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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 21/2015
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 8ο
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
λειτουργία του υπόγειου υφιστάµενου Σταθµού Αυτοκινήτων µικτής χρήσης
µεγάλου µεγέθους µε την επωνυµία ALPHA ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΙ Α.Ε. επί της Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη στο Παλαιό Φάληρο.
∆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, 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, Καράµπελας Κωνσταντίνος,
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. 209371/14/11-12-2014 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
λειτουργία του υπόγειου υφιστάµενου Σταθµού Αυτοκινήτων µικτής χρήσης
µεγάλου µεγέθους µε την επωνυµία ALPHA ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΙ Α.Ε. επί της Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη στο Παλαιό
Φάληρο, 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. 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
4. 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>>
5. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
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6. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04)
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
7. 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)
8. 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”.
9. 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).
10. Θόρυβος: Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα
προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.
11. 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.
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν
και να εφαρµόζονται:
Γενικοί όροι
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο
και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις
εκτέλεσης του έργου µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών.
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2. Ο κύριος του έργου οφείλει για την 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
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).
4. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων από
τον κύριο του έργου και της δραστηριότητας κατά τη λειτουργία του έργου
ως ενιαίου κτιριακού συγκροτήµατος.
5. 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.
6. Το έργο να διαθέτει τις κατ’ελάχιστο απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης
οχηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
7. Οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων να κατασκευάζονται και λειτουργούν
µε βάση τις απαιτήσεις του Π∆ 455/1976 (ΦΕΚ169/Α) όπως εκάστοτε
ισχύει.
8. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων και των χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια,
εµπόδια πεζοδροµίου, ράµπες κλπ) και υγιεινής.
9. Να συνταχθεί και να υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία κυκλοφοριακή
µελέτη σύνδεσης της δραστηριότητας, µετά του εξυπηρετούντος σταθµού
οχηµάτων, µε το υπάρχον οδικό δίκτυο.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Να ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε διαρροή
τοξικών ουσιών τόσο εντός όσο και εκτός του κέντρου.
14. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας
(πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς
σε παρακείµενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου απαιτείται.
15. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
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Θόρυβος – ∆ονήσεις
16. 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 (ΦΕΚ266/Β/03) και την ΥΑ
13352/2635 (ΦΕΚ437/Β/90) για την εναρµόνιση µε την οδηγία 86/594/
ΕΟΚ. Η τοποθέτησή τους να γίνει έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι
οχλήσεις στους περίοικους.
17. 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. Ο θόρυβος του µηχανολογικού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας να µην υπερβαίνει τα όρια του Π∆
1180/81 (ΦΕΚ293/Α) όπως εκάστοτε ισχύει, µετρούµενος στα όρια του
οικοπέδου.
18. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου
(πχ χλοοκοπτικές µηχανές, µηχανές ξακρίσµατος χλοοτάπητα κλπ) για τη
συντήρηση φυτών και πρασίνου να φέρουν σήµανση CE, όπου να
αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται
στις υπ’αριθµ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ/Β/286) κοινές υπουργικές
αποφάσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.
19. Μηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να
τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις / στηρίξεις.
Αέριοι ρύποι
20. Απαιτείται η χορήγηση έγκρισης µελέτης εγκατάστασης του συστήµατος
εξαερισµού από την αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
Ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθµού αυτ/των να
είναι τουλάχιστον 4 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες
µέτρησης µονοξειδίου του άνθρακα.
21. Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στοµίων των
αεραγωγών εξαερισµού του χώρου ώστε να αποφευχθεί η όχληση των
περιοίκων.
22. Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ293/Α) για τις εκποµπές
αερίων αποβλήτων σε συµφωνία µε τις β11 απαιτήσεις.
Υγρά απόβλητα
23. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων
σε επιφανειακούς αποδέκτες.
24. 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 (ΦΕΚ64Α/04).
25. Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να
διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης.
Νερό - Ενέργεια
26. Να ληφθεί µέριµνα για την εφαρµογή προγράµµατος εξοικονόµησης
νερού (π.χ. ελεγχόµενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρµογή
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συστηµάτων στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση
νερού όπου είναι εφικτό κλπ)
27. Αξιοποίηση δικτύου οµβρίων υδάτων και ανακύκλωσης νερού των
ελεύθερων υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά
δυνατό.
28. 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.
Στερεά απόβλητα – Απορρίµµατα
29. Έως ότου ανανεωθεί η έγκριση των όρων του συγκροτήµατος, να
σχεδιασθεί σύστηµα συλλογής και διάθεσης των απορριµµάτων από το
σύνολο των καταστηµάτων και των γραφείων του συγκροτήµατος.
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.
30. Τα στερεά σύµµεικτα απόβλητα, να αποθηκεύονται ευθύνη του
υπευθύνου της δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν
να αποµακρύνονται σε καθηµερινή βάση, από το απορριµµατοφόρο του
∆ήµου, για λόγους Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής.
31. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισµός κλπ, να διαχειρίζονται
από αδειοδοτηµένους φορείς προς ανακύκλωση.
32. 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,
33. 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 άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην υπ αριθµ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ383/Β) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
34. 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.
35. Να εφαρµόζεται το Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ82/Β/04) για τη διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
36. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιµοποιηµένων λαµπτήρων
φθορισµού και λοιπών τοξικών υλών σύµφωνα µε τη β4 και β8 ΚΥΑ
Λοιποί όροι
37. Ο φωτισµός του χώρου να είναι ειδικά προσανατολισµένος ώστε να
περιορίζεται η διάχυση του εντός του.
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38. 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.10) και αέριων ρύπων (β.11).
39. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων µόνιµων ή
περιοδικών στο χώρο της δραστηριότητας οι οποίες αποσπούν την
προσοχή κατά την οδήγηση ή/και περιορίζουν την ορατότητα κατά την
κυκλοφορία πεζών/οχηµάτων.
40. 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.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ
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