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Σήµερα 26/09/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του
Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 181726/20-09-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 20/09/2013 στον
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 7ο
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη
δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ και συσσωρευτών, ανακύκλωσης µεταλλικών
απορριµµάτων και υπολειµµάτων, χύτευσης σιδήρου και επεξεργασίας
αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρείας
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
(ΚΑΜΑΥ Α.Β.Ε.Ε.) στην θέση «Τζαβερδέλλα» του ∆ήµου Άνω Λιοσίων.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα έξι (66) παρόντων
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως
εξής:
Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος,
Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα.
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος,
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος,
Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου
Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης
Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος,
Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου
Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης
Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης
Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς
Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος,
∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης
Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη,
Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος,
Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος,
Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής
Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος
Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης
Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα,
Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα
Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη
Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος,
Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου
Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς
Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος,
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος,
Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης
Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Κισκήρα Χρυσάνθη.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αλεβίζος Περικλής, Βαρεµένος
Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Κολοβού Ελένη, Κυπριανίδου
Σπυρίδων Σπυρίδων, Χάγιος Άγγελος.

Γεώργιος,
Ερµιόνη,

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Ευανθία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 101097/13/08-07-2013 (ορθή επανάληψη) εισήγηση
του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση.
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη
δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ και συσσωρευτών, ανακύκλωσης µεταλλικών
απορριµµάτων και υπολειµµάτων, χύτευσης σιδήρου και επεξεργασίας
αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρείας
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
(ΚΑΜΑΥ Α.Β.Ε.Ε.) στην θέση «Τζαβερδέλλα» του ∆ήµου Άνω Λιοσίων, µε
την προϋπόθεση να τηρηθούν:
Α) Οι όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόµενη εισήγηση του
Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις:
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06)
Ρυπαντικά
φορτία
στην
ατµόσφαιρα:
Π.Υ.Σ.
34/02,
(ΦΕΚ125/Α/5.6.02)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04)
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της
περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου,
απαιτούνται οι κάτωθι Περιβαλλοντικοί όροι:
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
1. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς
έλεγχος και αναµόχλευση των υλικών µε σκοπό να ελεγθεί το
συνολικό περιεχόµενο τον προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση
που βρεθούν οικιακά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα και κάθε
τύπου απόβλητα µη αναφερόµενα εντός της παρούσης, να
διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους και να εξασφαλίζεται η
µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση
των οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων.
2. Κάθε συλλέκτης ΑΕΚΚ υποχρεούται να είναι κάτοχος άδειας
συλλογής/µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8
(παρ. 1) της υπ’ αριθ. 50910/2727/2003 ΚΥΑ.
3. Τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά
αποβλήτων και εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα
καλύµµατα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή των
αποβλήτων στους δρόµους.
4. Τα ΑΕΕΚ που µεταφέρονται στην µονάδα απαγορεύεται να
περιέχουν οικιακά απορρίµµατα.
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5. Τα επεξεργασµένα αδρανή να χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες
για την παραγωγή τσιµέντου ή άλλων υλικών και ως «προϊόντα
δοµικών κατασκευών» σε έργα που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο
και τα έργα υποδοµής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση για
την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
6. Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των
ΑΕΚΚ, καθώς και τα χώµατα και πέτρες και µπάζα εκσκαφών
(κατηγορίες 17 05 04 και 17 05 06 από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων, σύµφωνα µε την απόφαση 2001/118/ΕΚ),
αξιοποιούνται µε τη χρήση τους, σε εργασίες επιχωµατώσεων,
αποκαταστάσεις ανενεργών και εν ενεργεία λατοµείων,
ανεξέλεγκτων χωµατερών, επικαλύψεις χώρων υγειονοµικής ταφής
και εν γένει αναµόρφωση υποβαθµισµένων τοπίων ή αναπλάσεων
χώρων.
7. Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.
8. Για τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στο Ν. 2939/01 περί
εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια
συνεργασίας µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα.
9. Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση προϊόντων
χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζοµένων και του
περιβάλλοντος.
10.
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών
αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους.
11.
Για τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ
179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ
94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] περί
εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια
συνεργασίας µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα.
12.
Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης
στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997
(ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997).
13.
Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε
ύπαιθρο όσο και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης)
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993).
14.
Η απογύµνωση καλωδίων επιτρέπεται µόνο µε µηχανική
µέθοδο ή µε καύση, αλλά µόνο σε τεχνικές µονάδες αποτέφρωσης
ή συναποτέφρωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ
22912/117/2005 (ΦΕΚ 759Β/2005).
15.
Κατά την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να
λαµβάνεται ειδική µέριµνα ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών
αποβλήτων.
16.
Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι,
πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για
ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως
τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α.
9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται
αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής.
17.
Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη
δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε
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αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς
κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα
αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ) να δίνονται
για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση
µέσω του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου.
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.
18.
Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά
χρονικά διαστήµατα.
19.
Στα επικίνδυνα στερεά απόβλητα [Μελάνοδοχεία, Κεραµικές
Εστίες, Οθόνες Υγρών κρυστάλλων, Πολυουρεθάνη, Φθορίζον
Επίχρισµα, CFCs, Μπαταρίες, Απορρίµµατα ΑΗΗΕ – Άχρηστα
Υλικά για Απόρριψη, Καθοδικές Λυχνίες (CRT), Πυκνωτές και
Λαµπτήρες] να µην γίνεται καµία επέµβαση να τοποθετούνται σε
καλυµµένο χώρο µέσα σε κιβώτια ή ράφια ή container, και στη
συνέχεια να διατίθενται σε αδειοδοτηµένους διαχειριστές
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
20.
Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής
εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν
διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το µείγµα να συλλέγεται και να
αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται
ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή.
21.
Τα µη αξιοποιήσιµα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να
προωθούνται για τελική διάθεση σε αδειοδοτηµένους ΧΥΤΑ.
22.
Η αποθήκευση του scrap – µη επικίνδυνων παλαιών
µετάλλων να γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο και εντός
λεκάνης ασφαλείας, καλυµµένου µε gross betton και σύστηµα
συλλογής των οµβρίων.
23.
Να προβλέπεται σωστή διαχείριση των προς αποµάκρυνση
στερεών αποβλήτων προς αδειοδοτηµένες εταιρείες, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η δηµιουργία µεγάλων σωρών εντός της µονάδας.
24.
Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο
όσο και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα
µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993).
25.
Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση
προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των
εργαζοµένων και του περιβάλλοντος.
26.
Το αργιλούχο και πηλώδες υλικό (περίπου 10% του
υλικού τροφοδοσίας) το οποίο προκύπτει σαν υποπροίόν της
δραστηριότητας και είναι ακατάλληλο για την παραγωγή
εµπορεύσιµων αδρανών υλικών, µετά από ανάµειξη µε κατάλληλα
υλικά εκσκαφών (φυτοχώµατα), να χρησιµοποιείται για τη
συντήρηση και βελτίωση των αποκατεστηµένων εκτάσεων.
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
27.
Να µην πραγµατοποιείται καµία επέµβαση - απορρύπανση
των ΑΗΗΕ και OTKZ από την οποία να προκύπτουν υγρά
απόβλητα.
28.
Για την πλύση των δαπέδων προτείνεται «στεγνός»
καθαρισµός µε την χρήση µηχανικών σαρώθρων. Το υλικό που
µαζεύεται από την λειτουργία µηχανικών σαρώθρων να
αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαµενή και να παραδίδεται σε
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αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας
σχετικά παραστατικά.
29.
Τα όµβρια του προαύλιου χώρου συγκεντρώνονται µέσω
φρεατίων συγκέντρωσης όµβριων και οδηγούνται σε σύστηµα
επεξεργασίας το οποίο αποτελείται από στεγανή δεξαµενή
διβάθµιας καθίζησης. Το λάδι που συγκεντρώνεται από το
σύστηµα επεξεργασίας να συλλέγεται σε στεγανή δεξαµενή και να
παραδίδεται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων,
κρατώντας σχετικά παραστατικά. Τα όµβρια µετά την επεξεργασία
τους να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο.
30.
Τα συλλεγόµενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα
σχετικά παραστατικά.
31.
Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση –
συντήρηση των µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα
χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια µαζί µε τις συσκευασίες τους που
θα χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των µηχανηµάτων να
συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να µην διοχετεύονται
στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και
να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης
προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για
τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο
η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆.
82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
32.
Τα λύµατα του προσωπικού να οδηγούνται σε στεγανό
βόθρο. Ο υφιστάµενος απορροφητικός βόθρος να στεγανοποιηθεί.
Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκοµιδή του
περιεχοµένου της στεγανής δεξαµενής σε νόµιµους χώρους
διάθεσης, να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία
παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό
βόθρο - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί
τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου
σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των
αποβλήτων. Απαγορεύεται η διάθεση βιοµηχανικών υγρών
αποβλήτων στον παραπάνω βόθρο.
33.
Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων
σε οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο
34.
Οι χώροι εργασίας να είναι κλειστοί και καλυµµένοι, µε επαρκή
φωτισµό και αερισµό. Το δάπεδο να είναι αδιαπέραστο στα τυχόν
απόβλητα και ανθεκτικό σε µεγάλο βάρος, µε κλίση και επιδαπέδια
σχάρα ώστε τα νερά να οδηγούνται στον στεγανό βόθρο.
35.
Η αποθήκευση των αποβλήτων να γίνεται σε κατάλληλα
διαµορφωµένο χώρο και εντός λεκάνης ασφαλείας µε
προστέγασµα για προστασία από τα καιρικά φαινόµενα,
καλυµµένου µε gross betton και σύστηµα συλλογής των οµβρίων.
36.
Η αποθήκευση των scrap – µη επικίνδυνων παλαιών
µετάλλων να γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο και εντός
λεκάνης ασφαλείας µε προστέγασµα για προστασία από τα καιρικά
φαινόµενα, καλυµµένου µε gross betton και σύστηµα συλλογής
των οµβρίων.
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37.
Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι
αδιαπέραστες µε πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών,
δοχείων µετάγγισης και µέσων καθαρισµού.
38.
Αποφυγή διαρροής στο έδαφος οποιοδήποτε είδους υγρών
αποβλήτων (λάδια, γράσα, χηµικές ουσίες, κλπ.).
39.
Τα τεµάχια στερεών αποβλήτων από τις σχάρες των
δαπέδων να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια
µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από
αδειοδοτηµένο διαχειριστή.
40.
Τα τεµάχια στερεών αποβλήτων του χώρου αποθήκευσης,
από τις σχάρες των δαπέδων να συλλέγεται και να αποθηκεύεται
σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο
απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή.
41.
Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα)
από τα οχήµατα και µηχανήµατα.
42.
Η εγκατάσταση επιβάλλεται να αποτελείται από χώρο
υποδοχής των ΑΕΚΚ, χώρο διαλογής και αποθήκευσης των
ανακτηµένων υλικών, χώρο επεξεργασίας / ανακύκλωσης και
αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων, καθώς και τον
απαραίτητο τεχνικό και µηχανολογικό εξοπλισµό.
43.
Η εγκατάσταση να είναι περιφραγµένη προκειµένου να
προστατεύεται από την απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων αλλά
και την αποτροπή εισόδου στον χώρο ατόµων δεν έχουν σχέση µε
την δραστηριότητα.
44.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρµολόγηση σε
ηλεκτρικούς συσσωρευτές και σε ΑΗΗΕ ή άλλων «µηχανηµάτων»
που τυχών θα βρεθούν εντός παρτίδας υλικών που εισέρχονται
προς διαχείριση. Να παραδίδονται χωρίς καµία επέµβαση σε
αδειοδοτηµένες
εταιρείες
διαχείρισης,
κατόπιν
σχετικών
συµβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
45.
Το ύψος των σωρών των προς ανακύκλωση υλικών να µην
υπερβαίνει τα 5 µέτρα.
46.
Τα προϊόντα της ανακύκλωσης να αποθηκεύονται προσωρινά,
πριν την διοχέτευσή τους στην αγορά, χύδην, σε σωρούς που δεν
θα υπερβαίνουν τα 5 µέτρα. Να ληφθεί µέριµνα για τακτική
αποµάκρυνση τους. Οι σωροί να µην βρίσκονται σε επαφή µε τον
υφιστάµενο δρόµο.
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
47.
Κάθε παρτίδα αποβλήτου (µέταλλα, κλπ.) που εισέρχεται στη
µονάδα θα συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής
µε τα στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και τις λοιπές
πληροφορίες (ποσότητα, φύση, φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά,
ηµεροµηνίες παραλαβής, προορισµός, συχνότητα συλλογής και
µέσο µεταφοράς, µέθοδος και χώρος επεξεργασίας). Τα έντυπα
αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον
χρόνια. Με βάση τα στοιχεία αυτά να συµπληρώνεται το µητρώο
παρακολούθησης της µονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να
είναι διαθέσιµα στον σε κάθε αρµόδια αρχή.
48.
Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη µονάδα θα
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό µε τα στοιχεία
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του αποβλήτου και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να
διασταυρώνεται και από αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη.
49.
O µέγιστος χρόνος αποθήκευσης των ανακυκλώσιµων
στερεών αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/06 [όπως τροποποιήθηκε από την
Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07)]. Για τα µη αξιοποιήσιµα απόβλητα
που προκύπτουν ο µέγιστος χρόνος αποθήκευσης δεν πρέπει να
ξεπερνά το 1 έτος. Να τηρείται µητρώο µε τα στοιχεία των
παραγόµενων επικίνδυνων αποβλήτων.
50.
Κάθε παράδοση – παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων θα
πρέπει να συνοδεύεται από την
έκδοση κατάλληλα
συµπληρωµένων έντυπων αναγνώρισης, όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
51.
Τα ανάµικτα απόβλητα δεν µπορούν να παραµένουν, πριν τη
διαλογή τους, στον χώρο υποδοχής περισσότερο από 30 ηµέρες
από την άφιξή τους σε αυτόν, σύµφωνα µε την (17) σχετική ΥΑ.
52.
Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραµονής τους στους χώρους
υποδοχής παρατείνεται µέχρι 6 µήνες, σύµφωνα µε την (17)
σχετική ΥΑ.
53.
Τα ανακτηµένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τους 12 µήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, σύµφωνα µε την (17)
σχετική ΥΑ.
ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
54.
Τα οχήµατα µεταφοράς των µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να
είναι εφοδιασµένα µε σχετικές άδειες σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 και των ΚΥΑ 13588/725/06 [όπως
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07)] και
24944/1159/06, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισµένα µε όλα τα
κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, να
διαθέτουν τα απαραίτητα µέσα πυροπροστασίας για την
αντιµετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα µεταφερόµενα
υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκποµπές καυσαερίων δεν θα
υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.
55.
Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων –
οχηµάτων σε αδειδοτηµένα συνεργεία.
56.
Το προσωπικό της µονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους
ειδικούς χειρισµούς συλλογής – συσκευασίας – σήµανσης.
57.
Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης
προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το
αντικείµενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο. Η εκπαίδευση θα
περιλαµβάνει θέµατα υγιεινής, καθαρισµού και πρώτων βοηθειών.
58.
Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ-ΑΕΡΙΑ
59.
Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆
1180/81 και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
60.
Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές
βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.
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61.
Να λαµβάνονται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως
ώστε η στάθµη θορύβου από την λειτουργία των
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το
επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν.
1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της
περιοχής.
62.
Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού
(απαγωγή αέρα από το κτίριο και είσοδος φρέσκου αέρα από τον
εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας του κτιρίου και να
εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων.
63.
Σχετικά µε τα ΑΕΕΚ επιβάλλεται µείωση της εκλυόµενης
σκόνης (να τηρούνται τα όρια που τίθενται σύµφωνα µε το Π.∆.
1180/81) µε: α) κάλυψη του χώρου παραλαβής & αποθήκευσης
των εισερχοµένων υλικών και λειτουργία κατάλληλου συστήµατος
καταιονισµού µε νερό, β) εγκατάσταση µεταφορικών ταινιών
κλειστού τύπου, γ) εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλων
µονάδων αποκονίωσης, δ) τοποθέτηση ειδικών καπέλων και
χοανών έτσι ώστε το υλικό να διοχετεύεται ακριβώς στο αµέσως
επόµενο κάθε φορά σηµείο χωρίς να είναι εκτεθειµένο και να
παρασύρεται όταν πνέουν ισχυροί άνεµοι, ε) τα µεγάλα τµήµατα
του συγκροτήµατος βρίσκονται σε κλειστούς χώρους (κουβούκλια
από λαµαρινοκατασκευές) αποκλείοντας πλήρως το ενδεχόµενο
διάχυσης σκόνης στην ατµόσφαιρα, στ) συχνή διαβροχή των
χώρων διακίνησης των οχηµάτων µε σύστηµα καταιονισµού µε
νερό.
64.
Για όλα τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό του εργοστασίου να
υπάρχει πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης ώστε να
πετυχαίνονται οι προβλεπόµενες τιµές θορύβου.
65.
Όλα τα µηχανήµατα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν
ισχύει κάρτα καυσαερίων.
66.
Τα δευτερογενή αδρανή υλικά πριν από την προς µεταφορά
φόρτωση τους σε φορτηγά να ψεκάζονται µε νερό.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
67.
Η εταιρεία θα πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα
απόβλητα που παρατίθενται ανωτέρω. Σε περίπτωση που
προτίθεται να διαχειριστεί άλλα απόβλητα θα πρέπει να
επανεξεταστεί η ισχύς της παρούσης.
68.
Σε περίπτωση δηµοσιεύσεως Π∆ είτε άλλων νοµοθετηµάτων
που θα αναφέρεται στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
εκσκαφών και κατεδαφίσεων η εταιρία οφείλει άµεσα να
συµµορφωθεί µε αυτό.
69.
Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους
αρµοδίων αρχών, να προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και
δειγµατοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες
πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους.
70.
Η εγκατάσταση υποχρεούται να λάβει τις απαιτούµενες
εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας και να συµβάλλεται µε εγκεκριµένα
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
71.
Αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, η
εταιρία να εισάγει πιστοποιηµένο σύστηµα περιβαλλοντικής
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διαχείρισης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου
2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό
σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS)
(ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1).
72.
Τα εγκεκριµένα συστήµατα υποχρεούνται να υποβάλλουν
στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, µέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε
την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ,
το περιεχόµενο της οποίας προσδιορίζεται ειδικότερα από τον
ΕΟΕ∆ΣΑΠ. Προς τούτο, οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται
να παρέχουν στα ανωτέρω συστήµατα ακριβή και αξιόπιστα
δεδοµένα σχετικά µε τις δραστηριότητες τους σύµφωνα µε το
άρθρο 18 του Ν. 2939/2001 (όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10
- ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07).
73.
Για την οργάνωση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης
απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, πριν από την
έναρξη λειτουργίας.
74.
Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων
κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα
αποσταλεί στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. /
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10
εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού /
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
75.
Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε τα στοιχεία των
υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο
και προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε
επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το µείγµα
να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε
κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από
αδειοδοτηµένο διαχειριστή.
76.
Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να
τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας.
77.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν
αναφέρεται στην υποβληθείσα µελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι
που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.
78.
Να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο,
αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
79.
Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που
προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική
Υπηρεσία.
80.
Η εταιρεία να εφαρµόσει µέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον
δύο φορές τον χρόνο) παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο
των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
που διέπονται από την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα
προτείνεται η εφαρµογή των παρακάτω προγραµµάτων:
 Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.
 Πρόγραµµα Παρακολούθησης Θορύβου.
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81.
Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται
στις κείµενες διατάξεις.
82. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και
χρωµατισµός αποδεκτής αντικειµενικά αισθητικής του κτιρίου.
83. Περιµετρικές
δενδροφυτεύσεις
υψηλών
αειθαλών
όπως:
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε
κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του
πεζοδροµίου.
84. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα
απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να
µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η
πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινοµένων όπως
λιµνάζοντα νερά κλπ.
85. Σε περίπτωση παύσης λειτουργία της εταιρείας ή αποχώρησης
από τον εν λόγω χώρο, επιβάλλεται η άµεση αποκατάσταση αυτού
και η αποµάκρυνση τυχών επικινδύνων αποβλήτων που θα
προκύψουν να γίνει µέσω αδειδοτηµένων φορέων κρατώντας τα
σχετικά παραστατικά.
86. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης
επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες
υπηρεσίες µε την έναρξη λειτουργίας της µονάδας.
87. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων.
88. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα
ΜΠΕ.
Β) Ο πρόσθετος όρος ότι στο σηµείο που θα γίνεται η επεξεργασία της
διαλογής, ο χώρος θα πρέπει να είναι στεγασµένος και να πληροί τις
προβλεπόµενες προδιαγραφές.

Κατά δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κουρούσης Χρήστος,
Αθανασίου Αθανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος,
∆ηµαράς
Ιωάννης,
Παναγούλης
Ευστάθιος,
Πιπιλή
Αικατερίνη,
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος,
Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, ∆ιάκος
Κωνσταντίνος, ∆ηµαράς Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Κωνσταντάκου
Μερόπη.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ
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