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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. 306/2011  
 

 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  18ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, προσωρινής αποθήκευσης και 
επεξεργασίας µεταλλικών µη επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης 
παλαιών συσσωρευτών Pb – οξέος και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ 
της εταιρείας ‘AUTO GREEN RECYCLING A.E. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ∆ΕΩΝ’ 
στη θέση «∆ροµέζα» στο ∆ήµο Παιανίας Αττικής. 

 
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. 
 
 
 



 2 

Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµοπούλου Μαρίνα, 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
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: 
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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). 

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. Της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

8. Το ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα και 
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ».  

9. Της ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) «Κατάρτιση 
πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων». 

10. Του Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων». 

11. Της Εγκυκλίου 103731/1278/2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη 
διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

12. Του Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/05.03.2004) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. 
Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».  

13. Του Π∆ 115/2004 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 73537/14/1995 
«∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 
ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» και της ΚΥΑ 19817/2000 «Τροποποίηση της 
ΚΥΑ 75537/1995 κλπ». Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των χρησιµοποιούµενων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 
(ΦΕΚ 80/Α/05.03.04). 

14. Του Π∆ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05.03.04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής 
τους».  

15. Του Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05.03.2004) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού 
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και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών 
2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων 
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 
«σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού». 

16. Την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες 
καύσης». 

17. Του Π∆ 82/2004 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 
«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιούµενων 
ορυκτελαίων». Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» (64/Α/02.03.04). 

18. Το ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της 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». 

19. Την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη µέτρων 
πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και µηχανολογικές εγκαταστάσεις 
παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και 
σε λοιπές δραστηριότητες». 

20. Την ΚΥΑ Ειβ 221/65 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) «Περί διαθέσεως 
λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων». 

21. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ 5500/2145/ΠΕΡΙΒ-9/30-05-11 µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, προσωρινής αποθήκευσης και 
επεξεργασίας µεταλλικών µη επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης 
παλαιών συσσωρευτών Pb – οξέος και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ 
της εταιρείας “AUTO GREEN RECYCLING Α.Ε. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ∆ΕΩΝ” 
στη θέση “∆ροµέζα” του ∆ήµου Παιανίας Αττικής» του Τµ. Α’ / ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  

 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, 
προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας µεταλλικών µη επικινδύνων 
αποβλήτων, αποθήκευσης παλαιών συσσωρευτών Pb – οξέος και 
προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ της εταιρείας “AUTO GREEN 
RECYCLING Α.Ε. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ∆ΕΩΝ” στη θέση “∆ροµέζα” του ∆ήµου 
Παιανίας Αττικής, για την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια 
υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 
Κατηγορία - Κατάταξη Επιχείρησης: 
 

1.∆ιαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ. 
Μ1 & Ν1 6.000 Ο.Τ.Κ.Ζ./χρόνο ~ 25 
Ο.Τ.Κ.Ζ./ηµέρα 
Βαρέα Οχήµατα 40 Ο.Τ.Κ.Ζ./χρόνο 

Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 2008: 38.31 
Είδος ∆ρ./Έργ. 9/294,  
Κατ. Α2, Όχληση ΜΕΣΗ 

2. Επεξεργασία Μεταλλικών 
απορριµµάτων  

Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 2003: 371.0 
Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 2008: 38.32 
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151,5 kW 
 

Κατ. Β3, Όχληση ΧΑΜΗΛΗ 

3. Β’ γενής αποθήκευση ηλεκτρικών 
συσσωρευτών Pb-Οξέως 
82,00 tn < 200,00 tn 

Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 2003: 515.7 
Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 2008: 
46.77.10.05 
Κατ. Α2, Όχληση ΜΕΣΗ 

4. Αποθήκευση AHHE εντός µέσων 
συλλογής 
82,00 tn < 200,00 tn 

Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 2008: 
38.11.19 
Κατ. Β3 

 
Κύριος του Έργου: 
AUTO GREEN RECYCLING A.E. 
ΓΕ∆ΕΩΝ ΒΑΡΛΑΜΗΣ 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
5.  ΧΛΩΡΙ∆Α – ΠΑΝΙ∆Α 
6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
7.  ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
8.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
9.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
11. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
12. ΠΙΝΑΚΕΣ – ΧΑΡΤΕΣ 
13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Στην προς ίδρυση µονάδα έχουν χορηγηθεί: 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 1212/03-02-2011 έγγραφο µε θέµα 
«Επιτρεπόµενες χρήσεις», από το Τµήµα Πολεοδοµίας – Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

• Το υπ’ αρ. 9/98 άδεια οικοδοµής (για µονάδα παραγωγής 
σκυροδέµατος), από την Πολεοδοµία Μαρκοπούλου. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 1703/06-04-2011 έγγραφο µε θέµα «Αποστολή 
εγκεκριµένης µελέτης διάθεσης Αποβλήτων», από την ∆/νση 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου Βορείου Τοµέα Αθηνών & 
Ανατολικής Αττικής / Γεν. ∆/νση ∆ηµ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας / 
Περιφέρεια Αττικής. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 383156/04-04-2011 έγγραφο µε θέµα 
«∆υνατότητα παραλαβής λυµάτων του υπό ίδρυση µονάδας εναλλακτικής 
διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ., Ηλεκτρικών Συσσωρευτών και Μεταλλικών 
Απορριµµάτων», από το ΚΕΛ Μεταµόρφωσης / ∆/νση Κέντρων 
Επεξεργασίας Λυµάτων / Γεν. ∆/νση Λειτουργίας ∆ικτύων & Εγκαταστάσεων 
/ ΕΥ∆ΑΠ. 
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• Την από 16-03-2011 βεβαίωση δήλωσης συµµέτοχής στο σύστηµα 
Ε∆ΟΕ της εταιρείας AUTO GREEN RECYCLING Α.Ε. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ 
ΓΕ∆ΕΩΝ. 

• Την από 20-05-2011 επιστολή πρόθεσης συνεργασίας της 
‘INTERGEO’ για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. 

• Την από 17-02-2011 πρόθεση συνεργασίας της ‘ΜΕΤΠΛΑΣΤ’ για 
την παραλαβή συσσωρευτών Pb-οξέως. 

• Την από 04-02-2011 πρόθεση συνεργασίας της ‘ECO ELASTIKA’ 
για τα µεταχειρισµένα ελαστικά. 

• Το µε αρ. πρωτ. 12/ΠΜ/07-02-2011 έγγραφο της ‘ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.’ 
πρόθεσης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των Α.Λ.Ε. της 
δραστηριότητας της εταιρείας AUTO GREEN RECYCLING Α.Ε. – 
ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ∆ΕΩΝ. 

• Η από 07-02-2011 Σύµβαση Συνεργασίας της ‘Αφοί Θ. Πελεκάνου & 
ΣΙΑ Ε.Ε.’ για την παραλαβή των απενεργοποιηµένων καταλυτών. 

• Την µε αρ. πρωτ. 5304/25-05-2011 επιστολή µη δεσµευτικής 
πρόθεσης της ‘Ανακύκλωση συσκευών α.ε.’ για την συλλογή και µεταφορά 
ΑΗΗΕ. 

 
Αντικείµενο – Περιγραφή του έργου: 
Αντικείµενο της Μελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, 
προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας µεταλλικών µη επικινδύνων 
αποβλήτων, αποθήκευσης παλαιών συσσωρευτών Pb – οξέος και 
προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ της εταιρείας “AUTO GREEN 
RECYCLING Α.Ε. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ∆ΕΩΝ” στη θέση “∆ροµέζα” του ∆ήµου 
Παιανίας Αττικής. Το  συνολικό εµβαδό του οικοπέδου είναι 6.375,00 τ.µ. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΛΥΤΗΡΙΟΥ ΟΤΚΖ 
Το ∆ιαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ. της µονάδος θα συµβληθεί µε το ΣΕ∆ της 

Ε.∆.Ο.Ε. Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης θα ενσωµατώνει απαραίτητα 
στοιχεία για την απορρύπανση και διάλυση και µεγάλων οχηµάτων: 
φορτηγά, λεωφορεία κ.λ.π.  Η προβλεπόµενη δυναµικότητα καθορίζεται σε 
6.000 Ο.Τ.Κ.Ζ./y κατηγορίας Μ1 & Ν1 & 40 βαρέα/y. 

Η εγκατάσταση θα διαθέτει τουλάχιστον 136 θέσεις υπαίθριας 
στάθµευσης Ο.Τ.Κ.Ζ. στις οποίες θα σταθµεύουν προσωρινά τα οχήµατα 
µέχρι την απορρύπανση. Ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν και ράφια 
βαρέως τύπου για την καλύτερη εκµετάλλευση του γηπέδου. 

Η καταγραφή των εισερχόµενων ΟΤΚΖ θα εξασφαλίζεται µε την έκδοση 
της προβλεπόµενης, από τον Κανονισµό της Ε∆ΟΕ, «ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ». 

o ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ 
Πριν την εκµετάλλευση των κατασκευαστικών µερών των Ο.Τ.Κ.Ζ. θα 

προηγείται η απορρύπανσή τους σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
Παραρτήµατος ΙΙ του Π∆ 116/04 

Η αποµάκρυνση των υγρών ΕΑ θα γίνεται εξαναγκασµένα µε χρήση 
κατάλληλου εξοπλισµού και η αποθήκευσή τους σε χωριστές δεξαµενές. Οι 
µπαταρίες, οι καταλύτες και τα φίλτρα λαδιού θα αποθηκεύονται σε 
κατάλληλους κάδους και θ’ αποθηκεύονται εντός του κτιρίου. Τα φίλτρα 
λαδιού θα υποβάλλονται και σε περαιτέρω επεξεργασία. 
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Μία θέση απορρύπανσης εξασφαλίζει δυναµικότητα 25 ΟΤΚΖ/ηµ. Η 
τοποθέτηση και 2ης θέσης–µελλοντικά- θα εξασφαλίζει δυναµικότητα 
απορρύπανσης: 2 x 25 = 50 OTKZ/ηµ. 

o ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ για ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
Κατά την απορρύπανση των Βαρέων Οχηµάτων θα λαµβάνονται ειδικά 

µέτρα που σχετίζονται µε το µέγεθος των οχηµάτων και την συχνή ύπαρξη 
υδραυλικών ελαίων (13.01.ΧΧ). 

o ΚΑΥΣΙΜΑ 
Η προσωρινή αποθήκευση της βενζίνης θα γίνεται σε δεξαµενή διπλών 

τοιχωµάτων, πιστοποιηµένη. 
o ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΙ 

Για τη διαχείριση των αερόσακων επιλέγεται η απενεργοποίηση καθ’ ότι 
είναι ασφαλέστερη. Κατάλληλος εξοπλισµός διατίθεται από τους 
προµηθευτές του εξοπλισµού απορρύπανσης. 

o ΨΥΚΤΙΚΟ A/C 
Το freon (14 06 01*) από τα A/C των ΟΤΚΖ θα αναρροφάται µηχανικά 

και θ’ αποθηκεύεται σε κλειστά δοχεία. 
Το R-12 θα παραδίδεται σε εταιρία διαχείρισης ΕΑ, προς καταστροφή 

σε υψηλή θερµοκρασία. Αντιθέτως, το R-134a θα πωλείται ως αναλώσιµο 
στα συνεργεία A/C οχηµάτων µετά από προσωρινή αποθήκευση σε 
ανεξάρτητο δοχείο. 

o ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΥ 
Τα αφαιρούµενα φίλτρα λαδιού θα υποβάλλονται σε διαχωρισµό των 

µεταλλικών µερών τους. Η ανωτέρω εργασία κατατάσσεται ως εργασία 
αξιοποίησης (R4) κι εµπίπτει στην εξαίρεση της § Β.1.α2) , του άρθρου 7, της 
ΚΥΑ 13588/06, συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση άδειας διαχείρισης ΕΑ. 

Για την αποθήκευση την επεξεργασία των φίλτρων θα χρησιµοποιηθεί ο 
χώρος του Υ/Σ. Για τη διευκόλυνση της κοπής θα τοποθετηθεί στοιβαρός 
πάγκος. 

Στον ίδιο χώρο θ’ αποθηκεύονται και οι καταλύτες και τα λιγοστά 
τακάκια αµιάντου. 

o ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Μετά την απορρύπανση θ’ ακολουθεί η ανάκτηση 

επαναχρησιµοποιήσιµων κατασκευαστικών στοιχείων. Έως τη διάθεσή τους 
στην Αγορά θα παραµένουν αποθηκευµένα κατά τρόπο ώστε να µην 
επιβαρύνεται η ποιότητα των οµβρίων. Στην κατεύθυνση αυτή θα 
εφαρµοσθούν απλές πρακτικές (BMP, BAT). 

Απαραίτητη θεωρείται η χρήση φλογοκοπής για την 
αποσυναρµολόγηση διαβρωµένων κατασκευαστικών µερών. Θα 
αποθηκεύονται 2 φιάλες προπανίου 25 χλγ σε εξωτερικό φυλασσόµενο 
χώρο. 

Η εγκατάσταση θ’ αποθηκεύει τα κουφάρια στον αύλιο χώρο.  
o ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

Ως λύση για την αξιοποίηση των άχρηστων υαλοπινάκων προτείνεται η 
προώθησή τους σε µονάδες αξιοποίησης ΑΕΚΚ προκειµένου να προστεθούν 
σε υλικά επιχωµάτωσης.  

Η επιλογή αυτή συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου αξιοποίησης των 
ΟΤΚΖ: 95%. 

o ΑΛΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Η εταιρία προτίθεται να εγκαταστήσει αλεστικό µηχάνηµα για την 

επεξεργασία των πλαστικών προφυλακτήρων, που θα εµφανίζει 
παραγωγικότητα 100 kg/h. 
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o ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
∆εδοµένης της σηµαντικής ποσότητας των καλωδίων και της υψηλής 

τιµής πώλησης του τρίµµατος Cu η εταιρία προτίθεται να προµηθευθεί 
κατάλληλο µηχάνηµα για την αποφλοίωση και τον τεµαχισµό των καλωδίων, 
ονοµαστικής παραγωγικότητας 100 kg/h. 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Η ετησίως διαχειριζόµενη ποσότητα θα ανέρχεται σε 20.000 τν. 
Τα µεταλλικά απόβλητα θ’ αποθηκεύονται χύδην στον αύλιο χώρο, που 

θα είναι καλυµµένος µε gross betton ή άσφαλτο. Η διαλογή του scrap κυρίως 
εστιάζεται στο διαχωρισµό των σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων: 
Χάλυβας, ΙΝΟΧ, Χαλκός, Αλουµίνιο. 

Θα διενεργούνται εργασίες φλογοκοπής. Οι δύο 25 kgr φιάλες 
προπανίου θα αποθηκεύονται εξωτερικά σε χώρο περιφραγµένο µε 
συρµατόπλεγµα. 

Η µεταφορά του scrap θα εκτελείται από αδειοδοτηµένους ΣΜ. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΗΗΕ 
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αφορά την αποθήκευση ολόκληρων 

συσκευών που εµπίπτουν στο Π∆ 117/04 και όχι κατασκευαστικών µερών 
που έχουν αφαιρεθεί από αυτά και µπορούν να καταταγούν στις κατηγορίες 
του Παραρτήµατος ΙV του Π∆ 117/04,  π.χ. πυκνωτές, κεραµικές εστίες, 
κοµβιόσχηµες στήλες κ.λ.π. 

Η αποθήκευση (R13) των ΑΗΗΕ θα γίνεται αποκλειστικά εντός των 
containers υποχρεωτικά µε την ενσωµατωµένη τέντα εκτεταµένη. 

Κατά µέγιστο θα υπάρχουν ταυτόχρονα δύο (2) γεµάτα containers 
έτοιµα για αποστολή προς τις µονάδες αξιοποίησης µε τις οποίες είναι 
συµβεβληµένο το ΣΕ∆. Θα σταθµεύουν στον αύλιο χώρο του γηπέδου που 
αποτελείται από αδιαπέραστο δάπεδο. 

Η εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται ΑΗΗΕ.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (R13) ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
Η διαχείριση των αποβλήτων ΗΛ.Σ.Σ. διέπεται από  τις διατάξεις της 

ΚΥΑ 41624/10 (ΦΕΚ 1625Β/10). 
Η µέγιστη αποθηκευτική δυναµικότητα ανέρχεται σε 82,0 tn 

αποκλειστικά σταθερών συσσωρευτών Pb-Οξέως. Η ΜΕ∆ δεν εµπίπτει στις 
διατάξεις της Οδηγίας SEVESO. 

Επειδή η συγκεκριµένη δραστηριότητα εµπίπτει στις διατάξεις της 
Νοµοθεσίας περί ΕΑ (ΚΥΑ 13588/06) θα πρέπει ν’ αναπτυχθεί εντός 
στεγασµένου χώρου. Έχει προκριθεί η αξιοποίηση του παλαιού τούνελ από 
το οποίο διερχόταν η ταινία µεταφοράς αδρανών. 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο Π/Ε θα εµφανίζει συνολική εγκατεστηµένη ισχύ γύρω στα 152 kW. 
 
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  
Η λειτουργία της µονάδος δεν απαιτεί κατανάλωση ύδατος για 

παραγωγικούς σκοπούς. Οι ανάγες ανέρχονται σε 438 κ.µ./έτος που θα 
καλύπτοναι από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης.  
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ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Η ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Η 

απαιτούµενη κατανάλωση προσδιορίζονται σε 50 MWh. 
 
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Μοναδική πηγή έκλυσης αερίων είναι η απορρύπανση του A/C των 

ΟΤΚΖ. 
Μοναδική πηγή έκλυσης σκόνης είναι η κίνηση των οχηµάτων που στον 

αύλιο χώρο 
Μοναδική πηγή έκλυσης καπνού είναι η λειτουργία του λέβητα 

Κεντρικής Θέρµανσης 
∆εν θα εφαρµόζεται αποτέφρωση των αποβλήτων και γενικά καµία 

µορφή καύσης.  
 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Πηγές παραγωγής υγρών αποβλήτων είναι: 
1. η φάση της απορρύπανσης των Ο.Τ.Κ.Ζ., που καταλήγει στην 

αφαίρεση και χωριστή συλλογή των περιεχόµενων επικίνδυνων υγρών, 
2. τα νερά πλύσης του δαπέδου στο χώρο της απορρύπανσης µετά 

από τυχόν διαρροές των επικίνδυνων υγρών στο δάπεδο από κακό χειρισµό 
του εξοπλισµού, 

3. οι καθηµερινές συνήθειες και ανάγκες του προσωπικού, 
4. η πλύση των φορτηγών της εταιρίας. 
 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΙΛΥΕΣ–ΤΟΞΙΚΑ– ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
Πέραν των υλικών που προκύπτουν κατά την απορρύπανση, θα 

συλλέγονται και βαρίδια ζυγοστάθµισης (Pb) από τις ζάντες. 
Στους διάφορους ελαιοδιαχωριστές θα συσσωρεύονται ιλύς και 

ελαιώδη. ∆εν µπορεί να εκτιµηθεί η συχνότητα εκκένωσής τους. 
 
ΘΟΡΥΒΟΣ 
Πηγές θορύβου θα είναι η κίνηση των φορτηγών στον αύλιο χώρο και η 

λειτουργία της πρέσσας. 
 
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είχαν ανεγερθεί µε την Άδεια Οικοδοµής 

9/98 από τη ∆/νση Πολεοδοµίας Μαρκόπουλου. Οι υφιστάµενες κτιριακές 
εγκαταστάσεις είναι οι εξής: 

1. Στεγασµένος πυλώνας µίξερ σκυροδέµατος. Έχει αφαιρεθεί το µίξερ. 
2. Βάσεις σιλό τσιµέντου για την τροφοδοσία του µίξερ. Στο επίπεδο 

του εδάφους έχουν διαµορφωθεί χώροι προσωπικού. 
3. Ισόγειος οικίσκος ελέγχου παραπλεύρως του µίξερ. 
4. ∆ιόροφο κτίριο γραφείων µε Υ/Σ. 
5. Υπόγειος χώρος αποθήκευσης αδρανών εντός µεταλλικών σιλό, 

που έχουν αποξηλωθεί, µε τούνελ για την ταινία τροφοδοσίας του µίξερ. 
6. ∆εξαµενές καθίζησης των υπολειµµάτων σκυροδέµατος και λεκάνη 

απορροφήσεως των καθαρών νερών. 
7. Γεφυροπλάστιγγα 60 τν. 
8. Περίφραξη µε αναδιπλούµενο τµήµα στις Ν και ∆ πλευρές, 

προφανώς ως µέτρο αντιµετώπισης της σκόνης από τ’ αποθηκευµένα 
αδρανή. 
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o Aξιοποίηση υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
Τα ΟΤΚΖ θα υποβάλλονται σε απορρύπανση, δηλαδή αφαίρεση και 

χωριστή συλλογή των επικίνδυνων κατασκευαστικών µερών και ουσιών που 
περιέχουν, πριν την ανάκτηση ανταλλακτικών η µηχανικής επεξεργασίας. 
Βάσει του Π∆ 116/04 οι εργασίες απορρύπανσης πρέπει να εκτελούνται σε 
στεγασµένο χώρο. Οµοίως, σε στεγασµένο χώρο πρέπει να αποθηκεύονται 
και οι µπαταρίες. 

Σηµαντικός στόχος του προτεινόµενου έργου είναι η βέλτιστη 
επαναχρησιµοποίηση των υφιστάµενων κτιριακών κελυφών της ανενεργής 
µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος. Πρώτη σχεδιαστική επιλογή είναι ο 
καθορισµός διακριτών τµηµάτων: 

1. ∆ιαλυτηρίου ΟΤΚΖ 
2. Επεξεργασίας µεταλλικών απορριµµάτων 
Η ΝΑ πλευρά θα δεχθεί τις εργασίες διαχείρισης ΟΤΚΖ ενώ η ΒΑ αυτές 

των µεταλλικών αποβλήτων. Στο κεντρικό τµήµα προβλέπονται διάφορες 
βοηθητικές υποδοµές και λειτουργίες. 

Επίσης σηµαντικό στοιχείο είναι η ύπαρξη των δεξαµενών καθίζησης 
που χρησιµοποιούνταν για την πλύση των βαρελών σκυροδέµατος και της 
λεκάνης απορροφήσεως (εξατµισοδιαπνοής). 

Τέλος, ο πυλώνας του µίξερ προσφέρει επαρκή στεγασµένο χώρο 
8,0x8,0=64 m2. 

o Αξιοποίηση υφιστάµενων δεξαµενών 
Στην πίσω πλευρά των γραφείων υπάρχουν συνολικά 3 στεγανές 

δεξαµενές και 1 λεκάνη απορροφήσεως µε υδροχαρή φυτά. Αυτές θ’ 
αξιοποιηθούν ως εξής: 

1. Η 1η στεγανή δεξαµενή θα καλυφθεί ώστε να δέχεται τα λύµατα 
προσωπικού και τα νερά πλύσης του χώρου απορρύπανσης ΟΤΚΖ.  

2. Η 2η στεγανή δεξαµενή θα µετατραπεί σε ελαιολασποσυλλέκτη και 
θα συνδεθεί µε τη λεκάνη απορροφήσεως. 

3. Η 3η στεγανή δεξαµενή θα συνδεθεί µε τη λεκάνη για την παραλαβή 
υγρών από την έξοδο της λεκάνης σε περίπτωση υπερχείλισης. 

o Χώροι απορρύπανσης ΟΤΚΖ & αποθήκευσης µπαταριών 
Για την εκτέλεση των εργασιών απορρύπανσης θα επιχωµατωθούν οι 

παλαιές αποθήκες αδρανών, ώστε να προκύψει επίπεδος, στεγασµένος 
χώρος. Στο δάπεδο θα κατασκευασθούν σχάρες για τη συλλογή των νερών 
πλύσης και µικρός ελαιοδιαχωριστής, που θα καταλήγει στη 1η στεγανή 
δεξαµενή στην πίσω πλευρά των γραφείων. 

Ως αποθήκη µπαταριών θα χρησιµοποιηθεί το παλαιό τούνελ, που είναι 
στεγασµένο. Και πάλι  θα γίνουν εργασίες επιχωµάτωσης, ώστε να προκύψει 
επίπεδος, στεγασµένος χώρος.  

 
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. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
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Η παρούσα αφορά αποκλειστικά στερεά απόβλητα, που 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 
και συγκεκριµένα: 

 

 
Περιγραφή 

Παραγωγός / 
Προέλευση 

Κωδ. 
ΕΚΑ 

Περιγραφή 
ΕΚΑ 

Απο
θ 

R13 

Επεξ 
R4 

Ο
Τ
Κ
Ζ

 

Ε.Ι.Χ. 8 
θέσεων, 
ηµιφορτηγά 3,5 
τν, Βαρέα 
οχήµατα 

Συλλογή από 
ΟΤΑ 
Παράδοση από 
Ιδιοκτήτες 

16.01.0
4* 

Οχήµατα 
στο Τέλος 
Κύκλου 
Ζωής 

X X 

Πάσσαλοι, 
γεωργικά 
µηχανήµατα, 
σωλήνες 
γεωτρήσεων 

Γεωργία 
02.01.1
0 

Απόβλητα 
µέταλλα 

Χ Χ 

12.01.0
1 

Προϊόντα 
λιµαρίσµατο
ς & 
τόρνευσης 
σιδηρούχων 
µετάλλων 

X X 

12.01.0
2 

Σκόνη & 
σωµατίδια 
σιδηρούχων 
µετάλλων 

X X 

12.01.0
3 

Προϊόντα 
λιµαρίσµατο
ς & 
τόρνευσης 
µη 
σιδηρούχων 
µετάλλων 

X X 

Γρέζια, φύρα α’ 
υλών 

 

12.01.0
4 

Σκόνη & 
σωµατίδια 
µη 
σιδηρούχων 
µετάλλων 

X X 

Βαρέλια, 
τσέρκια, 
τενεκέδες 

Βιοµηχανικές & 
εµπορικές 
δραστηριότητες 

15.01.0
4 

Συσκευασία 
µεταλλική 

X X 

Ε
Π
Ε
Ξ
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ

 Μ
Ε
Τ
Α
Λ
Λ
ΙΚ
Ω
Ν

 Α
Π
Ο
Ρ
Ρ
ΙΜ

Μ
Α
Τ
Ω
Ν

 

Μεταλλικά µέρη 
από την 
επισκευή και 
συντήρηση 
οχηµάτων 

Συνεργεία, 
φανοποιεία 

16.01.1
7  
16.01.1
8 

Σιδηρούχα 
µέταλλα 
Μη 
σιδηρούχα 
µέταλλα 

Χ Χ 
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Περιγραφή 

Παραγωγός / 
Προέλευση 

Κωδ. 
ΕΚΑ 

Περιγραφή 
ΕΚΑ 

Απο
θ 

R13 

Επεξ 
R4 

µεταλλικά 
στοιχεία & 
εξαρτήµατα 
µηχανηµάτων, 
κατασκευών, 
κτιρίων κ.λ.π. 
καλώδια από 
κατεδαφίσεις & 
αποξηλώσεις 
βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων 

Βιοµηχανίες, 
ιδιωτικοί χώροι, 
ΟΤΕ, ∆ΕΗ κ.λ.π. 

17 04 
01    
17 04 
02    
17 04 
03    
17 04 
04    
17 04 
05    
17 04 
06    
17 04 
07 
17 04 
11   

Μεταλλικά 
στοιχεία  
γενικώς, µη 
χαρακτηριζό
µενα ως 
επικίνδυνα 
(συµπεριλαµ
βανοµένων 
των 
καλωδίων) 

X X 

19.10.0
1    
19.10.0
2    

Απόβλητα 
σιδήρου ή 
χάλυβα 
Μη 
σιδηρούχα 
απόβλητα 

Χ Χ 

Επεξεργασµένα 
ή µη µεταλλικά 
απορρίµµατα 

Άλλες εταιρίες 
ανακύκλωσης 
µετάλλων 

19.12.0
2    
19.12.0
3    

Σιδηρούχα 
µέταλλα 
Μη 
σιδηρούχα 
µέταλλα 

Χ Χ 

Ποδήλατα, 
κρεβάτια, σκεύη 
µαγειρικής 

Ευκαιριακώς 
δραστηριοποιούµ
ενα άτοµα 

20.01.4
0 

Μέταλλα Χ Χ 

Α
Π
Ο
Θ
Η
Κ
Ε
Υ
Σ
Η

 Η
Λ

.Σ
.Σ

. 

Σταθεροί 
Συσσωρευτές  
Pb-Οξέως 

Βιοµηχανίες 
Συντήρηση 
οχηµάτων 
∆ιαλυτήρια ΟΤΚΖ 
Πλοία 
Καταστήµατα 
πώλησης  
Ένοπλες 
δυνάµεις - 
Οργανισµοί 

16 06 
01*  

συσσωρευτέ
ς µολύβδου 

X - 

Α
Π
Ο
Θ
Η
Κ
Ε
Υ
Σ

Η
 Α
Η
Η
Ε

 

Ψυγεία, 
κλιµατιστικά 

Μέσω του ΣΕ∆: 
από 
προγράµµατα 
συλλογής των 
δήµων από 
εταιρίες, 

16 02 
11* 
20 01 
23*  

Απορριπτόµ
ενος 
εξοπλισµός 
που περιέχει 
χλωροφθορ
άνθρακες 

X - 



 13 

 
Περιγραφή 

Παραγωγός / 
Προέλευση 

Κωδ. 
ΕΚΑ 

Περιγραφή 
ΕΚΑ 

Απο
θ 

R13 

Επεξ 
R4 

Monitors, TV µε 
CRT ή LCD, 
φούρνοι, 
πλυντήρια, 
εργαλεία 

16 02 
12* 
16 02 
13* 
20 01 
35*  

Απορριπτόµ
ενος 
ηλεκτρικός 
και 
ηλεκτρονικό
ς 
εξοπλισµός 
άλλος από 
τον 
αναφερόµεν
ο στα σηµεία 
20 01 21 και 
20 01 23 
που περιέχει 
επικίνδυνα 
συστατικά 
στοιχεία 

X - 

H/Y, videos, 
κάµερες, 
εργαλεία, 
πλυντήρια, 
φούρνοι 

16 02 
14 
20 01 
36    

Απορριπτόµ
ενος 
ηλεκτρικός 
και 
ηλεκτρονικό
ς 
εξοπλισµός 
άλλος από 
τον 
αναφερόµεν
ο στα σηµεία 
20 01 21, 20 
01 23 και 20 
01 35 

X - 

 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 

αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 
2. 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. 

3. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-
1997). 

4. 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). 
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5. 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). 

6. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των ΟΤΚΖ να λαµβάνεται ειδική 
µέριµνα ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών αποβλήτων.  

7. 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.  

8. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και 
να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό 
κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (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.  

9. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

10. Το διαλυτήριο να είναι συµβεβληµµένο µε την Ε∆ΟΕ και η 
δυναµικότητά του να µην ξεπερνά τα 6.000 ΟΤΚΖ / χρόνο και 40 βαρέα 
οχήµατα / χρόνο. 

11. Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα (τακάκια αµιάντου, φίλτρα λαδιού, 
προβολείς που περιέχουν Hg, αερόσακοι) να απενεργοποιούνται ή να 
αφαιρούνται µε τα κατάλληλα εργαλεία, να τοποθετούνται σε καλυµµένο 
χώρο µέσα σε κιβώτια ή ράφια, και στη συνέχεια να διατίθενται σε 
αδειοδοτηµένους διαχειριστές κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

12. Οι συσσωρευτές – καταλύτες να αποθηκεύονται εντός κατάλληλων 
κλειστών κιβωτίων, εντός του κτιρίου και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Στο χώρο να 
υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε 
ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών. Το µείγµα να συλλέγεται 
και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως 
επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 

13. Τα βαρίδια µολύβδου για τη ζυγοστάθµιση των τροχών να 
αφαιρούνται και να παραδίδονται σε συλλέκτες των συσσωρευτών. 

14. Τα ελαστικά να συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

15. Τα (αξιοποιήσιµα/αξιόλογα) χρήσιµα στερεά µη επικίνδυνα 
απόβλητα (ανακτηµένα ανταλλακτικά) να διατίθενται στο εµπόριο και τα 
άχρηστα να διατίθενται για ανακύκλωση. Ο χώρος αποθήκευσης των 
ανταλλακτικών πρέπει να είναι καλυµµένος και επιστρωµένος µε σκυρόδεµα, 
διαθέτοντας σχάρες συλλογής των νερών πλύσης και σύνδεσή τους µε 
ελαιοδιαχωριστή.  

16. Τα µη αξιοποιήσιµα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (αφρολέξ, 
υφασµάτινες επενδύσεις, κλπ) να προωθούνται για τελική διάθεση σε 
αδειοδοτηµένους ΧΥΤΑ. 

17. Η αποθήκευση του scrap – µη επικίνδυνων παλαιών µετάλλων 
(εξαρτήµατα µηχανών, γρέζια, τενεκέδες) να γίνεται σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο σε container και εντός λεκάνης ασφαλείας µε 
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προστέγασµα για προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, καλυµµένου µε 
gross betton και σύστηµα συλλογής των οµβρίων. 

18. Πριν την ανάκτηση επαναχρησιµοποιήσιµων κατασκευαστικών 
µερών και της µηχανικής επεξεργασίας του αµαξώµατος θα πρέπει αυστηρά 
να προηγείται η απορρύπανση του οχήµατος. 

19. Στον χώρο αποθήκευσης συσσωρευτών µολύβδου θα πρέπει να 
υπάρχουν µέσα χηµικής εξουδετέρωσης τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών. 
Το µίγµα θα πρέπει να αποθηκεύεται µέχρι την διάθεση του σε κατάλληλη 
µονάδα διαχείρισης. 

20. Η εταιρία υποχρεούται να αφαιρεί τους υαλοπίνακες των ΟΤΚΖ και 
να τους προωθεί κατά προτεραιότητα α) στην Αγορά για 
επαναχρησιµοποίηση, β) σε µονάδες ανακύκλωσης, γ) σε µονάδες 
αξιοποίησης ΑΕΚΚ. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει ν’ αναµιγνύονται µε 
το αδρανές υπόλειµµα από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, που αξιοποιείται στις 
εργασίες που ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/10). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

21. Οι κινητές µονάδες θα λειτουργούν στον αύλιο χώρο της 
εγκατάστασης. 

22. Οι κινητές µονάδες θα πρέπει να διαθέτουν άδεια Μηχανήµατος 
Έργου (Μ.Ε.) και ο εργολάβος να κατέχει Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς 
βάσει της ΚΥΑ 50910/03. 

23. Για τον παραγόµενο θόρυβο από τη λειτουργία των κινητών 
µονάδων επεξεργασίας ισχύουν τα ίδια όρια µε αυτά που ισχύουν για το 
σύνολο της εγκατάστασης. 

24. Κατά τη λειτουργία των κινητών µονάδων επεξεργασίας θα πρέπει 
να λαµβάνεται µέριµνα από το Φορέα Λειτουργίας της εγκατάστασης για την 
αποφυγή διαποτισµού του χώρου µε έλαια από τυχόν φθαρµένα µέρη των 
υδραυλικών κυκλωµάτων των µονάδων, καθώς και για τη συγκέντρωση 
µικροτεµαχίων που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
25. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την απορρύπανση των 

ΟΤΚΖ (υγρά AC, ψυγείου, ορυκτέλαια, φρένων, καθαριστήρων, καύσιµα) να 
αποµακρύνονται µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, αποφεύγοντας 
διαρροές, και να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε 4 ειδικές στεγανές δεξαµενές 
(λιπαντικών, αντιψυκτικού, υγρών φρένων, καυσίµων) τοποθετηµένες 
εξωτερικά του κτιρίου και εντός λεκάνης ασφαλείας µε προστέγασµα για 
προστασία από τα καιρικά φαινόµενα. Στη συνέχεια να διατίθενται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

26. Τα συλλεγόµενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

27. Απαγορεύεται η πώληση ανακτηµένων καυσίµων. 
28. Η πλύση των δαπέδων να εκτελείται µε πλυστικό µηχάνηµα υψηλής 

πίεσης και τα παραγόµενα ύδατα να συγκεντρώνονται σε επιδαπέδια 
φρεάτια, να διέρχονται από σχάρα και ξεχωριστή ελαιοπαγίδα και να 
διατίθενται στη Στεγανή ∆εξαµενή Λυµάτων πλησίον των γραφείων. 

29. Τα λύµατα προσωπικού να συγκεντρώνονται, σύµφωνα µε την 
µελέτη, σε 2 στεγανές δεξαµενές α) µία για την εξυπηρέτηση των γραφείων 
και β) µία για την  εξυπηρέτηση των αποδυτηρίων & WC προσωπικού. Να 
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εξασφαλισθεί η στεγανότητα τόσο των δαπέδων όσο και των τοιχωµάτων 
των δεξαµενών. 

30. Για τα όµβρια να τηρούνται τα όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ 
αναφορικά µε τους ελαιολασπουσυλλέκτες (κατάτµηση του χώρου σε 4 
τµήµατα, χρήση ενός ικανού ελαιολασπουσυλλέκτη ανά τµήµα, τακτική 
σάρωση των χώρων, κλπ.). Ο χώρος να διαθέτει σχάρες συλλογής. 

31. Για τα νερά πλύσης ΟΣΜ και τα όµβρια της περιοχής Γ να 
εφαρµοστούν επακριβώς τα όσα περιγράφονται αναφορικά µε την λεκάνη 
απορρόφησης. Η λεκάνη απορρόφησης προ της κάλυψης της µε κροκάλες 
και εδαφικό υλικό να στεγανοποιηθεί πλήρως µέσω ρητινών ή άλλων υλικών 
και προ της λειτουργίας της να γίνει έλεγχος της στεγανότητας αυτής. Οι 
υφιστάµενοι ευκάλυπτοι στο άνω τµήµα της λεκάνης να αποµακρυνθούν και 
να γίνει πλήρης στεγανοποίηση και του τµήµατος αυτού. 

32. Σε όλες τις στεγανές δεξαµενές αλλά και στους 
ελαιολασπουσυλλέκτες να υπάρχει πρόσβαση τόσο για έλεγχο αλλά και 
δειγµατοληψία. 

33. Οι στεγανές δεξαµενές (λυµάτων & υπερχείλισης) να εκκενώνονται 
από βυτιοφόρο που θα µεταφέρει τα λύµατα στο ΚΕΡΕΦΥΤ/ΕΥ∆ΑΠ στη 
Μεταµόρφωση. Να τηρούνται τα απαραίτητα παραστατικά.  

34. Να τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η ΕΥ∆ΑΠ µε το 
383156/04-04-2011 έγγραφο µε θέµα «∆υνατότητα παραλαβής λυµάτων του 
υπό ίδρυση µονάδας εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ., Ηλεκτρικών 
Συσσωρευτών και Μεταλλικών Απορριµµάτων». 

35. Να προσκοµιστεί άδεια διάθεσης λυµάτων πριν την έναρξη 
λειτουργίας της επιχείρησης. 

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

37. Για περαιτέρω ασφάλεια, αναφορικά µε τα όµβρια και εντός της 
µονάδας, επιβάλλεται η κατασκευή µόνιµων στεγάστρων προφύλαξης στα 
σηµεία που θα είναι τοποθετηµένα εξαρτήµατα µε σκοπό την προφύλαξη 
από τα νερά της βροχής (και λοιπά καιρικά φαινόµενα).  

38. Ο ειδικός εξοπλισµός για την αποµάκρυνση των επικίνδυνων υγρών 
και την εξουδετέρωση των αερόσακων να είναι πιστοποιηµένος από 
κατάλληλα εργαστήρια. 

39. Στο χώρο αποθήκευσης συσσωρευτών Μολύβδου θα πρέπει να 
διατίθενται σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης των τυχόν 
διαρρεόντων ηλεκτρολυτών και αποθήκευσης του µίγµατος µέχρι την 
διάθεσή του σε κατάλληλη µονάδα ή ΧΥΤΑ Επικινδύνων. 

 
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο 

40. Ο χώρος απορρύπανσης και διάλυσης οχηµάτων να είναι κλειστός 
και καλυµµένος, 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. 

41. Οι χώροι στάθµευσης ΟΤΚΖ και απόθεσης κουφαριών (προσωρινή 
αποθήκευση) να επικαλυφθούν µε gross betton, µε σύστηµα συλλογής των 
οµβρίων και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην µελέτη καθώς επίσης 
και τους προαναφερόµενους όρους 30, 31 και 32. 

42. Η αποθήκευση των ανταλακτικών να γίνεται σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο και εντός λεκάνης ασφαλείας µε προστέγασµα για 
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προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, καλυµµένου µε gross betton και 
σύστηµα συλλογής των οµβρίων. 

43. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρµολόγηση στους 
ηλεκτρικούς συσσωρευτές και στα ΑΗΗΕ. Να παραδίδονται χωρίς καµία 
επέµβαση σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν σχετικών 
συµβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

44. Οι απενεργοποιηµένοι καταλυτικοί µετατροπείς να αποθηκεύονται σε 
κλειστά κιβώτια σε στεγασµένο χώρο.  

45. Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες µε 
πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων µετάγγισης και 
µέσων καθαρισµού. 

46. Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από τα 
οχήµατα και µηχανήµατα.  

47. Τα στραγγίσµατα από τα όµβρια στους χώρους στάθµευσης των 
ΟΤΚΖ και τα νερά πλύσης του δαπέδου να οδηγούνται σε 
ελαιολασπουσυλλέκτη και στην συνέχεια σε φρεάτιο δειγµατοληψίας (ανά 
τµήµα) και στην συνέχεια να πραγµατοποιείται η περαιτέρω διάθεση τους. Η 
µονάδα να διαθέτει σχάρες συλλογής διαρροών στο δάπεδο χώρου 
απορρύπανσης. 

48. Τακτική επιθεώρηση της στάθµης της συγκεντρούµενης ιλύος στο 
πυθµένα των ελαιοδιαχωριστών και αποµάκρυνση αυτής µε τελική διάθεση 
σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας σχετικά 
παραστατικά. 

49. 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. 
 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

50. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (ΟΤΚΖ) που εισέρχεται στη µονάδα θα 
συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής µε τα στοιχεία του 
κατόχου, του αποβλήτου και λοιπές πληροφορίες. 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. 

51. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη µονάδα θα πρέπει 
να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό µε τα στοιχεία του αποβλήτου 
και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να διασταυρώνεται και από αντίστοιχο 
παραστατικό του αποδέκτη. 

52. O µέγιστος χρόνος αποθήκευσης των ανακυκλώσιµων στερεών 
αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 13588/06. 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. 

 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
53. Τα οχήµατα για τη διακίνηση των αποβλήτων εντός της 

εγκατάστασης οφείλουν να έχουν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις (άδειες 
κλπ.) για την κυκλοφορία και µεταφορά των στερεών αποβλήτων ενώ οι 
οδηγοί πρέπει να έχουν κατάλληλη άδεια οδήγησης για το συγκεκριµένο 
όχηµα.  



 18 

54. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων – 
οχηµάτων σε αδειδοτηµένα συνεργεία. 

55. Το προσωπικό της µονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους ειδικούς 
χειρισµούς συλλογής – συσκευασίας – σήµανσης.  

56. 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.  

57. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων.  

 
ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
58. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 

και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 
59. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 

όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  
60. 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. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
61. 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. 

62. Αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, η εταιρία 
οφείλει να καταχωρηθεί στο µητρώο του ΥΠΕΚΑ (∆/νση ΕΑΡΘ) για τις 
εταιρίες που διαχειρίζονται ODS. 

63. 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.  

64. Στην εταιρεία επιτρέπεται ως µέγιστη αποθηκευµένη ποσότητα 
προπανίου (για την χρήση φλογοκοπής) 2 φιάλες 25 χλγ. 

65. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται 
ηµερολόγιο λειτουργίας.  

66. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται 
στην υποβληθείσα µελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται 
στην υποβληθείσα ΜΠΕ. 

67. Να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα 
καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 
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68. Τήρηση όλων  των απαιτούµενων  µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία. 

69. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις 
κείµενες διατάξεις. 

70. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωµατισµός 
αποδεκτής αντικειµενικά αισθητικής του κτιρίου. 

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

72. 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. 

73. 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. 

74. 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. 

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

76. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 
77. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα 

ΜΠΕ. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
78. Μείωση της εκλυόµενης σκόνης κατά την κατασκευαστική περίοδο 

(κάλυψη των υλικών εκσκαφής κατά τη µεταφορά τους, συχνή διαβροχή των 
χώρων και των υλικών). 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. 

79. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των υλικών 
εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών εκσκαφής σε 
προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που 
προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου.  

80. Τα εκχώµατα που θα είναι άχρηστα και δεν θα χρησιµοποιηθούν για 
µελλοντική ανάπλαση του εδάφους, να διατίθενται σε νόµιµους χώρους 
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων ή σε χώρους λατοµείων. Ανάκτηση 
επιφανειακών χωµάτων και χρησιµοποίησή τους για µελλοντική ανάπλαση 
του εδάφους.  

81. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 
82. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 

εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 
83. Στάθµη θορύβου από τις κινήσεις των φορτηγών και των 

χωµατουργικών µηχανηµάτων κάτω από το ανώτατο όριο σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 
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84. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου 
και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα 
λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των 
µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, 
επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κ.λ.π. 

85. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί 
από τον Ανάδοχο στην προηγούµενη µορφή του ή στην µορφή που έχει 
προβλεφθεί από την εγκεκριµένη µελέτη. Στα πλαίσια της επαναφοράς, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται 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.λ.π. και να επισκευάσει ή να 
ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων που υπέστησαν 
ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. 

86. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο του έργου. 

87. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές 
δεξαµενές και  να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 

88. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, 
του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες ποσότητες. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως 
άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. 
Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα 
άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για 
τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

89. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη βλάστηση θα 
πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

90. Ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µάσκες, 
στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.). 

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  
   

 
Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς πρότεινε να 

προστεθούν δύο (2) επιπλέον περιβαλλοντικοί όροι που έχουν ως εξής: 
- η εταιρεία ‘AUTO GREEN RECYCLING A.E. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ 

ΓΕ∆ΕΩΝ’ µετά την αδειοδοτησή της να προσκοµίσει προγραµµατική 
σύµβαση για το πού θα δίνει τα υλικά που θα βγάζει για ανακύκλωση 

- να γίνεται αυστηρός έλεγχος ανά τακτά διαστήµατα για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων.  
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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 διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, προσωρινής αποθήκευσης και 
επεξεργασίας µεταλλικών µη επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης 
παλαιών συσσωρευτών Pb – οξέος και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ 
της εταιρείας ‘AUTO GREEN RECYCLING A.E. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ∆ΕΩΝ’ 
στη θέση «∆ροµέζα» στο ∆ήµο Παιανίας Αττικήςµε την προϋπόθεση να 
τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται :  

Α) στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 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. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- 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, 

προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 

αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 
2. 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. 

3. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-
1997). 

4. 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). 

5. 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). 

6. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των ΟΤΚΖ να λαµβάνεται ειδική 
µέριµνα ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών αποβλήτων.  

7. 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 
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διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα 
σχετικά δελτία αποστολής.  

8. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και 
να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό 
κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (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.  

9. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

10. Το διαλυτήριο να είναι συµβεβληµµένο µε την Ε∆ΟΕ και η 
δυναµικότητά του να µην ξεπερνά τα 6.000 ΟΤΚΖ / χρόνο και 40 βαρέα 
οχήµατα / χρόνο. 

11. Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα (τακάκια αµιάντου, φίλτρα λαδιού, 
προβολείς που περιέχουν Hg, αερόσακοι) να απενεργοποιούνται ή να 
αφαιρούνται µε τα κατάλληλα εργαλεία, να τοποθετούνται σε καλυµµένο 
χώρο µέσα σε κιβώτια ή ράφια, και στη συνέχεια να διατίθενται σε 
αδειοδοτηµένους διαχειριστές κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

12. Οι συσσωρευτές – καταλύτες να αποθηκεύονται εντός κατάλληλων 
κλειστών κιβωτίων, εντός του κτιρίου και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 
Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, 
ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών. Το µείγµα να 
συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να 
διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 

13. Τα βαρίδια µολύβδου για τη ζυγοστάθµιση των τροχών να 
αφαιρούνται και να παραδίδονται σε συλλέκτες των συσσωρευτών. 

14. Τα ελαστικά να συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

15. Τα (αξιοποιήσιµα/αξιόλογα) χρήσιµα στερεά µη επικίνδυνα 
απόβλητα (ανακτηµένα ανταλλακτικά) να διατίθενται στο εµπόριο και τα 
άχρηστα να διατίθενται για ανακύκλωση. Ο χώρος αποθήκευσης των 
ανταλλακτικών πρέπει να είναι καλυµµένος και επιστρωµένος µε 
σκυρόδεµα, διαθέτοντας σχάρες συλλογής των νερών πλύσης και σύνδεσή 
τους µε ελαιοδιαχωριστή.  

16. Τα µη αξιοποιήσιµα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (αφρολέξ, 
υφασµάτινες επενδύσεις, κλπ) να προωθούνται για τελική διάθεση σε 
αδειοδοτηµένους ΧΥΤΑ. 

17. Η αποθήκευση του scrap – µη επικίνδυνων παλαιών µετάλλων 
(εξαρτήµατα µηχανών, γρέζια, τενεκέδες) να γίνεται σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο σε container και εντός λεκάνης ασφαλείας µε 
προστέγασµα για προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, καλυµµένου µε 
gross betton και σύστηµα συλλογής των οµβρίων. 

18. Πριν την ανάκτηση επαναχρησιµοποιήσιµων κατασκευαστικών 
µερών και της µηχανικής επεξεργασίας του αµαξώµατος θα πρέπει αυστηρά 
να προηγείται η απορρύπανση του οχήµατος. 

19. Στον χώρο αποθήκευσης συσσωρευτών µολύβδου θα πρέπει να 
υπάρχουν µέσα χηµικής εξουδετέρωσης τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών. 
Το µίγµα θα πρέπει να αποθηκεύεται µέχρι την διάθεση του σε κατάλληλη 
µονάδα διαχείρισης. 
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20. Η εταιρία υποχρεούται να αφαιρεί τους υαλοπίνακες των ΟΤΚΖ και 
να τους προωθεί κατά προτεραιότητα α) στην Αγορά για 
επαναχρησιµοποίηση, β) σε µονάδες ανακύκλωσης, γ) σε µονάδες 
αξιοποίησης ΑΕΚΚ. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει ν’ αναµιγνύονται 
µε το αδρανές υπόλειµµα από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, που αξιοποιείται 
στις εργασίες που ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/10). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

21. Οι κινητές µονάδες θα λειτουργούν στον αύλιο χώρο της 
εγκατάστασης. 

22. Οι κινητές µονάδες θα πρέπει να διαθέτουν άδεια Μηχανήµατος 
Έργου (Μ.Ε.) και ο εργολάβος να κατέχει Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς 
βάσει της ΚΥΑ 50910/03. 

23. Για τον παραγόµενο θόρυβο από τη λειτουργία των κινητών 
µονάδων επεξεργασίας ισχύουν τα ίδια όρια µε αυτά που ισχύουν για το 
σύνολο της εγκατάστασης. 

24. Κατά τη λειτουργία των κινητών µονάδων επεξεργασίας θα πρέπει 
να λαµβάνεται µέριµνα από το Φορέα Λειτουργίας της εγκατάστασης για την 
αποφυγή διαποτισµού του χώρου µε έλαια από τυχόν φθαρµένα µέρη των 
υδραυλικών κυκλωµάτων των µονάδων, καθώς και για τη συγκέντρωση 
µικροτεµαχίων που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
25. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την απορρύπανση των 

ΟΤΚΖ (υγρά AC, ψυγείου, ορυκτέλαια, φρένων, καθαριστήρων, καύσιµα) να 
αποµακρύνονται µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, αποφεύγοντας 
διαρροές, και να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε 4 ειδικές στεγανές δεξαµενές 
(λιπαντικών, αντιψυκτικού, υγρών φρένων, καυσίµων) τοποθετηµένες 
εξωτερικά του κτιρίου και εντός λεκάνης ασφαλείας µε προστέγασµα για 
προστασία από τα καιρικά φαινόµενα. Στη συνέχεια να διατίθενται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

26. Τα συλλεγόµενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

27. Απαγορεύεται η πώληση ανακτηµένων καυσίµων. 
28. Η πλύση των δαπέδων να εκτελείται µε πλυστικό µηχάνηµα υψηλής 

πίεσης και τα παραγόµενα ύδατα να συγκεντρώνονται σε επιδαπέδια 
φρεάτια, να διέρχονται από σχάρα και ξεχωριστή ελαιοπαγίδα και να 
διατίθενται στη Στεγανή ∆εξαµενή Λυµάτων πλησίον των γραφείων. 

29. Τα λύµατα προσωπικού να συγκεντρώνονται, σύµφωνα µε την 
µελέτη, σε 2 στεγανές δεξαµενές α) µία για την εξυπηρέτηση των γραφείων 
και β) µία για την  εξυπηρέτηση των αποδυτηρίων & WC προσωπικού. Να 
εξασφαλισθεί η στεγανότητα τόσο των δαπέδων όσο και των τοιχωµάτων 
των δεξαµενών. 

30. Για τα όµβρια να τηρούνται τα όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ 
αναφορικά µε τους ελαιολασπουσυλλέκτες (κατάτµηση του χώρου σε 4 
τµήµατα, χρήση ενός ικανού ελαιολασπουσυλλέκτη ανά τµήµα, τακτική 
σάρωση των χώρων, κλπ.). Ο χώρος να διαθέτει σχάρες συλλογής. 

31. Για τα νερά πλύσης ΟΣΜ και τα όµβρια της περιοχής Γ να 
εφαρµοστούν επακριβώς τα όσα περιγράφονται αναφορικά µε την λεκάνη 
απορρόφησης. Η λεκάνη απορρόφησης προ της κάλυψης της µε κροκάλες 
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και εδαφικό υλικό να στεγανοποιηθεί πλήρως µέσω ρητινών ή άλλων υλικών 
και προ της λειτουργίας της να γίνει έλεγχος της στεγανότητας αυτής. Οι 
υφιστάµενοι ευκάλυπτοι στο άνω τµήµα της λεκάνης να αποµακρυνθούν και 
να γίνει πλήρης στεγανοποίηση και του τµήµατος αυτού. 

32. Σε όλες τις στεγανές δεξαµενές αλλά και στους 
ελαιολασπουσυλλέκτες να υπάρχει πρόσβαση τόσο για έλεγχο αλλά και 
δειγµατοληψία. 

33. Οι στεγανές δεξαµενές (λυµάτων & υπερχείλισης) να εκκενώνονται 
από βυτιοφόρο που θα µεταφέρει τα λύµατα στο ΚΕΡΕΦΥΤ/ΕΥ∆ΑΠ στη 
Μεταµόρφωση. Να τηρούνται τα απαραίτητα παραστατικά.  

34. Να τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η ΕΥ∆ΑΠ µε το 
383156/04-04-2011 έγγραφο µε θέµα «∆υνατότητα παραλαβής λυµάτων του 
υπό ίδρυση µονάδας εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ., Ηλεκτρικών 
Συσσωρευτών και Μεταλλικών Απορριµµάτων». 

35. Να προσκοµιστεί άδεια διάθεσης λυµάτων πριν την έναρξη 
λειτουργίας της επιχείρησης. 

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

37. Για περαιτέρω ασφάλεια, αναφορικά µε τα όµβρια και εντός της 
µονάδας, επιβάλλεται η κατασκευή µόνιµων στεγάστρων προφύλαξης στα 
σηµεία που θα είναι τοποθετηµένα εξαρτήµατα µε σκοπό την προφύλαξη 
από τα νερά της βροχής (και λοιπά καιρικά φαινόµενα).  

38. Ο ειδικός εξοπλισµός για την αποµάκρυνση των επικίνδυνων 
υγρών και την εξουδετέρωση των αερόσακων να είναι πιστοποιηµένος από 
κατάλληλα εργαστήρια. 

39. Στο χώρο αποθήκευσης συσσωρευτών Μολύβδου θα πρέπει να 
διατίθενται σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης των τυχόν 
διαρρεόντων ηλεκτρολυτών και αποθήκευσης του µίγµατος µέχρι την 
διάθεσή του σε κατάλληλη µονάδα ή ΧΥΤΑ Επικινδύνων. 

 
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο 

40. Ο χώρος απορρύπανσης και διάλυσης οχηµάτων να είναι κλειστός 
και καλυµµένος, 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. 

41. Οι χώροι στάθµευσης ΟΤΚΖ και απόθεσης κουφαριών (προσωρινή 
αποθήκευση) να επικαλυφθούν µε gross betton, µε σύστηµα συλλογής των 
οµβρίων και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην µελέτη καθώς 
επίσης και τους προαναφερόµενους όρους 30, 31 και 32. 

42. Η αποθήκευση των ανταλακτικών 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. 

43. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρµολόγηση στους 
ηλεκτρικούς συσσωρευτές και στα ΑΗΗΕ. Να παραδίδονται χωρίς καµία 
επέµβαση σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν σχετικών 
συµβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

44. Οι απενεργοποιηµένοι καταλυτικοί µετατροπείς να αποθηκεύονται 
σε κλειστά κιβώτια σε στεγασµένο χώρο.  
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45. Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες µε 
πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων µετάγγισης και 
µέσων καθαρισµού. 

46. Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από τα 
οχήµατα και µηχανήµατα.  

47. Τα στραγγίσµατα από τα όµβρια στους χώρους στάθµευσης των 
ΟΤΚΖ και τα νερά πλύσης του δαπέδου να οδηγούνται σε 
ελαιολασπουσυλλέκτη και στην συνέχεια σε φρεάτιο δειγµατοληψίας (ανά 
τµήµα) και στην συνέχεια να πραγµατοποιείται η περαιτέρω διάθεση τους. Η 
µονάδα να διαθέτει σχάρες συλλογής διαρροών στο δάπεδο χώρου 
απορρύπανσης. 

48. Τακτική επιθεώρηση της στάθµης της συγκεντρούµενης ιλύος στο 
πυθµένα των ελαιοδιαχωριστών και αποµάκρυνση αυτής µε τελική διάθεση 
σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας σχετικά 
παραστατικά. 

49. 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. 
 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

50. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (ΟΤΚΖ) που εισέρχεται στη µονάδα θα 
συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής µε τα στοιχεία του 
κατόχου, του αποβλήτου και λοιπές πληροφορίες. 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. 

51. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη µονάδα θα πρέπει 
να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό µε τα στοιχεία του αποβλήτου 
και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να διασταυρώνεται και από 
αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη. 

52. O µέγιστος χρόνος αποθήκευσης των ανακυκλώσιµων στερεών 
αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 13588/06. 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. 

 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
53. Τα οχήµατα για τη διακίνηση των αποβλήτων εντός της 

εγκατάστασης οφείλουν να έχουν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις (άδειες 
κλπ.) για την κυκλοφορία και µεταφορά των στερεών αποβλήτων ενώ οι 
οδηγοί πρέπει να έχουν κατάλληλη άδεια οδήγησης για το συγκεκριµένο 
όχηµα.  

54. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων – 
οχηµάτων σε αδειδοτηµένα συνεργεία. 

55. Το προσωπικό της µονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους ειδικούς 
χειρισµούς συλλογής – συσκευασίας – σήµανσης.  

56. 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.  
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57. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων.  

 
ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
58. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 

και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 
59. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 

όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  
60. 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. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
61. 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. 

62. Αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, η εταιρία 
οφείλει να καταχωρηθεί στο µητρώο του ΥΠΕΚΑ (∆/νση ΕΑΡΘ) για τις 
εταιρίες που διαχειρίζονται ODS. 

63. 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.  

64. Στην εταιρεία επιτρέπεται ως µέγιστη αποθηκεµένη ποσότητα 
προπανίου (για την χρήση φλογοκοπής) 2 φιάλες 25 χλγ. 

65. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται 
ηµερολόγιο λειτουργίας.  

66. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται 
στην υποβληθείσα µελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται 
στην υποβληθείσα ΜΠΕ. 

67. Να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα 
καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

68. Τήρηση όλων  των απαιτούµενων  µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία. 

69. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις 
κείµενες διατάξεις. 

70. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά  παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωµατισµός 
αποδεκτής αντικειµενικά αισθητικής του κτιρίου. 

71. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία 
και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 
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72. 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. 

73. 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. 

74. 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. 

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

76. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 
77. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα 

ΜΠΕ. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
78. Μείωση της εκλυόµενης σκόνης κατά την κατασκευαστική περίοδο 

(κάλυψη των υλικών εκσκαφής κατά τη µεταφορά τους, συχνή διαβροχή των 
χώρων και των υλικών). 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. 

79. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των 
υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών 
εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο στην 
περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες του 
έργου.  

80. Τα εκχώµατα που θα είναι άχρηστα και δεν θα χρησιµοποιηθούν για 
µελλοντική ανάπλαση του εδάφους, να διατίθενται σε νόµιµους χώρους 
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων ή σε χώρους λατοµείων. Ανάκτηση 
επιφανειακών χωµάτων και χρησιµοποίησή τους για µελλοντική ανάπλαση 
του εδάφους.  

81. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 
82. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 

εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 
83. Στάθµη θορύβου από τις κινήσεις των φορτηγών και των 

χωµατουργικών µηχανηµάτων κάτω από το ανώτατο όριο σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 

84. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου 
και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα 
λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των 
µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, 
επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κ.λ.π. 

85. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα 
επαναφερθεί από τον Ανάδοχο στην προηγούµενη µορφή του ή στην µορφή 
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που έχει προβλεφθεί από την εγκεκριµένη µελέτη. Στα πλαίσια της 
επαναφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται 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.λ.π. και να 
επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και 
πεζοδροµίων που υπέστησαν ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. 

86. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο του έργου. 

87. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές 
δεξαµενές και  να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 

88. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, 
του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες ποσότητες. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών 
όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη 
διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη 
δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

89. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη βλάστηση θα 
πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

90. Ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µάσκες, 
στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.). 
 

Β) στην ανωτέρω εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. 
Προµπονά, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

1. η εταιρεία ‘AUTO GREEN RECYCLING A.E. – ΒΑΡΛΑΜΗΣ 
ΓΕ∆ΕΩΝ’ µετά την αδειοδοτησή της να προσκοµίσει προγραµµατική 
σύµβαση για το πού θα δίνει τα υλικά που θα βγάζει για ανακύκλωση 

2. να γίνεται αυστηρός έλεγχος ανά τακτά διαστήµατα για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων.  

 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

κ.κ. ∆. Μπαρούτας, Β. Κικίλιας, Π. Αλεβίζος, Α. Αυγερινός, Χ. ∆αµάσκος, Γ. 
Ζαφειρόπουλος, Ι. Ηλίας, Θ. Καραϊνδρου, Α. Καραµανλή, Ι. Μανώλης, Π. 
Μηταράκης, Σ. Σπυρίδων, Ι. ∆ηµαράς, Α. Αθανασίου, Ν. Γαλανός, Γ. 
Γιοµπαζολιάς, Χ. Κουρούσης, Ε. Παναγούλης, Α. Παφίλης, Ε. Ζαφειρίου, Ι. 
Κοκκινόπουλος, ∆. Κυπραίος, Ι. Μανουσογιαννάκης, Γ. Φλούδα, Χ. 
Αγγελονίδη, Σ. Γεωργιάδης, Χ. Γούδης, Ν. Βούτσης, Γ. Βαρεµένος, Γ. 
∆ηµαράς και Χ. Καπάταης. 
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