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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 61/2015
Σήµερα 5/03/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 43427/27-2-2015
πρόσκλησης και της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 43917/2-3-2015 ορθής επανάληψης αυτής του
Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 27-02-2015 και 2-3-2015
αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 3ο Η∆
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση
ιδιωτικού ελικοδροµίου της εταιρείας «AIR LIFT Α.Ε.», επί της οδού Μεγαρίδος 124 στην
Περιοχή Μαύρη Ώρα του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση
του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος,
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης
(Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα,
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη
Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας
Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα,
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης),
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μουλιανάκης
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος,
Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος
Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα,
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης,
Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, ΤασούληΓεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης,
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ.κ. Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Γιάµαλη
Αναστασία, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
Ζαφειρίου Ελένη, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κωστόπουλος
Νικόλαος, Λεβέντη Αγγελική, Μαντούβαλος Πέτρος, Μοίρας Ιωάννης, Νικηταρά Φωτεινή,
Ροκοφύλλου Άννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σκληβανίτη
Ελένη και Καπελούζου Σταυρούλα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο
Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο
Αθανάσιο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν
102272/14/9-2-2015 εισήγηση της
πρόσκληση.

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αναγνωστόπουλο
του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ' αριθµ. πρωτ.
∆/νσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει σταλεί µε την
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
εγκατάσταση ιδιωτικού ελικοδροµίου της εταιρείας «AIR LIFT Α.Ε.», επί της οδού
Μεγαρίδος 124 στην Περιοχή Μαύρη Ώρα του ∆ήµου Ασπροπύργου 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:
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/11 (ΦΕΚ
488/Β/30.3.11)
- Αιθάλη - ∆ιοξ. Του Άνθρακα: ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β΄/15-04-1993)
ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β΄/06-05-1993)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06)
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση
κατασκευής και λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων:
ΘΟΡΥΒΟΣ - ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 και στις
λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
2. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να εδράζονται σε
ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις και να µονώνονται κατάλληλα για
την αποφυγή οχλήσεως.
3. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά µέτρα ούτως
ώστε η στάθµη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆.
1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου τηρώντας τις ώρες κοινής ησυχίας, και
γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
4. Να εφαρµοστεί περιοδική (δύο φορές τον χρόνο) παρακολούθηση, µε µέτρηση
και έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που
διέπονται από την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η εφαρµογή
των παρακάτω προγραµµάτων:
 Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.
 Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ακουστικού Θορύβου.
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
5. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από λειτουργικές διαρροές να
αντιµετωπίζονται ως επικίνδυνα, να αποµακρύνονται από αδειοδοτηµένες εταιρείες
διαχείρισης και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε την ΚΥΑ
13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από Υ.Α. 8668/07 -
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ΦΕΚ187/Β/2.3.07) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων». Να υπογραφεί σχετική σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης.
6. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια να συλλέγονται σε
κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, να µην
διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε
τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή
σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε το
Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να
συµπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης Α.Λ.Ε., σύµφωνα µε τα παραρτήµατα ∆ και Ε
του Π.∆. 82/2004.
7. Σε περίπτωση διαρροής ορυκτελαίων από βυτιοφόρα οχήµατα ή από την εν
γένει λειτουργία της εγκατάστασης, να γίνει χρήση πριονιδίου για την απορρόφηση και
µη επέκταση αυτής. Το πριονίδι στην συνέχεια να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο.
8. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε
ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
9. Σε περίπτωση διαρροής υγρών κατά την παραγωγική διαδικασία αυτά να
µαζεύονται άµεσα και να µη ξεπλένονται και να µην οδηγούνται στο αποχετευτικό
δίκτυο.
10. Για τα υπόλοιπα υγρά λύµατα της δραστηριότητα (πλύσεις δαπέδων, κλπ.) να
δηµιουργηθεί ξεχωριστό δικτύου σωληνώσεων το οποίο θα καταλήγει σε ξεχωριστή
στεγανή δεξαµενή µε κατάλληλο σύστηµα ελαιολασποσυλκλέκτη. Το περιεχόµενο του
ελαιολασποσυλκλέκτη και της στεγανής δεξαµενής να παραλαµβάνονται από εταιρεία
διαχείρισης επικινδύνων κρατώντας τα απαραίτητα παραστατικά.
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
11. Τα στερεά απόβλητα µη αστικού τύπου που προκύπτουν από την
δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη
και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες
υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα να δίνονται για
ανακύκλωση/διαχείριση σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες και τα υπόλοιπα να
αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος αποκοµιδής του ∆ήµου. Να
τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.
12. Οι συσκευασίες των χηµικών επικίνδυνων ουσιών, [θα πρέπει να γίνει
αντιστοίχηση των χηµικών ουσιών µε κωδικούς ΕΚΑ σύµφωνα µε την ΚΥΑ για τα
επικίνδυνα απόβλητα - ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06), όπως
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 - (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] που δε δύναται να
επαναχρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα από
ειδικές αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων.
13. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να
συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν.
2939/01 (όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α.
9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία
αποστολής.
14. Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του
συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των
αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου,
ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ηµεροµηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του
φορέα που τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.
4

15. Τα στουπιά, πανιά, κλπ. ρυπασµένα µε απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.),
ορυκτέλαια και λοιπές πρώτες ύλες (επικίνδυνες) που προκύπτουν από τη χρήση –
συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται και να παραδίδονται µαζί µε τα άδεια
δοχεία ορυκτελαίων σε αδειδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004
(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας σχετικά παραστατικά.
16. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) [όπως τροποποιήθηκε από Ν.
4042/2012 - ΦΕΚ 24/Α/2012].
17. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων (πλαστικές,
µεταλλικές, χαρτοκιβώτια κλπ.) να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι
συµβεβληµένος µε το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών ΄΄ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.΄΄
(Υ.Α 105857, ΦΕΚ 391/Β/04-04-2003), ΄Έγκριση του συλλογικού συστήµατος
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών………….∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε΄΄.
18. Απαγορεύεται η ρίψη µπαζών ή άλλων στερεών αποβλήτων τόσο στο
παρακείµενο ρέµα όσο και σε οποιοδήποτε χώρο εντός ή εκτός της δραστηριότητας.
19. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε
στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ
328Β/1993).
20. Για τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στο Ν. 2939/01 (όπως τροποποιήθηκε
από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07) περί
εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια συνεργασίας µε τα
αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα.
21. Τυχών παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά να πωλούνται σε ειδικές επιχειρήσεις
οι οποίες να ανήκουν στα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Σ.Ε.∆.) των Οχηµάτων
στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του Π.∆.116/5-3-2004(ΦΕΚ
81Α'/2004).
22. Οι συσσωρευτές να παραδίδονται σε νόµιµα αδειδοτηµένες εταιρείες
διαχείρισης σύµφωνα µε το Π.∆. 115/04 (ΦΕΚ 80/05-03-04). Να τηρείται βιβλίο
διακίνησης συσσωρευτών.
23. Τα µεταχειρισµένα ελαστικά να αποθηκεύονται και να παραδίδονται σε
εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Ελαστικών ή σε νόµιµο συλλέκτη,
κρατώντας σχετικά παραστατικά βάσει της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β).
24. Η µεταφορά των στερεών αποβλήτων (επικινδύνων και µη) να γίνεται από
εταιρείες που διαθέτουν σχετική άδεια συλλογής και µεταφοράς.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
25. Ο χώρος του ελικοδροµίου να διαθέτει κατάλληλη περίφραξη και είναι
τοποθετηµένες πινακίδες προειδοποίησης για την ύπαρξη και λειτουργία του.
26. Τα ελικόπτερα που επιχειρούν από το ελικοδρόµιο να πετούν σε κάθε
περίπτωση σύµφωνα µε τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και να ακολουθούν τις
VFR διαδροµές και ύψη εντός της ΤΜΑ Αθηνών όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο
Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (Α.Ε.Π.).
27. Να ληφθεί µέριµνα για τις εγκαταστάσεις ραδιοβοηθήµατος
28. Να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην δηµιουργηθούν και να µην δηµιουργούνται
αντικείµενα που να διαπερνούν τα επίπεδα προσέγγισης και αποµάκρυνσης.
29. Αναφορικά µε τις δεξαµενές καυσίµων:
α) Να ληφθεί και να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή διαρροών κ΄ ρύπανσης
και αποκλεισµού διήθησης καυσίµου δια µέσου εδάφους.
β) Να λαµβάνονται και να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας
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γ) Να ληφθεί και να λαµβάνεται συνεχώς µέριµνα για επαρκή πυροπροστασία
τους.
30. Να χορηγηθεί Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Χώρου (εγκεκριµένο από το
∆ιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας). Μετά την χορήγηση του ως άνω
πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να ενηµερώνει τη ∆/νση Αερολιµένων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για κάθε τυχόν αλλαγή του περιβάλλοντος χώρου
του ελικοδροµίου η οποία θα µπορούσε να επιφέρει τη µείωση των επιχειρησιακών
δεδοµένων του ελικοδροµίου.
31. Να τηρείται εγχειρίδιο λειτουργίας ελικοδροµίου. Στο εγχειρίδιο λειτουργίας
ελικοδροµίου θα πρέπει να περιέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο
ελικοδρόµιο καθώς και οδηγίες που είναι απαραίτητες στο προσωπικό του για οµαλή και
ασφαλή λειτουργία του. Στο εγχειρίδιο λειτουργίας του ελικοδροµίου θα πρέπει να
περιλαµβάνονται τουλάχιστον, τα κάτωθι:
• η οργανωτική δοµή του φορέα διαχείρισης και ο προβλεπόµενος αριθµός του
προσωπικού του, τα στοιχεία του υπευθύνου για την καθηµερινή λειτουργία του, του
υπεύθυνου συντήρησής του, του υπευθύνου πυρασφάλειας, τα στοιχεία του λοιπού
ανώτερου προσωπικού του, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της µεταξύ τους
αναπλήρωσης
• τα επιχειρησιακά δεδοµένα και φυσικά χαρακτηριστικά του ελικοδροµίου
• οι υποδοµές και ο εξοπλισµός του για την λειτουργία και την ασφάλεια του
• το µέγιστο µήκος και κατηγορία του ελικοπτέρου που µπορεί να χρησιµοποιήσει
το ελικοδρόµιο
• η κατηγορία πυρασφάλειας και οι διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης
• οι τυχόν χρονικοί και περιβαλλοντικοί περιορισµοί ως και οι ειδικοί όροι τεχνικής
εκµετάλλευσης
• το
είδος
της
παρεχόµενης
εξυπηρέτησης
εναέριας
κυκλοφορίας,
συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών για τον συντονισµό της εναέριας κυκλοφορίας µε
παραπλήσια αεροδρόµια ή ελικοδρόµια
• οι διαδικασίες έκδοσης και παροχής αεροναυτικών πληροφοριών για την
επιχειρησιακή κατάσταση του
• οι διαδικασίες που αφορούν στην διακίνηση, αποθήκευση και ανεφοδιασµό
καυσίµων
• οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τους προγραµµατισµένους και έκτακτους
ελέγχους του ελικοδροµίου
• οι διαδικασίες διαχείρισης επικίνδυνων υλικών
• οι διαδικασίες και το πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού του
• τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 στο οποίο απεικονίζονται οι πάσης
φύσεως εγκαταστάσεις εντός του ελικοδροµίου, το δάπεδο, η ζώνη ασφαλείας, τα
επίπεδα προσέγγισης του ελικοδροµίου και τα σχετικά αζιµούθια, σηµάνσεις, φωτισµοί
και η θέση κάθε εξοπλισµού.
32. Το ελικοδρόµιο επιτάσσεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
33. Το ελικοδρόµιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών
όπως θεοµηνίες ή αεροδιακοµιδές ασθενών από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και
αρχές, χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
34. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση
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συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο
σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
35. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε
Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία
µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο
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.
36. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών
µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και
προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής
εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών,
υγρών. Το µείγµα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα
και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή.
37. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων,
επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.
38. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός
απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων,
όπως λιµνάζοντα νερά κλπ.
39. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για πάσης
φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και µηχανηµάτων
παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε
στεγανές επιφάνειες.
40. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων
(και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
41. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων
(µάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια
της παραγωγικής διαδικασίας.
42. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων.
43. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και
αποφυγής οχλήσεων.
44. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα και Πρωτούλης Ιωάννης.
Λευκό δήλωσε η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Κουτσούµπα ∆έσποινα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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