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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 19/2015
Σήµερα 15/01/2015 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 Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ. 5813/09-01-2015 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Θεόδωρου
Σχινά, καθώς επίσης και των υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 6913/12-01-2015 και οικ.
9234/14-01-2015 συµπληρωµατικών προσκλήσεων, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα
στις 09-01-2015, 12/01/2015 και 14-01-2015 αντίστοιχα στην Περιφερειάρχη
Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους
Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 6ο
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
βελτίωση υφιστάµενης χωµάτινης οδού, συνολικού µήκους 500µ, στη νοτιοδυτική
περίµετρο του Ελληνοαµερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Ε.Ε.Ι.) και τη
λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. στην περιοχή Κάντζα του
∆ήµου Παλλήνης Αττικής.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα έξι (76) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Τζόκας
Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Αναπληρώτρια Γραµµατέας κ. Χριστάκη Μαρία
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη,
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης,
Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος,
∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος,
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Θεοχάρη
Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος
Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης
Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα,
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου
Βασιλική, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας
∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μουλιανάκης
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος,
Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη,
Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα),
Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης,
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία,
Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραµέρος Γεώργιος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αναλογίδου Μαρία Καλλιόπη, Βρύνα Φωτεινή, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), Ηλιόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κωστόπουλος Νικόλαος,
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μοίρας Ιωάννης, Νερούτσου
Μαρία, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πρωτονοτάριος Ιωάννης,
Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σµέρος Ιωάννης,
Τζίβα Αιµιλία,
Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σταυρούλα Καπελούζου και Ευτυχία Παπαδηµητρίου.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, αφού
διαπίστωσε την απουσία της Γραµµατέως του Π.Σ. κ. Φωτεινής Βρύνα, όρισε
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μαρία Χριστάκη, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού
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Συµβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011).
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στoν Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Α.
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ'
αριθµ. πρωτ. 150551/11-12-2014 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
βελτίωση υφιστάµενης χωµάτινης οδού, συνολικού µήκους 500µ, στη
νοτιοδυτική περίµετρο του Ελληνοαµερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Ε.Ε.Ι.) και τη λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. στην
περιοχή Κάντζα του ∆ήµου Παλλήνης Αττικής, µε την προϋπόθεση να
τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση
του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις:
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασµός ∆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
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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/83-2011) 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/30-062006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’
αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα”
του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων”.
10. 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).
Επίσης ισχύουν τα:
 ΚΥΑ11294/93 (ΦΕΚ264/Β/93) «Όροι λειτουργίας και
επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από
βιοµηχανικούς λέβητες κλπ που λειτουργούν µε καύσιµο
µαζούτ, ντίζελ ή αέριο»
 ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθµιση θεµάτων
σχετικών µε τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη
θέρµανση κτιρίων και νερού’
11. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα
προβλεπόµενα στις αποφάσεις: 1) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-0878), 2) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86), 3) Υπ. Απ.
69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88), 4) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91).
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.
12. 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.
13. ∆οµικά µηχανήµατα: εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει
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η ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι
πιστοποιηµένα από πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτήν.
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. 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.
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν
και να εφαρµόζονται:
1. Γενικά µέτρα που αφορούν το έργο και την δραστηριότητα:
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο
και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις
εκτέλεσης του έργου µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών.
2) Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής
να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση
των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο µέρος που τον
αφορούν όπως επίσης και η δυνατότητα αντιµετώπισης και
αποκατάστασης
δυσάρεστων
περιβαλλοντικών
καταστάσεων
οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση
των περιβαλλοντικών όρων.
3) Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα
προστασίας του περιβάλλοντος.
4) Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες
οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ
Πολεοδοµία, Μεταφορών, ΕΥ∆ΑΠ, Αρχαιολογίες, ∆ασαρχείο, Οργανισµός
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας κλπ).
1)

5)

Προτείνεται, υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων από τον κύριο
του έργου και της δραστηριότητας τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά
τη λειτουργία του έργου να ορισθεί εκ τον αντιπροέδρων του Ιδρύµατος.
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6)

Να εκπονηθεί χρονοδιάγραµµα εργασιών στο οποίο να αναφέρονται και τα
µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

7)

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

8)

Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων και των χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια,
εµπόδια πεζοδροµίου, ράµπες κλπ) και υγιεινής

Τα οικοδοµικά και τεχνικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την
κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα
οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο
περιβάλλον.
10) Να εφαρµοσθούν οι βασικές αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής τόσο
στο σχεδιασµό όσο και στην χρήση υλικών πχ αερισµό, δροσισµό,
χωροθέτηση εσωτερικών – εξωτερικών χώρων, πράσινο, χρήση
κυβολίθων κατά την πλακόστρωση κλπ
11) Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο
ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση
δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά,
εµφάνιση θερµικών νησίδων κ.λπ.
12) Να πραγµατοποιηθεί περιµετρική φύτευση του γηπέδου µε την
διαµόρφωση χώρων πρασίνου και συναφών εργασιών καλλωπισµού του
χώρου για περιορισµό τόσο της οπτικής όσο και της ακουστικής όχλησης,
µετά από την εκπόνηση σχετικής φυτοτεχνικής µελέτης.
13) Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, τακτικά µε
ευθύνη του φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να
λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωµα,
επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, φυτοπροστασία.
9)

14)

Να συνταχθεί και να υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία κυκλοφοριακή
µελέτη σύνδεσης του εκαπιδευτηρίου, µετά του εξυπηρετούντος σταθµού
οχηµάτων, µε το υπάρχον οδικό δίκτυο.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισµένης ως δασικής,
εντός ρεµάτων, αρχαιολογικών χώρων κλπ έστω και προσωρινά:
µπαζών, εργαλείων, εξοπλισµού, δοµικών υλικών, πρώτων υλών,
απορριµµάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων,
διαµόρφωσης δρόµων, έστω και απλής διέλευσης οχηµάτων κλπ ή
οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς
να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια.
16) Οι
πάσης
φύσεως
εργασίες
που
θα
πραγµατοποιηθούν
(συµπεριλαµβανοµένων τυχόντων έργων διευθέτησης ρεµάτων κλπ
εκσκαπτικών έργων) να γίνουν υπό την εποπτεία των αρµοδίων
Εφορειών Αρχαιοτήτων (Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Εφορεία
Νεοτέρων Μνηµείων). Γι’αυτό πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα
πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως και εγκαίρως οι αρµόδιες εφορίες
αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες
15)
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ενέργειες (πχ λήψη σχετικών εγκρίσεων και αδειών, πραγµατοποίηση
δοκιµαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ).
Αν κατά τις εργασίες βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.
17) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε έκταση που διέπεται από τη
δασική Νοµοθεσία.
18) Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών
αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στα πρανή και στις κοίτες ρεµάτων
και χειµάρρων, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
19) Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου όσο και κατά το στάδιο
λειτουργίας της δραστηριότητας συνολικά θα πρέπει: τα κάθε είδους
απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα,
λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να
αποµακρύνονται από τους χώρους της δραστηριότητας συλλογικά, η δε
διάθεσή τους να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µέσω
Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης,
20) Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών ανταλλακτικών, οχηµάτων τέλους
κύκλου ζωής τους κλπ που βρίσκονται εντός του χώρου της
εγκατάστασης από τη προηγούµενη δραστηριότητα να γίνει σύµφωνα µε
το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).
Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από
κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη
παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων
ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-32004).
22) Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-οχηµάτων να
γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα
µε όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις- εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα
µηχανήµατα- οχήµατα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας
καυσαερίων κλπ.
23) Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται
χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν
συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
21)

24)

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.

25)

Να ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε διαρροή
τοξικών ουσιών τόσο εντός όσο και εκτός του κέντρου.

Οι δεξαµενές αποθήκευσης υγρών καυσίµων είτε να διαθέτουν διπλά
τοιχώµατα είτε να περιβάλλονται µε λεκάνες ασφαλείας ενεργού όγκου
τουλάχιστον 115% αυτών, και των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο
εξοπλισµός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π∆71/1988(ΦΕΚ32/Α/88)
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα.
27) Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου
ή της δραστηριότητας (πχ χλοοκοπτικές µηχανές, µηχανές ξακρίσµατος
χλοοτάπητα κλπ) για την συντήρηση φυτών και πράσινου, να φέρουν τη
σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος
όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β΄ 1418) και στην ΚΥΑ
26)
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9272/471/2007 (Β΄286) όπως εκάστοτε ισχύουν
Τα στερεά, η άµµος και τα λίπη που συλλέγονται κατά τη λειτουργία της
εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να αποµακρύνονται
καταλλήλως είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία
συλλογής αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ
50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο Ν4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε
ισχύουν
29) Ο εκπεµπόµενος θόρυβος κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων του
εργοταξίου την περίοδο κατασκευής του έργου, θα πρέπει να ικανοποιεί
τις απαιτήσεις των β11 και β12 σχετικών διατάξεων ενώ κατά τη
λειτουργία των Η/Μ της εγκατάστασης θα πρέπει ο ηλεκτροµηχανολογικός
και λοιπός εξοπλισµός, στα όρια των δραστηριοτήτων (έκαστη αλλά και
συνολικά), να µην υπερβαίνει τα 50 dB(A), σύµφωνα µε το Π.∆.
1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981). Παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούνται και
οι σχετικοί περιορισµοί που αφορούν τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις
όσον αφορά τις λοιπές ηχητικές οχλήσεις.
28)

Να εξασφαλισθεί η υδραυλική ισορροπία και η αντιπληµµυρική προστασία
της περιοχής γύρω από την έκταση ανάπτυξης του έργου ή της
δραστηριότητας και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων
31) Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου
a) να αποµακρυνθούν άµεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις
(γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κλπ και να
αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων
b) να αποµακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και
να διαχειριστεί κατάλληλα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
c) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου
32) Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να
συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε
κατάλληλους περιέκτες εφαρµόζοντας δηλαδή διαλογή των ειδών και
υλικών στην πηγή
30)

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου:
Η υλοποιηθείσα κατασκευή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι
σύµφωνη µε τους όρους δόµησης της ισχύουσας νοµοθεσίας και των
σχετικών διαταγµάτων.
34) Η τελική εγκατάσταση να βρίσκεται σε συµφωνία µε την περιοχή στην
οποία θα δοµηθεί (επιλογή κατάλληλου χρωµατισµού, κατασκευαστικές
γραµµές αλλά και αποφυγή τοποθέτησης διαφηµιστικών πινακίδων κλπ).
35) Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες
εκσκαφές για την κατασκευή του έργου.
36) Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου της ανέγερσης), να γίνει
µόνο αφού αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει
µε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της ∆/νσης
Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.
33)

37)

Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε
επικίνδυνα σηµεία, όπως µεγάλα βάθη, µεγάλα ύψη, µη επαρκώς
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στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώµατα, δεξαµενές νερού,
λάκκους ασβέστη, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες,
πλέγµατα κλπ
38) Κατά την διαµόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη
Να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό της κατασκευής η τοποθέτηση των
έργων εντός του Ιδρύµατος και να αποφευχθεί ή/και να ελέγχεται
επαρκώς η διέλευση των φορτηγών έµπροσθεν των σηµείων εισόδου και
εξόδου των εκεί εργαζοµένων/φοιτητών τοποθετώντας ή δυνατόν ελεγκτή
κυκλοφορίας στα αντίστοιχα χρονικά διάστηµα.
40) Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα,
όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής
ησυχίας, σύνταξη µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός
κατοικηµένων περιοχών κλπ. και να ληφθεί υπόψη το ωράριο και
διάστηµα λειτουργίας του Ιδρύµατος, αποφεύγοντας την πραγµατοποίηση
έντονα οχλουσών δραστηριοτήτων (µε θόρυβο, σκόνη, αέρια, υψηλό
κυκλοφοριακό φόρτο φορτηγών και πρώτων υλών) εντός του εν λόγω
διαστήµατος.
41) Να ληφθεί υπόψη το ως άνω στοιχείο (γειτνίαση µε υψηλό αριθµό ατόµων)
και να εµποδισθεί η µε κάθε τρόπο πρόσβαση τους στο χώρο του
εργοταξίου σε όλο το διάστηµα κατασκευής του (πριν από τη δηµιουργία
των πρώτων εργασιών µε την τοποθέτηση του εκεί εξοπλισµού έως και
την παράδοση της εγκατάστασης) µε την τοποθέτηση κατάλληλης
περίφραξης.
42) Να προβλεφθεί ειδική κυκλοφορική ρύθµιση και να τοποθετηθεί κατάλληλη
σήµανση για την τέλεση των έργων στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος ατυχηµάτων. Οι πολίτες-οδηγοί να ενηµερωθούν έγκαιρα για τις
πιθανές σχεδιαζόµενες παρακάµψεις.
39)

Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ
36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων
(ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από
ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά, καθαιρεµένες τοιχοποιίες
κλπ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών
λατοµείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής Αττικής
µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.
44) Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται κατά προτίµηση από νοµίµως
λειτουργούντα λατοµεία και εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
45) Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο του έργου.
46) Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη
µέτρων (στις πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των
εκποµπών σκόνης ή αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα:
 Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται
µέσω εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται
αφενός µεν η σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα
δηµιουργίας περίσσειας εκπλυµάτων.
 Συνίσταται, επίσης, η συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε
µόνιµα ή µεταφερόµενα συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο
43)
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του έτους. Σε περίπτωση που το µέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται
η διαβροχή µε κατάλληλες χηµικές ουσίες.
 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
καλύπτονται εφόσον µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του
ενός µηνός. Εφόσον παραµένουν για µικρότερα διαστήµατα θα πρέπει
να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε
κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να
µην αποτίθενται σε χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση.
 Να καταβρέχονται τα πλησίον του εργοταξίου δένδρα ώστε να
αποφευχθεί πιθανή δυσµενής εξέλιξη στην ανάπτυξη τους από την
εναπόθεση σκόνης στο φύλλωµά τους.
47) Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις
περιοχές του έργου.
48) Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το
Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).
Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως
έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται
χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην
περιοχή.
50) Κατά τη φάση κατασκευής να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της
παράσυρσης του αποτιθεµένου υλικού από τις βροχές. Να υπάρχει
πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα
επιχώµατα µέσω κατάλληλου συστήµατος χαλικόφιλτρου.
49)

Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων
εύφλεκτων µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης
καθώς και οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο
πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.
52) Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να
πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική
νοµοθεσία σχετικά µε τις εκποµπές θορύβου (αποφάσεις β.11,12) και
αέριων ρύπων (β.14 και β.13).
53) Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των
οχηµάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να
κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και
να γίνεται τακτικός καθαρισµός του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της
σε εγκεκριµένους χώρους.
51)

Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων
του εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής
ισχύος που ορίζεται µε την ΚΥΑ 37393/2028(ΦΕΚ 1418/Β/2003) όπως
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2-3-07(ΦΕΚ286/Β/2-3-2007) και
να φέρουν σήµανση CE όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη
ηχητικής θσχύος όπως προβλέπεται στην ως άνω ΚΥΑ
55) Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική
προειδοποίηση κατά την οπισθοκίνηση.
54)
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Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου
µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο.
57) Ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες,
στολές). Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα
τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη
λειτουργία των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση
του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Μετά το πέρας
των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον Ανάδοχο
στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες.
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να
αποµακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που
υπάρχει, απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα
υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων,
κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές
κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του Έργου.
58) Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση
των εργασιών.
59) Να προστατευτεί ο παρόδιος χώρος από την εγκατάσταση διαφηµιστικών
πινακίδων για να µην υποβαθµίζεται σε µεγάλο βαθµό η εικόνα του
τοπίου και να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.
56)

2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας:
60)

Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.

Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθµού δοχείων κατάλληλης
χωρητικότητας, τα οποία θα φέρουν σήµανση σχετικά µε την απόρριψη
απορριµµάτων και επισήµανση κινδύνου πυρκαϊάς σε κατάλληλα σηµεία
του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την απόθεση των
απορριµµάτων.
62) Να σχεδιασθεί σύστηµα συλλογής και διάθεσης των απορριµµάτων από το
σύνολο του Ιδρύµατος, των γραφείων και των εργαστηρίων. Απορρίµµατα
που µπορούν να ανακυκλωθούν (αλουµίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί,
χαρτόνι) να συλλέγονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα και να διατίθενται
για ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια
µέσω Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης.
63) Απορρίµµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα οποία υφίστανται αλλοίωση
(κρεατικά, γαλακτοκοµικά, φρούτα κλπ) να αποθηκεύονται σε κατάλληλο
και αποκλειστικό προς τούτο χώρο κατάψυξης και να µην παραµένουν
ποτέ σε ανοικτούς χώρους.
64) Να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα κατά την λειτουργία του εστιατορίου ώστε
στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων να µην
δηµιουργούνται
συνθήκες
ανάπτυξης
µικροοργανισµών
και
συγκέντρωσης εντόµων και τρωκτικών. Οι κάδοι να είναι πάντα κλειστοί
και στεγανοί.
65) Να αποφευχθεί η έκκληση στραγγισµάτων και οσµών στο χώρο
συγκέντρωσης των απορριµµάτων.
66) Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου, να αποθηκεύονται ευθύνη του
υπευθύνου της δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν
61)
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να αποµακρύνονται σε καθηµερινή βάση, από το απορριµµατοφόρο του
∆ήµου, για λόγους Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής.
67)

Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισµός κλπ, να διαχειρίζονται
από αδειοδοτηµένους φορείς προς ανακύκλωση.

Η διάθεση των όποιων επικινδύνων αποβλήτων που µπορούν να
προκύψουν (στερεών, υγρών, ελαίων κλπ) και που αναφέρονται στον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118 ΕΚ) να γίνεται
σύµφωνα µε τις β9 σχετικές ΚΥΑ
69) Να εφαρµόζεται το Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
70) Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιµοποιηµένων λαµπτήρων
φθορισµού σύµφωνα µε το Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) και τις β9 σχετικές
ΚΥΑ
71) Να εφαρµόζεται η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 για τη διαχείριση
των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών.
72) Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων που προσοµοιάζουν
µε τα οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειδοτηµένη
εταιρεία για τη συλλογή και µεταφορά αποβλήτων σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄1909), το Ν2939/2001 (Α΄179)
και το Ν4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν
73) Να τηρείται χρονολογικό αρχείο µε τις ποσότητες των αποβλήτων, τη
φύση, την προέλευση και ανάλογα µε την περίπτωση, τον προορισµό, τη
συχνότητα συλλογής και τον τρόπο µεταφοράς τους και σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Ν4042/12
68)

Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων
σε επιφανειακούς αποδέκτες.
75) Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να
διοχετεύονται σε σύστηµα στεγανών δεξαµενών και τα οποία να
συλλέγονται τακτικά από αδειδοτηµένο φορέα και να µεταφέρονται και να
διατίθενται
σε
αδειοδοτηµένες
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
βοθρολυµάτων. Τα δε παραστατικά εκκένωσης και διάθεσης να τηρούνται
σε σχετικό αρχείο.
76) Να γίνεται συλλογή των χρησιµοποιηµένων βρώσιµων ελαίων και να
διατίθενται σε αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις µε σκοπό την ενεργειακή ή
άλλη αξιοποίηση τους εφόσον υπάρχει δίκτυο συλλογής στην περιοχή.
77) Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους πλύσης τροφίµων και
συνοδευτικού εξοπλισµού να διέρχονται από φρεάτια λιποσυλλογής πριν
την τελική διαχείριση τους µαζί µετά αστικά υγρά απόβλητα. Η λάσπη από
τα φρεάτια λιποσυλλογής να αποµακρύνεται από αδειοδοτηµένο συλλέκτη
ή νόµιµο βυτιοφόρο και να διαχειρίζεται από αδειοδοτηµένη εταιρεία
διαχείρισης (ενδεικτικά Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων του οικείου
∆ήµου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης ιλύος κλπ) σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (1909/Β΄) και το Ν4042/2012
(24/Α΄) όπως εκάστοτε ισχύουν
78) Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της
περιοχής και ειδικότερα των οµβρίων µε την κατασκευή όλων των
απαιτούµενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα
πληµµυρών
74)
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Στην περίπτωση που δραστηριότητες χρησιµοποιούν κινητά µηχανήµατα
σε ανοιχτούς χώρους, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις
εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας, σχετικά µε την εκποµπή θορύβου
στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και
συγκεκριµένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισµού (ΕΚ)
219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
80) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την τήρηση του ανώτατου
επιτρεπόµενου ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του λοιπού εξοπλισµού
των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την ΚΥΑ Υ2/ΟΙΚ/15438/10-10-2011
(ΦΕΚ1346/Β/17-10-2001) και λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
81) Κλιµατιστικά µηχανήµατα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις
προδιαγραφές για την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους
χώρους σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/5-3-2003 και την
ΥΑ 13352/2635/ΦΕΚ 437/Β/16-7-1990 για την εναρµόνιση µε την οδηγία
86/594/ ΕΟΚ. Η τοποθέτησή τους να γίνει έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν
οι οχλήσεις στους περίοικους.
82) Τα µηχανήµατα που προκαλούν θόρυβο (γεννήτριες, αντλίες, συµπιεστές
κλπ) να ηχοµονωθούν κατάλληλα. Θα πρέπει να επιτευχθεί σωστή
κτιριακή ηχοµόνωση για την επίτευξη των ορίων του εκπεµπόµενου
θορύβου.
83) Μηχανήµατα
που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να
τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις / στηρίξεις
(ελαστοµερικές, ντίζες κλπ ή αν απαιτηθεί βάσει ειδικής µελέτης και σε
αποσβεστήρες κλπ) και όχι κατευθείαν πάνω στον φέροντα οργανισµό
της κατασκευής.
79)

Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων
(εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από
αδειούχο συντηρητή.
85) Η συντήρηση και ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήραλέβητα-καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και
µέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/2405-93) και Y.A. οικ. 189533/07-11-2011. Για κάθε εργασία συντήρησηςρύθµισης του συστήµατος θέρµανσης των χώρων να συµπληρώνεται και
να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν το προβλεπόµενο φύλλο
συντήρησης - ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο.
86) Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 107 του
Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να µην δηµιουργεί προβλήµατα στο
περιβάλλοντα χώρο.
87) Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιοµηχανικών
λεβήτων, ατµογεννητριών, ελαιοθέρµων και αεροθέρµων µε καύσιµο
µαζούτ, ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκποµπών που καθορίζονται
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως
ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
88) Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκποµπές
αερίων αποβλήτων σε συµφωνία µε τις β12 απαιτήσεις.
89) Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων από ειδικευµένο
προσωπικό. Τα µηχανήµατα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις
εκποµπές θορύβου (αποφάσεις β.11) και αέριων ρύπων (β.10).
90) Οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης (αίθουσες, θρανία, γραφεία, εξοπλισµός
84)
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εργαστηρίων, δάπεδα, καθίσµατα, προστατευτικά κιγκλιδώµατα,
στεγανοποίηση χώρου, περίφραξη, φωτισµός, χώροι προσωπικής
υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήµατα ασφαλείας, αντικεραυνική
προστασία, αντιολισθητικά δάπεδα, συστήµατα πυρανίχνευσης και
πυρόσβεσης, χρωµατισµοί, διάδροµοι, σκυρόδετες και µεταλλικές
κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση,
να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και
υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να
αντικαθίστανται άµεσα.
91) Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων
να µην χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση αντικειµένων και
µηχανηµάτων
92) Ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων να διαθέτει πλήρες και ικανό
αποχετευτικό σύστηµα απορροής οµβρίων ( το οποίο να αποτελείται από
επαρκή αριθµό κατάλληλων φρεατίων και σιφωνίων δαπέδου) και να
εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου και
των σωληνώσεων
93) Εντός του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιµα
απορροφητικά υλικά (άµµος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής
καυσίµων, λιπαντικών ή λοιπών επικινδύνων ουσιών να καλύπτεται άµεσα
από τα απορροφητικά υλικά. Στη συνέχεια το υλικό που διέρρευσε µαζί µε
το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε εταιρείες οι οποίες να διαθέτουν
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383) ό[πως εκάστοτε ισχύει.
94) Η στάση και στάθµευση των εξυπηρετούµενων οχηµάτων να γίνεται
αποκλειστικά εντός του χώρου της δραστηριότητας και όχι σε δηµόσιο
οδικό δίκτυο.
95) Από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας να µην προκαλείται
επιβάρυνση της ποιότητας της ατµόσφαιρας όπως καθορίζεται σύµφωνα µε
τις οριακές τιµές που δίνονται στις ΚΥΑ ΗΠ14122/549/Ε103/2011 (Β΄488)
και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (Β΄920) όπως εκάστοτε ισχύουν
96) Στην περίπτωση έργου ή δραστηριότητας που διαθέτει λέβητες θέρµανσης
νερού ή θέρµανσης κτιριακών εγκαταστάσεων
a) Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης που χρησιµοποιούν πετρέλαιο
θέρµανσης, κίνησης ή αέρια καύσιµα: Η λειτουργία των λεβήτων
παραγωγής ζεστού νερού και θέρµανσης του κτιρίου να είναι σύµφωνη
µε την ΥΑ 189533/2011 (Β΄2654) όπως εκάστοτε ισχύει, και να
πραγµατοποιούνται µετρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται
οι οριακές τιµές στα καυσαέρια σχετικά µε τις εξής παραµέτρους:
απώλειες θερµότητας CO,NOx, O2, δείκτης αιθάλης. Η συντήρηση της
εγκατάστασης του συστήµατος να γίνεται µια φορά ετησίως για τις
εγκαταστάσεις θέρµανσης των κτιρίων και µια φορά ανά εξάµηνο για
τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού ή ατµού και να λαµβάνεται
φύλλο συντήρησης
b) ∆εν επιτρέπεται η χρήση βαρέως πετρελαίου (µαζούτ) στις
εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού και χώρων
97) Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισµού
ψύξεως ή κλιµατισµού οι οποίες περιέχουν ελεγχόµενες ουσίες µε φορτίο
ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (Β΄ 1827) όπως εκάστοτε ισχύει, και να
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υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το ∆ελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης
Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, να εφαρµόζονται κατά το
δυνατό πρακτικές για την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών
συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά:
 Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής µονάδας αερισµού/κλιµατισµού,
να πραγµατοποιηθεί κατάλληλος σχεδιασµός και λειτουργία του
συστήµατος αερισµού/ εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο
λαµβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον αριθµό ατόµων σε κάθε
χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση
προγράµµατος τακτικής συντήρησης και καθαρισµού των φίλτρων της
κεντρικής µονάδας αερισµού όπως και των τοπικών στοµίων και
προγράµµατος ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήµατος
 Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήµατος αερισµού σε χώρους µε
ρυπαντικό φορτίο ή οσµές (για παράδειγµα χώροι στάθµευσης,
κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, κλπ)
 Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισµού των
τοπικών κλιµατιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν
 Χρήση
κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και
καθαριστικών προϊόντων που παρουσιάζουν χαµηλές εκποµπές
Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ)
99) Να προτιµηθούν φυτά προσαρµοσµένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές
µικροκλιµατικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες
διαθεσιµότητας νερού
100) Να εφαρµόζονται πρακτικές χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (ΥΑ
85167/820/2000 Β΄/477) ΥΑ 125347/568/2004 (Β΄142) όπως εκάστοτε
ισχύουν
101) Η χρήση λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων να περιοριστεί στις απολύτων
απαραίτητες και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (Πχ να
αποφεύγεται κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί
άνεµοι)
102) Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό µε οργανικά
λιπάσµατα
103) Ο περιορισµός των ζιζανίων όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του
έργου, να γίνεται µόνο µε µηχανικά µέσα ή µε τη χρήση εγκεκριµένων
βιολογικών βιοαποδοµήσιµων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση
ζιζανιοκτόνων χηµικών παρασκευασµάτων
104) Να εφαρµόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη
µείωση κατά το δυνατό των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων ύδατος κατά
την άρδευση µε εφαρµογή κατάλληλων µέτρων όπως:
 Πραγµατοποίηση άρδευσης µε σταλακτοφόρους σωλήνες
 Ορθολογικός προγραµµατισµός αρδεύσεων (πχ η άρδευση του
πράσινου να πραγµατοποιείται αργά το απόγευµα ή τη νύχτα ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της εξάτµισης κλπ
 Αξιοποίηση δικτύου οµβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των
ελεύθερων υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά
δυνατό
105) Στις εγκαταστάσεις του έργου να εγκατασταθεί το σύνολο των
απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) καθώς
και αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές, τα οποία
98)
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να διαθέτουν την σχετική Έγκριση της αρµόδιας Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
106) Να καθαρίζονται τόσο εντός όσο και εκτός και περιµετρικά του χώρου οι
εγκαταστάσεις από σκουπίδια και ξερά χόρτα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή
κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
107) Να

ληφθεί µέριµνα για την εφαρµογή προγράµµατος εξοικονόµησης
νερού (π.χ. ελεγχόµενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρµογή
συστηµάτων στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση
νερού όπου είναι εφικτό κλπ)
108) Να ληφθεί µέριµνα για την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των
Η/Μ εγκαταστάσεων µε συστήµατα αύξησης του βαθµού απόδοσης και
µείωσης ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαµπτήρων υψηλής
αποδοτικότητας και µεγάλης διάρκειας ζωής, κλπ.
109) Εφόσον η υδροδότηση γίνεται από γεώτρηση, ο φορέας του έργου ή της
δραστηριότητας να εφοδιασθεί µε την απαιτούµενη άδεια χρήσης νερού από
τη δ/νση υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και να τηρεί του
όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 43504/2005 (Β΄1784) όπως εκάστοτε ισχύει
110) Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου ή της
δραστηριότητας και να επιδιορθώνεται άµεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό
προς την αποφυγή απωλειών νερού
111) Ο σχεδιασµός η κατασκευή και η λειτουργία των κτιριακών
εγκαταστάσεων του έργου να πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη
κατ’ελάχιστο τις απαιτήσεις του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆6/Β/οικ5825/2010 (Β΄ 407) και τις
σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρµογής όπως εκάστοτε ισχύουν,
ο οποίος στοχεύει στην µείωση της κατανάλωσης συµβατικής ενέργειας για
θέρµανση , ψύξη , κλιµατισµό, φωτισµό κλαι παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης µε την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους
εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µέσω του
ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασµού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά
αποδοτικών δοµικών υλικών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και
θερµότητας. Στο σχεδιασµό του κτιρίου θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
κατέλάχιστο οι κάτωθι παράµετροι:
 Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισµός του κτιρίου για τη
µέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιµατικών συνθηκών
 ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του µικροκλίµατος
 Κατάλληλος σχεδιασµός και χωροθέτηση των ανοιγµάτων ανά
προσανατολισµό ανάλογα µε τις απαιτήσεις ηλιασµο, φυσικό
φωτισµού και αερισµού
 Ενσωµάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών
Συστηµάτων όπως νότια ανοίγµατα, τοίχος µάζας , θερµοκήπιο κλπ
 Ηλιοπροστασία
 Εξασφάλιση οπτικής άνεσης µέσω τεχνικών και συστηµάτων φυσικού
φωτισµού
 Να εφαρµόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας
όπως ενδεικτικά χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των
αναγκών σε θερµό νερό, χρήση λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας
κλπ
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112) Ο

φωτισµός του χώρου να είναι ειδικά προσανατολισµένος ώστε να
περιορίζεται η διάχυση του εντός του.
113) Οι κάθε τύπου µετασχηµατιστές να είναι εγκατεστηµένοι εντός κατάλληλης
ελαιολεκάνης (λεκάνης ασφαλείας) ώστε σε περίπτωση σταδιακής
διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωµάτων τους το περιεχόµενο
διηλεκτρικό έλαια να συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και µην
διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης
ασφαλείας ‘έκαστου Μετασχηµατιστή να είναι ίσος µε τον όγκο των
περιεχοµένων σε αυτόν δηλεκτρικών ελαίων προσαυξηµένος κατά 15%
114) Στους µετασχηµατιστές, πυκνωτές-συσκευές συνφ κλπ απαγορεύεται η
χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωµένα
διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωµένατριφαινύλια (PCTs)
115) Ο Υποσταθµός ανύψωσης Τάσης (ή οι Υποσταθµοί, ανάλογα µε την
περίπτωση) του έργου να διαθέτει κατάλληλου ύψους περιµετρική
περίφραξη, µε ασφαλιζόµενη είσοδο, προκειµένου να αποτρέπεται η
πρόσβαση αναρµόδιων ατόµων καθώς και ζώων στον χώρο αυτό
116) Όσον αφορά στα επίπεδα εκποµπής ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων
από τον Υποσταθµό ανύψωσης τάσης (ή τους Υποσταθµούς, ανάλογα µε
την περίπτωση) του έργου να τηρούνται τα οριζόµενα την ΚΥΑ
3060(ΦΟΡ)238/2002 (Β΄512) όπως εκάστοτε ισχύει
117) Η

επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε
Φεβρουάριο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ.
149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που επιβάλλεται να
ληφθούν και προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η βελτίωση της υφιστάµενης οδού θα πρέπει να γίνει µόνο µε την
προϋπόθεση της µη αλλοίωσης της απορροφητικότητας των εδαφών (πχ µε
χρήση πορωδών διαπερατών υλικών, διάτρητων κυβολίθων κλπ), ώστε να
µην υπάρχουν πληµµυρικά φαινόµενα κατάντη της περιοχής. Συγχρόνως θα
πρέπει ο προτεινόµενος εκσυγχρονισµός του να είναι µέσο ενίσχυσης της
πρόσβασης οχηµάτων πυρόσβεσης και η λοιπή χρήση του να περιορίζεται
αποκλειστικά και µόνο, στην απολύτως αναγκαία και υπέρ της ασφαλείας,
µετακίνηση των µαθητών του ιδρύµατος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ
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