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Σήµερα 30/8/2016, ηµέρα Τρίτη 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. 156610/24-8-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από
26-8-2016 ορθής επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα, στις 24-8-2016
και 26-8-2016 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 12ο Η.∆.
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη
λειτουργία του έργου: «Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας», στο ∆ήµο Παλλήνης.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) 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 κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Βασιλείου
Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα,
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος,
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία,
Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά
Νικολέττα, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος
(Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος,
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα),
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά
Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης
Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης,
Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα),
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης) και Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη,
Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα,
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος
Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πατσαβός
Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Τζήµερος
Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα
Ιωάννα, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Ζαλοκώστα Ευανθία-Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθ.
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’
αριθµ. πρωτ. 49671/05-7-2016 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της 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
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Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/411-2011).
3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002)
και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος»
4. Την υπ’ αριθµ. οικ. 177070/10-09-2014 (ΦΕΚ 2542/τ’Β/24-09-14) απόφαση
ανάθεσης - µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφερειάρχη Αττικής στους
Αντιπεριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/Β/28-11-2014 της
Περιφερειάρχη 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,
σχετικά µε την Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/219-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί.
7. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά µε την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε
δηµιουργία 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 µε αριθµό Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) “Κατάταξη
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.
3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ κ.ά. (Α’91)” και
την ΥΑ:1958/13-01-2012 (ΦΕΚ21/Β).
10. 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”.
11. Την ΚΥΑ µε αριθµό Η.Π.: 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03)
“∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο
4 του Ν. 1650/86 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.
3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ
…και άλλες διατάξεις (Α’91)” και συγκεκριµένα το άρθρο 14 αυτής.
12. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γεν. ∆/νση
Περιβάλλοντος.
13. Την ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί καθορισµού τρόπου
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.».
14. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση στερεών αποβλήτων».
15. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισµοί για
την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων
ουσιών».
16. 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
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οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συµβουλίου της 12ης
∆εκεµβρίου 1991.
17. Την Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
18. Την Π.∆ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995
κοινής υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995
κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και
Συσσωρευτών»
19. Την Π.∆ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά µε
τον περιορισµό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου
2003»
20. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού
Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».
21. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού
συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.∆.- Ανακύκλωση».
22. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων
αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών,
πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
23. Την ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε
τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού’.
24. Το N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008): ‘Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010).
25. Την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ 13727/727/03 (ΦΕΚ1087Β/5-08-03) περί ‘Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα….’. όπως ισχύει µετά
την ΥΑ3137/191/Φ15/4-4-2012 (ΦΕΚ10488/4-4-2012).
26. Τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων
και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011).
27. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε µε τον
Ν.2040/1992 (ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το
Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και
δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
28. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των
υδάτων – εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
29. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «∆ιατήρησης της
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βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998
(ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον «Καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας
πανίδας
και
χλωρίδας»,
όπως
τροποποιήθηκε
µε
την
ΚΥΑ
14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008).
30. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
31. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 46383/08-03-2016 διαβιβαστικό του Τµήµατος Συλλογικών
Οργάνων και Επιτροπών της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού της
Περιφέρειας Αττικής (δικό µας αρ. πρωτ. 49671/11-3-2016) σχετικά µε τη ΜΠΕ
του έργου του θέµατος µε συνηµµένα: α) την µε αρ. πρωτ. 46247/8-3-2016
αποστολή ανακοίνωσης για δηµοσίευση και ενηµέρωση κοινού, β) το αρ. πρωτ.
οικ. 101406/24-02-2016 διαβιβαστικό φακέλου ΜΠΕ από τη ∆ιεύθυνση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και γ) την από Ιανουαρίου 2016 ΜΠΕ
του έργου του θέµατος και αλληλογραφία µε υπηρεσίες, φωτογραφική
τεκµηρίωση κ.λπ.
32. Την αρ. πρωτ. 9543/21-03-2016 αίτηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Παλλήνης (δικό µας αρ. πρωτ. 54833/21-3-2016) για χορήγηση
αντιγράφου της ΜΠΕ και την αποστολή της µελέτης σε ψηφιακή µορφή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
33. Τα µε αρ. πρωτ. 104502/1-6-2016 και 115564/16-6-2016 διαβιβαστικά
συµπληρωµατικών στοιχείων σχετικά µε την κυκλοφοριακή σύνδεση του
Εκθεσιακού Κέντρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
34. Το γεγονός ότι µέχρι την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις
ενδιαφερόµενου κοινού στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης.
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (31)
σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία του
Εκθεσιακού Κέντρου Ανθούσας στο ∆ήµο Παλλήνης. Αντικείµενο της
παρούσας µελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
από τη λειτουργία του έργου.
Η µελέτη η οποία απεστάλη από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και
Επιτροπών της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού της Περιφέρειας Αττικής, για
την έκφραση απόψεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία και αφορά στο έργο του θέµατος
και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (31) σχετική διαβιβασθείσα µελέτη µετά
σχεδιαγραµµάτων, χαρτών και φωτογραφιών για την έκφραση απόψεών µας,
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του έργου: «Εκθεσιακό
Κέντρο Ανθούσας», στο ∆ήµο Παλλήνης.
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1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στόχος του προτεινόµενου έργου είναι η επαναλειτουργία ενός εκθεσιακού
κέντρου, εντός υφιστάµενου κτιρίου µε σκοπό την φιλοξενία εκθεσιακών
δραστηριοτήτων, τονώνοντας έτσι την οικονοµία και την απασχόληση σε τοπικό και
όχι µόνο επίπεδο. Το εκθεσιακό κέντρο δίδεται προς αξιοποίηση σε εξειδικευµένη
εταιρεία διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων (τον διοργανωτή) η οποία και
αναλαµβάνει την διεξαγωγή ειδικών, κλαδικών και γενικών εµπορικών εκθέσεων µε
αντικείµενο την προβολή βιοµηχανικών, γεωργικών, χειροτεχνικών κ.λπ.
προϊόντων και υπηρεσιών (µε εξαίρεση τις εκθέσεις εικαστικών τεχνών).
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου και η πρόταση συγκεκριµένων
περιβαλλοντικών όρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
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 και ισχύει, το
έργο κατατάσσεται στην Οµάδα 6η: «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής
ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» και είδος έργου α/α 21:
«Εκθεσιακά κέντρα (στεγασµένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)», µε κατάταξη
στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α1, διότι η συνολική έκθεση του Συνεδριακού
Κέντρου είναι Ε = 31.688,46 τ.µ. > 30.000,00 τ.µ.
3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριος Έργου: ARCANIA BETA PROPERTIES A.E.
∆ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 37Α (GOLDEN HALL)
Είδος επιχείρησης: Επενδυτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης ακινήτων
Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας: κ. Α. Βατούγιος

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ
Το ακίνητο «Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας», το οποίο λειτουργούσε ως “Expo
Athens” µέχρι τον Μάρτιο του 2012, βρίσκεται στην Ανθούσα, στην έξοδο 14 της
Αττικής Οδού και περιβάλλεται από την Λ. Ανθούσας, την Λ. Ντραφίου και την οδό
Αθηνών, παράδροµο της Αττικής οδού, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

6

Εικόνα 4.1: Θέση Εκθεσιακού Κέντρου Ανθούσας

4.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο είναι εκτός σχεδίου πόλης και εκτός
ορίων οικισµών, ενώ διαθέτει εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, το Γ.Π.Σ. της
Κοινότητας Ανθούσας (Ν. Αττικής) (ΦΕΚ 1183/∆/11.12.1987, όπως τροποποιήθηκε
µε το ΦΕΚ 1175/∆/02.11.2005). Επίσης, εµπίπτει εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
του Ν. Αττικής, που εγκρίθηκε µε το από 22.6.1983 Π.∆. (ΦΕΚ 284/∆/1983). Με
βάση το Π.∆. (ΦΕΚ 199/∆/2003) στην εν λόγω περιοχή καθορίζονται χρήσεις γης
και όροι και περιορισµοί δόµησης που αντιστοιχούν στο στοιχείο Ι - Ζώνη
χονδρεµπορίου. Βάσει του Ν. 4269/2014, όσον αφορά στις περιοχές Χονδρικού
Εµπορίου, στις οποίες ανήκει και η περιοχή του Εκθεσιακού Κέντρου Ανθούσας,
επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:
• Αποθήκευση (κτίρια − γήπεδα)
• Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης
• Στάθµευση οχηµάτων και σκαφών αναψυχής (κτίρια − γήπεδα) χωρίς περιορισµό
είδους και βάρους
• Πρατήρια υγρών καυσίµων, υγραερίου, φυσικού αερίου
• Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων
• Σταθµοί µετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
• Ελικοδρόµιο
• Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
• Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ − ΚΤΕΟ)
• Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων
• Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων
• Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)
• Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων
• Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων
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• Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχηµάτων − αυτοκινήτων,
µεγάλων και βαρέων οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων, αγροτικών µηχανηµάτων,
σκαφών αναψυχής
• Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές,
πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, εµπορικές εκθέσεις, καταστήµατα χονδρικού
εµπορίου
• Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης – αναψυχής, µόνο υπό την
προϋπόθεση ότι αποτελεί τµήµα των εγκαταστάσεων χονδρικού εµπορίου ή
εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζοµένων και των επισκεπτών σε αυτές.
4.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το υπό µελέτη εκθεσιακό κέντρο µε την επωνυµία «Expo Athens» διέθετε
άδεια καταλληλότητας και λειτουργούσε από το 2003 για την διοργάνωση
εµπορικών εκθέσεων από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΡΟΤΑ ΕΠΕ» έως και το
2011 όπου και ανανεώθηκε η άδεια καταλληλότητας από τον ∆ήµο Παλλήνης. Από
το έτος 2012 που αποχώρησε η εταιρεία ΡΟΤΑ ΕΠΕ και µετά, το εκθεσιακό κέντρο
δεν έχει διοργανώσει ξανά άλλη εµπορική έκθεση µέχρι και σήµερα.
Για το υφιστάµενο εκθεσιακό κέντρο έχουν εκδοθεί οι κάτωθι οικοδοµικές
άδειες:
• Οι υπ’ αριθµ. 1350/2002, 1423/2003, 472/2004, 695/2007 και 1718/2008 που
έχουν εκδοθεί από ∆/νση Πολεοδοµίας Παλλήνης.
• Η υπ’ αριθµ. 62/2015 άδεια δόµησης για την κατεδάφιση τµηµάτων υπογείου και
κατάργηση ηµιυπαίθριων χώρων σε κτίριο µε χρήση εκθεσιακού κέντρου, που έχει
εκδοθεί από τη ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Παλλήνης.
• Η υπ’ αριθµ. 63/2015 άδεια δόµησης για την αισθητική αναβάθµιση κτιριακών
εγκαταστάσεων και βελτίωση της λειτουργίας τους, που έχει εκδοθεί από τη ∆/νση
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Παλλήνης.
Επίσης έχουν εκδοθεί οι παρακάτω εγκρίσεις:
• Η υπ’ αρ. Τ.Υ. 5488/18-09-2003 άδεια καταλληλότητας που εκδόθηκε από την
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την
εταιρεία «ΡΟΤΑ ΕΠΕ».
• Η υπ’ αρ. Τ.Υ. 8458/7-11-2007 ανανέωση της άδειας καταλληλότητας που
εκδόθηκε από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών για την εταιρεία «ΡΟΤΑ ΕΠΕ» ισχύος τριών ετών.
• Η υπ’ αρ. 7664/8-10-2010 βεβαίωση καταλληλότητας της Ν.Α.Α.Α. Γενική ∆/νση
Ποιότητας Ζωής, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας, Τµήµα Περιβαλλοντικής υγιεινής και
υγειονοµικού ελέγχου.
• Η υπ’ αρ. 3631/11-2-2011 ανανέωση της αδείας καταλληλότητας που εκδόθηκε
από τον ∆ήµο Παλλήνης για την εταιρεία «ΡΟΤΑ ΕΠΕ» ισχύος τριών ετών.
• Το υπ’ αρ. πρωτ. 1654/Φ.701.24/12-10-2012 ΧΠΕ 50914 πιστοποιητικό
(ενεργητικής) πυροπροστασίας ισχύος 5 ετών.
4.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
∆εν υπάρχουν παρόµοια έργα ή δραστηριότητες ή άλλα έργα (υφιστάµενα ή
υπό κατασκευή) της περιοχής που να σχετίζονται άµεσα µε το εκθεσιακό κέντρο.
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, επί της Λ. Ανθούσας, υπάρχουν αρκετές
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δραστηριότητες και βιοτεχνίες, όπως το κατάστηµα ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, το εργοστάσιο
της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, το κατάστηµα ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ και το ΙΚΤΕΟ Παλλήνης.
Σε ακτίνα 500 m από τον εκθεσιακό χώρο, λειτουργεί το αµαξοστάσιο της
ΟΣΥ ΑΕ και το κατάστηµα Makro Cash & Carry ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Παλλήνης. Το αµαξοστάσιο Ανθούσας της ΟΣΥ ΑΕ χωρητικότητας 210 αστικών
λεωφορείων (12 m) µε κινητήρα συµπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) βρίσκεται επί
της Λ. Ανθούσας, 500 m νότια του οικοπέδου του Εκθεσιακού Κέντρου Ανθούσας
και εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Ανθούσας, Παλλήνης, Σπάτων,
Αρτέµιδας, Γέρακα, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Αµαρουσίου,
Ψυχικού, Χολαργού κ.α. Το κατάστηµα ΜΑΚΡΟ Cash & Carry ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε. Παλλήνης βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας.
Εξυπηρετεί τις περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής (Μαρούσι, Πεύκη, Κηφισιά,
Αγ. Παρασκευή κ.ά.) και τη νοτιοανατολική Αττική (Κερατέα, Ραφήνα, Πόρτο-Ράφτη,
Μαραθώνα κ.ά.).
4.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το οικόπεδο του Έργου, έκτασης 44.188,04m2, βρίσκεται στην Ανθούσα,
στην έξοδο 14 της Αττικής Οδού και περιβάλλεται από την Λ. Ανθούσας, την Λ.
Ντραφίου και την οδό Αθηνών, παράδροµο της Αττικής οδού. Εντός του οικοπέδου
υπάρχουν δύο κτίρια, το Κτίριο 1, µε κάλυψη 16.476,27τ.µ. και δόµηση 31.688,46
τ.µ., που βρίσκεται στο δυτικό τµήµα του γηπέδου και το Κτίριο 2 µε δόµηση
1.986,24 τ.µ. και κάλυψη 1.143,01 τ.µ. που βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του
γηπέδου και επί της Λ. Ανθούσας.
Όσον αφορά στην υφιστάµενη διαρρύθµιση του Εκθεσιακού Κέντρου
Ανθούσας, συντίθεται από τον υπερυψωµένο κεντρικό όγκο (διπλού ύψους) που
περιλαµβάνει την κεντρική είσοδο του κτιρίου και τους συµπαγείς όγκους των
αιθουσών εκθέσεων που αναπτύσσονται εκατέρωθεν.
Χαρακτηριστικά της εξωτερικής του όψης είναι τα στοιχεία στην οροφή του
των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, των οδεύσεων του κλιµατισµού και της
ενεργητικής πυροπροστασίας απαραίτητα για την υποστήριξη της λειτουργίας του.
Η λογική του σχεδιασµού του παραµένει συνεπής µε το χαρακτήρα του κτιρίου ως
τυπικού βιοµηχανικού µε τη µη απόκρυψη των µεταλλικών δοµικών φερόντων
στοιχείων (υποστυλώµατα, πρωτεύοντες και δευτερεύοντες δοκοί, εµφανή πτυχωτά
µεταλλικά φύλλα υποστήριξης της οροφής) και των οδεύσεων των µηχανολογικών
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, κάτι που ακολουθείται και στο εσωτερικό του
κτιρίου. Έχει βιοµηχανικό δάπεδο στο χώρο των εκθέσεων και ξύλινα συνθετικά
στον ηµιόροφο. Τα δε υλικά που χρησιµοποιούνται στις όψεις, εκτός των
µεταλλικών δοµικών στοιχείων, είναι γυαλί για τους υαλοπίνακες των ανοιγµάτων
των όψεων (κεντρική είσοδος, φεγγίτες και έξοδοι κινδύνου στην πίσω όψη) και
πάνελ πολυουρεθάνης για την κάλυψη και πλαγιοκάλυψη των εξωτερικών τοίχων.
Στο ισόγειο, διακρίνεται το κεντρικό τµήµα το οποίο δηµιουργεί δεξιά και
αριστερά δύο µεγάλες πτέρυγες (µία αίθουσα η κάθε πτέρυγα αφήνοντας µεγάλους
διαδρόµους (πλάτους 3m και 4,5m) για την κυκλοφορία των επισκεπτών. Επίσης
στο κεντρικό τµήµα του ισογείου υπάρχουν τουαλέτες δεξιά και αριστερά, δύο
κλιµακοστάσια που οδηγούν από το Υπόγειο έως το πατάρι καθώς και ένας χώρος
τραπεζοκαθισµάτων, αποθήκες, χώροι γραφείων και χώροι για Η/Μ.
Στο υπόγειο δηµιουργούνται και πάλι δύο πτέρυγες, όπου στην καθεµία
πτέρυγα υπάρχουν δύο αίθουσες περιπτέρων. Στο κεντρικό τµήµα του υπογείου
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βρίσκεται ο κυρίως όγκος των Η/Μ εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων
πυροπροστασίας επιφανείας 640,74 τ.µ.
Το πατάρι βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα του κτιρίου και επικοινωνεί µε δύο
εσωτερικά κλιµακοστάσια µε το ισόγειο και το υπόγειο. Επίσης στο πατάρι
υπάρχουν τρεις µικρότερες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, δύο µικρές αποθήκες,
χώροι Η/Μ, γραφεία καθώς και WC.
Στο άκρο κάθε πτέρυγας και του ισογείου και του υπογείου αναπτύσσονται
κλιµακοστάσια και τουαλέτες, καθώς και χώροι αποθηκευτικοί αλλά και χώροι για
τους επισκέπτες.
Το οικόπεδο του Έργου είναι επικλινές κατά τον άξονα Βορρά - Νότου µε
αποτέλεσµα η Βόρεια όψη του κτιρίου επί της Λ. Ντραφίου να είναι µονώροφη, ενώ
η Νότια όψη στο πίσω µέρος του κτιρίου να εξελίσσεται σε δύο ορόφους.
Αποτέλεσµα αυτού είναι στην κύρια - Βόρεια όψη να αναπτύσσονται εκατέρωθεν
της κεντρικής εισόδου δύο ράµπες καθόδου προς τους υπόγειους χώρους της
έκθεσης για την εξυπηρέτηση της φορτοεκφόρτωσης. Οι χώροι στάθµευσης
βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο
τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου και στην ανατολική του πλευρά.
4.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
4.6.1. Όρια περιοχών του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών
του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/2011)
Στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν προστατευόµενες περιοχές του Ν.
3937/2011. Οι πλησιέστερες στο Έργο Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) και Ζώνες
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν ενταχθεί στο ∆ίκτυο Προστατευόµενων
Περιοχών NATURA 2000 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

4.6.2. ∆άση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις
Στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχει δάσος ή χαρακτηρισµένη δασική έκταση.
4.6.3. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδοµής, κοινής ωφέλειας κ.ά.
Στην περιοχή του εκθεσιακού κέντρου δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις κοινωνικής
υποδοµής και κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων να παρεµποδίζεται από
την υλοποίηση του παρόντος Έργου.
4.6.4. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Η ευρύτερη περιοχή µελέτης διαθέτει τους παρακάτω κηρυγµένους
αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά διατηρητέα µνηµεία:
• Χαρακτηρισµός ως ιστορικών διατηρητέων µνηµείων των κτιρίων Καµπά, Παλαιού
Σταθµαρχείου, Περιστεριώνα και πρώην Τάννες στην Παλλήνη (ΦΕΚ 288/Β/24-41986)
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• Κήρυξη Ι. Ναού Αγίου Νικολάου στη θέση "Λιοντάρι" Κάντζας ως έργο τέχνης που
χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας (ΦΕΚ 271/Β/2-6-1987)
• Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου στη θέση «Μπαλάνα» του ∆ήµου Παλλήνης
Νοµού Αττικής (ΦΕΚ 871/Β/2-7-2003)
• Χαρακτηρισµός ως µνηµείου του κελύφους 2 κτιρίων του εργοστασίου ΚΑΜΠΑ
στην Κάντζα Παλλήνης του Ν. Αττικής, φερόµενης ιδιοκτησίας της εταιρείας
«ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 123/ΑΑΠ/3-6-2011).
Για το Έργο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/Β’
ΕΠΚΑ/185419/109437/6544/28.7.2014 έγκριση εκσκαφών για την αναβάθµιση των
κτιριακών εγκαταστάσεων από τη Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων.
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
5.1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείµενο του Έργου είναι η αναβάθµιση και επαναλειτουργία του
Κτιρίου 1 (λειτουργούσε ως εκθεσιακό κέντρο την περίοδο 2003 – 2012), για τη
διοργάνωση εµπορικών εκθέσεων. Η αναβάθµιση αφορά σε παρεµβάσεις κυρίως
στο εξωτερικό του κέλυφος, που αφενός δε θίγουν τον φέροντα οργανισµό του
κτιρίου, αφετέρου δεν επαυξάνουν τον όγκο του, ούτε περιλαµβάνουν επέκταση
κάλυψης ή καθ’ ύψος. Το κτίριο 2 θα παραµείνει ανενεργό και ως έχει.
Οι προτεινόµενες επεµβάσεις στο Έργο, αφορούν εργασίες αισθητικής
αναβάθµισης - βελτίωσης, άρσης αυθαιρεσιών όπως η αποξήλωση των
κλιµατιστικών µονάδων από το περιβάλλοντα χώρο, καθαίρεση Η/Χ ισογείου,
προσαρµογή στη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τέλος µείωσης του
συνολικού όγκου του κτιρίου. Ειδικότερα, οι κυριότερες εργασίες αφορούν σε:
• Επέµβαση στους κτιριακούς όγκους ώστε να αποκτήσουν καθαρή γεωµετρική
εικόνα.
• Αισθητική αναβάθµιση και ανάδειξη του υφιστάµενου κελύφους και της όψης του
κτιρίου µε τη χρήση κατάλληλων υλικών.
• Ενίσχυση του φέροντος οργανισµού.
• Εργασίες προσαρµογής στη µελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.
Η δραστηριότητα του εκθεσιακού κέντρου αναπτύσσεται στο κτίριο 1 και στον χώρο
του ισογείου αλλά και στον χώρο του υπογείου, καθώς και στο πατάρι όπου
βρίσκονται τα γραφεία.
Βάσει του διαγράµµατος δόµησης της τελευταίας εκδοθείσας οικοδοµικής
άδειας µε αριθµό 63/2015, οι απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων
ανέρχονται σε 234 και 4 επιπλέον για φορτηγά. Βάσει, όµως, της (Μελέτης
Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων) ΜΚΕ που εκπονήθηκε για το κτίριο, απαιτούνται 515
θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων. Οι θέσεις στάθµευσης ΙΧ που προτείνεται να
υλοποιηθούν εντός του οικοπέδου και περιµετρικά των κτιρίων είναι 555, 45 θέσεις
µοτοσικλετών και 12 θέσεις ποδηλάτων. Οι παραπάνω θέσεις στάθµευσης
προκύπτουν κάνοντας την παραδοχή της ενδεχόµενης µελλοντικής λειτουργίας και
του κτιρίου 2.
Το εκθεσιακό κέντρο θα λειτουργεί 8 µε 12 φορές τον χρόνο και κάθε φορά
για λίγες µέρες ανάλογα µε την έκθεση που διοργανώνεται. Η διάρκεια κάθε
έκθεσης µπορεί να κυµαίνεται από 3 έως 5 ηµέρες.
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Η δυνατότητα µέγιστης ταυτόχρονης εξυπηρέτησης επισκεπτών µαζί µε το
προσωπικό στις εµπορικές εκθέσεις που θα διοργανώνονται θα ανέρχεται σε 5.500
άτοµα (εκ των οποίων εκτιµάται ότι το προσωπικό θα ανέρχεται σε 500 περίπου
άτοµα τις ηµέρες των εκθέσεων) µε ταυτόχρονη µέγιστη χρήση των έξι αιθουσών
του κτιρίου. Στο εκθεσιακό κέντρο, θα λειτουργούν υποστηρικτικά, οµάδα φύλαξης
των χώρων, καθώς και συνεργεία συντήρησης των διαφόρων Η-Μ εγκαταστάσεων
σε µόνιµη βάση, µε σύµβαση έργου.
5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ
Α. «Καθαρισµός» Κτιριακού Όγκου
Η επέµβαση, συνοπτικά, γίνεται ως εξής:
1. Με µια σειρά αποξηλώσεων µεταλλικών στοιχείων και του πάνελ πολυουρεθάνης
που το καλύπτει.
2. Με εργασίες καθαίρεσης σκυροδεµάτων τµηµάτων του κτιρίου, όπως στο
υπόγειο βορειοδυτικά ώστε µε την κατάργηση του υπερκείµενου Η.Χ. το κτίριο στο
τµήµα αυτό να αποκτήσει µια διώροφη ανάπτυξη και εσωτερικών παρεµβάσεων
καθαιρέσεων σκυροδέµατος στους χώρους εστίασης και αιθρίου χώρου.
3. Με την ανάπλαση του όγκου του χώρου εστίασης νοτιοδυτικά.
4. Με την ένταξη στο περιτύπωµα του κτιρίου των κεντρικών µονάδων Κλιµατισµού,
oι οποίες τώρα είναι εκτός περιτυπώµατος.
5. Με την τοποθέτηση κλιµακοστασίων κινδύνου και πεζογεφυρών που
προκύπτουν από την Παθητική Πυροπροστασία.
6. Με την µερική οπισθοχώρηση της στέγης νοτιοδυτικά.
7. Με την οπισθοχώρηση του τυµπάνου του κεντρικού χώρου εισόδου µε τον
ανεµοφράκτη σε νέα θέση που προκύπτει επίσης από την νέα µελέτη Παθητικής
πυροπροστασίας για την δηµιουργία νέων θυρών εξόδου κινδύνου των αιθουσών
εκθέσεων βόρεια.

Β. Αισθητική αναβάθµιση κελύφους
Αφορά στα ακόλουθα:
• Επικάλυψη µε πολυκαρβονικά φύλλα
Τα πολυκαρβονικά φύλλα περνούν µπροστά από την µεταλλική δοµή του
κτιρίου στην οποία και στηρίζονται. Το υλικό αυτό, χρησιµοποιείται διεθνώς σε
µεγάλο εύρος εφαρµογών. Παράγει εξαιρετικής ποιότητας χώρους µε τη σχετική
διαφάνεια που το χαρακτηρίζει, τόσο κατά τη διάρκεια της ηµέρας όσο και της
νύχτας αναδεικνύοντας τις όψεις αυτές µε τον εσωτερικό φωτισµό του κτιρίου. Στις
όψεις Ανατολικά και ∆υτικά συναντώνται και οι όγκοι που προβλέπεται να
χρησιµοποιηθούν ως εστιατόρια – καφέ – µπαρ µε τα αντίστοιχα σε καθορισµένες
θέσεις υαλοστάσια. Στην βόρεια όψη κυριαρχεί η επικάλυψη µε πολυκαρβονικό
φύλλο στο τύµπανο της εισόδου του κεντρικού Χωλ, πλην του συγκροτήµατος του
ανεµοφράκτη εισόδου που φέρει σταθερά υαλοστάσια και πόρτες εξόδου κινδύνου
ενώ ο όγκος του εξέχει από το επίπεδο του τυµπάνου έτσι ώστε µε τον τρόπο αυτό
να αναδεικνύεται η είσοδος προς το κεντρικό διάδροµο.
• Επικαλύψεις µε διάτρητα φύλλα αλουµινίου στις αρχιτεκτονικές προεξοχές
Επικάλυψη των αρχιτεκτονικών προεξοχών που ορίζουν τις θέσεις των
κλιµατιστικών µονάδων µε φύλλα διάτρητα από αλουµίνια µε την λογική της
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κασετίνας. Η αρχιτεκτονική προεξοχή σε απόσταση 45 εκ. από το όριο δόµησης του
κελύφους των όψεων επιτρέπει µε το ανάγλυφο που ορίζει την διαδοχή της
υλικότητας από πολυκαρβονικό σε µεταλλική προσέγγιση χωρίς να δηµιουργεί
µορφολογική σύγχυση.
• Επικάλυψη όψεων µε µαρµαροκονίαµα
Το υλικό αυτό συναντάται σε όλο το µήκος της επιφανείας της όψης του ισογείου
χώρου νότια ενσωµατώνοντας τις θύρες εξόδου πανικού διακοπτόµενος από τις
κασετίνες από διάτρητα φύλλα αλουµινίου που ορίζουν σε αρχιτεκτονική προεξοχή
τις θέσεις των κλιµατιστικών µονάδων και τις θέσεις φορτοεκφορτώσεων. Η
επικάλυψη της όψης του υπερκείµενου ορόφου, σε εσοχή, ορίζεται από την
αλληλοδιαδοχή επικαλύψεων πολυκαρβονικών φύλλων που ενσωµατώνουν τις
θύρες εξόδων κινδύνου µε τις αρχιτεκτονικές προεξοχές από φύλλα διάτρητα
αλουµινίου που ορίζουν τις αντίστοιχες θέσεις των κλιµατιστικών µονάδων.
Επικάλυψη µε το υλικό αυτό συναντάται και στην δυική όψη σε συνέχεια του χώρου
εστίασης
Στις εικόνες που ακολουθούν αποτυπώνονται οι φωτορεαλιστικές απόψεις
του κτιρίου 1 µετά τις ανωτέρω επεµβάσεις:

Εικόνα 5.1: Ανάπλαση µε νέα υλικά της Ανατολικής όψης µε την αίθουσα εστίασης.

Εικόνα 5.2: Άποψη της κεντρικής εισόδου µε την πεζογέφυρα όδευσης διαφυγής αριστερά
της εικόνας και δεξιότερα η ενσωµάτωση, των κλιµατιστικών µονάδων σε αρχιτεκτονική
προεξοχή µε επικάλυψη από διάτρητα φύλλα αλουµινίου.
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Εικόνα 5.3: Ν∆ άποψη του δυτικού χώρου εστίασης µε την διαµόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου. Σε συνέχεια του χώρου εστίασης και σε προέκταση αυτής, προς
βορρά, διακρίνεται ο υπαίθριος χώρος αναψυχής στο βατό δώµα του υφισταµένου ισόγειου
κτηρίου. Ο χώρος αυτός αναψυχής εξυπηρετείται µέσω µιας πεζογέφυρας που συνδέεται
µε τον Ν∆ χώρο εστίασης.

Εικόνα 5.4: Γενική άποψη του κτηριακού συγκροτήµατος.

5.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
Ο περιβάλλον χώρος συντίθεται µε χαράξεις και διαµορφώσεις επιπέδων
(χτιστές από σκυρόδεµα φυτεµένες ζαρντινιέρες) κατά µήκος της ράµπας καθόδου
αυτοκινήτων, ∆υτικά και Νότια, που οδηγεί στην έξοδο προς την Λ. Ανθούσης. Οι
κατασκευές αυτές κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της γειτνίασης της ράµπας καθόδου
µε την ∆υτική όψη του χώρου εστίασης. Λοιπές χαράξεις µε διαφορετικό χαρακτήρα
δηµιουργούνται όπως, φύτευση πρασίνου (δέντρα, γρασίδι, πόες) στους
υπάρχοντες χώρους πρασίνου των χώρων στάθµευσης. Τέλος ο περιβάλλον
χώρος ολοκληρώνεται µε την εγκατάσταση του εξωτερικού φωτισµού σε
επιλεγµένες θέσεις στους δηµόσιους χώρους και αναδεικνύει µε την συµβολή του
την νέα αισθητική παρέµβαση. Οι κτιριακές κατασκευές είναι σχετικά χαµηλού
ύψους και δεν εµποδίζουν στην οποιαδήποτε θέα και δεν προκύπτει παρεµπόδιση
του ορίζοντα.
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5.4. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Η περιοχή του έργου είναι άµεσα προσβάσιµη µε ΙΧ και ΜΜΜ (Αστικά
λεωφορεία και Μετρό/Προαστιακός). Όσον αφορά στις µετακινήσεις µε ΙΧ, ο
εκθεσιακός χώρος είναι προσβάσιµος από περιοχές της Αν. Αττικής µέσω Αττικής
Οδού (Έξοδος 15). Ακόµα, η Αττική Οδός µπορεί να εξυπηρετήσει µετακινήσεις
από τη ∆. Αττική και τα Βόρεια Προάστια (Έξοδος 14). Μετακινήσεις από τις
κεντρικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, αλλά και από τη Ν. Αττική
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω της Λ. Μαραθώνος.
Σύµφωνα µε το οδικό δίκτυο που περικλείει την EXPO Attica, στην περιοχή
του έργου υπάρχουν τρεις βασικοί κόµβοι:
α. Κ1 στη συµβολή των Λ. Ανθούσας και Λ. Ντραφίου,
β. Κ2 στη συµβολή των Λ. Ντραφίου και Οδ. Αθηνών και
γ. Κ3 στη συµβολή των Λ. Ντραφίου και Παράδροµος Αττικής Οδού (Οδ. Αθηνών).

Εικόνα 5.5: Κόµβοι και πύλες εισόδου στο εξεταζόµενο ακίνητο.
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της ΜΚΕ για την πρωινή και απογευµατινή
αιχµή µιας τυπικής καθηµερινής και την πρωινή και απογευµατινή αιχµή ενός
τυπικού Σαββάτου δείχνουν ότι η επιρροή από τη λειτουργία του εκθεσιακού
κέντρου στην κυκλοφοριακή λειτουργία των κόµβων Κ1 και K2 είναι µικρή και η
στάθµη εξυπηρέτησης των προσβάσεων και συνολικά των δύο κόµβων παραµένει
ανεπηρέαστη. Ακόµα, η συνολική λειτουργία των πυλών εισόδου/εξόδου Π1 και Π2
είναι πολύ ικανοποιητική, αφού και οι δύο πύλες λειτουργούν σε στάθµη
εξυπηρέτησης Α κατά τις ώρες έντονων αιχµών. Σηµαντική επιβάρυνση
παρατηρείται στην πρόσβαση του κόµβου Κ3 που εξυπηρετεί την κίνηση από τον
παράδροµο της Αττικής Οδού προς την Έξοδο 14 της Αττικής Οδού, αφού είναι
αυτή που καταλαµβάνει όλη τη ζήτηση για µετακινήσεις από το Εκθεσιακό Κέντρο
Ανθούσας προς την Έξοδο 14 της Αττικής Οδού. Παρόλα αυτά, η συνολική
λειτουργία του κόµβου Κ3 κρίνεται ικανοποιητική (στάθµη εξυπηρέτησης Β) και δεν
επιφέρει κάποιο σηµαντικό πρόβληµα στη συνολική λειτουργία του οδικού δικτύου
γύρω από τον εκθεσιακό χώρο.
Για την αποτελεσµατικότερη διευθέτηση της εσωτερικής ροής των οχηµάτων
στο Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας, αλλά και για τη βελτίωση της ροής στις
προσβάσεις εξόδου από τον εκθεσιακό χώρο, προτείνεται να λειτουργήσει
επικουρικά µια επιπλέον έξοδος (Ε1) που βρίσκεται επί της Λ. Ανθούσας στο όριο
του οικοπέδου του εκθεσιακού χώρου. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της
κυκλοφοριακής λειτουργίας του οδικού δικτύου γύρω από τον εκθεσιακό χώρο µε
την ταυτόχρονη λειτουργία των πυλών Π1 και Π2 και της εξόδου Ε1 έδειξαν σαφή
βελτίωση στη στάθµευση εξυπηρέτησης των προσβάσεων επί της Λ. Ανθούσας.
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Εικόνα 5.6: Θέση επιπλέον εξόδου Ε1.
5.5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ο χρησιµοποιούµενος Η/Μ εξοπλισµός του εκθεσιακού κέντρου είναι αυτός
των κλιµατιστικών µηχανηµάτων τα οποία λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα. Ο
αριθµός τους ανέρχεται για ολόκληρο το κτίριο σε 52 τεµάχια των 41 KW έκαστο.
Υπάρχουν 16 ανεµιστήρες εξαερισµού εντός των αιθουσών, καθώς και άλλοι
διάσπαρτοι εντός του κτιρίου, µε ηλεκτρική ισχύ 1 ΗΡ έκαστο. Το δίκτυο του
κλιµατισµού διαθέτει κλιµατιστικές µονάδες παροχής νωπού αέρα σε ποσοστό 80%
και ανακυκλώνει για λόγους εξοικονόµησης ενέργειας το 20% του επιστρεφόµενου
αέρα.
Στα τέσσερα κυλικεία θα υπάρχει ανάλογος εξοπλισµός από τις αναγκαίες
για την λειτουργία τους συσκευές όπως πλυντήρια πλύσης, βιτρινών ψυγείων για
αναψυκτικά κλπ. ροφήµατα, για το ψήσιµο διαφόρων τοστ αλλά και για την θερµή
διατήρηση των ειδών τύπου τυρόπιτας.
Τέλος για την ασφαλή λειτουργία του κτιρίου, υπάρχει ήδη κλειστό κύκλωµα
τηλεόρασης, αντικλεπτικό σύστηµα, σύστηµα συναγερµού, δίκτυο πυρανίχνευσης
που καλύπτει τους Η/Μ χώρους. Επίσης το κτίριο καλύπτεται από αυτόµατο δίκτυο
κατάσβεσης µε νερό (sprinklers), σε όλους τους χώρους και από δίκτυο
Πυροσβεστικών Φωλεών τα οποία και τροφοδοτούνται για τις ανάγκες τους σε νερό
από αυτόµατο πυροσβεστικό αντλιοστάσιο, αναρροφώντας νερό από µόνιµη
δεξαµενή νερού πυρόσβεσης 65 m3.
Για όλες αυτές τις Η/Μ εγκαταστάσεις, το κτίριο είναι συνδεδεµένο µε το
δίκτυο Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ και δια µέσω τεσσάρων (4) Μετασχηµατιστών
υποβιβασµού τάσης καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύµα. Οι
µετασχηµατιστές είναι δύο των 2.500 KVA και δύο είναι των 1.600 KVA.
6. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
6.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η υλοποίηση του έργου προγραµµατίζεται να γίνει σε δύο (2) στάδια:
• Στο πρώτο Στάδιο, θα ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες επεµβάσεις στο ισόγειο,
αποκλειόµενης στο στάδιο αυτό της λειτουργίας των προβλεποµένων ανατολικά και
δυτικά χώρων εστίασης αλλά διατηρουµένου του χώρου εστίασης νότια στον
κεντρικό χώρο υποδοχής. Με τις εν λόγω επεµβάσεις του πρώτου Σταδίου, το
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εκθεσιακό κέντρο θα µπορεί να τεθεί σε λειτουργία στους διαµορφωµένους χώρους
του ισογείου.
• Στο δεύτερο στάδιο θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες αντικατάστασης του
κελύφους. Επίσης, θα γίνουν οι εργασίες επεµβάσεων νοτιοδυτικά µε τις εργασίες
νέας διαµόρφωσης του δυτικού χώρου εστίασης και σε συνέχεια τις διαµορφώσεις
του αίθριου χώρου και του ανακατασκευαζόµενου χώρου υγιεινής δυτικά, σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη αρχιτεκτονική µελέτη. Θα ολοκληρωθούν επίσης οι εργασίες
διαµόρφωσης στους υπόλοιπους ορόφους.
6.1.1 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν κατά τη φάση της κατασκευής και
κυρίως κατά τη φάση των αποξηλώσεων, παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
ΥΛΙΚΑ
Οπλισµένο σκυρόδεµα
Πάνελς πολυουρεθάνης
Πανέλα οροφών
Ηµιυπαιθρίων χώρων µετά
των µεταλλικών δοµών τους
στην βόρεια και νότια όψη
Υαλοστάσια όψεων
συµπεριλαµβανοµένων της
όψης της κεντρικής εισόδου
µετά του ανεµοφράκτου και
του γραφείου φύλακος λόγω
υποχώρησης του τυµπάνου
της κεντρικής εισόδου όπως
προβλέπεται από την µελέτη
Παθητικής Πυροπροστασίας
Υλικά ξηράς δόµησης

∆ίφυλλες υαλωτές θύρες
όψεων 2.00*2.40. Οι δίφυλλες
θύρες θα συσκευασθούν και
θα επανατοποθετηθούν στις
νέες τους θέσεις
Ρολά Φορτοεκφορτώσεων
διαστάσεων
Σωληνωτά µεταλλικά
κιγκλιδώµατα, βόρειας και
νότιας όψης
Αποξήλωση τµήµατος
υφισταµένης στέγης νότια
Αποξήλωση των υπαρχόντων
µεταλλικών νεροχυτών από
λαµαρίνα των δίριχτων στεγών
Αποξήλωση πλαστικών
υδρορροών οµβρίων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
125 m3
4.500 m2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΑ
17.01.01 σκυρόδεµα
17.02.03 πλαστικό

1150 m2

17.04.07 ανάµεικτα µέταλλα

307 m2

17.02.02 γυαλί

560.00 m2

17.08.02 υλικά δοµικών
κατασκευών µε βάση τον
γύψο εκτός εκείνων που
περιλαµβάνονται στο σηµείο
17 08 01

34 τεµάχια

17.02.02 γυαλί

9 τεµάχια

17.04.07 ανάµεικτα µέταλλα

358 m

17.04.07 ανάµεικτα µέταλλα

45 m2

17.01.01 και 17.04.07
ανάµεικτα µέταλλα

400 m

17.04.07 ανάµεικτα µέταλλα

200 m

17.02.03 πλαστικό
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Πίνακας 6.1: Κατηγορίες στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν κατά τη φάση
κατασκευής

6.1.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Τα υγρά απόβλητα που θα παραχθούν στη φάση κατασκευής είναι ιδιαίτερα
περιορισµένα και αφορούν πρακτικά σε αστικά λήµµατα από το προσωπικό.
6.1.3 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Οι δυνητικές πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης αφορούν κυρίως εκποµπές
αερίων ρύπων λόγω των µετακινήσεων των εργαζόµενων στο εργοτάξιο
(κυκλοφοριακή ρύπανση) και λόγω της κυκλοφορίας οχηµάτων τροφοδοσίας µε
υλικά κατασκευής, αφού λόγω της φύσης των εργασιών που αφορούν διαµόρφωση
εσωτερικών χώρων εντός υφιστάµενου κτιρίου, δεν θα απαιτηθεί η χρήση άλλων
µηχανηµάτων, όπως εκσκαφέων κ.λπ.
6.1.4 ΘΟΡΥΒΟΣ - ∆ΟΝΗΣΕΙΣ
Οι αναµενόµενες δυνητικές πηγές θορύβου κατά τη διάρκεια των εργασιών
κατασκευής του εξεταζοµενου έργου αναµένεται να προέρχονται από τις
µετακινήσεις των εργαζόµενων στο εργοτάξιο και την κυκλοφορία των οχηµάτων
τροφοδοσίας µε υλικά. Λόγω της φύσης των προτεινόµενων επεµβάσεων οι
σχετικές ποσότητες διακινούµενων υλικών θα είναι περιορισµένες. ∆εν θα
χρησιµοποιηθεί βαρύς µηχανολογικός εξοπλισµός, µε αποτέλεσµα να
ελαχιστοποιείται ο θόρυβος. Επιπλέον, η συντήρηση και η σωστή χρήση των
µηχανηµάτων και των οχηµάτων του εργοταξίου τα οποία θα πληρούν τις
προδιαγραφές θορύβου, θα συντελέσει στη διατήρηση του περιβαλλοντικού
θορύβου σε χαµηλά επίπεδα, και εντός των θεσµοθετηµένων ορίων.
6.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6.2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στο εκθεσιακό κέντρο δε χρησιµοποιείται θερµική ενέργεια, παρά µόνο
ηλεκτρική. ∆εν υπάρχει δεξαµενή πετρελαίου ούτε και υγραερίου.
Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιµοποιείται για τον φωτισµό, την λειτουργία της
κλιµατιστικής εγκατάστασης, αλλά και για την λειτουργία των υπολοίπων Η/Μ
εγκαταστάσεων. Το εκθεσιακό κέντρο είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο Μέσης Τάσης
και χρησιµοποιεί τέσσερις (4) µετασχηµατιστές για τις λειτουργικές του ανάγκες. Η
συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του κτιρίου είναι 8.200 KVA, καθώς όµως υπό την
παρούσα διεύθυνση δεν έχει λειτουργήσει τα τελευταία 2 έτη, δεν υπάρχουν
στοιχεία ηλεκτρικής κατανάλωσης.
6.2.2 ΝΕΡΟ
Το χρησιµοποιούµενο νερό για τις ανάγκες του προσωπικού και της
λειτουργίας προέρχεται από το δίκτυο της Υπηρεσίας Ύδρευσης ∆ήµου Παλλήνης.
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Λόγω της µη λειτουργίας του εκθεσιακού κέντρου τα τελευταία δύο έτη, δεν
υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία για τις καταναλώσεις νερού.
Στη συνέχεια γίνεται µια προσπάθεια εκτίµησης της κατανάλωσης σε νερό,
σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα και βάσει εµπειρίας από αντίστοιχα έργα,
βασιζόµενη στις ακόλουθες παραδοχές:
- Μέγιστος ηµερήσιος αριθµός ατόµων σε ώρα αιχµής: 5.500 (500 άτοµα
προσωπικό/εκθέτες και 5.000 επισκέπτες)
- Κατανάλωση νερού: προσωπικό/εκθέτες 20 l/άτοµο, επισκέπτες 6 l/άτοµο
- Μέγιστη διάρκεια µιας έκθεσης: 5 ηµέρες
- Μέγιστος αριθµός εκθέσεων/έτος: 12
Βάσει των παραπάνω, αναµένεται από τα 5.500 άτοµα/έκθεση, θα καταναλωθούν οι
εξής ποσότητες νερού:
• Από το προσωπικό/εκθέτες: 500 Χ 20 λίτρα = 10.000 λίτρα νερού/ηµέρα
• Από τους επισκέπτες: 5.000 Χ 6 λίτρα = 30.000 λίτρα νερού /ηµέρα
Σύνολο ηµερήσιας κατανάλωσης νερού: 10.000 + 30.000 = 40.000 λίτρα (40
m3). Άρα για την διάρκεια µιας πενταήµερης εµπορικής έκθεσης, αναµένεται η
κατανάλωση νερού να ανέλθει σε 200 m3, ενώ η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε
2.400 m3.
Στον αναµενόµενο υπολογισµό της κατανάλωσης νερού, δεν έχει
υπολογιστεί η άρδευση του πρασίνου του οικοπέδου λόγω ύπαρξης συστήµατος
συλλογής όµβριων υδάτων και αποθήκευσής τους σε υπόγεια δεξαµενή
αποθήκευσης.
6.2.3 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
∆ιακρίνονται σε:
- Λύµατα επισκεπτών - προσωπικού
- Εκροές κυλικείων
Λύµατα αστικής φύσης προέρχονται από την χρήση των χώρων υγιεινής.
Από αυτήν την κατανάλωση νερού θεωρείται ότι το 80% αποτελούν την
αναµενόµενη ποσότητα υγρών αποβλήτων του εκθεσιακού κέντρου. Αυτή συνεπώς
θα ανέρχεται στα 160 m3 υγρών αστικών αποβλήτων, τα οποία αφού θα διέρχονται
από το σύστηµα αποχέτευσης του κτιρίου, θα απολήγουν σε υπόγεια στεγανή
δεξαµενή που βρίσκεται εντός των ορίων του οικοπέδου χωρητικότητας 1.100 m3.
Για την περίοδο µιας µεγάλης έκθεσης που µπορεί να διαρκέσει έως 5
ηµέρες, δεν εξαντλείται η αποθηκευτική ικανότητα της ως άνω δεξαµενής, αφού ο
ωφέλιµος όγκος της δεξαµενής είναι µεγαλύτερος.
6.2.4 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Τα στερεά απόβλητα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α) Απόβλητα µη τυποποιηµένων δοµών
Απόβλητα
µη
τυποποιηµένων
δοµών
νοούνται
τα
µη
επαναχρησιµοποιούµενα υλικά κατασκευής των εκθεσιακών περιπτέρων. Τα υλικά
αυτά συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της κατασκευής του επιθυµητού εκθεσιακού
περιπτέρου, είναι υλικά από νοβοπάν ή κόντρα – πλακέ ή ξύλο κλπ. ως ράφια,
πάγκοι κ.α. τα οποία κατά την φάση της αποξήλωσης των περιπτέρων, δεν
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν στο µέλλον σε άλλες παρόµοιες κατασκευές.
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Αυτά τα υλικά αναµένεται να ανέρχονται έως και 50 τόνους αποβλήτων ανά
εµπορική έκθεση. Τα απόβλητα αυτά ταξινοµούνται στον ΕΚΑ µε αριθµό 17
«Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις» και συγκεκριµένα στους αριθµούς:
17.02.01. «ξύλο», 17.02.03 «πλαστικό», 17.04.02 «αλουµίνιο» και 17.04.05
«σίδηρος και χάλυβας».
Β) Απορρίµµατα αστικού τύπου
Τα απορρίµµατα από την χρήση του χώρου από το προσωπικό, τους
εργαζοµένους καθώς και τους επισκέπτες, µπορούν να υπολογιστούν κατά
προσέγγιση σε 0,5 κιλά/ηµέρα αστικά απορρίµµατα ανά επισκέπτη και 1
κιλό/ηµέρα αστικά απορρίµµατα ανά προσωπικό/εκθέτη, προερχόµενα από τα
προϊόντα των κυλικείων καθώς και από την περιήγηση στα περίπτερα και την
απόκτηση διαφηµιστικού έντυπου υλικού.
Βάσει των παραπάνω, αναµένεται από τα 5.500 άτοµα/έκθεση, να
παραχθούν οι εξής ποσότητες αστικών απορριµµάτων:
• Από το προσωπικό/εκθέτες: 500 Χ 1 κιλό = 500 κιλά απορριµµάτων/ηµέρα
• Από τους επισκέπτες: 5.000 Χ 0,5 κιλά = 2.500 κιλά απορριµµάτων/ηµέρα
Σύνολο ηµερήσιας παραγωγής στερεών απορριµµάτων: 500 + 2.500 =
3.000 κιλά/ηµέρα. Άρα για την διάρκεια µιας πενταήµερης εµπορικής έκθεσης,
αναµένεται η παραγωγή στερεών απορριµµάτων να ανέλθει σε 15.000 κιλά (15 tn),
ενώ η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 180.000 κιλά (180 tn).
Τα απόβλητα αυτά ταξινοµούνται στον ΕΚΑ µε αριθµό 20.03.01 «Ανάµεικτα
δηµοτικά απόβλητα» και στον ΕΚΑ µε αριθµό 20.01.01 «χαρτιά και χαρτόνια»
καθώς και µε τους αριθµούς 15.01.01 «συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι»,
15.01.02 «πλαστική συσκευασία» και 15.01.04 «µεταλλική συσκευασία». Οι
παραπάνω κωδικοί αριθµοί που χαρακτηρίζονται ως µη επικίνδυνοι αναφέρονται
στα υλικά συσκευασίας των προϊόντων των κυλικείων. Τα δε απόβλητα που
προέρχονται από τα υπολείµµατα των τροφίµων που θα πωλούνται και αυτά στα
κυλικεία, ταξινοµούν και στον αριθµό ΕΚΑ 20.01.08 ως «βιοαποικοδοµήσιµα
απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης».

Γ) Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας που χρησιµοποιούνται για την ασφαλή µεταφορά των
εκθεµάτων στο εκθεσιακό κέντρο, (κυρίως χαρτόνι), επαναχρησιµοποιούνται από
τους εκθέτες µετά την ολοκλήρωση κάθε έκθεσης για την συσκευασία και µεταφορά
των εκθεµάτων πίσω στις έδρες/αποθήκες των εκθετών.
6.2.5 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Κατά τη διεξαγωγή των εκθέσεων δεν υπάρχουν αέριες εκποµπές, καθώς
δεν δηµιουργούνται καυσαέρια κατά την λειτουργία του εκθεσιακού κέντρου, διότι
όλα είναι ηλεκτρικά. Επίσης, δεν γίνεται χρήση πετρελαίου ή καύσιµου αερίου.
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6.2.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Θόρυβος προκαλείται κυρίως από την λειτουργία των κλιµατιστικών
µηχανηµάτων. Ο θόρυβος της περιοχής που είναι εγκατεστηµένο το εκθεσιακό
κέντρο προέρχεται κυρίως από την κίνηση των τροχοφόρων στην Αττική Οδό και
την Λ. Μεσογείων - Λ. Μαραθώνος και λιγότερο στην Λ. Ανθούσας. Όσον αφορά
στις δονήσεις, δεν υφίστανται αυτές κατά τη λειτουργία του εκθεσιακού κέντρου.
Τέλος, δεν υπάρχουν εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη
λειτουργία του εκθεσιακού κέντρου.
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν περιλαµβάνουν:
• τη µηδενική λύση
• τις εναλλακτικές λύσεις οδικής πρόσβασης στο Έργο
• τις εναλλακτικές λύσεις ως προς την κατανοµή των χρήσεων
• τις εναλλακτικές λύσεις ως προς τη διαχείριση των φυσικών πόρων
7.1 ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
Η µηδενική λύση αφορά στη µη υλοποίηση του εξεταζόµενου έργου και στη
διατήρηση των χαρακτηριστικών του συνόλου του κτιρίου όπως αυτά εµφανίζονται
σήµερα, δηλαδή στη µη λειτουργία του εκθεσιακού κέντρου, αφήνοντας έτσι
αναξιοποίητο ένα ήδη υφιστάµενο κτήριο το οποίο µπορεί να φιλοξενήσει
εκθεσιακές δραστηριότητες, τονώνοντας έτσι την οικονοµία και την απασχόληση σε
τοπικό και όχι µόνο επίπεδο.
7.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Στο εναλλακτικό σενάριο οδικής πρόσβασης εξετάζονται 2 σενάρια:
Σενάριο Ο1: ∆ιατήρηση υφιστάµενων πυλών Εισόδου - Εξόδου του Έργου.
Σύµφωνα µε τη ΜΚΕ, η εφαρµογή του σεναρίου αυτού θα είχε ως αποτέλεσµα,
κατά τις περιόδους έντονων αιχµών τα Σαββατοκύριακα, την επιδείνωση της
κυκλοφορίας στην πρόσβαση επί του παραδρόµου της Αττικής Οδού (Κόµβος Κ3,
Εικόνα 5.5 της παρούσας εισήγησης). Η εν λόγω πρόσβαση αφορά ουσιαστικά
στην αναχώρηση από τον εκθεσιακό χώρο προς την Αττική Οδό, σε βαθµό που να
λειτουργεί κοντά στην ικανότητα του δικτύου. Ως συνέπεια, θα εµφανίζονται
καθυστερήσεις και αυξηµένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο συγκεκριµένο κόµβο.
Σενάριο Ο2 (προτεινόµενο): Λειτουργία επιπλέον Εξόδου από το Έργο
Για την αποτελεσµατικότερη διευθέτηση της εσωτερικής ροής των οχηµάτων
στο Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας, αλλά και για τη βελτίωση της ροής στις
προσβάσεις εξόδου από τον εκθεσιακό χώρο κατά τις περιόδους έντονων αιχµών
είναι δυνατή η επικουρική λειτουργία µιας επιπλέον εξόδου (Ε1) που βρίσκεται επί
της Λ. Ανθούσας στο όριο του οικοπέδου του εκθεσιακού χώρου, η οποία φαίνεται
στην Εικόνα 5.6 της παρούσας εισήγησης.
Η επικουρική λειτουργία της επιπλέον εξόδου θα συµβάλει στην αποφόρτιση
των προσβάσεων των πυλών Π1 και Π2 που εξυπηρετούν την έξοδο των
οχηµάτων από το Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας και στη βελτίωση της στάθµευσης
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εξυπηρέτησης τους. Γενικά, η λειτουργία της Ε1 ως έξοδος από το Εκθεσιακό
Κέντρο Ανθούσας θα βοηθήσει στην ορθολογικότερη διευθέτηση της εσωτερικής
κυκλοφορίας στο Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας και την οµαλότερη κατανοµή του
φόρτου εξόδου στις δύο βασικές αρτηρίες (Λ. Ντραφίου και Λ. Ανθούσας) γύρω
από τον εκθεσιακό χώρο.
7.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Σενάριο Χ1 (προτεινόµενο):
Η κύρια χρήση του Έργου είναι περίπτερα εκθέσεων και χώροι για την
κυκλοφορία/υποδοχή των επισκεπτών που αθροιστικά καταλαµβάνουν έκταση
21.823 τ.µ., δηλ. το 69% του συνόλου της επιφάνειας των χρήσεων (31.688,46
τ.µ.). Η εστίαση και τα γραφεία καταλαµβάνουν έκταση 1.959 τ.µ. και 769 τ.µ.
δηλαδή 6,2% και 2,4% αντίστοιχα, µε το σκεπτικό ότι οι χρήσεις εστίασης και
γραφείων, όπως και το σύνολο των βοηθητικών χώρων, λειτουργούν επικουρικά
και συµπληρωµατικά στην κύρια χρήση και στον σκοπό του Έργου που είναι η
διεξαγωγή εκθέσεων.
Σενάριο Χ2: Αυξηµένοι χώροι εστίασης.
Αυξηµένοι χώροι εστίασης θα ήταν περιττοί και πλεονάζοντες για τη
δυναµικότητα του εκθεσιακού κέντρου, ενώ ενδεχόµενη λειτουργία τους θα είχε ως
αποτέλεσµα την αυξηµένη παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων αλλά και
οσµών σε σχέση µε την προτεινόµενη λύση. Ως εκ τούτου το εν λόγω σενάριο
απορρίπτεται.
Σενάριο Χ3: Αυξηµένοι χώροι γραφείων.
Αν και η χρήση γραφείων, σε αντίθεση µε την εστίαση, συνιστά ήπια χρήση
µε χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, µεγαλύτερη έκταση γραφείων δε θα ήταν
απαραίτητη για το συγκεκριµένο έργο και θα παρέµενε αναξιοποίητη, επηρεάζοντας
αρνητικά τη βιωσιµότητα του Εκθεσιακού Κέντρου, παρεκκλίνοντας από το σκοπό
του που είναι η παροχή χώρου εκθέσεων υψηλών προδιαγραφών.
7.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
Σενάριο Α1: Ένα ρεύµα αποβλήτων
Απορρίπτεται ως µη φιλικό στο περιβάλλον
Σενάριο Α2 (προτεινόµενο): Ολοκληρωµένη διαλογή στην πηγή και µείωση και
ανακύκλωση στερεών αποβλήτων µε ελαχιστοποίηση της ποσότητας των προς
ταφής υπολειµµάτων.
Το σενάριο αυτό εξασφαλίζει σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, δεδοµένου
ότι συνίσταται στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, στην πρόληψη
της δηµιουργίας απορριµµάτων και στην ελαχιστοποίηση του όγκου των προς
διάθεση απορριµµάτων και κατά συνέπεια των απαιτήσεων σε επιφάνεια των
σχετικών χώρων απόθεσης απορριµµάτων.
8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΗΣ

8.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΙ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

Για την εκτίµηση των δυνητικών επιπτώσεων στα κλιµατικά χαρακτηριστικά από τις
προτεινόµενες χρήσεις στο Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας, εξετάζονται οι παρακάτω
παράµετροι:
• Παραγωγή σηµαντικών εκποµπών ύλης (υδρατµοί, σκόνες κ.ά.)
• Παραγωγή σηµαντικών εκποµπών ενέργειας, κυρίως σε µορφή θερµότητας
(θερµά απαέρια)
• Σηµαντικές µεταβολές στο ανάγλυφο και την ανακλαστικότητα του εδάφους, οι
οποίες δύναται να επηρεάζουν τις κινήσεις των αερίων µαζών.
8.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι προτεινόµενες χρήσεις χωροθετούνται αποκλειστικά εντός του κελύφους
του κτιρίου του Εκθεσιακού Κέντρου Ανθούσας, χωρίς επιπλέον δόµηση και χωρίς
να γίνεται καµία παρέµβαση στο ανάγλυφο και τη γεωµορφολογία του
περιβάλλοντα χώρου. Επιπλέον, οι κτιριακές κατασκευές είναι σχετικά χαµηλού
ύψους, δεν εµποδίζουν την θέα και δεν προκύπτει παρεµπόδιση του ορίζοντα.
Έχουν επιλεγεί διακριτικοί χρωµατισµοί και υλικά που τα συναντάµε συχνά στα
κτίρια της γύρω περιοχής.
8.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ,

ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΚΑΙ

Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ

Στην περιοχή του Έργου δεν υπάρχουν ειδικά γεωλογικά και φυσικά
χαρακτηριστικά τα οποία θα µπορούσαν να επηρεαστούν από το Έργο.
∆εδοµένου ότι δεν προβλέπονται κτιριακές προσθήκες στο εκθεσιακό κέντρο
που θα του προσθέσουν σε δόµηση ή σε κάλυψη ή σε όγκο, δεν επέρχεται καµία
µεταβολή στο ανάγλυφο του γηπέδου, πέραν αυτής που έχει ήδη συντελεστεί κατά
την αρχική κατασκευή του κτιρίου. Ως εκ τούτου δεν αναµένεται σε καµία
περίπτωση:
- Πιθανή αφαίρεση φυσικού εδάφους µε δυνητικές επιπτώσεις διάβρωσης των
εδαφών.
- Αστοχία, παραµόρφωση του εδάφους στον περιβάλλοντα χώρο του Έργου.
- Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριµµάτων που θα προκύψουν από τις σχετικές
εργασίες κατασκευής στους εδαφικούς πόρους της περιοχής.
- Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις εργασίες
κατασκευής στους εδαφικούς πόρους της περιοχής.
8.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
8.4.1 Φάση κατασκευής
Κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής προβλέπεται η δηµιουργία αστικών
λυµάτων από το προσωπικό του εργοταξίου. Επίσης αναµένεται η παραγωγή
τυχών εργοταξιακών υγρών αποβλήτων (χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, κλπ.), που
θα προέρχονται κυρίως από εργασίες συντήρησης και καθαρισµού των οχηµάτων
κατασκευής (κυρίως φορτηγά µεταφοράς υλικών κατασκευής).
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8.4.2 Φάση λειτουργίας
Τα υγρά απόβλητα που αναµένεται να παραχθούν κατά τη λειτουργία των
προτεινόµενων χρήσεων είναι κυρίως αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής
των επισκεπτών και του προσωπικού των εγκαταστάσεων και δευτερευόντως, από
τις εργασίες καθαριότητας των εγκαταστάσεων.
8.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
8.5.1 Φάση κατασκευής
Στον πίνακα 6.1 της παρούσας εισήγησης παρουσιάζονται οι κατηγορίες των
στερεών αποβλήτων που αναµένεται να παραχθούν και στη συντριπτική τους
πλειοψηφία προέρχονται από τις αποξηλώσεις και καθαιρέσεις που θα λάβουν
χώρα στο πλαίσιο της αισθητικής αναβάθµισης του Εκθεσιακού Κέντρου.
8.5.2 Φάση λειτουργίας
Στην παρ. 6.2.4 της παρούσας εισήγησης περιγράφονται οι κατηγορίες
στερεών αποβλήτων και οι ποσότητες αυτών που αναµένεται να παραχθούν.
Οι επιπτώσεις από ενδεχόµενη µη ορθολογική διαχείριση των παραγόµενων
αποβλήτων τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας, θα είχε
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (έδαφος, νερό, ατµόσφαιρα κ.λπ.)
8.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8.6.1 Φάση κατασκευής
∆υνητικές επιπτώσεις µπορεί να υπάρξουν στη βλάστηση, στα
οικοσυστήµατα και στη χλωρίδα. ∆εδοµένου ότι η υλοποίηση του εξεταζόµενου
έργου αφορά περιορισµένης κλίµακας επεµβάσεις εντός υφιστάµενου κτιρίου χωρίς
επέκταση της επιφάνειας κατάληψης, µε διατήρηση του υφιστάµενου κελύφους,
προκύπτει ότι οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των προτεινόµενων επεµβάσεων
είναι αµελητέτες.
8.6.2 Φάση λειτουργίας
Το εξεταζόµενο έργο δεν αναµένεται να επηρεάσει µε κανένα τρόπο τα
οικοσυστήµατα, τον αριθµό οποιονδήποτε ειδών φυτών (δέντρων, θάµνων, κλπ.) ή
την οικολογική ισορροπία οποιουδήποτε πληθυσµού χλωρίδας ή πανίδας και άρα
τη βιοποικιλότητα της περιοχής, καθώς δεν θα πραγµατοποιείται καµία επέµβαση
στο φυσικό περιβάλλον.
Η περιοχή µελέτης δεν εµπίπτει σε προστατευόµενη περιοχή (Natura 2000,
κ.λπ.), ενώ σε αυτή δεν υπάρχουν πληθυσµοί προστατευόµενων ειδών χλωρίδας
και πανίδας τα οποία θα µπορούσαν να επηρεαστούν. ∆εδοµένου µάλιστα ότι οι
προτεινόµενες χρήσεις δεν επηρεάζουν την ποιότητα των εδαφών, των υδάτων ή
του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος, παραµέτρους που δύνανται να επηρεάσουν
έµµεσα τη βλάστηση της γύρω περιοχής, οι σχετικές επιπτώσεις στα
οικοσυστήµατα, τη χλωρίδα, την πανίδα και το αστικό πράσινο της περιοχής
αξιολογούνται ως ουδέτερες.
8.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ως προς τον χωροταξικό σχεδιασµό και τις χρήσεις γης της περιοχής, το
προτεινόµενο έργο είναι πλήρως συµβατό µε τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης,
σύµφωνα µε το Εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. της Κοινότητας Ανθούσας όπως ισχύει (ΦΕΚ
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1183/∆/1987) και την τροποποίησή του (ΦΕΚ 1175/∆/2005). Η περιοχή του υπό
µελέτη ακινήτου εντάσσεται στην εκτός σχεδίου και ορίων οικισµών περιοχή, για την
οποία έχει εγκριθεί και ισχύει Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 199/∆/2003), και εµπίπτει
εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του Ν. Αττικής, που εγκρίθηκε µε το από
22.6.1983 Π.∆. (ΦΕΚ 284/∆/1983). Με βάση Π.∆. (ΦΕΚ 199/∆/2003) στην εν λόγω
περιοχή καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης που
αντιστοιχούν στο στοιχείο Ι (Ζώνη χονδρεµπορίου). Στις περιοχές αυτές
επιτρέπονται µεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων. Το
προτεινόµενο Έργο συνάδει µε τις κατευθύνσεις που καθορίζονται στο Γενικό
Χωροταξικό για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και µε το νέο Ρ.Σ.Α. (Ν.4277/2014).
Εποµένως, οι δυνητικές επιπτώσεις του προτεινόµενου Έργου στις χρήσεις γης και
στο οικιστικό περιβάλλον αξιολογούνται ως σηµαντικές θετικές.
Επίσης, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής. όσο και κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του υπό εξεταζόµενου έργου, δεν αναµένονται επιπτώσεις στη
διάρθρωση και στα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της κοινότητας
Ανθούσας. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το εκθεσιακό κέντρο, εντάσσεται στην
ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Ανθούσας και σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης.
Τέλος, το Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας δεν γειτνιάζει µε κάποια περιοχή
ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ούτε λαµβάνει χώρα εντός αρχαιολογικής
περιοχής, µνηµείου, κ.λπ. που να προστατεύεται από το Υπουργείο Πολιτισµού,
ενώ έχει εκδοθεί και σχετική έγκριση εκσκαφών από τη Β’ ΕΠΚΑ.
8.8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του εκθεσιακού κέντρου δηµιουργούνται
νέες θέσεις εργασίας όπως, θέσεις φύλαξης και καθαριότητας των χώρων, καθώς
και υποστήριξης από οµάδα συντηρητών των κτιριακών και των Η/Μ
εγκαταστάσεων, που θα εργάζονται καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους. Επίσης
πρόκειται να συσταθεί εταιρεία που θα ασχολείται µε την διαχείριση του ακινήτου
και την διοργάνωση των διαφόρων εµπορικών εκθέσεων που θα λαµβάνουν χώρα
στο εν λόγω ακίνητο, η οποία θα απασχολεί σε µόνιµη βάση πωλητές, γραµµατείς,
διαφηµιστές, λογιστές καθώς και διοικητικό προσωπικό.
Σηµειώνεται ότι για τις ανάγκες των εµπορικών εκθέσεων θα δηµιουργηθούν
προσωρινές θέσεις εργασίας. Ο αριθµός των θέσεων εργασίας θα αυξάνεται
κατακόρυφα για εκείνες µόνο τις µέρες που θα διαρκεί η κάθε έκθεση και στους
τοµείς της εστίασης, φύλαξης των χώρων, τεχνικής υποστήριξης, πώλησης,
διαφήµισης κ.α.
Συµπερασµατικά, η λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου θα ενισχύσει
σηµαντικά την απασχόληση και τα αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη σχετίζονται µε
την ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας και την αύξηση του εισοδήµατος
στην άµεση και στην ευρύτερη περιοχή του Έργου.
8.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
8.9.1 Φάση κατασκευής
Οι δυνητικές επιπτώσεις από τις εργασίες κατασκευής σχετίζονται µε τα
δροµολόγια των φορτηγών για τη µεταφορά των απαιτούµενων υλικών. Τα εν λόγω
υλικά είναι περιορισµένα και αφορούν στη διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων,
δεδοµένου ότι λόγω της αξιοποίησης του υφιστάµενου κτιρίου δεν θα υπάρξουν
χωµατισµοί από εκσκαφές, επιχώσεις και εργασίες κατεδάφισης, επέκτασης και
ανέγερσης κτιριακών µονάδων. Ως εκ τούτου, περιορίζονται στο ελάχιστο τα
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δροµολόγια φορτηγών για τις µεταφορές υλικών από και προς το έργο γεγονός που
περιορίζει δραστικά την όποια δυνητική επιβάρυνση στο οδικό δίκτυο.
8.9.2 Φάση λειτουργίας
Όσον αφορά τις δυνητικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας
σηµειώνεται ότι µε βάση τα συµπεράσµατα της Μελέτης Κυκλοφοριακών
Επιπτώσεων που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της παρούσης ΜΠΕ η επιρροή από τη
λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου στην κυκλοφοριακή λειτουργία είναι µικρή και η
στάθµη εξυπηρέτησης των προσβάσεων και των κόµβων παραµένει ανεπηρέαστη.
8.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ
Υπάρχουν ήδη εγκατεστηµένα τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης,
ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεπικοινωνιών στην περιοχή του έργου, εποµένως δεν
θα γίνουν επιπλέον έργα
8.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
8.11.1 Φάση κατασκευής
Οι δυνητικές πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης αφορούν κυρίως εκποµπές
αερίων ρύπων λόγω κίνησης των τροχοφόρων µηχανηµάτων του εργοταξίου, λόγω
της κυκλοφορίας οχηµάτων τροφοδοσίας µε υλικά κατασκευής και της
προσέλευσης του προσωπικού του εργοταξίου µε τα οχήµατά τους. Όσον αφορά
στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των παραπάνω αέριων εκποµπών,
σηµειώνεται ότι λόγω της φύσης και της µικρής χρονικής διάρκειας των εργασιών
περιορίζεται σηµαντικά τόσο η διάρκεια όσο και η ένταση της επίπτωσης στο
ατµοσφαιρικό περιβάλλον.
8.11.2 Φάση λειτουργίας
Ως κύρια πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η οδική κυκλοφορία. Ως
επιπλέον δυνητικές πηγές αέριων ρύπων και οσµών (σηµειακές πηγές) είναι αυτές
που σχετίζονται µε τη λειτουργία των χώρων εστίασης, της συγκέντρωσης κοινού
και των γραφείων (όπως αέριοι ρύποι στους χώρους στάθµευσης και οσµές από
κοινόχρηστες τουαλέτες, από χώρους αποθήκευσης τροφίµων και ποτών, από
µαγειρεία ή από παρατεταµένη συγκέντρωση απορριµµάτων).
∆υνητική επιβάρυνση στο οδικό δίκτυο και συνεπώς στο ατµοσφαιρικό
περιβάλλον της περιοχής του Εκθεσιακού Κέντρου αναµένεται τόσο κατά την άφιξη
µε ΙΧ των επισκεπτών, εκθετών και εργαζοµένων όσο και την αποχώρησή τους από
το Εκθεσιακό Κέντρο.
8.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8.12.1 Φάση κατασκευής
Οι αναµενόµενες δυνητικές πηγές θορύβου κατά τη διάρκεια των εργασιών
κατασκευής αναµένεται να προέρχονται από τις µετακινήσεις των εργαζόµενων στο
εργοτάξιο και την κυκλοφορία των οχηµάτων τροφοδοσίας µε υλικά. Λόγω της
φύσης των προτεινόµενων επεµβάσεων οι σχετικές ποσότητες διακινούµενων
υλικών θα είναι περιορισµένες. ∆εν θα χρησιµοποιηθεί βαρύς µηχανολογικός
εξοπλισµός, µε αποτέλεσµα να ελαχιστοποιείται ο θόρυβος.
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8.12.2 Φάση λειτουργίας
Οι αναµενόµενες πηγές θορύβου κατά τη λειτουργία του Εκθεσιακού
Κέντρου είναι οι ακόλουθες:
- Οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες όµως θα βρίσκονται σε
κλειστούς και κατάλληλα µονωµένους ηχητικά χώρους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η προστασία του ακουστικού περιβάλλοντος στις γειτνιάζουσες προς τους χώρους
αυτούς χρήσεις.
- Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες δροσισµού των
εσωτερικών χώρων.
- Η κυκλοφορία οχηµάτων στο οδικό δίκτυο, που όµως παραµένει στα ίδια επίπεδα
µε την υφιστάµενη κατάσταση.
8.13 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
Η υπό µελέτη δραστηριότητα δεν σχετίζεται µε εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας ή µεταβολές στην υφιστάµενη κατάσταση ηλεκτροµαγνητικού
υποβάθρου
9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΤΙΩΝ 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
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9.

10.

11.

12.

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)
Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006)
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π.
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης
∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.
∆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»
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).
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 από
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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:
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 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013) “Προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε την εκτέλεση
κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που
περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία,
καθώς επίσης και µε εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου
ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο”.
- Π.∆. 212/9-10-2006 “Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά
την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου
και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου”.
17. Απόβλητα
Υλικών
Καθαιρέσεων:
ΚΥΑ
36259/1575/23-8-2010
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
29

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12.
10. 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.
10.1. Γενικές Υποχρεώσεις
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η
ευθύνη 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
όπως επίσης και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης
δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή
παραλείψεις 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 λειτουργία
του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (π.χ.
Πολεοδοµία, αδειοδοτούσες αρχές, κ.λπ.), συµπεριλαµβανοµένων των
εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί µέρους
δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.
4. Οι πάσης φύσεως τυχών εργασίες εκσκαφών κ.λπ. να γίνονται υπό την
εποπτεία των αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν
λόγω εργασιών 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
δοκιµαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.).
5. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.
6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την
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.
7. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθούν –
χωροθετηθούν 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.
8. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής
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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
πραγµατοποιείται άµεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε
όλων των ειδών τα οχήµατα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό
της δέσµευσης 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
έργων, 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,
πολυκυκλικοί
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/1045/29-072003).
11. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς
όρους.
12. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις
αδρανών ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη
αδειοδότηση.
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
ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων
υδάτων.
16. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και
διατάξεις 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).
Συγκεκριµένα
µεταφέρονται
σε
πιστοποιηµένο
χώρο
απόθεσης
ανακυκλώσιµων υλικών για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ).
Επιπλέον, τα ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από τυχόν
ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά κ.λπ.) και τα υλικά των
εκσκαφών που περισσεύουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής δραστηριότητας µετά από
τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.
19. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών
έξω και γύρω από τις εγκαταστάσεις.
20. Σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των εργασιών, να εξακριβωθεί αν
τα υλικά που θα αποξηλωθούν περιέχουν αµίαντο. Στην περίπτωση
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που διαπιστωθεί η ύπαρξη αµιάντου, θα πρέπει να υποβληθεί από το
φορέα του έργου φάκελος για έγκριση σχεδίου εργασιών για την
αποξήλωση και διαχείριση υλικών που περιέχουν αµίαντο, βάσει της
ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013) και του Π.∆. 212/9-10-2006.
10.2 Όροι κατά την κατασκευή του έργου
21. Τα τυχών υλικά από εκσκαφές να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις
κοντινότερες επιχώσεις.
22. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι
παρέµβασης.
23. 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 (π.χ.
προτεινόµενη 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
ειδικές περιπτώσεις και µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας
επίβλεψης, µπορεί να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση διέλευση των φορτηγών, σε
άλλες ώρες πριν των αναφεροµένων. Στην οποία αυτή θα πρέπει να
αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την εξαίρεση αυτή, καθώς επίσης και
το χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον
µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα κ.λπ.), οι καρότσες των
φορτηγών θα είναι σκεπασµένες 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
αποµακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει,
απορρίµµατα, 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
εθνικές 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
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.
29. Απαγορεύεται
οποιαδήποτε
µη
απαραίτητη
ασφαλτόστρωση
ή
τσιµεντόστρωση επιφανειών.
30. Εάν απαιτηθεί 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
πυροπροστασίας.
32. 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
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σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.
33. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των
µηχανηµάτων, 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
υπάρχουν 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
καθώς και τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.
36. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε
επικίνδυνα σηµεία όπως, µη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και
ψηλά σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή,
χάλυβες, πλέγµατα, σωλήνες κ.λπ.
37. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική
προειδοποίηση 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
ησυχίας, σύνταξη µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός
κατοικηµένων περιοχών κ.λπ.
40. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή
ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέµβασης
(όπως χώροι περίθαλψης, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκοµία κ.λπ)
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
σχετικά 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
ισχύος 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΄/286/2-32007).
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 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 ∆ήµου.
46. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην
περιοχή 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
αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στο περιβάλλοντα χώρο ή οπουδήποτε
αλλού.
49. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου
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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
αφενός µεν η σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα
δηµιουργίας περίσσειας εκπλυµάτων.
• Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή
µεταφερόµενα συστήµατα διαβροχής 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
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.
52. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα
µέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης
οχηµάτων εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών,
χρωµάτων, διαλυτών κ.λπ.).
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.
54. Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να
χρησιµοποιηθούν 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
αποφάσεις - 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
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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10.3. Όροι κατά την λειτουργία του έργου που πρέπει να τηρούνται
58. Προτείνεται σε επιλεγµένους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου να γίνεται
συλλογή/διαλογή συσκευασιών (πλαστικών, γυάλινων κ.λπ.), λαµπτήρων,
µπαταριών, συσσωρευτών και να διατίθενται σε κατάλληλο φορέα µε σκοπό
την ανακύκλωσή τους και να µην καταλήγουν σε καµία περίπτωση στο κοινό
ρεύµα αποβλήτων. ∆ιαπιστώνεται από τα στοιχεία της ΜΠΕ ότι το ποσοστό
ανακύκλωσης πλαστικών δεν είναι υψηλό. Προτείνεται να γίνει προσπάθεια
αύξησης του ανωτέρω ποσοστού, π.χ. µε τοποθέτηση ανά τακτά διαστήµατα
κάδων για την απόρριψη πλαστικών ανακυκλώσιµων συσκευασιών, µε
ενηµέρωση του κοινού των επισκεπτών για την ύπαρξή τους κ.λπ.
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
χώρων καθώς και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, µε αξιοποίηση
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, όπως αξιοποίηση του ηλιακού δυναµικού,
γεωθερµία κ.λπ.
61. Στους χώρους υγιεινής, προτείνεται η τοποθέτηση µπαταριών ανάµιξης
ζεστού – κρύου νερού που ενεργοποιούνται µε φωτοκύτταρο, µε σκοπό τη
µείωση της σπατάλης νερού.
62. Στη ΜΠΕ γίνεται αναφορά σε σύστηµα συλλογής οµβρίων υδάτων και
αποθήκευσής τους σε υπόγεια δεξαµενή, µε σκοπό την άρδευση των χώρων
πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου, χωρίς καµία άλλη πληροφορία. Θα
πρέπει κατά το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου,
να προσδιοριστεί η θέση της δεξαµενής, η χωρητικότητά της, αν θα
απαιτηθούν εργασίες για την εγκατάσταση του υπογείου δικτύου
σωληνώσεων, τυχόν απαιτούµενος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός κ.λπ.
63. Αναφορικά µε τα απόβλητα µη τυποποιηµένων δοµών που προέρχονται από
τα εκθεσιακά περίπτερα µετά το τέλος κάθε εµπορικής έκθεσης και αφορά σε
υλικά όπως, νοβοπάν, κόντρα – πλακέ, ξύλο κ.λπ., αυτά θα πρέπει να
διατιθένται σε αδειοδοτηµένο φορέα µε σκοπό την περιβαλλοντικά ορθή
διαχείρισή τους και σε καµία περίπτωση να µην απορρίπτονται στο κοινό
ρεύµα αποβλήτων.
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη
λειτουργία του έργου: «Εκθεσιακό Κέντρο Ανθούσας», στο ∆ήµο Παλλήνης, 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:
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
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/3006-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ
Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου
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
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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 από 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.»
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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 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013) “Προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε την εκτέλεση
κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που
περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία,
καθώς επίσης και µε εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου
ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο”.
- Π.∆. 212/9-10-2006 “Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο
κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου
και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου”.
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.
Tεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να
εφαρµόζονται.
1. Γενικές Υποχρεώσεις
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η
ευθύνη 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 όπως επίσης
και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών
καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις 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
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (π.χ. Πολεοδοµία,
αδειοδοτούσες
αρχές,
κ.λπ.),
συµπεριλαµβανοµένων
των
εγκρίσεων
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περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή
εγκαταστάσεις.
4. Οι πάσης φύσεως τυχών εργασίες εκσκαφών κ.λπ. να γίνονται υπό την
εποπτεία των αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω
εργασιών 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 δοκιµαστικών τοµών,
να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.).
5. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.
6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την
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.
7. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθούν –
χωροθετηθούν 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.
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 πραγµατοποιείται άµεσα
και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήµατα αλλά και
στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευσης 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
έργων, 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, πολυκυκλικοί
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/1045/29-072003).
11. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
12. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις
αδρανών ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.
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 ολοκληρωµένου
συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων.
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16. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και
διατάξεις 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). Συγκεκριµένα µεταφέρονται
σε πιστοποιηµένο χώρο απόθεσης ανακυκλώσιµων υλικών για τα απόβλητα υλικών
καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Επιπλέον, τα ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής
(από τυχόν ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά κ.λπ.) και τα υλικά των
εκσκαφών που περισσεύουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση
ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής δραστηριότητας µετά από τις σχετικές άδειες και
εγκρίσεις.
19. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών
έξω και γύρω από τις εγκαταστάσεις.
20. Σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των εργασιών, να εξακριβωθεί
αν τα υλικά που θα αποξηλωθούν περιέχουν αµίαντο. Στην περίπτωση που
διαπιστωθεί η ύπαρξη αµιάντου, θα πρέπει να υποβληθεί από το φορέα του
έργου φάκελος για έγκριση σχεδίου εργασιών για την αποξήλωση και
διαχείριση υλικών που περιέχουν αµίαντο, βάσει της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ
318/Β/15-2-2013) και του Π.∆. 212/9-10-2006.
2. Όροι κατά την κατασκευή του έργου
21. Τα τυχών υλικά από εκσκαφές να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις
κοντινότερες επιχώσεις.
22. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι
παρέµβασης.
23. 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 (π.χ. προτεινόµενη
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 ειδικές
περιπτώσεις και µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, µπορεί
να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση διέλευση των φορτηγών, σε άλλες ώρες πριν των
αναφεροµένων. Στην οποία αυτή θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν
την εξαίρεση αυτή, καθώς επίσης και το χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται αυτό. Σε
κάθε περίπτωση εφ’ όσον µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα κ.λπ.), οι
καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασµένες 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 αποµακρύνει από
τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, 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
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µε την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές 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
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.
29. Απαγορεύεται
οποιαδήποτε
µη
απαραίτητη
ασφαλτόστρωση
ή
τσιµεντόστρωση επιφανειών.
30. Εάν απαιτηθεί 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
πυροπροστασίας.
32. 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.
33. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των
µηχανηµάτων, 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
υπάρχουν 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 καθώς και τα
απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.
36. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε
επικίνδυνα σηµεία όπως, µη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά
σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή, χάλυβες,
πλέγµατα, σωλήνες κ.λπ.
37. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική
προειδοποίηση 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 ησυχίας,
σύνταξη µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών
κ.λπ.
40. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή
ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέµβασης (όπως
χώροι περίθαλψης, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκοµία κ.λπ) 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 σχετικά 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 ισχύος 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
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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
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 ∆ήµου.
46. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην
περιοχή 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
αδρανών, 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 αφενός µεν η
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας περίσσειας
εκπλυµάτων.
• Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµενα
συστήµατα διαβροχής 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 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.
52. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα
µέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχηµάτων
εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωµάτων, διαλυτών
κ.λπ.).
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.
54. Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να
χρησιµοποιηθούν 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
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στο χώρο διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό
δάπεδο, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις
- εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα µηχανήµατα - οχήµατα θα φέρουν πιστοποιητικά
θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ.
57. 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.
3. Όροι κατά την λειτουργία του έργου που πρέπει να τηρούνται
58. Προτείνεται σε επιλεγµένους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου να γίνεται
συλλογή/διαλογή συσκευασιών (πλαστικών, γυάλινων κ.λπ.), λαµπτήρων,
µπαταριών, συσσωρευτών και να διατίθενται σε κατάλληλο φορέα µε σκοπό την
ανακύκλωσή τους και να µην καταλήγουν σε καµία περίπτωση στο κοινό ρεύµα
αποβλήτων. ∆ιαπιστώνεται από τα στοιχεία της ΜΠΕ ότι το ποσοστό ανακύκλωσης
πλαστικών δεν είναι υψηλό. Προτείνεται να γίνει προσπάθεια αύξησης του ανωτέρω
ποσοστού, π.χ. µε τοποθέτηση ανά τακτά διαστήµατα κάδων για την απόρριψη
πλαστικών ανακυκλώσιµων συσκευασιών, µε ενηµέρωση του κοινού των
επισκεπτών για την ύπαρξή τους κ.λπ.
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
χώρων καθώς και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, µε αξιοποίηση Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας, όπως αξιοποίηση του ηλιακού δυναµικού, γεωθερµία κ.λπ.
61. Στους χώρους υγιεινής, προτείνεται η τοποθέτηση µπαταριών ανάµιξης
ζεστού – κρύου νερού που ενεργοποιούνται µε φωτοκύτταρο, µε σκοπό τη µείωση
της σπατάλης νερού.
62. Στη ΜΠΕ γίνεται αναφορά σε σύστηµα συλλογής οµβρίων υδάτων και
αποθήκευσής τους σε υπόγεια δεξαµενή, µε σκοπό την άρδευση των χώρων
πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου, χωρίς καµία άλλη πληροφορία. Θα πρέπει κατά
το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, να προσδιοριστεί η
θέση της δεξαµενής, η χωρητικότητά της, αν θα απαιτηθούν εργασίες για την
εγκατάσταση του υπογείου δικτύου σωληνώσεων, τυχόν απαιτούµενος
ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός κ.λπ.
63. Αναφορικά µε τα απόβλητα µη τυποποιηµένων δοµών που προέρχονται
από τα εκθεσιακά περίπτερα µετά το τέλος κάθε εµπορικής έκθεσης και αφορά σε
υλικά όπως, νοβοπάν, κόντρα – πλακέ, ξύλο κ.λπ., αυτά θα πρέπει να διατιθένται σε
αδειοδοτηµένο φορέα µε σκοπό την περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή τους και σε
καµία περίπτωση να µην απορρίπτονται στο κοινό ρεύµα αποβλήτων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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