, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, το έργο θα συνδυάζεται µε τη φυσική βλάστη-
ση των υψηλών δένδρων του άλσους και του ανοικτού (µη δοµηµένου) χώρου, συ-
ναρθρώνοντας ένα υψηλού επιπέδου αισθητικό αποτέλεσµα, συνδυάζοντας αστικό 
περιβάλλον, περιαστικό πράσινο και αθλητικούς χώρους σε ένα ολιστικό τοπίο χώ-
ρου αναψυχής.  

 
10.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Φάση κατασκευής  

• Επιπτώσεις στην ευστάθεια του εδάφους.  
Τα πρανή που θα προκύψουν κατά τη θεµελίωση του έργου δεν θα αντιµετωπίσουν 
ουσιαστικά θέµατα ευστάθειας. Παρόλα αυτά όπου απαιτείται και ειδικά στο νότιο 
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τµήµα του γηπέδου (όπου για τη θεµελίωση του δεύτερου υπογείου εκτιµάται εκ-
σκαφή έως 7,5 m) πρέπει να ληφθούν κάποια προσωρινά µέτρα αντιστήριξης.  

• Επιπτώσεις στη διάβρωση του εδάφους. 
Η κατασκευή ενός έργου ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της διάβρωσης του εδάφους 
κατά τη φάση των εργασιών, ειδικά όταν απαιτούνται εκτεταµένες χωµατουργικές 
εργασίες. Η διάβρωση σχετίζεται µε την ενέργεια ισχυρών ανέµων ή ισχυρών βρο-
χοπτώσεων που µπορούν να επιδράσουν στο απογυµνωµένο ή χαλαρωµένο έδα-
φος στις θέσεις εργασιών, όπου προηγούµενα υπήρχε βλάστηση που περιόριζε τη 
δράση των προηγούµενων παραγόντων. Εκτός από την περιοχή των έργων, διά-
βρωση µπορεί να προέλθει και έµµεσα στις περιοχές απόληψης δανείων υλικών ή 
απόθεσης, εφόσον δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Η διάβρωση του εδάφους, 
εκτός από τις επιπτώσεις στο ίδιο το έδαφος, µπορεί να επηρεάσει και τα νερά στα 
κατάντη των θέσεων διάβρωσης αλλά και την ατµόσφαιρα µε την αύξηση των αιω-
ρουµένων σωµατιδίων-σκόνης. 

• Πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών.  
Αφορά στις επιπτώσεις στα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους και του 
υπεδάφους σε σχέση µε τυχόν διαρροές υγρών ή απόθεση στερεών υπολειµµάτων 
από τα χωµατουργικά µηχανήµατα. Σε αυτά περιλαµβάνονται λιπαντικά, γράσο και 
καύσιµα, που εφόσον φθάσουν στο έδαφος, κατά ένα µέρος διηθούνται αλλά πα-
ραµένουν κατά κανόνα στο επιφανειακό τµήµα του, ενώ το υπόλοιπο απορρέει επι-
φανειακά. Επίσης, η διάθεση υπολειµµάτων σκυροδέµατος µπορεί να επηρεάσει το 
pH του εδάφους.  

• Επιπτώσεις στη γεωµορφολογία. 
Θα γίνουν επεµβάσεις στη µορφολογία του εδάφους του γηπέδου αφού θα απαιτη-
θούν εργασίες εκσκαφών και διαµορφώσεων. Οι εκσκαφές αναµένονται στην πρώ-
τη φάση του έργου, για τη θεµελίωση των εγκαταστάσεων. Συνεπώς οι µορφολογι-
κές αυτές αλλοιώσεις θα περιοριστούν κυρίως στα πρώτα στάδια της κατασκευής.  

Εκτός όµως από την άµεση περιοχή του γηπέδου του έργου, θα µπορούσαν 
να υπάρξουν επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή από τη λήψη ή διάθεση χωµατι-
σµών, εφόσον δεν ληφθούν µέτρα για τους χώρους που θα χρησιµοποιηθούν ως 
δανειοθάλαµοι ή αποθεσιοθάλαµοι. Εκτιµάται ότι η περίσσεια εκσκαφών προς τελι-
κή διάθεση εκτιµάται της τάξης των 100.000 m3. Επίσης, περί τα 20.000 m3 από 
αυτά µπορούν να διατεθούν εντός του άλσους ως τράπεζα εδάφους, σύµφω-
να µε πρόταση στη µελέτη του άλσους του δήµου (ΥΛΗ, 2009).  

 
Φάση λειτουργίας  

• Επιπτώσεις στην ευστάθεια του εδάφους.  
∆εν αναµένονται επιπτώσεις στην ευστάθεια των εδαφών, καθώς αυτό θα έχει ήδη 
εξασφαλισθεί από την κατασκευή του έργου. Μετά τη κατασκευή δε θα παραµένουν 
εκτεθειµένα ή/και διαµορφωµένα πρανή, αλλά όλος ο χώρος θα είναι επίπεδος και 
αποκαταστηµένος.  

• Επιπτώσεις στη διάβρωση του εδάφους. 
∆εν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις ούτε στη διάβρωση των εδαφών κατά τη λει-
τουργία του έργου. ∆εν θα υπάρχουν πρανή, αλλά όλος ο χώρος θα είναι επίπεδος 
και αποκαταστηµένος. Με την εφαρµογή τόσο της προβλεπόµενης αποκατάστασης 
όσο και των φυτεύσεων στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και των αντισταθµιστικών 
φυτεύσεων στο εσωτερικό του άλσους, αναµένονται θετικές επιπτώσεις, καθώς θα 
ενισχυθούν τα εδάφη και θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης της ευρύτερης 
περιοχής.  

• Πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών. 
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Αναµένεται να υπάρξει κάποια ρύπανση του εδάφους από την απόπλυση των στε-
γανών επιφανειών, όπως το στέγαστρο του γηπέδου. Γενικά όµως η επιβάρυνση 
αυτή θα είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Άλλωστε, τα όµβρια ύδατα προβλέπεται να 
συλλέγονται και να επαναχρησιµοποιούνται (εάν κριθεί ότι χρειάζεται θα επεξεργά-
ζονται πριν) για την άρδευση του αγωνιστικού χώρου.  

Πέρα από τα παραπάνω, ενδεχόµενες επιπτώσεις στην ποιότητα των εδα-
φών προκύπτουν από τη χρήση αγροχηµικών στον αγωνιστικό χώρο, πρόκειται 
όµως για επιφάνεια πολύ µικρή σε σχέση µε τη γεωργία. 

• Επιπτώσεις στη γεωµορφολογία. 
Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναµένονται επιπτώσεις στη γεωµορφολογία. Η γεω-
µορφολογία και το τοπίο θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως.  
 
10.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
10.4.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙ∆Α 
 
Φάση κατασκευής  

Οι εργασίες κατασκευής καθώς και η σκόνη, ο θόρυβος, οι δονήσεις και οι 
εκχερσώσεις θα εκδιώξουν προσωρινά από την άµεση περιοχή του έργου ορισµένα 
κοινά είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας, προς το εσωτερικό του άλσους ή σε άλλες 
παρακείµενες εκτάσεις µε φυσική βλάστηση. Αρνητικές συνέπειες θα µπορούσαν να 
έχουν για τη βλάστηση και την πανίδα οι τυχόν ανεξέλεγκτες αποθέσεις εκχωµάτων 
και υλικών. 

 
Φάση λειτουργίας 

Μετά την παύση των εργασιών, η πανίδα θα κατανεµηθεί οµαλά πάλι σε όλη 
την έκταση του άλσους. Άλλωστε, µετά το πέρας των εργασιών η πύκνωση της 
βλάστησης του άλσους,  µε την εφαρµογή των αντισταθµιστικών µέτρων που προ-
τείνονται, θα δηµιουργήσει πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη διαβίωση της πανί-
δας.  

 
10.4.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 
 
  Το υπό µελέτη ακίνητο αποτελείται από µία χέρσα έκταση (το χώρο του πα-
λιού γηπέδου) και από την παραχωρούµενη έκταση εµβαδού 3.002,84 τ.µ., που 
αφορά στην επέκταση του χώρου προς την πλευρά του Άλσους ανατολικά.  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η πεζοδρόµηση δεν απο-
τελεί τµήµα του υπό µελέτη έργου, αλλά οι επιπτώσεις από την υλοποίησή της συ-
µπεριλαµβάνονται στην παρούσα εκτίµηση επιπτώσεων για λόγους πληρότητας. Ο 
αριθµός των προς αποµάκρυνση δέντρων ανέρχεται στα ενενήντα περίπου άτοµα, 
όλα εντοπιζόµενα κατά µήκος της ανατολικής πλευράς του γηπέδου. Σε ορισµένα 
από τα άτοµα αυτά παρουσιάζονται φαινόµενα αποφλοίωσης, ξηρών κλάδων, 
σπασµένων κορµών κλπ. Η έκταση της περιοχής επέµβασης εντός του άλσους α-
νέρχεται σε 4,793 στρ. συνολικά (3,002 στρ. περίπου προβλέπονται για την επέ-
κταση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ και 1,791 στρ. για τη δηµιουργία πεζοδρόµου 
ανατολικά, ενώ ο πεζόδροµος βόρεια του γηπέδου, θα αποτελεί επέκταση της οδού 
Αττάλειας).  

Ως αντισταθµιστικό µέτρο προτείνεται η φύτευση σε έξι ενδεικτικές γυµνές 
περιοχές εντός του άλσους όπως αυτό παρουσιάζεται σε προηγούµενο κεφάλαιο 
της παρούσας εισήγησης. 
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Συνεπώς, µε την αποκατάσταση και σηµαντική ενίσχυση του ισοζυγίου πρα-
σίνου µε τις προτεινόµενες φυτεύσεις, και τα αντιπυρικά µέτρα, υλοποιούνται και οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 42, παρ. 5α. του Ν.4277/2013, δηλαδή επιτυγχάνεται:  
α) πύκνωση και επαύξηση των χώρων πρασίνου 
β) εντατικοποίηση της συνοχής, της συνέχειας και της λειτουργίας του δασικού οι-
κοσυστήµατος του άλσους 
γ) ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του 
δ) διασφάλιση της αναγκαίας αντιστάθµισης και αποκατάσταση του περιβαλλοντι-
κού ισοζυγίου στο άλσος. 

 
10.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
10.5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 
Χωροταξικές επιπτώσεις. 

Η λειτουργία του έργου αναµένεται να επιφέρει θετικές επιδράσεις στην ευ-
ρύτερη περιοχή. Αφενός, θα ενισχύσει την αθλητική υποδοµή διεθνούς εµβέλειας 
σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού εθνικού επι-
πέδου (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και Ειδι-
κό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό). 
Αφετέρου, το έργο (Κέντρο και συνοδά έργα) θα συµβάλλει ενεργά στην υλοποίηση 
του προβλεπόµενου από το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας «Μητροπολιτικού Πάρ-
κου Νέας Φιλαδέλφειας», του οποίου αποτελεί σύµφωνα µε το ίδιο το ΡΣΑ συνι-
στώσα, η ανάδειξη του άλσους Φιλαδέλφειας σε Μητροπολιτικό Πάρκο και συνδυά-
ζεται µε την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτι-
σµού της ΑΕΚ, καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόµενες κυκλοφοριακές ρυθµί-
σεις, χώρους και υποδοµές στάθµευσης αλλά και την ανάπλαση της ευρύτερης πε-
ριοχής. Η συµβολή αυτή δευτερογενώς λειτουργεί θετικά για την επίτευξη γενικότε-
ρων στόχων του Ρ.Σ.Α. που συνδέονται µε τα Μητροπολιτικά Πάρκα.  

 
Χρήσεις γης 
Η δηµιουργία του Κέντρου είναι συµβατή λειτουργικά µε τις υπάρχουσες χρήσεις 
γης στην άµεση και ευρύτερη περιοχή και δεν δηµιουργεί συγκρούσεις, ενώ ανα-
βαθµίζει το επίπεδο των αθλητικών και πολιτιστικών υποδοµών, µε εξυπηρέτηση 
τόσο σε τοπική όσο και σε ευρύτερή γεωγραφική κλίµακα. Επίσης είναι συµβατή µε 
τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης. 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, δεν αναµένεται ότι θα υποκινήσει αλλαγές χρήσεων 
γης παρά περιορισµένης κλίµακας και συµβατές ούτως ή άλλως µε τον υφιστάµενο 
σχεδιασµό. Ο αθλητικός κατά κύριο λόγο χαρακτήρας, οι επικουρικές πολιτιστικές 
χρήσεις και η ελαχιστοποίηση των εµπορικών χρήσεων οδηγούν σε αυτή την εκτί-
µηση. Στο οικοδοµικό τετράγωνο όπου χωροθετείται το έργο θα υπάρξει σαφής 
βελτίωση, αφού τη θέση του σηµερινού υποβαθµισµένου τοπίου θα καταλάβει ένα 
αρχιτεκτόνηµα ποιότητας και µε ρόλο τοποσήµου.  

 
10.5.2 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

Οι επιπτώσεις στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κατά βά-
ση ταυτίζονται µε τις προαναφερόµενες στη χωροταξική οργάνωση και τις χρήσεις 
γης. Ειδικότερη επίπτωση στις λειτουργίες αυτές είναι η βελτίωση της αθλητικής 
υποδοµής σε σύγκριση µε τη σηµερινή κατάσταση. 
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10.5.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
 

Αναµένονται επιπτώσεις (θετικές) µόνο κατά τη φάση της λειτουργίας, δεδο-
µένου ότι το έργο έχει µε βάση το χαρακτήρα και το σχεδιασµό του ιστορικο - πολι-
τισµική διάσταση που συνδέεται µε την ιστορία της ΑΕΚ. 
 
10.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
10.6.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 
Φάση κατασκευής  
∆εν αναµένεται να υπάρξουν επιπτώσεις αρνητικές, ενώ θα υπάρξει θετική επίδρα-
ση (πτωτική) στο ποσοστό ανεργίας, δεδοµένου ότι ένα τµήµα του εργατικού δυνα-
µικού που θα απασχοληθεί θα προέρχεται από την περιοχή [πρόσκαιρη επίδραση]. 
 
Φάση λειτουργίας 
Θα υπάρξει δηµιουργία ορισµένων θέσεων εργασίας, πρωτογενώς στο Κέντρο και 
δευτερογενώς µέσω πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων σε δραστηριότητες της περι-
οχής που περιβάλλει το έργο, που θα συµβάλλει στην αντιµετώπιση των προβλη-
µάτων ανεργίας και επίσης στη διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης µε λειτουρ-
γίες υψηλής σχετικά βαθµίδας. Συνεπώς το έργο θα επιφέρει µικρής έντασης θετι-
κές επιπτώσεις στον πληθυσµό.  
 
10.6.2 ΑΞΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Η δηµιουργία του Κέντρου µεσοπρόθεσµα και σταδιακά θα έχει αυξητική ε-
πίδραση στις αξίες γης µε θετικές συνέπειες στις ιδιωτικές περιουσίες.  

 
10.6.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ  

Το Κέντρο θα προωθήσει την κοινωνική συνοχή, σε δύο άξονες. Ο πρώτος 
είναι ο συνδεόµενος µε την απασχόληση και την αντιµετώπιση της ανεργίας, καθώς 
και τη δηµιουργία νέων τοπικών εισοδηµάτων (απασχόληση, αξίες γης, ζήτηση σε 
τοπικά καταστήµατα). Ο δεύτερος είναι µέσω της επίδρασης που θα έχει στην επι-
βίωση της ιστορικής µνήµης, του ρόλου του ως συµβόλου και σηµείου αναφοράς 
για τον προσφυγικό πληθυσµό της Νέας Φιλαδέλφειας και επίσης µέσω του ρόλου 
του αθλητισµού.  
 
10.6.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Το Κέντρο θα λειτουργήσει ως πηγή εσόδων (µέσω της αύξησης των διαθέ-

σιµων θέσεων για τους αγώνες της ΑΕΚ, συµπεριλαµβανόµενων και των διεθνών), 
θα συµβάλλει στην ανάπτυξη µορφής τουρισµού που ανήκει στις προτεραιότητες 
της χώρας σήµερα (αθλητικός τουρισµός) και του εξ αυτού ακαθάριστου εισοδήµα-
τος (ΑΕΠ), καθώς και στα δηµοσιονοµικά έσοδα από την αυξηµένη απόδοση της 
φορολογίας. Όλα τα ανωτέρω προωθούνται µέσω δραστηριοτήτων που έχουν θετι-
κό περιβαλλοντικό αποτύπωµα και εντάσσονται στην κατεύθυνση της βιώσιµης α-
νάπτυξης.  
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10.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 
 
10.7.1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
 
Φάση κατασκευής  

Θα υπάρξει µια αύξηση της κίνησης οχηµάτων µεταφοράς κατασκευαστικών 
υλικών, εξοπλισµού και εργαζοµένων. Η πρόσβαση στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες δρόµους, ενώ η στάθµευση µπορεί 
να γίνεται κυρίως εντός του εργοταξίου που καλύπτει ολόκληρο οικοδοµικό τετρά-
γωνο.  

 
Φάση λειτουργίας  

Ως προς τη στάθµευση, η βασική επιλογή είναι η χρήση ΜΜΜ και η αποφυ-
γή προσφοράς µαζικών θέσεων στάθµευσης εντός του Κέντρου. Το γεγονός αυτό 
(σε συνδυασµό µε την ύπαρξη σηµαντικής υποδοµής ΜΜΜ) θα αποθαρρύνει την 
προσέλευση µε ΙΧ.  

Σηµειώνεται ότι η χωροθέτηση και άλλων διακοσίων θέσεων στάθµευσης σε 
ιδιόκτητο ακίνητο εκτός των ορίων του άλσους και σε απόσταση µικρότερη των χι-
λίων µέτρων από τις εγκαταστάσεις, που θα εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της ά-
δειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων (άρθρο 42 του Ν. 4277/2014), δεν 
µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές, 
την ατµόσφαιρα, το ακουστικό περιβάλλον και τη λειτουργία του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, αντίθετα θα επιφέρουν διευκόλυνση της λειτουργίας της πόλης. Βε-
βαίως οι εγκαταστάσεις αυτές δεν θα πρέπει να δηµιουργούν σηµαντικό περιβαλλο-
ντικό θόρυβο ή ατµοσφαιρική ρύπανση ή κυκλοφοριακά προβλήµατα στην πόλη. Η 
θέση και οι επιπτώσεις των εγκαταστάσεων από το τεχνικό σχεδιασµό των χώρων 
ή του χώρου τοποθέτησης των διακοσίων θέσεων θα εξεταστεί µετά την περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση του.  

 
10.7.2 Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ  
 
Φάση κατασκευής  

Οι ανάγκες σε νερό κατά την κατασκευή του έργου είναι µικρές και µπορούν 
να καλυφθούν από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ.  

Τα παραγόµενα υγρά απόβλητα κατά την κατασκευή του έργου είναι αστικού 
τύπου και προέρχονται από το προσωπικό του εργοταξίου. Για το σκοπό αυτό θα 
γίνει χρήση χηµικών τουαλετών. Κατά συνέπεια δεν αναµένονται επιπτώσεις στο 
δίκτυο ακαθάρτων.  

 
Φάση λειτουργίας  

Τόσο οι ανάγκες σε νερό ύδρευσης και όσο και µέρος των αναγκών σε νερό 
άρδευσης καλύπτονται από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. ∆εν αναµένονται επιπτώσεις στο 
δίκτυο οµβρίων της περιοχής, αφού το µεγαλύτερο µέρος των οµβρίων υδάτων θα 
συλλέγεται σε υπόγεια δεξαµενή και θα χρησιµοποιείται για άρδευση, ενώ ένα πολύ 
µικρό µέρος της απορροής θα καταλήγει στο δίκτυο οµβρίων.  

Τα παραγόµενα υγρά απόβλητα θα είναι αστικού τύπου και θα αποχετεύο-
νται στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ.  
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10.7.3 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  
 
Φάση κατασκευής  

Στη φάση αυτή, αναµένεται να δηµιουργηθούν ποσότητες απορριµµάτων 
που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το περιβάλλον. Τα απορρίµµατα αυτά προέρχο-
νται κυρίως από τις οικοδοµικές εργασίες και θα είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό 
τους αδρανή υλικά. Επίσης αφορούν συσκευασίες υλικών (πλαστικό, µέταλλο, χαρ-
τί κ.λπ.). 

Κατά τη φάση κατασκευής ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάθεση 
των υπολειµµάτων χρωµάτων, στεγανοποιητικών και µονωτικών υλικών, αφού η 
ανεξέλεγκτη απόρριψή τους είναι δυνατό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλο-
ντος αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζόµενων. Επίσης τα διά-
φορα υλικά από την συντήρηση και λειτουργία των οχηµάτων του εργοταξίου (συ-
σκευασίες λαδιών, καυσίµων, ανταλλακτικά, µπαταρίες κ.λπ.)) θα µπορούσαν να 
έχουν επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά του έργου αν δεν ληφθούν κατάλληλα 
µέτρα.  

 
Φάση λειτουργίας  

Τα απορρίµµατα που παράγονται από το έργο θα είναι γενικά αστικού τύπου 
(απόβλητα κουζίνας και χώρων εστίασης, χώρων υγιεινής) ενώ θα υπάρχουν επί-
σης απορρίµµατα από το χλοοτάπητα και τους χώρους πρασίνου (κλαδέµατα). 

 
10.7.4 ∆ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

Κατά την φάση κατασκευής του έργου αναµένονται µικρές επιπτώσεις στο 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αφού θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες επέκτασης 
και ενίσχυσής του. Λαµβάνοντας όµως υπόψη το υπ. αριθµ' ∆ΠΑ/53814/9-9-2014 
έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ καθώς και το είδος του έργου εκτιµάται ότι οι επιπτώσεις θα 
είναι πολύ µικρής έντασης. Όσον αφορά στη λειτουργία του έργου δεν αναµένεται 
καµία επίπτωση.  

 
10.7.5 ∆ΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 

Κατά την κατασκευή του έργου θα εκτελεστούν εργασίες επέκτασης του δι-
κτύου φυσικού αερίου. Οι εργασίες αυτές είναι µικρής έκτασης και εποµένως οι ε-
πιπτώσεις που θα προκληθούν χαρακτηρίζονται ως µη σηµαντικές. Κατά τη λει-
τουργία του έργου δεν αναµένεται καµία επίπτωση.  

 
10.7.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Το προτεινόµενο έργο λόγω του φύσης του δεν πρόκειται να επιφέρει αλλα-
γές στα συστήµατα επικοινωνιών. 
 
10.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

Το εξεταζόµενο έργο δεν έχει άµεση συσχέτιση µε τις υφιστάµενες ανθρω-
πογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής ή µε την υποκίνηση νέων. 
Η πολύ µικρή παρουσία εµπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και η περιστασιακή 
λειτουργία του έργου (όταν θα έχει αγώνες ποδοσφαίρου, δηλ. σε όχι καθηµερινή 
βάση και ενίοτε χωρίς τέτοιους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα) αποτελούν επίσης 
παράγοντα µείωσης των ανθρωπογενών πιέσεων µε αφετηρία το έργο. Κατά συνέ-
πεια δεν ενισχύονται οι ανθρωπογενείς πιέσεις ούτε δηµιουργούνται νέες πιέσεις 
στο περιβάλλον, σε αισθητή κλίµακα.  
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10.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
 
Φάση κατασκευής 
Οι αναµενόµενες εκποµπές στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση κατα-
σκευής του έργου περιλαµβάνουν:  
• Σκόνη από την κίνηση των οχηµάτων και τη διαχείριση των υλικών και χωµατουρ-
γικών προϊόντων (εργασίες εκσκαφής, εκχερσώσεις, φορτοεκφορτώσεις χωµατι-
σµών και αδρανών κ.λπ.)  
• Καυσαέρια από τις µετακινήσεις των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής 
στο χώρο του.  
• Καυσαέρια από τα µεταφορικά µέσα που θα µεταφέρουν τα υλικά κατασκευής από 
και προς το εργοτάξιο.  
 
Φάση λειτουργίας 
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου αναµένονται εκποµπές αέριων ρύπων που 
προέρχονται κυρίως από:  

• την κυκλοφορία των οχηµάτων  

• την καύση φυσικού αερίου για τη θέρµανση των χώρων και την παραγωγή 
ζεστού νερού.  

 
10.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
 
Φάση κατασκευής 
Ο θόρυβος κατά την κατασκευή ενός έργου προέρχεται από τρεις κυρίως πηγές:  
• πρώτη και κυριότερη πηγή θορύβου είναι τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται 
στο εργοτάξιο, κινητά και ακίνητα, όπως µηχανήµατα εκσκαφής ή χαλάρωσης εδα-
φών, φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής, διάστρωσης και συµπίεσης υλικών, διατρη-
τικά µηχανήµατα και µηχανήµατα παραγωγής αδρανών, σκυροδέµατος ή ασφαλτο-
σκυροδέµατος.  

• δεύτερη πηγή είναι η τυχόν χρήση εκρηκτικών για τη χαλάρωση εδαφών, εάν αυ-
τά είναι βραχώδη ή πολύ συνεκτικά. Οι ανατινάξεις προκαλούν ισχυρό κρότο, αλλά 
και δόνηση του εδάφους. Σηµειώνεται ότι στο συγκεκριµένο έργο δεν θα χρησιµο-
ποιηθούν εκρηκτικά.  

• τρίτη πηγή είναι ο θόρυβος από την κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων που µεταφέ-
ρουν τα υλικά εκσκαφών προς τους χώρους απόθεσης (είτε εντός του χώρου του 
έργου αν κατασκευάζονται επιχώµατα, είτε σε περιοχές απόρριψης εκτός του εργο-
ταξίου). Επίσης από τα οχήµατα που µεταφέρουν αδρανή υλικά από λατοµεία, έτοι-
µο σκυρόδεµα ή ασφαλτοσκυρόδεµα από τα εργοστάσια παραγωγής και κάθε άλλο 
υλικό που χρειάζεται για την κατασκευή του έργου. Ο θόρυβος από τα οχήµατα αυ-
τά µπορεί να επιβαρύνει και περιοχές µακριά από το εργοτάξιο, όπως για παρά-
δειγµα κατά µήκος των οδών που ακολουθούν τα οχήµατα αυτά από και προς το 
εργοτάξιο.  
 

Όσον αφορά στις δονήσεις, ενδεχόµενη χρήση εκρηκτικών για εκβραχι-
σµούς και τη διάνοιξη σηράγγων, η χρήση πασσαλοπηκτών και βαρέων µηχανηµά-
των προκαλούν µηχανικά κύµατα που διαδίδονται στο έδαφος και προκαλούν δο-
νήσεις και θόρυβο. Ανάλογα µε το µέσο µετάδοσης, οι δονήσεις διακρίνονται (και 
έτσι διαχωρίζονται κατά την καταγραφή τους) σε:  
• δονήσεις εδάφους (ή εδαφικές δονήσεις)  
• δονήσεις αέρος, που µπορεί όµως να αναφέρονται και ως θόρυβος ή πίεση αέρος 
από την ανατίναξη.  
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Οι δονήσεις µπορεί να έχουν επιπτώσεις στον εξοπλισµό, στις δοµικές κατα-
σκευές και στους ανθρώπους. 
 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, δεν αναµένονται σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις 
κατοικίες που γειτνιάζουν µε το έργο ακόµη και στην περίπτωση που εκτελούνται 
εργασίες σε απόσταση 20 m από αυτές. 
 
Φάση λειτουργίας 
Α. Αερόφερτος θόρυβος από τη διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα 
 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, κατά τη διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού 
αγώνα οι σηµαντικότερες πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον προέρχονται από τις 
φωνές των θεατών και δευτερευόντως από τις ανακοινώσεις των µεγαφώνων. Ως 
πηγή θορύβου ένας αθλητικός αγώνας είναι εξαιρετικά δυναµικός µε διακυµάνσεις 
στην ένταση χωρίς συγκεκριµένο σχέδιο ή συχνότητα. Φυσικά η ηχητική στάθµη 
που φθάνει σε αποδέκτες στην άµεση περιοχή του γηπέδου εξαρτάται από παραµέ-
τρους όπως ο αριθµός των θεατών (προφανώς όσο µεγαλύτερος τόσο µεγαλύτερη 
και η ένταση), ο τρόπος και το υλικό κατασκευής των κερκίδων και των στεγάστρων 
(τα οποία λειτουργούν ως ηχοπετάσµατα που απορροφούν ή/και αντανακλούν το 
θόρυβο) και η διεύθυνση του ανέµου. Ακόµη, η χρονική διάρκεια του θορύβου από 
τις φωνές των φιλάθλων δεν περιορίζεται µόνο στην αυτή καθαυτή διάρκεια του 
αγώνα αλλά συνήθως ξεκινά περίπου µία ώρα νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα 
(που έχουν ήδη ανοίξει οι θύρες του γηπέδου) και διαρκούν για περίπου µισή ώρα 
µετά. 

Επειδή δεν υπάρχουν δεδοµένα από µετρήσεις στην Ελλάδα για την ηχητική 
στάθµη που παράγεται κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, αναζητήθη-
καν στοιχεία από µετρήσεις στο διεθνή χώρο. Έτσι, στα πλαίσια της εκπόνησης της 
ΜΠΕ του σταδίου Lansdowne Road, στην Ιρλανδία, χωρητικότητας 50.000 θέσεων, 
µετρήθηκε η ηχητική στάθµη που παράγεται σε διάφορες στιγµές του αγώνα. Η κα-
ταγραφή της ηχητικής στάθµης έγινε στο υψηλότερο σηµείο της κερκίδας, στον 
πύργο που είναι τοποθετηµένη η κάµερα της τηλεόρασης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ηχητική στάθµη σε dB(A) όπως 
µετρήθηκε σε διάφορες στιγµές κατά τη διάρκεια του αγώνα Ιρλανδία - Γαλλία. 
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Πίνακας 10.1: Ηχητική στάθµη όπως µετρήθηκε σε διάφορες στιγµές κατά 
τη διάρκεια 

του αγώνα Ιρλανδία-Γαλλία (7-9-2005). 
 

 
Υπολογίζεται ότι η µέση ισοδύναµη ηχητική στάθµη σε όλη τη διάρκεια της 

καταγραφής (140 min) για το παράδειγµα του σταδίου Lansdowne Road ισούται µε 
75,9 dB(A).  

Επειδή το υπό µελέτη γήπεδο είναι µικρότερο του σταδίου Lansdowne Road, 
θεωρήθηκε ότι η µέση ισοδύναµη ηχητική στάθµη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός 
ποδοσφαιρικού αγώνα είναι περίπου 70,0 dB(A).  

 
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η µέγιστη τιµή της ισοδύναµης ηχητικής στάθµης (Leq) 

κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα στις πλησιέστερες προς το έργο κατοικίες 
ανέρχεται σε 60 dB(A) περίπου, όσο δηλαδή και ο θόρυβος βάθους που µετρήθηκε 
κατά την καταγραφή του ακουστικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια η επιβάρυνση 
του ακουστικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού 
αγώνα είναι µικρή και µη σηµαντική. Κατά συνέπεια δεν αναµένονται σηµαντικές ε-
πιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.  

 
Β. Αερόφερτος θόρυβος από την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου. 

Το υπό µελέτη έργο κατά τη φάση λειτουργίας του, λόγω της προσέλκυσης 
θεατών θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο στους οδικούς άξονες της περιοχής 
και εποµένως θα επιβαρύνει κατά ένα µέρος την ποιότητα του ακουστικού περιβάλ-
λοντος. Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις στο ακουστι-
κό περιβάλλον καθώς σκοπός είναι η αποτροπή της χρήσης ΙΧ αυτοκινήτων για την 
προσέλευση στο χώρο του Κέντρου και η ενθάρρυνση της χρήσης των ΜΜΜ που 
προσφέρονται στην περιοχή (λεωφορεία, τρόλεϋ, ΗΣΑΠ). 
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10.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ   
 
Φάση κατασκευής  

∆εν αναµένονται επιπτώσεις από ακτινοβολίες και ηλεκτροµαγνητικά πεδία, 
αφού δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µηχανήµατα που εκπέµπουν ακτινοβολίες. 
Όσον αφορά στα ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την 
κατασκευή αυτά αφενός δηµιουργούν πεδία αντίστοιχα µε αυτά που δηµιουργούν οι 
ηλεκτρικές συσκευές των κατοικιών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ακτινοβολία µειώνε-
ται σηµαντικά µε την απόσταση εκτιµάται τελικά ότι δεν θα υπάρχει καµία επίπτωση 
στον πληθυσµό από ηλεκτροµαγνητικά πεδία.  

 
Φάση λειτουργίας 

Οι πιθανές πηγές εκποµπής ακτινοβολιών είναι ο Υποσταθµός Μέσης Τάσης 
(ΜΤ) 20 KV για τη σύνδεση µε το δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ, καθώς και τα δίκτυα ισχυ-
ρών-ασθενών ρευµάτων και τηλεπικοινωνίας.  

Τα δίκτυα ασθενών και ισχυρών ρευµάτων εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία χαµηλών συχνοτήτων (50 Hz). Οι ακτινοβολίες αυτές χαρακτηρίζονται 
ως µη-ιοντίζουσες, σε αντιδιαστολή µε τις ιοντίζουσες όπως οι ακτίνες Χ και γ, οι 
οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου. ∆εδοµένου ότι στην περί-
πτωση του υπό µελέτη έργου θα χρησιµοποιηθεί υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
ισχυρών και ασθενών ρευµάτων και δίκτυο τηλεπικοινωνιών δεν θα προκαλέσουν 
ηλεκτρικό πεδίο, ενώ το µαγνητικό που δηµιουργείται είναι πιο ασθενές από ότι την 
περίπτωση των εναέριων δικτύων, οπότε δεν εµφανίζονται επιπτώσεις.  
Στη Ελλάδα έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β/2002) µε θέµα "Μέ-
τρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµα-
γνητικών  πεδίων χαµηλών συχνοτήτων". Σε αυτήν προσδιορίζονται τα επίπεδα 
αναφοράς και οι βασικοί περιορισµοί για την προστασία του κοινού από στατικά η-
λεκτρικά και µαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαµηλής συχνότητας όπως ακριβώς αυτά 
καθορίστηκαν στη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όρια ασφαλούς 
έκθεσης για τη συχνότητα των 50 Hz στην Ελληνική νοµοθεσία είναι για τη Μαγνη-
τική Επαγωγή (Β) τα 100 µΤ και για την Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) τα 5 kV/m. 

Όσον αφορά στον Υποσταθµό ΜΤ του έργου, στους χώρους εκτός των υ-
ποσταθµών τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται κυρίως από τις γραµ-
µές που συνδέονται µε αυτούς και όχι από τον εξοπλισµό τους. Συγκεκριµένα, από 
µετρήσεις που έχει διεξάγει το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ 
(Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας) προέκυψε ότι στις εξωτερικές πλευρές 
των υποσταθµών Υψηλής Τάσης όπου δεν διέρχονται γραµµές, τα επίπεδα των η-
λεκτρικών και µαγνητικών πεδίων είναι πρακτικά τα ίδια µε αυτά που θα υπήρχαν 
και χωρίς την παρουσία του υποσταθµού (ακόµα και πολύ κοντά στην περίφραξή 
του). Στις άλλες πλευρές των υποσταθµών που διέρχονται γραµµές, υπάρχουν οι 
τυπικές τιµές των ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον των γραµµών 
αυτών. Με δεδοµένο, λοιπόν, το γεγονός ότι πρόκειται για Υποσταθµό Μέσης Τά-
σης χαµηλής ακτινοβολίας (50 Hz), ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υπόγειο χώρο του 
κτιρίου υποστήριξης γηπέδου, οι επιπτώσεις θα είναι αµελητέες.  

Καταλήγοντας λοιπόν µε βάση την παραπάνω ανάλυση, εκτιµάται ότι δεν 
αναµένονται επιπτώσεις από ακτινοβολίες κατά τη λειτουργία των συνοδών έργων 
υποδοµής ισχυρών-ασθενών ρευµάτων και τηλεπικοινωνιών (Υποσταθµός ΜΤ και 
δίκτυα), αλλά ούτε και σωρευτικές µε τα υφιστάµενα δίκτυα της άµεσης περιοχής 
του γηπέδου. Λόγω της εξαιρετικά χαµηλής συχνότητας τους (50 Ηz), τα πεδία αυ-
τά µεταφέρουν πολύ µικρή ενέργεια, που δεν είναι ικανή να προκαλέσει βλαπτικά 
θερµικά ή γενετικά φαινόµενα στους ζώντες οργανισµούς. Η ένταση αυτών των πε-
δίων εξασθενεί ραγδαία, όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή που τα δηµιουρ-
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γεί. Επιπλέον, µε την οπτική και µονωµένη θέση του ηλεκτροµηχανολογικού εξο-
πλισµού του γηπέδου, όπως προβλέπεται να γίνει από τους ισχύοντες κανονισµούς 
ασφαλείας, συνεπάγεται ότι δεν αναµένεται καµία απολύτως επιβάρυνση από ηλε-
κτρικό ή µαγνητικό πεδίο στον ανθρώπινο οργανισµό. 

 
10.12 Υ∆ΑΤΑ  
 
Φάση κατασκευής  
Τα ύδατα, τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια µπορούν δυνητικά να επηρεα-
στούν από τις παρακάτω πηγές: 
Α) Από τα υγρά απόβλητα (λύµατα) που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατα-
σκευής 
Β) Από την απόπλυση σωρών χωµατισµών σε περιόδους βροχοπτώσεων. 
Γ) Από τα απόβλητα έλαια και από τη διαρροή καυσίµων των εργοταξιακών οχηµά-
των. 
 
Φάση λειτουργίας  

Επιπτώσεις στα νερά µπορούν να προέλθουν δυνητικά από τα υγρά από-
βλητα (κυρίως λύµατα) και από τις επιφανειακές απορροές και αφορούν τόσο την 
ποιότητα όσο και την ποσότητα ή υδραυλική δίαιτα των νερών. Τα υγρά απόβλητα 
προέρχονται κυρίως τόσο από τους εργαζοµένους των εγκαταστάσεων όσο και 
τους επισκέπτες – θεατές και θα είναι αστικού τύπου, καθώς θα προέρχονται κυρί-
ως από τους χώρους υγιεινής, τους χώρους εστίασης, τα µαγειρεία κ.λπ. Ωστόσο, 
τα υγρά αυτά απόβλητα θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στο δίκτυο ακαθάρτων 
της ΕΥ∆ΑΠ και θα επεξεργάζονται από κοινού µε τα αστικά λύµατα του λεκανοπε-
δίου. Συνεπώς δεν τίθεται θέµα επιβάρυνσης των επιφανειακών και υπόγειων υδά-
των της περιοχής από τα λύµατα. 

Επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν και από τις επιφανειακές απορροές του 
έργου (όµβρια ύδατα) τα οποία δυνητικά µπορούν να επιβαρύνουν τόσο την υ-
δραυλική δίαιτα των επιφανειακών νερών της περιοχής όσο και την ποιότητα των 
επιφανειακών και υπόγειων νερών. Στις εγκαταστάσεις του ακινήτου προβλέπεται 
ειδικό δίκτυο συλλογής οµβρίων υδάτων το οποίο θα συµβάλει στο δίκτυο της περι-
οχής. Μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, τα όµβρια από το στέγαστρο του γηπέδου 
θα συλλέγονται σε δεξαµενές και θα επαναχρησιµοποιούνται (αφού περάσουν από 
αµµοσυλλέκτη) για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης του αγωνιστικού χώρου. 
Συνεπώς η ποσότητα των οµβρίων που θα οδηγείται προς διάθεση στο δίκτυο οµ-
βρίων της περιοχής θα είναι µικρή και θα αφορά κυρίως τη συλλογή των όµβριων 
υδάτων εξωτερικά και περιµετρικά του γηπέδου και τη διόδευσή τους προς τα κατά-
ντη. Τα όµβρια αυτά ύδατα δε θα δηµιουργήσουν ποσοτικό πρόβληµα στους απο-
δέκτες, καθώς οι αποδέκτες τα δέχονται πρακτικά και σήµερα, ενώ η ποιότητα των 
όµβριων υδάτων θα είναι η αντίστοιχη αυτής που ήδη δέχεται το δίκτυο.  

 
10.13 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις θεωρείται το σύνολο των πιθανών επιπτώσεων 
πολλών επιµέρους έργων ή δραστηριοτήτων που αποτελούν είτε ένα ενιαίο προς 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργο (ή δραστηριότητα) είτε εντάσσονται σε ένα σύνο-
λο έργων (δραστηριοτήτων) ίδιου ή ανάλογου είδους ή σε κάθε περίπτωση αντί-
στοιχου ή ανάλογου µεγέθους στην ίδια χωρική ενότητα. Ως συνεργιστικές επιπτώ-
σεις θεωρούνται αυτές που προκύπτουν από επιµέρους έργα (δραστηριότητες), αλ-
λά συνδυαζόµενες µεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν 
ως αποτέλεσµα µεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από 
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το αθροιστικό σύνολο των επιµέρους επιπτώσεων. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται 
οι αθροιστικές και συνεργιστικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν 
από το υπό µελέτη έργο σε συνδυασµό το έργο "Ταπείνωση και κάλυψη 
τµήµατος Οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια" το οποίο 
προβλέπεται στην ίδια χωρική ενότητα και αποτελεί το κύριο έργο ανάλογου µεγέ-
θους που προβλέπεται για την άµεση περιοχή του έργου του γηπέδου.  

Φορέας του έργου της "ταπείνωσης" είναι η ∆/νση Οδικών Έργων της Περι-
φέρειας Αττικής. Η αδειοδότηση του εν λόγω έργου έχει δροµολογηθεί, σύµφωνα µε 
τη ΜΠΕ, και η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί από 
την εταιρεία ∆ρόµος ΕΠΕ (Σεπτέµβριος 2014) και είναι σε διαδικασία έγκρισης. 
Τεύχος της ΜΠΕ της "ταπείνωσης" επισυνάπτεται στο Παράρτηµα της παρούσας 
ΜΠΕ, ενώ η ανάλυση των επιπτώσεων που ακολουθεί αντλεί στοιχεία και από τη 
µελέτη αυτή.  

Ως προς το χρονοδιάγραµµα κατασκευής των δύο έργων γίνεται η υπόθεση 
ότι το έργο της "ταπείνωσης" προηγείται της κατασκευής του "Κέντρου". Όπως α-
ναφέρεται στη ΜΠΕ της "ταπείνωσης" προβλέπεται να χρησιµοποηθεί ως εργοταξι-
ακός χώρος η έκταση του πρώην γηπέδου της ΑΕΚ, ενώ στη ΜΠΕ του "Κέντρου" 
θεωρείται δεδοµένη η υπογειοποίηση της οδού και ο σχεδιασµός του "Κέντρου" 
προσαρµόζεται στην ήδη υπογειοποιηµένη οδό πρόσβασης. Ωστόσο, για λόγους 
εξέτασης του δυσµενέστερου σεναρίου, εξετάζεται το ενδεχόµενο η έναρξη των ερ-
γασιών της ταπείνωσης της οδού να προηγηθεί χρονικά µόνο κατά ένα τρίµηνο από 
το έργο του "Κέντρου". Στην περίπτωση αυτή (αν και το πιθανότερο είναι να έχει 
τελειώσει το έργο υπογειοποίησης πριν την έναρξη κατασκευής του γηπέδου) ενδέ-
χεται να υπάρξουν αθροιστικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή, που θα εξεταστούν 
στη συνέχεια. Ως προς τη φάση λειτουργίας προφανώς αξιολογούνται οι επιπτώ-
σεις από την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο έργων.  
 
10.13.1 Επιπτώσεις στα Μορφολογικά και Τοπιολογικά χαρακτηριστικά  
 
Φάση κατασκευής  

Κατά τη φάση κατασκευής αναµένεται µια πρόσκαιρη, µικρή υποβάθµιση 
στην εικόνα του τοπίου από κοντινή θέση θέασης και στα δύο έργα, δεδοµένων των 
απαιτούµενων διαµορφώσεων και εργασιών. Οι χωµατουργικές εργασίες και οι κα-
τασκευές πριν πάρουν την τελική τους µορφή θα αλλοιώσουν πρόσκαιρα και µερικά 
τη φυσιογνωµία της περιοχής. Επιπλέον, δεδοµένης της µη ταυτόχρονης κατα-
σκευής των δυο έργων (η έναρξη των εργασιών ταπείνωσης της οδού θα προηγη-
θεί τουλάχιστον 3 µήνες) οι επιπτώσεις αυτές θα είναι πολύ περιορισµένες ως προς 
τον αθροιστικό χαρακτήρα τους. Αντίθετα, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ της "ταπεί-
νωσης" προτείνεται να χρησιµοποηθεί ως εργοταξιακός χώρος για τις εργασίες 
στην οδό η έκταση του πρώην γηπέδου της ΑΕΚ. Η πρόταση αυτή θεωρείται ότι θα 
συµβάλλει θετικά µειώνοντας τις αθροιστικές επιπτώσεις από τα δύο έργα και τα 
δύο εργοτάξια που µπορούσαν να δηµιουργηθούν αν τα έργα γίνονται ανεξάρτητα. 
Επιπλέον, ο χώρος του γηπέδου είναι σχετικά αποµονωµένος (µε τη µεσολάβηση 
δρόµων µεταξύ αυτού και του οικιστικού ιστού, αλλά και µε την προσωρινή περί-
φραξη που ήδη διαθέτει), είναι ήδη υποβαθµισµένος αισθητικά ως εγκαταλελειµµέ-
νος χώρος και αρκετά µεγάλος ώστε να επιτευχθεί ελεγχόµενη οργάνωση των ερ-
γοταξίων. Έτσι, η επιβάρυνση του τοπίου θα παραµείνει περιορισµένη στη θέση 
των δύο έργων χωρίς να επεκταθεί στην άµεση οικιστική περιοχή.  
 
Φάση λειτουργίας  
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, το έργο του Αθλητικού Κέντρου µε το συγκεκριµένο σχεδια-
σµό του εντάσσεται αρµονικά στο υπάρχον αισθητικό περιβάλλον, χωρίς να θίγει µε 
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κανένα τρόπο την υφιστάµενη αισθητική αξία του χώρου, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπό-
ψη η ιστορικότητα του χώρου και της λειτουργίας του σωµατείου της ΑΕΚ στη συ-
γκεκριµένη θέση εδώ και 70 περίπου χρόνια. Αντιθέτως, µάλιστα, βοηθά στην ανα-
βάθµιση του αστικού τοπίου, αφενός λόγω της επαναφοράς ενός σηµαντικού ιστο-
ρικού τοποσήµου της περιοχής που είχε καταστραφεί (γήπεδο) και αφετέρου λόγω 
της αρχιτεκτονικής ποιότητας του νέου γηπέδου. Συνεπώς, αναµένονται µακροχρό-
νιες θετικές επιπτώσεις στο δοµηµένο αστικό τοπίο της περιοχής. Από την άλλη, το 
έργο της ταπείνωσης της οδού θα επιφέρει σαφώς θετικές επιπτώσεις στο αισθητι-
κό περιβάλλον της περιοχής και στο τοπίο σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση. 
Το αστικό περιβάλλον θα αναβαθµιστεί, η κυκλοφορία των οχηµάτων θα είναι δια-
κριτική, ενώ θα διαµορφωθεί ένας δηµόσιος χώρος ήπιας κυκλοφορίας και διακίνη-
σης πεζών σε αντίθεση µε την υφιστάµενη κατάσταση όπου ο χώρος διαµελίζεται 
από το δευτερεύον οδικό δίκτυο.  
 
10.13.2 Επιπτώσεις στα Γεωλογικά χαρακτηριστικά  
 
Φάση κατασκευής  

Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των γεωλογικών σχηµατισµών, την επίπεδη 
γεωµορφολογία και τον σχεδιαζόµενο τρόπο κατασκευής δεν αναµένονται επιπτώ-
σεις στην ευστάθεια του εδάφους σε κανένα από τα δύο έργα. Η περίσσεια εκσκα-
φών προς τελική διάθεση εκτιµάται της τάξης των 100.000 m3. Τα υλικά αυτά θα 
διαχειριστούν και θα ανακυκλωθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 
362591/1757/Ε103/2010 περί ΑΕΚΚ, ενώ µέρος τους µπορεί να διατεθεί και ως 
τράπεζα εδάφους εντός του άλσους, σύµφωνα µε τους στόχους της σχετικής µελέ-
της προστασίας-ανάπλασης του άλσους (ΥΛΗ, 2009). Για το σκοπό της διαχείρισης 
κατά την ΚΥΑ περί ΑΕΚΚ, ο φορέας του έργου έχει ήδη έρθει σε επαφή µε εγκεκρι-
µένα από τον ΕΟΑΝ Συστήµατα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και έχει λά-
βει σχετική βεβαίωση για τη δυνατότητα παραλαβής και διαχείρισης της περίσσειας 
των χωµατισµών του έργου.  

Κατά το έργο της ταπείνωσης της οδού, σύµφωνα µε την σχετική ΜΠΕ 
(∆ρόµος ΕΟΕ, 2014), η περίσσεια εκσκαφών προς τελική διάθεση είναι της τάξης 
των 45.000 m3 εκ των οποίων τα 7.000 m3 αφορούν υλικά καθαιρέσεων (αποξή-
λωση οδοστρωµάτων και κρασπέδων). Για τον χώρο απόθεσης των υλικών προς 
απόθεση αυτών προτείνονται τα παρακάτω α) η απόθεση να γίνει κατά προτεραιό-
τητα σε χώρο ανενεργού λατοµείου της Αττικής, β) τα υλικά καθαιρέσεων να διατε-
θούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 362591/1757/Ε103/2010 περί Α-
ΕΚΚ.  

Πέρα από τα παραπάνω, κατά τις εργασίες κατασκευής των δύο έργων ανα-
µένεται να απαιτηθεί µικρή ποσότητα αδρανών υλικών (της τάξης των 10.000 m3) 
και η οποία µπορεί να ληφθεί είτε από τη µονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ όπου θα ο-
δηγηθεί και η περίσσεια είτε από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία.  
 
Φάση λειτουργίας  

Κατά τη λειτουργία και των δύο έργων εκτιµάται ότι οι επιπτώσεις στο έδα-
φος θα είναι ουδέτερες. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής δεν θα παραµένουν 
εκτεθειµένα ή µη διαµορφωµένα πρανή και όλος ο χώρος θα είναι πλήρως αποκα-
τεστηµένος. Οπότε δεν τίθεται θέµα αθροιστικών επιπτώσεων. Παρ’ όλα αυτά, θα 
πρέπει να ληφθούν προληπτικά µέτρα προστασίας σχετικά µε την ορθολογική δια-
χείριση των οµβρίων αλλά και τη συλλογή των απορριµµάτων.  
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10.13.3 Επιπτώσεις στην ποιότητα του Αέρα  
 
Φάση κατασκευής  

Στα πλαίσια της συνηµµένης Μ.Π.Ε. εξετάσθηκε το δυσµενές σενάριο να µην 
έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του οδικού έργου και εποµένως να υπάρχει µία µι-
κρή επικάλυψη στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής των δύο έργων. Στο ενδεχόµενο 
αυτό εκτιµήθηκε ότι σε κάθε περίπτωση, το µεγαλύτερο µέρος των έργων της υπο-
γειοποίησης, όπως πιθανές πασσαλοεµπήξεις και το µεγαλύτερο µέρος των εκσκα-
φών, που υλοποιούνται στην αρχή ενός έργου, θα έχουν συντελεστεί πριν την έ-
ναρξη των εργασιών του γηπέδου, ενώ είναι δυνατόν, στη χειρότερη περίπτωση, να 
εκκρεµεί ένα µικρό µέρος των εκσκαφών και των σκυροδετήσεων καθώς και το σύ-
νολο των εργασιών ασφαλτόστρωσης. 

Εκποµπές σκόνης δύναται να προκληθούν από τα οχήµατα του εργοταξίου, 
εκτιµάται όµως έπειτα από ανάλυση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις από 
τις εκποµπές σκόνης.  
 
Φάση λειτουργίας  

Για την εκτίµηση των αθροιστικών επιπτώσεων στην ατµόσφαιρα συνυπολο-
γίσθηκαν οι συγκεντρώσεις τόσο από την καύση φυσικού αερίου στους καυστήρες 
του κέντρου (γηπέδου) όσο και από τη λειτουργία του οδικού δικτύου κατά την ώρα 
αιχµής. Kατά την προσοµοίωση των υπογείων οδικών έργων της οδού Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου στο τµήµα της από την οδού Λεύκης µέχρι την εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας περίπου (συνολικό µήκος 275 m) και Χρυσοστόµου Σµύρνης στο τµήµα 
της από την οδό Λυκούργου έως την είσοδο στον χώρο στάθµευσης του γηπέδου 
(συνολικό µήκος 146 m), αυτές ελήφθησαν υπόψη ως σηµειακές πηγές εκποµπής 
(από τις εισόδους των σηράγγων. Έτσι, η προσοµοίωση περιλαµβάνει και γραµµι-
κές πηγές στην επιφάνεια του εδάφους αλλά και σηµειακές πηγές από το υπόγειο 
έργο, αφού λόγω του συστήµατος αερισµού τα καυσαέρια στα υπόγεια τεχνικά µε 
οριζόντια προώθηση προς την κατεύθυνση κίνησης των οχηµάτων θα οδηγούνται 
στο στόµιο εισόδου-εξόδου και από εκεί θα διαχέονται στην ατµόσφαιρα. Σηµειώνε-
ται ότι στην οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών ελήφθη ο συνολικός κυκλο-
φοριακός φόρτος δηλαδή τόσο ο φόρτος από τη γενική λειτουργία του έργου της 
υπογειοποίησης όσο και ο φόρτος από την προσέλευση-αποχώρηση των θεατών 
του γηπέδου.  
 
Η ΜΠΕ καταλήγει έπειτα από ανάλυση ότι δεν αναµένονται αθροιστικές ή συ-
νεργιστικές επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα. 
10.13.4 Επιπτώσεις από Θόρυβο  
 
Φάση κατασκευής 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η κατασκευή του υπό µελέτη έργου 
έπεται χρονικά του έργου της ταπείνωσης και κάλυψης της Πατριάρχου Κωνσταντί-
νου. Κατά συνέπεια, δεν αναµένονται αθροιστικές επιπτώσεις στο ακουστικό περι-
βάλλον κατά την κατασκευή.  

Αναµένεται επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, θα πρέπει 
να τονιστεί ότι δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι το οδικό έργο είναι υπόγειο και 
εποµένως το ίδιο το τεχνικό και οι τοίχοι στις ράµπες εισόδου και εξόδου λειτουρ-
γούν ως πετάσµατα που εµποδίζουν τη διάδοση του θορύβου. Κατά συνέπεια εκτι-
µάται ότι δεν αναµένεται υπέρβαση των 65 dB(A) και εποµένως δεν αναµένονται 
επιπτώσεις.  
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Φάση λειτουργίας  
Έπειτα από ανάλυση η ΜΠΕ καταλήγει ότι δεν αναµένονται αρνητικές αθροι-
στικές ή συνεργιστικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον κατά την ώρα 
αιχµής, αντίθετα αναµένονται σηµαντικές αθροιστικές θετικές επιδράσεις.  
 
Έκθεση πληθυσµού σε θόρυβο αθροιστικά. 
∆εν αναµένονται αθροιστικές αρνητικές επιπτώσεις αλλά αντίθετα θα µειωθεί ο α-
ριθµός των κατοίκων που εκτίθενται σε υψηλές στάθµες θορύβου. Συµπερασµατικά 
λοιπόν, από τη συνολική ανάλυση αθροιστικών επιπτώσεων στο ακουστικό περι-
βάλλον, προκύπτει ότι δεν αναµένονται αρνητικές αθροιστικές επιπτώσεις στο α-
κουστικό περιβάλλον, αντίθετα αναµένονται θετικές.  
 
9.15.5 Επιπτώσεις στα Ύδατα  
Φάση κατασκευής  

Κατά τη φάση κατασκευής και των δύο υπό εξέταση έργων δεν προβλέπο-
νται επεµβάσεις στα ρέµατα της περιοχής (ρέµα Γιαµπουρλά κ.α.) και συνεπώς δεν 
αναµένεται να προκληθούν µεταβολές στις παροχές των ρεµάτων της περιοχής, 
αφού η υδραυλική τους δίαιτα δεν επηρεάζεται από τις σχετικές εργασίες. Για τις 
ανάγκες κατασκευής των έργων δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν ούτε τα επι-
φανειακά ούτε τα υπόγεια ύδατα της περιοχής. Οι ανάγκες αυτές θα είναι πολύ πε-
ριορισµένες (διαβροχή εκχωµάτων κ.α.) και θα καλυφθούν από υδροφόρα οχήµατα 
ή από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Ωστόσο, από τις χωµατουργικές εργασίες 
και των δύο έργων, ιδιαίτερα σε περιόδους βροχοπτώσεων είναι δυνατόν, αν δεν 
ληφθούν µέτρα ορθής πρακτικής εργοταξίου στη φάση κατασκευής, να µεταφερ-
θούν σκόνη και χώµα προς το ρέµα Γιαµπουρλά που διέρχεται πλησίον και στα νο-
τιοανατολικά των δύο υπό εξέταση έργων. Εν τούτοις, το εν λόγω ρέµα κατά το χει-
µώνα έχει ήδη αυξηµένα αιωρούµενα στερεά από τη φύση του και σε κάθε περί-
πτωση εφόσον ληφθούν κατάλληλα µέτρα (σωστή διαχείριση του εργοταξίου, των 
εκχωµάτων κ.α.) οι εν λόγω αθροιστικές επιπτώσεις θα είναι αµελητέες, τοπικές και 
µε µικρή χρονική διάρκεια.  
 
Φάση λειτουργίας  

Αθροιστικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία των δύο υπό εξέταση έργων στα 
νερά είναι δυνατό να προέλθουν από τις επιφανειακές απορροές καθώς και τα δύο 
έργα έχουν πρακτικά τον ίδιο τελικό αποδέκτη των οµβρίων υδάτων. Τα όµβρια 
από το στέγαστρο του γηπέδου θα συλλέγονται σε δεξαµενές και θα επαναχρησι-
µοποιούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης του αγωνιστικού χώρου. Συ-
νεπώς, η ποσότητα των οµβρίων που θα οδηγείται προς διάθεση στο δίκτυο οµ-
βρίων της περιοχής θα είναι µικρή και θα αφορά κυρίως τη συλλογή των όµβριων 
υδάτων εξωτερικά και περιµετρικά του γηπέδου και τη διόδευσή τους προς τα κατά-
ντη.  

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ του έργου της ταπείνωσης της οδού (∆ρόµος ΕΟΕ, 
2014), προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάµενου αγωγού συλλογής οµβρίων 
υδάτων µε νέο αγωγό προσαρµοσµένο στα νέα οδικά έργα. Τα όµβρια θα συλλέγο-
νται µέσω πλευρικών στοµίων υδροσυλλογής, θα συγκεντρώνονται µέσω αγωγού 
στο χαµηλό σηµείο του ταπεινωµένου οδικού άξονα, για να οδεύσουν στη συνέχεια 
προς την οδό. Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ του έργου της ταπείνωσης της οδού (∆ρόµος 
ΕΟΕ, 2014), προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάµενου αγωγού συλλογής οµ-
βρίων υδάτων µε νέο αγωγό προσαρµοσµένο στα νέα οδικά έργα. Τα όµβρια θα 
συλλέγονται µέσω πλευρικών στοµίων υδροσυλλογής, θα συγκεντρώνονται µέσω 
αγωγού στο χαµηλό σηµείο του ταπεινωµένου οδικού άξονα, για να οδεύσουν στη 
συνέχεια προς την οδό.  
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Κατά τη λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου τα παραγόµενα υγρά απόβλητα 
θα οδηγούνται στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥ∆ΑΠ. Επίσης οι ανάγκες ύδρευσης και 
πυρόσβεσης µπορούν να καλυφθούν από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ χωρίς να δηµιουρ-
γούν πρόβληµα στο δίκτυό της. Από την άλλη, κατά τη λειτουργία του έργου της 
ταπείνωσης της οδού δεν αναµένονται παραγόµενα λύµατα ούτε θα προκύψουν 
ανάγκες σε νερό. Συνεπώς, δεν τίθεται θέµα αθροιστικών ή συνεργιστικών επιπτώ-
σεων σε αυτούς τους τοµείς.  

 
 

 
 
 
10. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡ-
ΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι 
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο 
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 
2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο 
αντιστοιχούν σε εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»  

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

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών  

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

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

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

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την µε ΥΓ 
179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική ∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. 
Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

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

ΜΕΡΟΣ 2
ο
 : ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη δια-
χείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρί-
ου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέ-
τρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

 

10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:  

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

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

γ)  Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και 
∆ιαδικασιών για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 
του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 

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

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

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκποµπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για 
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

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

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

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

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

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

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  
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13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

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. 

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

17. 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. 

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

11.1. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου 

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευ-
θύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε 
τη µέθοδο των υπεργολαβιών. 
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1. 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 ό-
πως επίσης και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρε-
στων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλεί-
ψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προ-
στασίας του περιβάλλοντος. 

3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία 
του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλε-
πόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (π.χ. πολεοδοµίες, 
αδειοδοτούσες αρχές, Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.λπ.), συµπε-
ριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για 
τις επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 

4. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κ.λπ. να γίνονται υπό την εποπτεία 
των αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργα-
σιών θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως η αρµόδια Εφορία, 
ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. λήψη 
σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγµατοποίηση δοκι-
µαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.). 

5. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα α-
κολουθήσει ανασκαφική έρευνα.  

6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την κατα-
σκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδι-
ους φορείς και µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των 
αδειών. 

7. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθούν – χωρο-
θετηθούν σε τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο θα συνοδεύεται µε πλήρη πε-
ριγραφή των εργοταξιακών χώρων (µε στοιχεία για την έκταση που θα κατα-
λαµβάνει, τις υποδοµές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυ-
µάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριµµάτων) και θα υποβληθεί για 
έγκριση ή θεώρηση στην αρµόδια υπηρεσία. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει 
περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου που θα περιλαµβάνει το ωράριο, 
τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο 
κίνησης (ασφάλεια) των µηχανηµάτων από και προς το έργο. Σε καµία πε-
ρίπτωση δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εργοταξίων εντός του άλσους 
της Ν. Φιλαδέλφειας, ή σε έκταση δίπλα στο ρέµα Γιαµπουρλά ή εντός 
των εγκαταστάσεων των εργοστασίων «Μπριτάννια» και «Βαµβακουρ-
γία» τα οποία έχουν χαρακτηριστεί νεώτερα µνηµεία.  

8. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής 
οµβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί 
απαραίτητο. 

9. Ο προγραµµατισµός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσµευση των δρόµων, 
κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυ-
νατό χρονικό διάστηµα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγµατο-
ποιείται άµεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ει-
δών τα οχήµατα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευ-
σης των δρόµων, να δίνονται εναλλακτικές διαδροµές και να υπάρχει για το 
σκοπό αυτό η κατάλληλη σήµανση. 

10. Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των έρ-
γων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών 
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και άλλων ουσιών επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον (δηλ. ενώσεις 
που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυ-
κλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες κ.λπ.) και που συµπεριλαµβάνονται 
στην απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 
1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991) και των Υ.Α. 
475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-
2003).  

11. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και 
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς ό-
ρους. 

12. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις α-
δρανών ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότη-
ση.  

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

14. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες κ.λπ.). 

15. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
όσο και κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, µε την κατασκευή ολοκλη-
ρωµένου συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων. 

16. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατά-
ξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 

17. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 
χρησιµοποιηθούν για τις επιχώσεις.  

18. Η διαχείριση των παραγόµενων ΑΕΚΚ, θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µε προώθησή τους σε εγκεκριµένα συστήµατα διαχείρισης ΑΕΚΚ 
(Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010). Συγκεκριµέ-
να µεταφέρονται σε πιστοποιηµένο χώρο απόθεσης ανακυκλώσιµων υλικών 
για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Επιπλέον, τα ακατάλληλα 
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από τυχόν ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντο-
στρώσεις, µπετά κ.λπ.) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων ε-
ξορυκτικής δραστηριότητας µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.  

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

 
11.2 Όροι κατά την κατασκευή του έργου 

20. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές 
για την ανάδειξη του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στη Μ.Π.Ε. 

21. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινό-
τερες επιχώσεις. 

22. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβα-
σης. 

23. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκ-
πλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές 
εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (π.χ. προ-
τεινόµενη περίοδος εργασιών από Απρίλιο έως Οκτώβριο). 

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

25. Η διέλευση έµφορτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες του 
έργου να γίνεται πολύ πρωινές ώρες και ώρες µη αιχµής. Σε έκτακτες ή ειδι-
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κές περιπτώσεις και µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επί-
βλεψης, µπορεί να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση διέλευση των φορτηγών, σε 
άλλες ώρες πριν των αναφεροµένων. Θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι 
που επιβάλουν την  εξαίρεση αυτή, καθώς επίσης και το χρονικό διάστηµα 
που επιτρέπεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση εφόσον µεταφέρονται χύδην υλικά 
(άµµος, χαλίκι, µπάζα κ.λπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασµέ-
νες µε ειδικό κάλυµµα. 

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

27. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα 
µε την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνι-
κές κ.λπ. προδιαγραφές.  

28. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (π.χ. στις θέσεις παράδοσης) τους προ-
βλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

29. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντό-
στρωση επιφανειών. 

30. Η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει µόνο αφού αυτά κα-
ταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπή τους γίνει µε σχετική άδεια της 
αρµόδιας υπηρεσίας. 

31. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυ-
ροπροστασίας. 

32. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων 
µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποι-
ασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθή-
ρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

33. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυ-
ροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των µηχα-
νηµάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής 
της σε παρακείµενες περιοχές.  

34. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρ-
χουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

35. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα κα-
θώς και τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.  

36. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επι-
κίνδυνα σηµεία όπως, µη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά 
σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή, χάλυ-
βες, πλέγµατα, σωλήνες κ.λπ. 

37. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίη-
ση κατά την οπισθοκίνηση. 

38. Όλες οι εργασίες να πραγµατοποιούνται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
39. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, 
όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυ-
χίας, σύνταξη µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµέ-
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νων περιοχών κ.λπ. 
40. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή ευ-
αίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέµβασης προ-
κειµένου να ληφθούν πρόσθετα µέτρα ηχοπροστασίας. 

41. 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 σχε-
τικά µε τις εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

42. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων 
του εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ι-
σχύος που ορίζεται µε την Κ.Υ.Α. 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 
όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ Β΄/286/2-3-
2007). 

43. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µη-
χανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να απο-
µακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ια-
χείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

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

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

46. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περι-
οχές του έργου.  

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

48. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών α-
δρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στο περιβάλλοντα χώρο ή οπουδήποτε 
αλλού. 

49. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου 
και στα εργοτάξια µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 

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

51. 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 α-
φενός µεν η σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα 
δηµιουργίας περίσσειας εκπλυµάτων. 

• Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµε-
να συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

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

• Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύ-
πτονται, 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 
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αποτίθενται σε χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση. 
52. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέ-
τρα για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχηµά-
των εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωµά-
των, διαλυτών κ.λπ.). 

53. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των οχη-
µάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευ-
αστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται 
τακτικός καθαρισµός του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµέ-
νους χώρους. 

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

55. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση 
των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

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

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

  
11.3. Όροι κατά την λειτουργία του έργου που πρέπει να τηρούνται 

58. Προτείνεται, σε επιλεγµένους χώρους του Κέντρου να γίνεται συλλο-
γή/διαλογή συσκευασιών (πλαστικών, γυάλινων κ.λπ.), λαµπτήρων, µπατα-
ριών, συσσωρευτών και να διατίθενται σε κατάλληλο φορέα µε σκοπό την 
ανακύκλωσή τους. 

59. Προτείνεται, για το φωτισµό των χώρων, η χρήση λαµπτήρων µε µεγάλο 
χρόνο ζωής και ταυτόχρονα χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

60. Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα της ψύξης – θέρµανσης των χώ-
ρων καθώς και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, µε αξιοποίηση Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας, όπως αξιοποίηση του ηλιακού δυναµικού, γεωθερµία 
κλπ. 

61. Στους χώρους υγιεινής, προτείνεται η τοποθέτηση µπαταριών ανάµιξης ζε-
στού – κρύου νερού που ενεργοποιούνται µε φωτοκύτταρο, µε σκοπό τη 
µείωση της σπατάλης νερού. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα µέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που επιβάλλεται να ληφθούν και προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφό-
σον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 

 
14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη όλα τα 
παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. µε τους ανω-
τέρω περιβαλλοντικούς όρους και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 



 67 

14.1 Να προσδιοριστεί επακριβώς τόσο ο αριθµός των δέντρων που επιβάλλεται να 
κοπούν για την κατασκευή του Κέντρου, όσο και η έκταση του άλσους της Ν. Φιλα-
δέλφειας, µιας και παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις µεταξύ της συνηµµένης ΜΠΕ 
και του Παραρτήµατος της αιτιολογικής Έκθεσης του Νόµου 4277/2014. 
14.2  Οι θέσεις στάθµευσης τόσο εντός όσο και εκτός του Κέντρου να είναι σύµφω-
νες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 42 του Ν. 4277/2014 µε ιδιαίτερη έµφαση στη χω-
ροθέτηση των 200 θέσεων στάθµευσης σε ακτίνα το πολύ ενός χιλιοµέτρου από τις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου. 
14.3 Σχετικά µε το συνολικό αριθµό θέσεων στάθµευσης που ορίζονται από το άρ-
θρο 42 του Ν. 4277/2014, είναι προφανές ότι είναι υπερβολικά µικρός σε σχέση µε 
τον αριθµό των θεατών (31.527). Αν και το µέτρο του περιορισµού των θέσεων 
στάθµευσης είναι σύµφωνο µε τα διεθνή πρότυπα στο σχεδιασµό αθλητικών εγκα-
ταστάσεων, καθώς αποσκοπεί µεταξύ άλλων: α) στην ενθάρρυνση της χρήσης των 
ΜΜΜ, β) στη µείωση της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής και γ) 
στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίων που θα επιβάρυναν επιπλέον 
την ατµόσφαιρα της περιοχής, εντούτοις στην περίπτωση του εξεταζόµενου έργου 
δεν µπορεί να εφαρµοστεί, αν δεν προηγηθεί ο εκσυγχρονισµός των σταθµών 
του ΗΣΑΠ «Περισσός» και «Πευκάκια» καθώς και η επέκταση της γραµµής 4 
του ΜΕΤΡΟ. 
14.4 Όσον αφορά στο έργο της ταπείνωσης των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου, 
Φωκών και Χρυσοστόµου Σµύρνης, αυτό αποτελεί συνοδό έργο του κυρίως έρ-
γου, δηλαδή του Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού και δεν µπορεί να 
εξεταστεί αποσπασµατικά και διακριτά, µιας και όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές 
στην παρούσα εισήγηση, η κατασκευή και ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών έρ-
γων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του κυρίως έργου. Επι-
πλέον, αξιολογείται και αδειοδοτείται περιβαλλοντικά η δραστηριότητα στο 
σύνολό της και όχι ο φορέας, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο φορέας του 
έργου της ταπείνωσης των οδών είναι η Περιφέρεια Αττικής και ο φορέας του Κέ-
ντρου είναι η ∆ικέφαλος ΑΕ.. 
14.5 Θα πρέπει να στεγαστούν οι δραστηριότητες της ερασιτεχνικής ΑΕΚ έστω και 

εκτός του χώρου του Κέντρου που ρυθµίζεται από το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, 

άλλα µε τη δέσµευση του φορέα του έργου για τον προσδιορισµό - υλοποίηση της 

εγκατάστασής τους σε συγκεκριµένους χώρους. 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ), του έρ-
γου «Κέντρο Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής», 
εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις και οι περιβαλλοντικοί όροι, που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 

Α. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡ-
ΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
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∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο 
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 
2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο 
αντιστοιχούν σε εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»  

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

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών  

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

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

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

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την µε ΥΓ 
179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική ∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. 
Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«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 δια-
χείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγί-
ας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆ε-
κεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:  

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

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

γ)  Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και 
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∆ιαδικασιών για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 
του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 

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

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

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκποµπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις 
για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

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

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

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

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

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

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

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

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: 
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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. 

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

17. 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. 

 
Προτείνονται τα ακόλουθα τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενι-
κότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλε-
ται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται. 

1. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου 

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευ-
θύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε 
τη µέθοδο των υπεργολαβιών. 

1. 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 ό-
πως επίσης και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρε-
στων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλεί-
ψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

2. 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. 

3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουρ-
γία του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προ-
βλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (π.χ. πολεοδο-
µίες, αδειοδοτούσες αρχές, Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.λπ.), 
συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαι-
τούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 

4. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κ.λπ. να γίνονται υπό την εποπτεία 
των αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργα-
σιών θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως η αρµόδια Εφορία, 
ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. λήψη 
σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγµατοποίηση δο-
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κιµαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.). 
5. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα α-

κολουθήσει ανασκαφική έρευνα.  
6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την κα-

τασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµό-
διους φορείς και µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και 
των αδειών. 

7. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθούν – χω-
ροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο θα συνοδεύεται µε πλήρη 
περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (µε στοιχεία για την έκταση που θα 
καταλαµβάνει, τις υποδοµές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση 
λυµάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριµµάτων) και θα υποβληθεί 
για έγκριση ή θεώρηση στην αρµόδια υπηρεσία. Πέραν των ανωτέρω, θα 
γίνει περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου που θα περιλαµβάνει το 
ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον 
τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των µηχανηµάτων από και προς το έργο. Σε κα-
µία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εργοταξίων εντός του 
άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας, ή σε έκταση δίπλα στο ρέµα Γιαµπουρλά 
ή εντός των εγκαταστάσεων των εργοστασίων «Μπριτάννια» και 
«Βαµβακουργία» τα οποία έχουν χαρακτηριστεί νεώτερα µνηµεία.  

8. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής 
οµβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί 
απαραίτητο. 

9. Ο προγραµµατισµός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσµευση των δρόµων, 
κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο 
δυνατό χρονικό διάστηµα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγµα-
τοποιείται άµεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των 
ειδών τα οχήµατα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό της δέ-
σµευσης των δρόµων, να δίνονται εναλλακτικές διαδροµές και να υπάρχει 
για το σκοπό αυτό η κατάλληλη σήµανση. 

10. Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των έρ-
γων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών 
και άλλων ουσιών επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον (δηλ. ενώσεις 
που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυ-
κλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες κ.λπ.) και που συµπεριλαµβάνονται 
στην απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 
1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991) και των Υ.Α. 
475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-
2003).  

11. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και 
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς ό-
ρους. 

12. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις α-
δρανών ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότη-
ση.  

13. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κα-
τά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από 
τον κύριο του έργου και της δραστηριότητας. 

14. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες κ.λπ.). 

15. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
όσο και κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, µε την κατασκευή ολοκλη-
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ρωµένου συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων. 
16. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατά-

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

χρησιµοποιηθούν για τις επιχώσεις.  
18. Η διαχείριση των παραγόµενων ΑΕΚΚ, θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, µε προώθησή τους σε εγκεκριµένα συστήµατα διαχείρισης Α-
ΕΚΚ (Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010). Συγκε-
κριµένα µεταφέρονται σε πιστοποιηµένο χώρο απόθεσης ανακυκλώσιµων 
υλικών για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Επιπλέον, τα ακα-
τάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από τυχόν ασφαλτοστρώσεις, 
τσιµεντοστρώσεις, µπετά κ.λπ.) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύ-
ουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατο-
µείων εξορυκτικής δραστηριότητας µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρί-
σεις.  

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

 
2.Όροι κατά την κατασκευή του έργου 

20. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές 
για την ανάδειξη του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στη Μ.Π.Ε. 

21. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινό-
τερες επιχώσεις. 

22. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβα-
σης. 

23. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκ-
πλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές 
εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (π.χ. προ-
τεινόµενη περίοδος εργασιών από Απρίλιο έως Οκτώβριο). 

24. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεµέ-
νου υλικού από τις βροχές.  

25. Η διέλευση έµφορτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες του 
έργου να γίνεται πολύ πρωινές ώρες και ώρες µη αιχµής. Σε έκτακτες ή ειδι-
κές περιπτώσεις και µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επί-
βλεψης, µπορεί να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση διέλευση των φορτηγών, σε 
άλλες ώρες πριν των αναφεροµένων. Θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι 
που επιβάλουν την  εξαίρεση αυτή, καθώς επίσης και το χρονικό διάστηµα 
που επιτρέπεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση εφόσον µεταφέρονται χύδην υλι-
κά (άµµος, χαλίκι, µπάζα κ.λπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπα-
σµένες µε ειδικό κάλυµµα. 

26. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από 
τον Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέ-
τες. Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απο-
µακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, 
απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρή-
σιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κ.λπ. Επισηµαί-
νεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και 
είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του έργου. 

27. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα 
µε την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνι-
κές κ.λπ. προδιαγραφές.  

28. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (π.χ. στις θέσεις παράδοσης) τους προ-
βλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

29. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντό-
στρωση επιφανειών. 

30. Η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει µόνο αφού αυτά 
καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπή τους γίνει µε σχετική άδεια 
της αρµόδιας υπηρεσίας. 

31. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυ-
ροπροστασίας. 

32. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων 
µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποι-
ασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπιν-
θήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

33. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των µη-
χανηµάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετά-
δοσής της σε παρακείµενες περιοχές.  

34. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρ-
χουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

35. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα κα-
θώς και τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.  

36. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε ε-
πικίνδυνα σηµεία όπως, µη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψη-
λά σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή, χά-
λυβες, πλέγµατα, σωλήνες κ.λπ. 

37. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίη-
ση κατά την οπισθοκίνηση. 

38. Όλες οι εργασίες να πραγµατοποιούνται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
39. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, 

όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυ-
χίας, σύνταξη µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικη-
µένων περιοχών κ.λπ. 

40. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή ευ-
αίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέµβασης 
προκειµένου να ληφθούν πρόσθετα µέτρα ηχοπροστασίας. 

41. 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 σχε-
τικά µε τις εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

42. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων 
του εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ι-
σχύος που ορίζεται µε την Κ.Υ.Α. 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 
όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ Β΄/286/2-3-
2007). 

43. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να 
αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

44. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδι-



 74 

κό προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001. 
45. Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων για 

περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου δήµου. 
46. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις πε-

ριοχές του έργου.  
47. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 

109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 
48. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών α-

δρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στο περιβάλλοντα χώρο ή οπουδήποτε 
αλλού. 

49. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου 
και στα εργοτάξια µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 

50. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος ηλεκτρι-
κός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

51. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων 
(στις πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκό-
νης 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 πιθανότη-
τα δηµιουργίας περίσσειας εκπλυµάτων. 

• Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερό-
µενα συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

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

• Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύ-
πτονται, 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 κά-
θε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να 
µην αποτίθενται σε χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

52. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα 
µέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχη-
µάτων εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρω-
µάτων, διαλυτών κ.λπ.). 

53. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των οχη-
µάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευ-
αστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται 
τακτικός καθαρισµός του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκρι-
µένους χώρους. 

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

55. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση 
των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

56. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων - οχηµάτων 
στο χώρο διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στε-
γανό δάπεδο, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµε-
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νες αποφάσεις - εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα µηχανήµατα - οχήµατα θα φέ-
ρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ. 

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

  
3. Όροι κατά την λειτουργία του έργου που πρέπει να τηρούνται 

58. Προτείνεται, σε επιλεγµένους χώρους του Κέντρου να γίνεται συλλο-
γή/διαλογή συσκευασιών (πλαστικών, γυάλινων κ.λπ.), λαµπτήρων, µπατα-
ριών, συσσωρευτών και να διατίθενται σε κατάλληλο φορέα µε σκοπό την 
ανακύκλωσή τους. 

59. Προτείνεται, για το φωτισµό των χώρων, η χρήση λαµπτήρων µε µεγάλο 
χρόνο ζωής και ταυτόχρονα χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

60. Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα της ψύξης – θέρµανσης των χώ-
ρων καθώς και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, µε αξιοποίηση Ανανεώ-
σιµων Πηγών Ενέργειας, όπως αξιοποίηση του ηλιακού δυναµικού, γεω-
θερµία κλπ. 

61. Στους χώρους υγιεινής, προτείνεται η τοποθέτηση µπαταριών ανάµιξης ζε-
στού – κρύου νερού που ενεργοποιούνται µε φωτοκύτταρο, µε σκοπό τη 
µείωση της σπατάλης νερού. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα µέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που επιβάλλεται να ληφθούν και προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη ε-
φόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς ό-
ρους.  
 

Β. Προϋποθέσεις 
1. Να προσδιοριστεί επακριβώς τόσο ο αριθµός των δέντρων που επιβάλλεται 

να κοπούν για την κατασκευή του Κέντρου, όσο και η έκταση του άλσους 
της Ν. Φιλαδέλφειας, µιας και παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις µεταξύ της 
συνηµµένης ΜΠΕ και του Παραρτήµατος της αιτιολογικής Έκθεσης του Νό-
µου 4277/2014. 

2. Οι θέσεις στάθµευσης τόσο εντός όσο και εκτός του Κέντρου να είναι σύµ-
φωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 42 του Ν. 4277/2014 µε ιδιαίτερη έµφαση 
στη χωροθέτηση των 200 θέσεων στάθµευσης σε ακτίνα το πολύ ενός χιλι-
οµέτρου από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου. 

3. Σχετικά µε το συνολικό αριθµό θέσεων στάθµευσης που ορίζονται από το 
άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, είναι προφανές ότι είναι υπερβολικά µικρός σε 
σχέση µε τον αριθµό των θεατών (31.527). Αν και το µέτρο του περιορισµού 
των θέσεων στάθµευσης είναι σύµφωνο µε τα διεθνή πρότυπα στο σχεδια-
σµό αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς αποσκοπεί µεταξύ άλλων: α) στην 
ενθάρρυνση της χρήσης των ΜΜΜ, β) στη µείωση της αύξησης του κυκλο-
φοριακού φόρτου της περιοχής και γ) στη µείωση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίων που θα επιβάρυναν επιπλέον την ατµόσφαιρα της περιο-
χής, εντούτοις στην περίπτωση του εξεταζόµενου έργου δεν µπορεί να ε-
φαρµοστεί, αν δεν προηγηθεί ο εκσυγχρονισµός των σταθµών του Η-
ΣΑΠ «Περισσός» και «Πευκάκια» καθώς και η επέκταση της γραµµής 4 
του ΜΕΤΡΟ. 

4. Όσον αφορά στο έργο της ταπείνωσης των οδών Πατριάρχου Κωνσταντί-
νου, Φωκών και Χρυσοστόµου Σµύρνης, αυτό αποτελεί συνοδό έργο του 
κυρίως έργου, δηλαδή του Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού και 
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δεν µπορεί να εξεταστεί αποσπασµατικά και διακριτά, µιας και όπως έχει 
αναφερθεί πολλές φορές στην παρούσα εισήγηση, η κατασκευή και ολο-
κλήρωση των συγκοινωνιακών έργων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την λειτουργία του κυρίως έργου. Επιπλέον, αξιολογείται και αδειοδο-
τείται περιβαλλοντικά η δραστηριότητα στο σύνολό της και όχι ο φο-
ρέας, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο φορέας του έργου της ταπείνω-
σης των οδών είναι η Περιφέρεια Αττικής και ο φορέας του Κέντρου είναι η 
∆ικέφαλος ΑΕ. 

5. Θα πρέπει να στεγαστούν οι δραστηριότητες της ερασιτεχνικής ΑΕΚ έστω 
και εκτός του χώρου του Κέντρου που ρυθµίζεται από το άρθρο 42 του Ν. 
4277/2014, άλλα µε τη δέσµευση του φορέα του έργου για τον προσδιορι-
σµό - υλοποίηση της εγκατάστασής τους σε συγκεκριµένους χώρους. 

 
Γ)  Επιπλέον και συµπληρωµατικά των παραπάνω όρων και προϋποθέ-
σεων : 

� Όσον αφορά στο ύψος του γηπέδου θα πρέπει, στο στάδιο της έκδοσης της 
άδειας δόµησης από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, να γίνει έλεγχος του συνολικού ιδεατού στερεού στο σύνολο της κατα-
σκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα Πολεοδοµική Νοµοθεσία 
και σε σχέση µε το φυσικό έδαφος και την στάθµη της οδοποιίας, που θα το 
εξυπηρετεί. 

� Θα πρέπει στο στάδιο της έκδοσης της άδειας δόµησης από την αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να γίνουν τροποποιήσεις στην 
µελέτη του έργου έτσι ώστε να µην αποκόπτεται ο περιβάλλον χώρος του 
γηπέδου από το Άλσος και να εντάσσεται αρµονικά και χωρίς εδαφικές ε-
ξάρσεις στον γενικότερο σχεδιασµό ανάπλασης του χώρου. 

� Όσον αφορά στα µέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια λειτουργίας του γηπέ-
δου θα πρέπει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να συντάξει εξειδικευ-
µένα σχέδια δράσης για όλες τις πιθανές περιπτώσεις ειδικότερα µετά τα 
γεγονότα που συνέβησαν στο Γήπεδο «STADE DE FRANCE» στο Παρίσι. 

� Τα αρµόδια Υπουργεία και φορείς θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα, έργα και παρεµβάσεις, που θα εκτονώνουν την κυκλοφοριακή συµ-
φόρηση στην περιοχή κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, που θα λαµβά-
νουν χώρα, εντός του γηπέδου. 

� Τα αρµόδια Υπουργεία και φορείς θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα, έργα και παρεµβάσεις ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση στα αυτο-
κίνητα ιδιωτικής χρήσης στην περιοχή κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, 
που θα λαµβάνουν χώρα, εντός του γηπέδου για τη µείωση της άναρχης και 
παράνοµης στάθµευσης στην πόλη.  

� Τα αρµόδια Υπουργεία, µετά από σχετική µελέτη, να επισπεύσουν την κα-
τασκευή της γραµµής 4 του «ΜΕΤΡΟ» και την επέκτασή της µέχρι την περι-
οχή του έργου, δεδοµένου ότι είναι γραµµή προς µελέτη. 

� Τα αρµόδια Υπουργεία, µετά από σχετική µελέτη, να επισπεύσουν την βελ-
τίωση τόσο των σταθµών του ΗΣΑΠ «Περισσός» και «Πευκάκια» όσο και 
των υπολοίπων Μ.Μ.Μ. για την ασφαλέστερη και ανετότερη εξυπηρέτηση 
των θεατών.  
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� Προκειµένου η Περιφέρεια Αττικής να συµβάλει µε τα απαραίτητα έργα, που 
της αναλογούν, (υπογειοποίηση στάθµης οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου, 
πεζοδροµήσεις, διαµορφώσεις χώρων πράσινου, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 
παρεµβάσεις ενοποίησης χρήσεων Άλσους και αθλητισµού κλπ) και αφο-
ρούν γενικότερα στην ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής τόσο του γηπέ-
δου, όσο και του Άλσους, όσο και του οδικού δικτύου και µε δεδοµένο την 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας, θα πρέπει να υπάρξει συγκε-
κριµένο σχέδιο δράσης µετά από ευρεία διαβούλευση. Έτσι, ως έργο υπερ-
τοπικής σηµασίας, θα διασφαλιστεί αξιόπιστα η συνολική παρέµβαση της 
Περιφέρειας Αττικής στην Περιοχή προς όφελος του ∆ήµου, των ∆ηµοτών 
αλλά και του κοινωνικού συνόλου. 

� Θα πρέπει ο φορέας υλοποίησης του έργου να καταθέσει πλήρη και αξιόπι-
στη οικονοµοτεχνική µελέτη, που θα αποδεικνύει την βιωσιµότητα της επέν-
δυσης, έτσι ώστε να γίνει εφικτός και ο ανάλογος προγραµµατισµός - συ-
ντονισµός από τους υπόλοιπους φορείς, που θα συµβάλουν στην ολοκλή-
ρωση του έργου. 

� Θα πρέπει ο φορέας υλοποίησης του έργου να διαθέσει την σύµφωνη γνώ-
µη την ερασιτεχνική «ΑΕΚ» για το έργο, διευκρινίζοντας επακριβώς τους 
σκοπούς του καταστατικού της σε σχέση µε αυτό, σύµφωνα τα προβλεπό-
µενα στο άρθρο 42 του Νόµου 4277/2014. 

 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μανου-
σογιαννάκης Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Τζήµερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος, Γάκης Αντώνιος, Κου-
τσούµπα ∆έσποινα,  Γιαννακάκη Μαρία, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γρηγοριάδης 
Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, Θανοπούλου Αικατερίνη, Κουκά Μαρί-
να,  Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Σαπούνα Αγγελική 
(Αγγέλικα), Βασιλάκη Άννα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Μαντάς Ασηµάκης 
(Μάκης), Ράικου Ζωή.  
 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κο-
ρίνα), Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα). 

 

 

 

 

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

   ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ        ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ 
 


