
1 

                                                                
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 2063 532, 213 2063 718,  
          213 2063 775 
fax :   213 2063 533 
e-mail: ssona@patt.gov.gr 
 
Συνεδρίαση 36η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 308/2013  
 

 Σήµερα 17/10/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου  Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 197456/10-10-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 10/10/2013 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 
 

Θέµα 5ο      
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τοπικού 
Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Τ.Σ.Μ.Α.) στη θέση “Παγώνι - 
Σκοτείνη” του ∆ήµου Αίγινας, Περιφέρειας Αττικής. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα τριών (63) παρόντων 
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι 
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως 
εξής:  
 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, 
Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος,  Βασιλάκης Μιχαήλ,  
Βασιλάκου Λιλίκα, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, 
Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης 
Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, 
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου Μερόπη, 
Λιόσης Άγγελος, Μανιάτης Καλλικράτης,  Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας 
∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος. 
 
Απόντες: 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αµανατίδης Νικόλαος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, 
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆ηµαράς Ιωάννης, 
Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καµµένος Γεώργιος, Κικίλιας 
Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Χολέβα 
Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Σταυρούλα Καπελούζου. 
 
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. 171330/13/25-09-2013 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση. 
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                            Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τοπικού 
Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Τ.Σ.Μ.Α.) στη θέση “Παγώνι - 
Σκοτείνη” του ∆ήµου Αίγινας, Περιφέρειας Αττικής, µε την προϋπόθεση να 
τηρηθούν: 
A) Oι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόµενη 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντικών 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) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10, (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 
9268/469/07, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 

488Α/30-03-2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-
2007) 

- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
[όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την 
Υ.Α. οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 
187/Β/2.3.07)] 

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως 
τροποποιήθηκε από Υ.Α. 15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)] 

 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν 
και να εφαρµόζονται: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου: 
α) η αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης να ελένξει και να βεβαιώσει αν επιτρέπεται 
η εγκατασταση ΤΣΜΑ στην συγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του από 24-5-85 Π∆/τος (ΦΕΚ 270/∆/1985). Σε περίπτωση που δεν 
επιτρέπεται θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για “σηµειακή” τροποποίηση 
των χρήσεων γης, µε διαδικασίες που ελέγχονται από το ΥΠΕΚΑ. 

β) να χορηγηθεί απόφαση για την έγκριση χωροθέτησης στην συγκεκριµένη 
θέση από τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής. 

γ) να συναφθεί συµφωνία µεταξύ ∆ήµου Αγκιστρίου και του ∆ήµου Αίγινας 
για µόνιµη συνεργασία και µεταφορά των απορριµµάτων του Αγκιστρίου 
στον ΤΣΜΑ Αίγινας. Η συµφωνία – σύµβαση – πρωτόκολλο θα πρέπει να 
αναφέρεται στην προαναφερθείσα απόφαση για την έγκριση 
χωροθέτησης στην συγκεκριµένη θέση από τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό 
Σύνδεσµο Νοµού Αττικής. 

 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

2. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 
χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που 
προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχεία, Εφορείες 
Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισµού, κλπ.). 



4 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, 
παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την Ανάδοχο, 
στο µέρος που τον αφορούν και η δυνατότητα αντιµετώπισης και 
αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων 
οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση 
των περιβαλλοντικών όρων. 

4. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για 
τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 

5. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα 
ηχοµονωτικά µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών 
εκτός ωρών κοινής ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών 
µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών, κλπ. 

6. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον 
του έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 

7. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και 
να υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

8. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπληµµυρικής προστασίας και 
ανάπλασης, να εφαρµοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. 

9. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς 
περιόδου. 

10. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

11. 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. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν 
κατά την κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται 
σε προς αποκατάσταση χώρους λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους 
διάθεσής τους. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, 
χειµάρρου ή µισγάγγειας. 

12. ∆εν θα πρέπει να δηµιουργούνται σωροί υλικών-µπάζων µέσα ή κοντά 
σε χειµάρρους (απόσταση τουλάχιστον 100 m) για να αποφεύγεται η 
µεταφορά εκπλυµάτων στους χειµάρρους κατά τη διαβροχή τους. Για την 
αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατό να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 
επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές 
εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

13. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται µε τεχνικές 
και τρόπους που στόχο θα έχουν την εναρµόνιση του όγκου αποθέσεων 
µε τη µορφολογία της ευρύτερης περιοχής. 

14. Απαιτούµενα υλικά µπορούν να εξασφαλισθούν από νοµίµως 
λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής από τις τυχόν λατοµικές περιοχές 
που έχουν οριοθετηθεί στην περιοχή µελέτης, ή από υπάρχοντες 
εγκεκριµένους δανειοθαλάµους. Σε κάθε περίπτωση να εφαρµόζονται τα 
οριζόµενα στις διατάξεις των Ν. 998/79, Ν. 1428/84, Π.∆. 2115/93 και Ν. 
3010/02 [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3897/10, (ΦΕΚ 
208/Α/10.12.10) ] και η εκπόνηση των απαιτούµενων Ειδικών Μελετών 
Αποκατάστασης (ΕΜΑ) όπως ορίζονται από την ΥΑ ∆10/2001/Β-244. 

15. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια 
και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

16. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο του εργοταξίου. 
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17. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη βλάστηση θα 
πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

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

εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 
20. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις: 

Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 [όπως τροποποιήθηκε από την 
Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91, (ΦΕΚ 359/Β/28.5.91) ] και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
οικ. Β 11481/523/97, (ΦΕΚ 295/Β/11.4.97)]. Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο 
θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/92 [(ΦΕΚ395/Β/19.6.92), 
όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 210474/2012, (204/Β/9.2.2012)]. 
Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-
10-81). 

21. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα 
διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 του Π∆ 116/04 [(ΦΕΚ 81/05-03-04), όπως τροποποιήθηκε µε 
την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)]. 

22. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα 
µε το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

23. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 
µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη 
λειτουργία των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Ιδιαίτερη 
µεριµνά να δοθεί σε θέµατα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας κάθε 
όλο το µήκος του έργου (εφόσον αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν 
οι απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική 
υπηρεσία. 

24. 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 κλπ.), 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 κλπ. 

25. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 
26. 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 σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-3-2004). 

27. 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 
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διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών 
αποβλήτων. 

28. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση 
αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 

29. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση 
των εργασιών.  

30. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, µάσκες, 
ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους 
κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε την κείµενη 
εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 

31. Να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό των 
επιπτώσεων τόσο στην υφιστάµενη φυσική βλάστηση όσο και στις 
υφιστάµενες τοπικές καλλιέργειες. 

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

33. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

34. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η 
στάθµη θορύβου από την λειτουργία των 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. 

35. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις όπου 
χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  

36. Εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση του θορύβου ή διαπιστωθούν 
οχλήσεις θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα ηχοπροστασίας και 
να καταρτιστεί πρόγραµµα µετρήσεων της στάθµης θορύβου σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και όπου κριθεί απαραίτητο να ληφθούν πρόσθετα 
µέτρα προστασίας από την ηχορύπανση. 

37. Να τηρούνται τα προβλεπόµενα στις ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 
(Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-2011) και ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 
920Α/08-06-2007). Η συγκέντρωση της εκπεµπόµενης σκόνης από τον 
ΤΣΜΑ να είναι µικρότερη από 100 mg/m3 (Π.∆. 1180/81 ΦΕΚ 
293Α/6.10.81). 

38. Ο περιορισµός των δυσάρεστων οσµών θα πρέπει να αντιµετωπίζεται 
µε την εφαρµογή κατάλληλου συστήµατος απόσµησης. 

 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

39. Τα λύµατα του προσωπικού (W.C. και αποδυτήρια προσωπικού) να 
οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να κρατά αρχείο µε τα 
παραστατικά εκκένωσης του βόθρου και της λάσπης. Απαγορεύεται η 
διάθεση βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων στον παραπάνω βόθρο. 

40. Τα 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 
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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. 

41. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η καύση χρησιµοποιηµένων 
λιπαντικών-ελαίων (ΚΥΑ 10315/93 ΦΕΚ 369 Β/24-5-93). 

42. Να τηρείται µητρώο καταγραφής της παραγόµενης ποσότητας 
αποβλήτων λιπαντικών – ελαίων. 

43. Τα όµβρια του προαύλιου χώρου (των τµηµάτων εκτός του χώρου 
συµπίεσης, του χώρου ελιγµών , του χώρου πλύσης των οχηµάτων και 
του συνεργείου) να συγκεντρώνονται µέσω καταλλήλων καναλιών µε 
σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαµενή καθίζησης και συγκέντρωσης 
στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα 
εξέρχεται από την εγκατάσταση. 

44. Οι επιφανειακές απορροές όµβριων των ανοιχτών χώρων να είναι 
απαλλαγµένες από σκουπίδια και υγρά απόβλητα µέσω καθηµερινής 
καθαριότητας του εξωτερικού – περιβάλλοντα χώρου.  

45. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη υγρών αποβλήτων τόσο στο 
παρακείµενο Ρέµα Σκοτεινής όσο και σε οποιοδήποτε ρέµα. 

46. Στο όριο του οικοπέδου προς το Ρέµα Σκοτεινής να κατασκευαστεί 
τοιχίο ύψους 0,30 m µε σκοπό την αποτροπή της κίνησης και εισόδους 
υγρών αποβλήτων και οµβρίων απευθείας στο ρέµα. 

47. Να διατηρούνται καθαροί οι χώροι κίνησης οχηµάτων. Τυχών 
υπολείµµατα αποβλήτων και διαρροές στραγγιδίων να καθαρίζονται 
άµεσα ώστε να µην επιτρέπεται η αποσύνθεση τους και η ανάµιξη του µε 
τα όµβρια ύδατα. 

48. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα να γίνεται συντήρηση του συστήµατος 
συλλογής οµβρίων (κυρίως καθάρισµα από προσχώσεις και φερτά 
υλικά). 

49. Τα στραγγίδια από τον χώρου συµπίεσης και κίνησης των 
απορριµµατοφόρων, τα νερά πλύσης του χώρου του ΤΣΜΑ και των 
οχηµάτων, να συλλέγονται και να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή. Το 
περιεχόµενο της στεγανής δεξαµενής να µεταφέρεται µε αδειοδοτηµένο 
συλλέκτη σε µονάδα επεξεργασίας στραγγισµάτων νοµίµως 
αδειοδοτηµένου ΧΥΤΑ/Υ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη τους 
στο περιβάλλον. Να τηρούνται ανάλογα παραστατικά µεταφορά και 
παράδοσης αυτών που θα αποδεικνύουν την µεταφορά τους στην 
µονάδα επεξεργασίας. 

50. Τα υγρά απόβλητα από τον ΤΣΜΑ θα καταλήγουν στη δεξαµενή 
συλλογής, ακολουθώντας κατά το δυνατόν το συντοµότερο δρόµο. 

51. Ο υφιστάµενος απορροφητικός (ή απορροφητικοί) βόθρος του χώρου 
είτε να στεγανοποιηθεί (εφόσον αποφασιστεί να χρησιµοποιηθεί) είτε να 
καταργηθεί και να αχρηστευθεί. Να προσκοµιστούν στην αδειοδοτούσα 
αρχή φωτογραφικό υλικό και λοιπά παραστατικά που θα αποδεικνύουν 
τις παραπάνω ενέργειες. 

 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

52. Ο ΤΣΜΑ του θέµατος θα δέχεται µόνο µη επικίνδυνα οικιακά και 
συγκεκριµένα τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν δηλωθεί (20.01.08, 
20.01.10, 20.01.38, 20.01.40 και 20.03.01) από τις Τεχνικές Υπηρεσίες 
του ∆ήµου Αίγινας. 

53. Στο ΤΣΜΑ δεν θα οδηγείται: 
� Γενικά οποιοδήποτε απόβλητο δεν γίνεται δεκτό για διάθεση σε χώρο 

ταφής ή εγκατάσταση επαναξιοποίησης βάση της ισχύουσας 
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νοµοθεσίας καθώς και οιοδήποτε τύπου απόβλητο δεν εµπίπτει στα 
στοιχεία της άδειας διαχείρισης του σταθµού. 

� Στερεά απόβλητα των οποίων η περιεκτικότητα τους σε υγρασία είναι 
άνω του 65% κατά βάρος. 

� Αδρανή απόβλητα προερχόµενα από επισκευαστικές δραστηριότητες 
κατεδάφισης κατοικιών, εργασίες εκσκαφής γαιών καθώς και 
οιαδήποτε άλλα αδρανή απόβλητα εµπορικών, βιοµηχανικών 
επιχειρήσεων και οργανισµών τα οποία, λόγω της φύσης ή σύνθεσης, 
δεν είναι παρόµοια µε τα οικιακά ή και οιοσδήποτε άλλος τύπος 
αποβλήτου που ενδεχόµενα στην πράξη είναι ασύµβατος µε την κατά 
περίπτωση χρησιµοποιούµενη τεχνολογία µεταφόρτωσης. 

� Πτώµατα ζώων ή απόβλητων σφαγείων ή απόβλητα νοσοκοµείων και 
συναφή, προερχόµενα από ιατρικές εξετάσεις ή κτηνιατρικές 
εγκαταστάσεις, τα οποία είναι µολυσµατικά κατά την έννοια της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. 

54. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων 
σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο 
σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93). 

55. Τα στουπιά, πανιά, κλπ. ρυπασµένα µε απόβλητα λιπαντικά έλαια 
(Α.Λ.Ε.), ορυκτέλαια και λοιπές πρώτες ύλες (επικίνδυνες) που 
προκύπτουν από τη χρήση – συντήρηση των µηχανηµάτων να 
συλλέγονται και να παραδίδονται µαζί µε τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε 
αδειδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 
64Α/2-3-2004), κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

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

57. 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). 

58. Για την τυχών παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα 
σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης 
των αποβλήτων της εγκατάστασης.  

 
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ 

59. Το δάπεδο του ΤΣΜΑ να είναι βιοµηχανικού τύπου, ειδικό γι αυτή τη 
χρήση, µε στιλπνή επιφάνεια και κατάλληλες κλίσεις για την τακτική 
έκπλυση-απολύµανση των χώρων. 

60. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον 
σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιµεντοστρωµένοι ή 
ασφαλτοστρωµένοι για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης κατά την 
κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους 
σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών. 

61. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς και ο χώρος ελιγµών των οχηµάτων 
να ασφαλτοστρωµένος για την καλύτερη κίνηση των οχηµάτων χωρίς την 
παραγωγή σκόνης. 

62. Η πρόσβαση στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΤΣΜΑ, να είναι δυνατή 
υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Εντός των ορίων του χώρου να 
κατασκευαστεί δίκτυο δρόµων που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και 
ασφαλή διέλευση πεζών και οχηµάτων και τις προϋποθέσεις οδικής 
ασφάλειας και κυκλοφοριακής άνεσης, σε όλα τα σηµεία των 
εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων.  
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63. Ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και 
κεντρική πόρτα που να κλειδώνει µε ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων 
επισκέψεων, απουσία του εργαζόµενου προσωπικού ή και για αποφυγή 
βανδαλισµών περιµετρικά του γηπέδου. Να ελέγχεται και να συντηρείται 
τακτικά η περίφραξη έτσι ώστε να µην είναι  δυνατή η πρόσβαση στο 
χώρο αναρµόδιων ατόµων, καθώς επίσης και ζώων. Η είσοδος  
παραµένει κλειστή εκτός των ωρών λειτουργίας. 

64. Επιπλέον για την κυκλοφορία οχηµάτων στην ζώνη επιρροής του 
ΤΣΜΑ: 

� Να τοποθετηθούν πυλώνες φωτισµού κατά µήκος της τοπικής οδού 
και κοντά στην είσοδο του έργου. 

� Να πραγµατοποιηθεί διαγράµµιση οδών, ασφαλτόστρωση της οδού 
προσέγγισης και εσωτερικής οδοποιίας καθώς και να τηρείται 
διαδικασία συντήρησης του οδικού δικτύου και της εγγύς περιοχής 
(περιοδική αποµάκρυνση και καθαρισµός ψηλών-ξερών χόρτων και 
άχρηστων υλικών κ.α) για λόγους ορατότητας και ασφάλειας της 
κυκλοφορίας 

� Να κατασκευαστεί ισόπεδος κόµβος εισόδου-εξόδου στο ΤΣΜΑ στην 
τοπική οδό. 

� Να επιβληθεί σήµανση περιορισµού ταχύτητας (30χλµ/ώρα) στο εγγύς 
δίκτυο. 

65. Να υπάρχει πρόβλεψη για την αντιανεµική προστασία των θέσεων 
εκφόρτωσης για την αποφυγή διασπορών ελαφρών αντικειµένων.  

66. Η τεχνική υποδοµή και η διαµόρφωση του ΤΣΜΑ να είναι σύµφωνη µε 
τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 2 του παρατήµατος Ι της ΚΥΑ 
114218/31.10.97 (ΦΕΚ 1015/B/17.11.97) «Κατάρτιση πλαισίου 
προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων». 

67. Τα µηχανήµατα µεταφόρτωσης (όχηµα, container) πρέπει να είναι 
απόλυτα συµβατά µεταξύ τους. 

68. Τα container θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, κατασκευασµένα µε 
τέτοιο τρόπο ώστε, να αποκλείεται εντελώς η διαρροή υγρών και η 
δυσοσµία. 

69. Θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόνοια για επαρκή τεχνητό εξαερισµό 
στους χώρους προσωπικού του ΤΣΜΑ. 

70. Η χοάνη ρίψης των απορριµµάτων στα container θα πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασµένη ώστε να είναι αθέατα τα απορριπτόµενα αντικείµενα, να 
µην υπάρχει κίνδυνος για τους χρήστες του συστήµατος συµπίεσης ενώ 
θα πρέπει να αποφεύγεται και η διασπορά µικροαπορριµµάτων στην 
ατµόσφαιρα. 

71. Οι κύριες διεργασίες να είναι αυτοµατοποιηµένες µε σκοπό τη µέγιστη 
λειτουργικότητα και τη δυνατότητα ελέγχου από σύστηµα αυτοµατισµών, 
συνδεδεµένο µε Η/Υ. 

72. Τα απορριµµατοφόρα που θα εξυπηρετούν την εγκατάσταση να 
διαθέτουν δελτίο ΚΤΕΟ και να είναι εξοπλισµένα µε µέσα αντιµετώπισης 
έκτακτων αναγκών. Οι εκποµπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα 
εκάστοτε ισχύοντα όρια. 

73. Η συντήρηση και αλλαγή λαδιών των οχηµάτων να γίνεται υποχρεωτικά 
σε συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει την κατάλληλη άδεια για το είδος 
συντήρησης. 

74. Η περίφραξη, οι θάµνοι και τα δέντρα πρέπει σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα να καθαρίζονται από το προσωπικό του έργου από τα 
παρασυρθέντα, µέσω των ανέµων ελαφρά αντικείµενα. 
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75. Στην είσοδο των εγκαταστάσεων του ΤΣΜΑ να αναρτηθεί πίνακας που 
θα αναγράφονται: το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
υπεύθυνου φορέα λειτουργίας, η αρµόδια αρχή, η απόφαση άδειας 
λειτουργίας, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οι ώρες λειτουργίας και τα 
τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης. 

76. Να τηρείται αυστηρά το πρόγραµµα εξυπηρέτησης των 
απορριµµατοφόρων έτσι ώστε να µην παραµένουν, στο χώρο του ΤΣΜΑ 
στερεά απόβλητα και να αποφεύγεται, στο µέτρο του δυνατού, η αύξηση 
του κυκλοφοριακού φόρτου, η δηµιουργία προβληµάτων κίνησης και ο 
κίνδυνος δηµιουργίας ανθυγιεινών συνθηκών (δυσάρεστες οσµές, 
συγκέντρωση τρωκτικών, εντόµων). 

77. Η µεταφορά των απορριµµάτων στο χώρο διάθεσης να γίνεται µε ειδικά 
ανατρεπόµενα φορτηγά (κλειστού τύπου απορριµµατοφόρα). Όλα τα 
εισερχόµενα απορριµµατοφόρα να ελέγχονται οπτικά και περιοδικά να 
εκτελούνται δειγµατοληψίες στο φορτίο τους. 

78. Η διάταξη του εξοπλισµού θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει 
απρόσκοπτη πρόσβαση για επιθεώρηση και συντήρηση του. 

79. Στο ΤΣΜΑ θα πρέπει να βρίσκονται διαθέσιµα απορροφητικά υλικά για 
τη συγκέντρωση τυχόν διαφυγών υγρών. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

80. Ο ΤΣΜΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ Η.Π. 
50910/2727/03 και τις διατάξεις του Ν. 3325/05 έχει την υποχρέωση να 
είναι εφοδιασµένο µε Άδεια Λειτουργίας. 

81. Ο ΤΣΜΑ υποχρεούται να καταχωρηθεί σε Μητρώο του ΥΠΕΚΑ. 
82. Η συλλογή και η µεταφορά των στερεών αποβλήτων να γίνεται από 

νοµίµως αδειοδοτούµενες εταιρείες που διαθέτουν άδειες συλλογής και 
µεταφοράς και είναι εγγεγραµµένες σύµφωνα µε το αρ. 13 παρ. 3 της 
ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 και την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 σε Μητρώο 
που τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος (Τµήµα ∆ΣΑ) του 
ΥΠΕΚΑ. 

83. Να τηρείται, θεωρηµένο βιβλίο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι 
παράµετροι που περιγράφονται στις ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1015/B/17-
11-97) και ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572 Β/16-12-02). 

84. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά 
µέτρα κατά των τρωκτικών, εντόµων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό 
αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων. 

85. Ο καθαρισµός, ο υγειονοµικός έλεγχος και η επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισµού πρέπει 
να γίνονται σε τακτική βάση, σύµφωνα µε καθορισµένο πρόγραµµα και 
να καταγράφονται. 

86. Να τηρούνται τα ηµερολόγια – µητρώα και αρχεία παραστατικών, στα 
πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσµατικής προστασίας του 
περιβάλλοντος και εφαρµογής των επιβαλλόµενων µέτρων: 

� Αρχείο παραστατικών παραλαβής α΄ υλών (βιβλίο ή εφαρµογή όπου θα 
καταγράφονται ηλεκτρονικά οι ποσότητες και το είδος των εισερχοµένων 
και εξερχοµένων αποβλήτων, η προέλευση και η ηµεροµηνία 
παράδοσης) 

� Πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων 
� Πρόγραµµα καθαρισµού χώρων, υγειονοµικών ελέγχων, επιθεωρήσεων 
� Αρχείο παραστατικών διάθεσης υγρών αποβλήτων 
� Αρχείο περιοδικών χηµικών αναλύσεων των υγρών αποβλήτων στα 

οποία να καταγράφει α) Τον όγκο των παραγόµενων στραγγισµάτων [Ο 
όγκος των παραγόµενων στραγγισµάτων θα καταγράφεται σε µηνιαία 
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βάση], β) Τον όγκο των λοιπών παραγόµενων υγρών αποβλήτων 
[πλύσεις, λύµατα προσωπικού, κ.λ.π. - Ο όγκος των παραγόµενων 
υγρών αποβλήτων θα καταγράφεται σε µηνιαία βάση] και γ) Τη σύσταση 
των παραγόµενων στραγγισµάτων/υγρών αποβλήτων [Τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των παραγόµενων υγρών αποβλήτων θα 
προσδιορίζονται σε τριµηνιαία βάση. Η δειγµατοληψία θα γίνεται στα 
επιµέρους σηµεία συλλογής καθώς και στη δεξαµενή συγκέντρωσης. Θα 
προσδιορίζονται όλες οι παράµετροι που περιγράφονται στην ΚΥΑ 
114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) και ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 
1572Β/16-12-2002) σχετικά µε τα στραγγίσµατα]. 

87. Να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την εκπαίδευση και συνεχή 
ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας και γνώση χειρισµού 
των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δηµόσια υγεία και το 
περιβάλλον. Το προσωπικό της εταιρίας να φέρει ειδικές στολές 
εργασίας και λοιπό εξοπλισµό (γάντια, µπότες ασφαλείας, κράνος, 
αντανακλαστικό γιλέκο, κτλ.), ανάλογα µε τη φύση και το ωράριο 
εργασίας. Επίσης, να λαµβάνεται µέριµνα για τη χρήση ατοµικών µέσων 
προστασίας από τους εργαζόµενους, καθώς και για την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. 
Επιπλέον, η εταιρεία οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων της, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας. 

88. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

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

90. Να πραγµατοποιηθούν κατόπιν κατάλληλης µελέτης εργασίες 
διαµόρφωσης των ελεύθερων χώρων του γηπέδου και δηµιουργίας 
φυτοφράχτη περιµετρικά του γηπέδου µε κατάλληλες φυτεύσεις (αειθαλοί 
- ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή). 

91. Η δηµιουργία φυτοφράχτη στην περίµετρο του γηπέδου προτείνεται για 
την αντιµετώπιση της οπτικής όχλησης, τον περιορισµό των οσµών, τον 
περιορισµό του θορύβου και της καλύτερης ενσωµάτωσης του έργου στο 
φυσικό περιβάλλον. Ο φυτοφράχτης θα αναπτυχθεί εσωτερικά της 
περίφραξης και θα λαµβάνονται υπόψη τα θέµατα ασφάλειας, 
πυροπροστασίας και ασφαλούς εισόδου – εξόδου των οχηµάτων στο 
χώρο. 

92. Τα φυτά που θα χρησιµοποιηθούν για τις φυτεύσεις να είναι 
προσαρµοσµένα στις συνθήκες της περιοχής. 

93. Να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισµα, λίπανση κλπ) για 
την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν στα πλαίσια 
των εργασιών διαµόρφωσης και φυτεύσεων. 

94. Η εταιρεία 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. 
Η σε ετήσια βάση έκθεση να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

� αριθµός δροµολογίων που πραγµατοποιούνται καθηµερινά 
� ποσότητες τυχών διαχωριζόµενων υλικών ανά είδος 
� διάθεση υλικών (αγορά, τιµές, τελικός αποδέκτης) 
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Τα στοιχεία αυτά θα αναφέρονται σε εβδοµαδιαία βάση. Επίσης θα 
γνωστοποιείται και το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης. 

95. Ο αρµόδιος Φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται στην τήρηση 
του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και τον έλεγχο, ο 
οποίος συνίσταται τουλάχιστον στα ακόλουθα: 

� παρακολούθηση ποσότητας και σύστασης παραγόµενων υγρών 
αποβλήτων, 

� παρακολούθηση ποσότητας και σύστασης επιφανειακών υδάτων, 
� έλεγχος και καταγραφή ποσοτήτων εισερχόµενων φορτίων και 
� τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. 
96. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση 

των έκτακτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιά, διαρροή, βλάβες κτλ.) µε τα 
στοιχεία των υπευθύνων ανά δέουσα ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. Στους 
αποθηκευτικούς χώρους θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος 
εξοπλισµός και τα απαραίτητα υλικά για τον εντοπισµό και την 
αντιµετώπιση των έκτακτων περιστατικών. 

97. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων από 
αδειδοτηµένα συνεργεία. 

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

99. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και 
πυρόσβεσης σε όλα τα Τµήµατα του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. Για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από 
κεραυνούς να προβλεφθούν εγκαταστάσεις γείωσης και αντικεραυνικής 
προστασίας. Κίνδυνοι πυρκαγιάς να ελαχιστοποιηθούν µε τα εξής µέτρα 
πρόληψης: 

� Εγκατάσταση δεξαµενής νερού. 
� Εγκατάσταση πυροσβεστικών σταθµών µε κατάλληλο εξοπλισµό. 
� Ύπαρξη συστήµατος πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης. 

100. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

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

 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
102. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας ή µέρους 

αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισµός να 
αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

103. Ισχύουν οι αναφερόµενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά 
τα θέµατα λειτουργίας εργοταξίου, χωµατουργικών εργασιών κλπ που 
αναφέρονται στο Τµήµα «Φάση Κατασκευής». 

104. Η υφιστάµενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των 
φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν. 

 
 
B) Οι κάτωθι όροι: 

1. Πρόγραµµα ελέγχου και καταγραφής των εισερχοµένων – εξερχοµένων 
φορτίων µε στοιχεία για την προέλευση, την ποσότητα, τον µεταφορέα 
και το είδος των αποβλήτων και τον αποδέκτη όπου θα γίνεται η 
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µεταφορά τους. Τηρείται βάση δεδοµένων και τα στοιχεία αυτά 
διαβιβάζονται µε την ετήσια έκθεση στο Ε∆ΣΝΑ και στη ∆ιεύθυνση 
Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας. 

2. Πρόβλεψη για χωριστή συλλογή και µεταφορά ανακυκλούµενων 
υλικών. 

3. Πρόβλεψη για ορισµό τεχνικού υπευθύνου λειτουργίας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). 
4. Λειτουργία µε προσωπικό του δήµου όχι µε ανάθεση σε ιδιώτες. 
5. Λειτουργία ανοικτή στον έλεγχο των πολιτών. 
6. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας µε ανάρτηση όλων των στοιχείων λειτουργίας 

της µονάδας.  
 
 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Κουρούσης Χρήστος, Αθανασίου Αθανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος. 
 
 

 
 

 

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

  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ  

 
 


