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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 36η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 394/2011  
 

 Σήµερα 20/12/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 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.127960/14-12-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 14/12/2011 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 9ο  
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
υφιστάµενη δραστηριότητα αποθηκών εντός του “Κτιρίου 7” της εταιρείας 
“DIA HELLAS A.E.” στη θέση Τρύπιο Λιθάρι εντός ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ του 
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής µετά προσθήκης ψυκτικών θαλάµων. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης πενήντα ένα (51) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου 
Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αδαµοπούλου Μαρίνα,     
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 
Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου 
Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, 
Βούτσης Νικόλαος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,   
∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, 
Ερµίδου Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, 
Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης 
Κων/νος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καψής Κων/νος, Κικίλιας 
Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - 
Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Πολυζωγόπουλος 
Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, 
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, 
Χρήστου Στέφανος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεβίζος Περικλής, 
Βαρεµένος Γεώργιος, Βλάχος Ιωάννης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννικάκης 
Θεµιστοκλής, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, 
Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καστρινάκης Γεώργιος, 
Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης 
Γεώργιος, Μαρούγκα Ασπασία, Μπάστας Κων/νος, Μπένος Ηλίας, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος Άγγελος,  Ψαριανός Γρηγόριος. 
 

 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 111652/11/13-12-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως  
εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 
91/25.04.2002) και το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

2. Το Π∆145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/23-
12-2010) 

3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 388/17-2-2011 απόφαση µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής στον Περιφερειακό Σύµβουλο 
της Περιφέρειας Αττικής κ. Προµπονά Ιάκωβο 

4. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι 
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» όπως ισχύει µετά τον Ν4014/11 

5. 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 

6. 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».  

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

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

9. Την ΚΥΑ 13727/724/05-08-2003 (ΦΕΚ 1087/Β7/2003) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε του 
βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα» 

10. Την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/15-04-1993) «Όροι λειτουργίας 
και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς 
λέβητες ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα, αερόθερµα που λειτουργούν µε 
καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

11. Τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός 
µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-
3-2011). 

12. Την ΚΥΑ 3711/2021/29-09-2003 «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης 
και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Ε.Π.Ο. των έργων και 
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του 
Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 3 του Ν3010/2002» (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003) 

13. Το µε ΑΠ:Φ.5771/3948/περ.9/11/07-11-2011 διαβιβαστικό της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού/ Τµήµα Α΄/ Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Αττικής (ΑΠ:111652/10-11-2011 ∆/νσής µας) µετά συνηµµένης 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας του θέµατος 

14. Το υπ.αριθµ. Α2 σχέδιο µετά κάτοψης ισογείου κτιρίου 7 υπό των 
Κων/να Μπάστα Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Στυλιανού Μηχανού 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού συνηµµένου στο (13) σχετικό   
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i. Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (13) 
σχετική µελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την 
επέκταση υφιστάµενης δραστηριότητας αποθήκης µετά ψυκτικών 
θαλάµων (ΣΤΑΚΟ∆ 631.2) εντός του “Κτιρίου 7” αποθηκών (χωρίς ψύξη) 
της εταιρείας “DIA HELLAS A.E.” στη θέση Τρύπιο Λιθάρι εντός ΒΙΠΑ – 
ΒΙΟΠΑ του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε 
από τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, και αφορά τη χρήση του εκεί 
αποθηκευτικού χώρου, για την έκφραση απόψεών στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια 
υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

 
 

ii. Κύριος του Έργου: 

«DIA HELLAS Α.Ε.» 
 
iii. Συντάκτες µελέτης: 
1. Μπάστα Κων/να Αρχιτέκτων Μηχανικός. 
 
iv. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία µας µελέτη (14 σελίδων µετά 1ας 
κατόψεως ισογείου) περιλαµβάνει: 

Α. Τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης 

Β. Τη θέση της µονάδας – γειτνίαση 

Γ. Έργα υποδοµής 

∆. Περιγραφή υφιστάµενων πηγών ρύπανσης και εκτίµηση του 
περιβάλλοντος 

Ε. Περιγραφή δραστηριότητας 

 Α. Ψυχόµενοι χώροι 

 Β. Μη ψυχόµενοι χώροι 

ΣΤ. Απασχολούµενο προσωπικό τµήµατος ψυκτικών θαλάµων 

Ζ. Α΄ ύλες 

Η. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας παραγωγής – διάγραµµα ροής 

Θ. Απόβλητα – Λύµατα 

Ι. Επίπεδο θορύβου 

Κ. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Β Μέρος: Ερωτηµατολόγιο, ΠΙΝΑΚΑΣ 3, Περιβαλλοντικές 
Επιπτώσεις 

Σχέδιο Α2: Κάτοψη Ισογείου κτίριο 7 
 

v. Είδος έργου - αντικείµενο της δραστηριότητας 

Το αντικείµενο της δραστηριότητας αφορά την «Εγκατάσταση Αποθηκών 
µετά Ψυκτικών Θαλαµών εντός του Κτιρίου 7» στο χώρο του θέµατος για την 
οποία –δραστηριότητα- υφίσταται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων σε ισχύ για το σύνολο της εγκατάστασης εκτός του τµήµατος των 
ψυκτικών θαλάµων ( ΑΠ:ΠΕΧΩ8380/Φ.Περιβ-9/06 (Ελληνικές Αποθήκες 
Σαραντίτη Α.Ε.)  
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Η µονάδα βρίσκεται στα όρια του ∆ήµου Μάνδρας Αττικής, στην περιοχή 
«Τρύπιο Λιθάρι» χαρακτηρισµένη σαν ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ όπου επιτρέπονται οι 
χρήσεις που προβλέπονται από το Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 1066∆/2003) σύµφωνα µε 
τη (12) σχετική υποβληθείσα µελέτη. Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, η περιοχή 
αποτελείται από βιοτεχνικά ακίνητα, αποθήκες κλπ, καθώς και λίγους αγρούς 
µε ελαιόδενδρα κατά κύριο λόγο, χωρίς δασικές εκτάσεις πλησίον και µε 
πλησιέστερο επιφανειακό νερό τον κόλπο της Ελευσίνας σε απόσταση 
2.500µ νότια της µονάδας. Ο υπεδάφιος υδατικός ορίζοντας αναφέρεται ότι 
βρίσκεται σε µεγάλο βάθος 50-60µ, µε το έδαφος να είναι αργιλώδες µε 
ποσότητες αµµοχαλίκων και ηµιβράχου. Το ανάγλυφο της περιοχής δεν 
εµφανίζει ιδιαίτερες κλίσεις και υπάρχει σειρά από χείµαρρους οι οποίοι είναι 
οι κύριοι συλλέκτες της επιφανειακής απορροής. 

Κατάταξη – Κωδ. ΕΣΥΕ 

Η δραστηριότητας σύµφωνα µε την (6) σχετική ΚΥΑ κατατάσσεται στην 9η 
ΟΜΑ∆Α στην Κατηγορία 1η και Υποκατηγορία 2η (Α2) µε Α/Α 293 και κωδ. 
ΕΣΥΕ 631.2 

 
vi. Συνολικός όγκος – Αποθηκευτική Ικανότητα των εγκαταστάσεων  

Πρόκειται για υπάρχουσες εγκαταστάσεις που έχουν δοµηθεί στην 
προαναφερθείσα θέση. Το εµβαδόν του οικοπέδου εντός του οποίου 
βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι 118.325,00µ2 ενώ η συνολική 
στεγασµένη επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 45.187µ2. 
Ειδικότερα η εταιρεία DIA HELLAS A.E. χρησιµοποιεί τους ακόλουθους 
χώρους και εγκαταστάσεις (σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα της (13) σχετικής 
υποβαλλοµένης ΜΠΕ): 

� Κτήριο 7: DIA HELLAS A.E. – Εµβαδόν κτιρίου: 14.206,75µ2 µε 
οικοδοµική άδεια: 371/1997 

� Προσθήκη 1: DIA HELLAS A.E. – Εµβαδόν κτιρίου: 3.113,75µ2 µε 
οικοδοµική άδεια: 166/2001 

� Προσθήκη 2: DIA HELLAS A.E. – Εµβαδόν κτιρίου: 3.167,00µ2 µε 
οικοδοµική άδεια: 008/2007 

Συνολική επιφάνεια εγκαταστάσεων που αφορούν το αντικείµενο του 
θέµατος: 20.487,50µ2 

Επίσης στο χώρο υφίστανται: 

Κτήριο 1: το οποίο δεν αφορά την DIA, µε εµβαδόν: 120,00µ2 και οικοδ. 
άδ.: 228/99 

Κτήριο 2: το οποίο δεν αφορά την DIA, µε εµβαδόν: 8.310,00 και οικοδ. 
άδ.: 28/93, 392/98, 275/97, 371/97, 250/93 

Κτήριο 3: το οποίο δεν αφορά την DIA, µε εµβαδόν: 1.000,00 και οικοδ. 
άδ.: 392/98 

Κτήριο 4: το οποίο δεν αφορά την DIA, µε εµβαδόν: 5.796,00 και οικοδ. 
άδ.: 166/01 

Κτήριο 5: το οποίο δεν αφορά την DIA, µε εµβαδόν: 6.359,76 και οικοδ. 
άδ.: 392/98 

Κτήριο 6: το οποίο δεν αφορά την DIA, µε εµβαδόν: 3.113,75 και οικοδ. 
άδ.: 166/01 
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Αποθηκευτική ικανότητα “Κτιρίου 7”: 

� Ψυχόµενοι χώροι: 

1. Το εµβαδόν του θαλάµου συντήρησης τυποποιηµένων κρεάτων 
και πουλερικών µε ελεγχόµενες θερµοκρασίες από 0οC έως 7οC 
είναι 300µ2 και µε χωρητικότητα: 1.500µ3 

2. Το εµβαδόν του θαλάµου συντήρησης γαλακτοκοµικών και 
αλλαντικών µε ελεγχόµενες θερµοκρασίες από -2οC έως 7οC είναι 
1.100µ2 και µε χωρητικότητα: 5.500µ3 

3. Το εµβαδόν του θαλάµου κατάψυξης προϊόντων µε ελεγχόµενες 
θερµοκρασίες από -20οC έως -25οC είναι 560µ2 και µε 
χωρητικότητα: 2.800µ3 

4. Ο χώρος παραλαβής είναι 470µ2 και χωρητικότητας 1.875µ3 και 
περιλαµβάνει 6 ηλεκτρικές ράµπες µε αντίστοιχες πόρτες και 
φυσούνες 

 

 Συνολική αποθηκευτική ικανότητα µε ψύξη: 
9.800+1.875=11.675µ3 < 20.000µ3 (ΦΕΚ 1022Β/02)  

 

� Μη ψυχόµενοι χώροι: 

Οι µη ψυχόµενοι αποθηκευτικοί χώροι καλύπτουν το υπόλοιπο του 
Κτιρίου 7 και συγκεκριµένα 18.057µ2. Ο δε αποθηκευτικός τους 
όγκος προσεγγίζει τα 130.000µ3>50.000µ3 (ΦΕΚ 1022Β/02)  

 

 Συνολική αποθηκευτική ικανότητα χωρίς ψύξη: 130.000µ3 > 
50.000µ3 (ΦΕΚ 1022Β/02)  

 

 
vii. Υφιστάµενη υποδοµή 

 Τα παραπάνω κτίρια είναι συνδεδεµένα µε τα δίκτυα ∆ΕΗ και ΟΤΕ ενώ 
δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης. Αντί αυτού χρησιµοποιούνται στεγανοί 
σηπτικοί βόθροι.  

 
viii. Η/Μ εξοπλισµός 

 Με την προσθήκη της νέας δραστηριότητας (ψυκτικοί θάλαµοι) 
εγκαθίσταται ο παρακάτω µηχανολογικός εξοπλισµός:  

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΧΥΣ (kW) ΣΥΝΟΛΟ (kW) 

1 ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ    

α ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 5 30,00 150,00 

β ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΩΝ 

  15,40 

γ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ   6,00 

2 ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    

α ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 3 30,00 90,00 

β ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΩΝ 

  23,10 
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γ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ   6,00 

3 ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΕΑΤΩΝ    

α ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 2 22,00 44,00 

β ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΩΝ 

  17,60 

γ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ   6,50 

 ΣΥΝΟΛΟ   358,60kW 

 
 
ix.  Παραγωγική διαδικασία 

Η διαδικασία παραγωγής για το τµήµα που αφορά του ψυκτικούς 
θαλάµους αποσκοπεί στην αποθήκευση εµπορευµάτων και τη διανοµή τους 
στους διάφορους πελάτες. Η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής: 

Τα διάφορα είδη εµπορευµάτων που περιγράφονται παραπάνω έρχονται 
από τους διάφορους προµηθευτές της εταιρείας µε φορτηγά και 
τοποθετούνται στο χώρο της αποθήκευσης. Αυτά κατόπιν µεταφέρονται στο 
χώρο ετοιµασίας παραγγελιών ανά πελάτη όπου συσκευάζονται σε 
παρτίδες, δένονται και κατόπιν πηγαίνουν σε χώρο αποθήκευσης 
προκειµένου να φορτωθούν και να µεταφερθούν µε φορτηγά στον πελάτη. Η 
αποθηκευτική δυναµικότητα της επιχείρησης εκτιµάται στα 9.800µ3 όπως 
αναγράφεται στη (13) σχετική ΜΠΕ.  

Οι Α΄ Ύλες αφορούν: γαλακτοκοµικά και αλλαντικά, κατεψυγµένα τρόφιµα 
ζωικής προέλευσης, τυποποιηµένα κρέατα και πουλερικά. 

 

ix. Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου που 
σηµειώνονται κατά τη φάση  κατασκευής συνοψίζονται ως εξής: 
 
Στερεά απόβλητα – Απορρίµµατα 
Τα διάφορα στερεά απόβλητα προέρχονται από την χρήση, 

αντικατάσταση, επιστροφές ή/και απόρριψη των διαφόρων προϊόντων, 
συσκευασιών και αναλώσιµων υλικών (π.χ. σακούλες και κουτιά τροφίµων, 
προϊόντων και προσωπικού, κλπ) όπως και τα υπολείµµατα των προϊόντων 
µετά το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου αλλά και των επιστροφών. 
Συγκεκριµένα, τα ακόλουθα υλικά συλλέγονται σε ειδικούς χώρους 
αποθήκευσης και διατίθενται προς ανακύκλωση: 

� Scrap Αλουµινίου 
� Scrap Σιδήρου 
� Άδειες µπαταρίες από χρησιµοποιούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό 
� Φίλτρα λαδιού 
� Φίλτρα εξαερισµού 
� Ηλεκτρικοί λαµπτήρες και λοιπό ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό 
� Ρυπασµένα απορροφητικά υλικά (πανιά, στουπιά, ροκανίδια κτλ.) 

Τα αστικά απόβλητα συλλέγονται και µεταφέρονται σε τόπους συλλογής 
στερεών αποβλήτων. 

 
 
 



 8 

Υγρά απόβλητα 
� Τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια του µηχανολογικού εξοπλισµού. Η 

αλλαγή των ορυκτελαίων πραγµατοποιείται σε ειδικά διαµορφωµένους 
χώρους – ράµπες µε στεγανά δάπεδα, όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικές 
ελαιοπαγίδες. 

� Τα νερά πλύσεων. Nα συλλέγονται σε ειδική δεξαµενή. Η δεξαµενή 
διαθέτει και ειδικό διαµέρισµα από το οποίο συλλέγονται τακτικά δείγµατα 
νερού τα οποία εξετάζονται για ρύπους. 
 
Θόρυβος 
Ο παραγόµενος θόρυβος κατά την λειτουργία της δραστηριότητας 

προέρχεται κυρίως από την κίνηση και λειτουργία του µηχανολογικού 
εξοπλισµού (φορτηγά, περονοφόρα, ανυψωτικά, γερανοφόρα, µόνιµος Η/Μ 
εξοπλισµός κλπ). Η στάθµη του θορύβου στις διάφορες φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από τα 
Π.∆. 1180/1981 και 85/1991.  

 

xi. 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) 

� Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) 

� Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

� Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 

� Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87), 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 

� Υγρά απόβλητα: Ειβ/221/22-1-65, όπως τροποποιήθηκε µε τη 
Γ1/17831/71 ΦΕΚ(986/Τ.Β/71) και Γ4/1305/2-8-74 ΦΕΚ(801/Τ.Β/74) 
όπως ισχύει µετά την (11) σχετική 

� Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού : Π∆ 117/04 
(ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού>>. 

 
 
xii. Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
αντιµετώπισης της υποβάθµισης του  περιβάλλοντος, που 
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 
 
1. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 

για την εν λόγω  δραστηριότητα. 

2. 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. 

3. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί 
ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και προκληθούν δυσµενή για το 
περιβάλλον φαινόµενα, όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 
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4. Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφύτευσης και συµπλήρωσης 
αυτής µε αειθαλή δέντρα όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, 
εσπεριδοειδή, κλπ. περιµετρικά του οικοπέδου σε κατάλληλα σηµεία 
και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου. 

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

6. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) 
και ορυκτέλαια από την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται 
σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή 
δεξαµενή, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε 
εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει 
ειδική σύµβαση σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004), 
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

7. Τα υπολείµµατα από την παραγωγική διαδικασία (κατεστραµµένα 
χαρτοκιβώτια συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να οδηγούνται τακτικά προς 
ανακύκλωση και να µην παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
στο χώρο της αποθήκης. Να τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά 
διάθεσης και τα στοιχεία των παραληπτών. 

8. Να ακολουθείται πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού σύµφωνα 
µε τη κείµενη νοµοθεσία αλλά και ειδικό πρόγραµµα για την 
ανακύκλωση των λαµπτήρων φθορισµού  

9. Η συλλογή και αποθήκευση των λοιπών αστικών απορριµµάτων που 
παράγονται να γίνεται από όλους τους χώρους της αποθήκης 
καθηµερινά και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από το προσωπικό και 
να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους µέχρι να αποµακρυνθούν από 
τους κατάλληλους φορείς (απορριµµατοφόρα του ∆ήµου), ενώ τα 
ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, µέταλλο, κλπ.) να 
διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, να συλλέγονται σε ειδικό χώρο και 
να διατίθεται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

10. Τα επιστρεφόµενα προϊόντα αλλά και τα προϊόντα τα οποία µετά από 
οπτικό έλεγχο βρεθούν µε αλλοιώσεις, να οδηγούνται σε ειδικό χώρο 
εντός της µονάδας και εν συνεχεία να επιστρέφονται στις 
προµηθεύτριες εταιρείες κρατώντας παραστατικά. 

11. Τα µη ανακυκλώσιµα αστικά απορρίµµατα να οδηγούνται σε νόµιµο 
ΧΥΤΑ 

12. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. 

13. Τήρηση των διατάξεων της Υ.Α. Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων 
τροφίµων. 

14. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύµατα του προσωπικού, καθαρισµός 
εσωτερικών χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο.  Η 
εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του 
αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκοµιδή 
του περιεχοµένου της στεγανής δεξαµενής σε νόµιµους χώρους 
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διάθεσης και να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία 
παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους 
(τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

15. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία µας ετήσια έκθεση 
αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε δυο αντίγραφα εκ των οποίων το ένα 
θα αποσταλεί στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

16. 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.). 

17. Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

18. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

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

20. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού αλλά και φωτισµού του 
χώρου της δραστηριότητας. 

21. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική ασφάλεια των εργαζοµένων 
(γάντια, κράνη, κλπ) 

22. Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για την ίδρυση και τη λειτουργία δραστηριοτήτων 
αυτού του είδους. 

23. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει τα µέτρα που περιγράφονται στην 
εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

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

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
υφιστάµενη δραστηριότητα αποθηκών εντός του “Κτιρίου 7” της εταιρείας 
“DIA HELLAS A.E.” στη θέση Τρύπιο Λιθάρι εντός ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ του 
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής µετά προσθήκης ψυκτικών θαλάµων, 
µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται 
στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι 
έχουν ως εξής: 

i. Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες  διατάξεις: 
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� Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 

� Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 

� Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) 

� Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

� Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 

� Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87), 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 

� Υγρά απόβλητα: Ειβ/221/22-1-65, όπως τροποποιήθηκε µε τη 
Γ1/17831/71 ΦΕΚ(986/Τ.Β/71) και Γ4/1305/2-8-74 ΦΕΚ(801/Τ.Β/74) 
όπως ισχύει µετά την (11) σχετική 

� Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού : Π∆ 117/04 
(ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού>>. 

 
 
ii. Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν 
και να εφαρµόζονται: 
 
1. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω  δραστηριότητα. 

2. 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. 

3. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο 
ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και προκληθούν δυσµενή για το 
περιβάλλον φαινόµενα, όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 

4.Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφύτευσης και συµπλήρωσης αυτής 
µε αειθαλή δέντρα όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, 
εσπεριδοειδή, κλπ. περιµετρικά του οικοπέδου σε κατάλληλα σηµεία και 
εστίες πρασίνου του ακαλύπτου. 

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

6.Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και 
ορυκτέλαια από την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε 
κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, να 
µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό 
αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόµιµα 
αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που 
έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον 
οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε το Π.∆. 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

7.Τα υπολείµµατα από την παραγωγική διαδικασία (κατεστραµµένα 
χαρτοκιβώτια συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να οδηγούνται τακτικά προς ανακύκλωση 
και να µην παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο χώρο της 
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αποθήκης. Να τηρείται αρχείο µε τα παραστατικά διάθεσης και τα στοιχεία 
των παραληπτών. 

8.Να ακολουθείται πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τη κείµενη 
νοµοθεσία αλλά και ειδικό πρόγραµµα για την ανακύκλωση των 
λαµπτήρων φθορισµού  

9.Η συλλογή και αποθήκευση των λοιπών αστικών απορριµµάτων που 
παράγονται να γίνεται από όλους τους χώρους της αποθήκης καθηµερινά 
και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από το προσωπικό και να 
αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους µέχρι να αποµακρυνθούν από τους 
κατάλληλους φορείς (απορριµµατοφόρα του ∆ήµου), ενώ τα 
ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, µέταλλο, κλπ.) να 
διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, να συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να 
διατίθεται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

10.Τα επιστρεφόµενα προϊόντα αλλά και τα προϊόντα τα οποία µετά από 
οπτικό έλεγχο βρεθούν µε αλλοιώσεις, να οδηγούνται σε ειδικό χώρο 
εντός της µονάδας και εν συνεχεία να επιστρέφονται στις προµηθεύτριες 
εταιρείες κρατώντας παραστατικά. 

11.Τα µη ανακυκλώσιµα αστικά απορρίµµατα να οδηγούνται σε νόµιµο 
ΧΥΤΑ 

12.Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. 

13.Τήρηση των διατάξεων της Υ.Α. Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων 
τροφίµων. 

14.Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύµατα του προσωπικού, καθαρισµός 
εσωτερικών χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο.  Η 
εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του 
αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκοµιδή του 
περιεχοµένου της στεγανής δεξαµενής σε νόµιµους χώρους διάθεσης και 
να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και 
µεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιµολόγια, 
ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ). 

15.Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία µας ετήσια έκθεση 
αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε δυο αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα 
αποσταλεί στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

16.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.). 

17.Επιµελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των 
µηχανηµάτων και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

18.Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

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

20.Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού αλλά και φωτισµού του 
χώρου της δραστηριότητας. 

21.Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική ασφάλεια των εργαζοµένων 
(γάντια, κράνη, κλπ) 

22.Η εγκατάσταση να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για την ίδρυση και τη λειτουργία δραστηριοτήτων 
αυτού του είδους. 

23.Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει τα µέτρα που περιγράφονται στην 
εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 
 

 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
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