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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 27η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 300/2011  
 

 Σήµερα 13/10/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 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. οικ.96240/06-10-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 06/10/2011. 
 
 

Θέµα  12ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
συµπλήρωση της δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 
καυσίµων µε σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίµων της 
εταιρείας «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.» που είναι εγκατεστηµένη στο Πέραµα Αττικής επί 
της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 142. 

 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Καρακλιούµη Μαρία, Παπαντωνίου Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, 
Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
 
Τη Γραµµατέα του Π.Σ. αναπληρώνει η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. 
Μεθυµάκη Άννα. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµοπούλου Μαρίνα, 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
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Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνώστου Αικατερίνη, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός 
Αθανάσιος, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, 
Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης 
Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, 
Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας 
Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, 
Ερµίδου Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, 
Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης 
Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, 
Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης 
Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μανώλης Ιωάννης,  Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαρούγκα Ασπασία, 
Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα,  Μηταράκης Παναγιώτης, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος,  Μπενέτος Ιωάννης, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος 
Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης 
Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός 
Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μανιάτης Κων/νος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµόπουλος Κων/νος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βλάχος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Καµµένος Γεώργιος, 
Καραθάνος Χαράλαµπος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λυµπέρη Ελένη - 
Κων/να, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - 
Χρυσούλα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπένος Ηλίας,  Πιπιλή Αικατερίνη, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Χάγιος Άγγελος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη και κ. ∆ούκα Πάνθη. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου σχετικά µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως  εξής: 

 
        

Έχοντας υπόψη: 

1. Του 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). 
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2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς 
διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

3. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε το Ν.1650/1986».  

4. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων». 

5. Της 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.». 

6. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 
ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005. 

7. Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

8. Η ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και 
περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις 
ορισµένων επικίνδυνων ουσιών». 

9.  Η 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 οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του 
συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 

10. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

11. Ο 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». 

12. Την 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) την υπ’ αριθµ. 13588/725 
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης 
Μαρτίου 1991». 

13. Την ΚΥΑ 10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β/16-04-97) «Μέτρα και όροι για 
τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που 
προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις 
τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής». 

14. Η ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού 
συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.∆.-
Ανακύκλωση». 

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ 5608/2833/ΠΕΡΙΒ-9/11-07-2011 µε θέµα 
«∆ιαβίβαση φακέλου για την συµπλήρωση της δραστηριότητας αποθήκευσης 
και διακίνησης υγρών καυσίµων µε σταθερή πλωτή εγκατάσταση 
αποθήκευσης καυσίµων, της εταιρείας “ΕΤΕΚΑ Α.Ε.” που είναι 
εγκατεστηµένη στο Πέραµα Αττικής επί της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 142» 
του Τµ. Α / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση 
Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  
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16. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ 1703/1510/ΠΕΡΙΒ-9/21-04-2011 µε θέµα 
«Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ΄αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 1780/ΦΠΕΡΙΒ-
9/13.04.2006 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, έγκριση Περιβαλλοντικών 
όρων της εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων της 
“ΕΤΕΚΑ Α.Ε.” που είναι εγκατεστηµένη στο Πέραµα Αττικής επί της Λεωφ. 
∆ηµοκρατίας 142» του Τµ. Α / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Αττικής.  

17. Την υπ’ αρ. ΑΜΥΕΝ GRC 100003530 βεβαίωση  - έγγραφο 
εθνικότητας από το Τµήµα Νηολογίων – Ν. Υποθηκών / Κεντρικό 
Λιµεναρχείο Πειραιώς. 

18. Το υπ’ αρ. 73/11 πιστοποιητικό – πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης 
φορτηγού πλοίου από τον Κλάδο Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων / Υπουργείο 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 

19. Το υπ’ αρ. 4217.2/108/2010 πιστοποιητικό ανά καταµέτρησης από 
την ∆/νση Μελετών Κατασκευών / Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων / 
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 

20. Το υπ’ αρ. 4314.2/084/2010 πιστοποιητικό γραµµή φορτώσεως 
πλοίων εσωτερικού από την ∆/νση Επιθεωρήσεων Πλοίων / Κλάδος 
Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων / Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας. 

21. Το υπ’ αρ. 11004 πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από 
πετρέλαιο από τον Κλάδο Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων / Υπουργείο 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 

22. Το υπ’ αρ. 11007 διεθνές πιστοποιητικό προστατευτικού 
συστήµατος υφαλοχρωµατισµού από την ∆/νση Μελετών Κατασκευών / 
Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων / Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας. 

23. Το από 30-6-2008 πρακτικό καταλληλότητας από το Τελωνείο. 
24. Το από 05-01-2011 πρακτικό περιοδικού ετήσιου ελέγχου καλής 

λειτουργίας των αυτόµατων µετρητών υγρών καυσίµων. 
25. Το από 24-01-2011 πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλης οικονοµικής 

εξασφάλισης σε σχέση µε την αστική ευθύνη για ζηµιά ρύπανσης από 
πετρέλαιο, από τον Τοµέα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος / Κεντρικό 
Λιµεναρχείο Πειραιά / Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 40392/21-11-2010 µε θέµα «Χορήγηση 
Βεβαίωσης» από το Τµήµα Προσόρµισης – ∆ικαιωµάτων Επί Πλοίων / ∆/νση 
Εξυπηρέτησης Πλοίων / Ο.Λ.Π. 

27. Το από 28-12-2010 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΙΙ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ για την φύλαξη 
φορτοεκφορτώσεων. 

28. Η υπ’ αρ. πρωτ. 351.1/4230/19-05-2010 βεβαίωσης από την 
Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών / ∆/νση  Ναυτιλιακής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης / Γενική Γραµµατεία Ναυτιλιακής Πολιτικής / Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΑΡ240611/24-06-2011 µε θέµα «Ενοικίαση Insert 
Gas Generator» από την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την συµπλήρωση της δραστηριότητας 
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αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων µε σταθερή πλωτή 
εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίµων, της εταιρείας “ΕΤΕΚΑ Α.Ε.” που είναι 
εγκατεστηµένη στο Πέραµα Αττικής επί της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 142, η 
οποία διαβιβάστηκε µε το (15) σχετικό, για την έκφραση απόψεων µας, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 

Κύριος του Έργου: 

ΕΤΕΚΑ Α.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
5.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
6.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
7.  ΧΑΡΤΕΣ – ΣΧΕ∆ΙΑ 
8.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Θέση Επιχείρησης - Περίληψη 

Το προτεινόµενο έργο προβλέπει τη µόνιµη παραβολή του ∆/Ξ 
ΜΑΙΡΟΥΛΑ στη λιµενική εγκατάσταση της µονάδας, προκειµένου αυτό να 
χρησιµοποιηθεί ως φορολογική αποθήκη. 

Συγκεκριµένα στο ∆/Ξ ΜΑΙΡΟΥΛΑ θα φορτώνεται πετρέλαιο DIESEL, 
το οποίο θα προέρχεται είτε από άλλους αποθηκευτικούς χώρους της 
εγκατάστασης, είτε κυρίως από άλλα µεταφορικά πλοία. Η εκφόρτωση θα 
πραγµατοποιείται σε άλλα µεταφορικά δεξαµενόπλοια ή βυτιοφόρα οχήµατα. 
Η φόρτωση όπως και η εκφόρτωση του ∆/Ξ ΜΑΙΡΟΥΛΑ, θα 
πραγµατοποιείται µέσω του υφιστάµενου δικτύου σωληνώσεων της 
εγκατάστασης και όχι απ’ ευθείας από πλοίο σε πλοίο. Για το σκοπό αυτό 
δεν απαιτείται καµία µετατροπή του δικτύου σωληνώσεων της εγκατάστασης. 

Το σχεδιαζόµενο έργο δεν συνδέεται µε µεταβολή του εγκατεστηµένου 
µηχανολογικού εξοπλισµού και της εγκατεστηµένης ισχύος της εταιρείας, 
ούτε αφορά επέκταση ή εκσυγχρονισµό της µονάδας. Επίσης δεν συνδέεται 
µε µεταβολή της δραστηριότητας της εγκατάστασης. 

Η υπάρχουσα µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
επιφάνειας περίπου 12.500 τετραγωνικών µέτρων σε παραθαλάσσια 
επίπεδη έκταση επί της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 142 στο ∆ήµο Περάµατος 
Αττικής, εντός της χερσαίας λιµενικής ζώνης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Το οικόπεδο συνορεύει βόρεια µε την  Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας επί 
πλευράς 151,3 µέτρων, ανατολικά µε ιδιοκτησία του Ο.Λ.Π. επί πλευράς 46,8 
µέτρων, νότια µε την θάλασσα και µε ιδιοκτησία του Ο.Λ.Π. επί πλευράς 176 
µέτρων και δυτικά µε την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος. 

Ο προβλήτας ελλιµενισµού των πλοίων που τροφοδοτούν την µονάδα 
και το δίκτυο σωληνώσεων έχουν κατασκευασθεί στην πλευρά, η οποία 
συνορεύει µε την θάλασσα. 
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Η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται στην περιοχή του ∆ήµου 
Περάµατος, όπου απαντώνται αραιές κατοικίες βόρεια της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας καθώς και βιοµηχανικές, ναυπηγικές, τεχνικές και εµπορικές 
δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην γειτονική περιοχή βρίσκονται 
επιπλέον µονάδες αποθήκευσης και διακίνησης υγρών πετρελαιοειδών 
καυσίµων και συναφών ειδών, οι οποίες έχουν επίσης µέτωπο στην 
θάλασσα. 

Η περιοχή εγκατάστασης της µονάδας έχει χαρακτηρισθεί ως ζώνη 
λειτουργίας βιοµηχανικών δραστηριοτήτων (ΕΟ), σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆. 84/84. 

Σηµειώνεται ότι η περιοχή δεν έχει χαρακτηρισθεί ως προστατευτέα 
σύµφωνα µε το Ν. 1650/86, ή βάσει άλλης νοµοθετικής ρύθµισης. 

 

Κατηγορία Επιχείρησης 

Κωδικός Ε.Σ.Υ.Ε.: Α/Α 272 
«Πλωτές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων ή χηµικών προϊόντων 

Α. Σταθερές.» 
(9η Οµάδα, Κατηγορία 1η, Υποκατηγορία 2η) 
 

Περιγραφή της υφιστάµενης µονάδας 

Όπως προαναφέρθηκε σκοπός του παρόντος είναι ο χαρακτηρισµός 
του ∆/Ξ ΜΑΙΡΟΥΛΑ, το οποίο θα βρίσκεται µόνιµα ελλιµενισµένο στη 
λιµενική εγκατάσταση της εταιρείας ΕΤΕΚΑ, ως φορολογική αποθήκη. 

Η ακριβής θέση πρόσδεσης του ανωτέρω δεξαµενόπλοιου φαίνεται στο 
Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:200 που παρατίθεται στο κεφ. 7, ενώ 
το πλοίο βρίσκεται ήδη ελλιµενισµένο στην εν λόγω θέση, σύµφωνα µε 
Βεβαίωση του ΟΛΠ ΑΕ. 

Τα στοιχεία του ∆/Ξ ΜΑΙΡΟΥΛΑ έχουν ως εξής : 
Ολική χωρητικότητα (ΚΟΧ – g.r.t.) : 2236,60  
Καθαρή χωρητικότητα (ΚΚΧ – n.r.t.): 1749,67 
Ολικό µήκος :  99,00 m 
Μήκος νηολόγησης :  93,05 m 
Πλάτος νηολόγησης :  12,50 m 
Βάθος νηολόγησης :    7,60 m 
Το πλοίο δεν διαθέτει προωστήρια εγκατάσταση σε λειτουργία και 

χαρακτηρίζεται ως ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ – ΜΟΝΙΜΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΟ. 

Οι χωρητικότητες των δεξαµενών φορτίου του δεξαµενόπλοιου είναι : 
∆εξ/νη Νο 1∆Ε: 327.400 m3 
∆εξ/νη Νο 1ΑΡ: 327.400 m3 
∆εξ/νη Νο 2∆Ε: 525.200 m3 
∆εξ/νη Νο 2ΑΡ: 525.200 m3 
∆εξ/νη Νο 3∆Ε: 337.100 m3 
∆εξ/νη Νο 3ΑΡ: 337.100 m3 
∆εξ/νη Νο 4∆Ε: 596.800 m3 
∆εξ/νη Νο 4ΑΡ: 596.800 m3 
∆εξ/νη Νο 5∆Ε: 449.400 m3 
∆εξ/νη Νο 5ΑΡ: 449.400 m3 
ΣΥΝΟΛΟ   : 4471.800 m3 

Όπως φαίνεται από τα σχέδια του πλοίου στο χώρο φορτίου διαθέτει 
πλευρικές δεξαµενές καθώς και διπύθµενα έρµατος και χαρακτηρίζεται ως 
διπλού τοιχώµατος. Έτσι αν για οποιαδήποτε λόγο, όπως π.χ. λόγω 
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αστοχίας κάποιας δεξαµενής φορτίου, παρατηρηθεί διαρροή πετρελαίου, θα 
περιοριστεί στη γειτονική δεξαµενή έρµατος και δεν θα προκληθεί θαλάσσια 
ρύπανση. 

Στο εν λόγω πλοίο θα αποθηκεύεται πετρέλαιο DIESEL, το οποίο δεν 
χαρακτηρίζεται βαρύ προϊόν πετρελαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆.Σ. 
ΜARPOL 73/78. 

Το πετρέλαιο αυτό θα φορτώνεται στο πλοίο είτε από άλλο εφοδιαστικό 
δεξαµενόπλοιο, είτε από την εγκατάσταση, µέσω του δικτύου σωληνώσεων 
της εγκατάστασης. Αντίστοιχα η εκφόρτωση θα πραγµατοποιείται είτε προς 
την εγκατάσταση, είτε προς άλλο εφοδιαστικό δεξαµενόπλοιο, πάλι µέσω του 
υφιστάµενου δικτύου της εγκατάστασης και δεν θα πραγµατοποιείται 
µετάγγιση απ’ ευθείας από πλοίο σε πλοίο. 

Για τη λειτουργία του πλοίου ως πλωτής εγκατάστασης αποθήκευσης 
πετρελαίου έχει εφαρµογή ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα αριθ. 18 
(Προϋποθέσεις και µέτρα ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης ή 
εκφόρτωσης …. Που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια, ΦΕΚ 12Β/1999), 
καθώς επίσης και ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα µε αριθµό 40 (Αντικατάσταση 
και συµπλήρωση διατάξεων του µε αριθµό 18 Γενικού Κανονισµού Λιµένα, 
ΦΕΚ 1010Β/2005). 

Όπως προαναφέρθηκε κατά τη λειτουργία της πλωτής φορολογικής 
αποθήκης δεν θα πραγµατοποιούνται µεταγγίσεις φορτίου από 
δεξαµενόπλοιο σε δεξαµενόπλοιο αλλά φορτο-εκφορτώσεις µέσω της 
εγκατάστασης. Ετσι δεν έχει εφαρµογή το Αρθρο 27 Α  του ΓΚΛ Αρ. 18, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το ΓΚΛ Αρ. 40, αλλά εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
Κεφ. Β του κανονισµού ΓΚΛ Αρ. 18 σχετικά µε τις φορτο-εκφορτώσεις µέσω 
εγκαταστάσεων. Έτσι π.χ. δεν θα απαιτηθεί η χρήση συστήµατος αδρανούς 
αερίου, αφού  σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση SOLAS, δεν απαιτείται 
εγκατάσταση αδρανούς αερίου σε δεξαµενόπλοια αυτού του µεγέθους. 
Παρατίθεται έγγραφο διαθεσιµότητας προς ενοικίαση φορητού συστήµατος 
παραγωγής αδρανούς αερίου δυναµικότητας 1500 m3/h, το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 

(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Αιθάλη - ∆ιοξ. Του Άνθρακα:  
ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/90) 

         ΚΥΑ 11166/91 (ΦΕΚ 310/Β/91) 
ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β΄/15-04-1993) 
ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β΄/06-05-1993) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
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της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 

προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

  

ΘΟΡΥΒΟΣ 
1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 

και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

2. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις και να 
µονώνονται κατάλληλα για την αποφυγή οχλήσεως. 

3. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά 
µέτρα ούτως ώστε η στάθµη θορύβου από την λειτουργία των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο 
όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου 
τηρώντας τις ώρες κοινής ησυχίας, και γενικότερα να µην επηρεάζει το 
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
4. Ιδιαίτερη µέριµνα για την αποφυγή διαφυγής πτητικών ουσιών στην 

ατµόσφαιρα και διαρροών κατά τη µεταφορά, άντληση, αποθήκευση των 
υγρών καυσίµων. 

5. Να τοποθετηθούν στις αντλίες ειδικές βαλβίδες ασφαλείας ώστε να 
διακόπτεται η παροχή σε περίπτωση ατυχήµατος. 

 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
6. Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου να διοχετεύονται σε στεγανή 

δεξαµενή. Να τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά εκκένωσης της δεξαµενής. 

7. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τις εξυδατώσεις των 
δεξαµενών και τις λειτουργικές διαρροές των γεµιστηρίων και του 
αντλιοστασίου µε κωδ. 16 07 08* να αντιµετωπίζονται ως επικίνδυνα, να 
αποµακρύνονται από αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης και να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για 
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». Να υπογραφεί σχετική σύµβαση µε 
αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης. 

8. Σε περίπτωση που προκύπτουν ορυκτέλαια από τη χρήση – 
συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται, σε ειδικά σχεδιασµένη 
στεγανή δεξαµενή, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τις συσκευασίες τους να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς 
αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και 
διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων, µε τον οποίο η επιχείρηση 
θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 
64Α΄/02-03-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

9. Σε περίπτωση διαρροής ορυκτελαίων από βυτιοφόρα οχήµατα ή 
από την εν γένει λειτουργία της εγκατάστασης, στην στεριά εκτός του πλοίου, 
να γίνει χρήση πριονιδίου για την απορρόφηση και µη επέκταση αυτής. Το 
πριονίδι στην συνέχεια να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο. 

10. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

11. Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, τα 
απορρίµµατα και τα λύµατα από τον ελλιµενισµό των σκαφών να 
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διαχειρίζονται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία. Απαγορεύεται 
οποιαδήποτε ρίψη των παραπάνω αποβλήτων στο θαλάσσιο χώρο. 

12. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί υποδοµή για την προσωρινή 
αποθήκευση των παραπάνω αποβλήτων και η διαχείρισή τους να γίνεται 
σύµφωνα µε την  κείµενη νοµοθεσία. 

 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
13. Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από τον πυθµένα των 

δεξαµενών και τον υποδοχέα (λάσπες, σκουριά, κλπ.) µε κωδ. 16 07 08* και 
13 05 03* να αντιµετωπίζονται ως επικίνδυνα, να αποµακρύνονται από 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα 
απόβλητα σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
«Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». 
Να υπογραφεί σχετική σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης. 

14. 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) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα 
σχετικά δελτία αποστολής. 

15. Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα να αποµακρύνονται για διάθεση 
µέσω του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Να τηρείται 
βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων στο οποίο να 
αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι 
ποσότητες, η ηµεροµηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα 
παρέλαβε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

16. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003). 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
17. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 

προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, 
πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

18. Η εταιρεία να εφαρµόσει µέτρα για την περιοδική (δύο φορές τον 
χρόνο) παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των βασικών 
χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και διέπονται από την 
περιβαλλοντική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η εφαρµογή των 
παρακάτω προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Θαλάσσιας Ποιότητας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας του Θαλάσσιου Πυθµένα. 

Το πρόγραµµα δειγµατοληψίας, ο έλεγχος και τα αποτελέσµατα να 
αποστέλλονται στις υπηρεσίες υδάτων της ΠΕΧΩ και του ΥΠΕΚΑ. 

19. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων 
κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί 
στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. 
αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 
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20. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να 
υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το µείγµα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να 
διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή.  

21. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να 
υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το µείγµα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να 
διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή.  

22. Η εταιρεία να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 
αντιµετώπιση πιθανής ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
(απορροφητικά υλικά, πλωτά φράγµατα κτλ.). 

23. Η εταιρεία να διαθέτει τον απαραίτητο µηχανισµό, στελεχωµένο µε 
τις κατάλληλες ειδικότητες και εξοπλισµένο µε όλα τα αναγκαία µέσα ατοµικής 
προστασίας, για την αντιµετώπιση κρίσεων, ατυχηµάτων κλπ. 

24. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών στη θάλασσα. 

25. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες 
υπηρεσίες µε την έναρξη λειτουργίας της µονάδας.   

26. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.. 

27. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο 
ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών για το 
περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 

28. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία 
και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 

29. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για 
πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων 
και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται 
για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

30. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες 
υπηρεσίες. 

31. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (µάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία 
τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.  

32. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

33. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και αποφυγής οχλήσεων. 

34. Με έγγραφο της εταιρείας να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων.  

Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Την αναβολή του θέµατος προκειµένου να προσκοµιστούν 
συµπληρωµατικά στοιχεία. 

 
 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ        

 


