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Συνεδρίαση 22η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 242/2017 

Σήµερα 06/07/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 136158/30-06-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 30-
06-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 12ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για τον υφιστάµενο υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων Αγ. Νικολάου 
στον Πειραιά (717 θέσεων). 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα δύο (82) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση 
του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης 
Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία 
- Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου 
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Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα 
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, 
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος 
Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος 
Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου 
Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός 
Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθ. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος 
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 90083/17/12-6-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Τον ισχύοντα Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 228/τ.Α./27-12-10) όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση 
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την υπ’ αριθµ. οικ. 97087/11-5-2017 (ΦΕΚ 1688/τ.Β/16-5-2017) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής, µε θέµα: «Συµπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 
39/τ’Β/17-01-2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με 
εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταµένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή 
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τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 Απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 97/τΒ΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 
804/τΒ’/2017), οικ. 59417/20 – 3 – 2017 (ΦΕΚ 945/Β/21-3-2017) και οικ. 69629/03-04-
2017 (ΦΕΚ 1192/τ.Β/2017) όµοιες». 

4. Την αριθµ. πρωτ. οικ. 10057/16-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

5. 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 Ν.4014/11 (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» 

6. Την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά µε την κατάταξη δηµόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα 
µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει µε την Υ.Α. 
∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) µε θέµα: «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δηµόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει». 

7. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. 

8. Την ΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του 
ενδιαφεροµένου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση… ». 

9.  Την Υ.Α. οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων 
κατηγορίας Α΄…». 

10. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και 
των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης…». 

11. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077 Β/9.4.12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 
ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής 
Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α΄ και Β΄ 
της Υ.Α. µε αριθ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.12), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 
4014/11».  

12. Το Ν. 4042/12 (Α΄ 24) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων  - Εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων ΥΠΕΚΑ». 

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

14. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις». 

15. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών 
προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) 
«Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες 
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διατάξεις» 
16. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 

εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

17. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον 
«Καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε µε 
την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008). 

18. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

19. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 85669/26-4-2017 διαβιβαστικό του Τµήµατος Συλλογικών 
Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 90083/3-5-2017) 
µε συνηµµένα: α) την µε αρ. πρωτ. 85661/26-4-2017 αποστολή ανακοίνωσης για 
δηµοσίευση και ενηµέρωση κοινού, β) το αρ. πρωτ. 29693/1451/17/13-4-2017 (αρ. 
πρωτ. εισερχ. 84695/25-4-2017) διαβιβαστικό της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και γ) την από Μάρτιο 2017 ΜΠΕ 
του έργου του θέµατος µε συνηµµένα αλληλογραφία µε υπηρεσίες, φωτογραφική 
τεκµηρίωση, σχέδια κ.λπ. 

20.  Το γεγονός ότι µέχρι την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις κοινού και 
ενδιαφερόµενου κοινού στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης. 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (19) σχετική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
του υφιστάµενου υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων Αγ. Νικολάου στον Πειραιά (717 
θέσεων). Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του υφιστάµενου έργου.  

Η µελέτη η οποία απεστάλη τόσο από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και 
Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, όσο και από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για την έκφραση 
απόψεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων από την αρµόδια υπηρεσία και αφορά στο έργο του θέµατος και το οποίο 
παρουσιάζεται αναλυτικά στην (19) σχετική διαβιβασθείσα µελέτη µετά σχεδιαγραµµάτων, 
χαρτών και φωτογραφιών.  
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:  
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάµενο υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων 
Αγ. Νικολάου στον Πειραιά (717 θέσεις). 
 

1.2 ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
  Το έργο αφορά υφιστάµενο σταθµό αυτοκινήτων που βρίσκεται στο ∆ήµο Πειραιά, 
επί της οδού Ακτή Μιαούλη, στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη έµπροσθεν του Εκθεσιακού 
Κέντρου ΟΛΠ. 

Η υλοποίηση του εξεταζόµενου έργου, σχετίζεται µε την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερα 
πιεστικών αναγκών στάθµευσης στο ∆ήµο Πειραιά. Οι ανάγκες αυτές είναι ιδιαίτερα 
αυξηµένες στην ζώνη εξυπηρέτησης του υπό µελέτη σταθµού αυτοκινήτων, λόγω των 
πυκνών επαγγελµατικών χρήσεων.  

Με το έργο εξυπηρετούνται οι επισκέπτες, οι µόνιµοι κάτοικοι και οι εργαζόµενοι 
στην περιοχή. Παράλληλα εξυπηρετούνται δραστηριότητες, όπως το Εκθεσιακό Κέντρο, 
που παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση στάθµευσης κατά τη λειτουργία τους, ξενοδοχεία, 
εταιρείες, κ.λπ.  
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  Το έργο συµβάλει, εκτός από την κάλυψη άµεσων αναγκών στάθµευσης της 
περιοχής, στην εξυπηρέτηση σε επιθυµητό επίπεδο δραστηριοτήτων όπως ξενοδοχεία, 
κτίρια εταιρειών, κ.λπ., συµβάλλοντας στην οµαλή λειτουργία τους σε ένα επιθυµητό 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών καθώς και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.   
 
2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Με βάση το Παράρτηµα VΙ της (6) σχετικής Υ.Α., το έργο του θέµατος κατατάσσεται 
στην Οµάδα 6η: «Τουριστικές Εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού 
τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής», Υποοµάδα: «Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού 
τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» και στον α/α 24: «Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων», µε 
συνολικό αριθµό θέσεων στάθµευσης Θ = 717 και κατάταξη στην περιβαλλοντική 
υποκατηγορία Α2, διότι 500 ≤ Θ < 3000. 

 

3. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Επωνυµία: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Ακτή Μιαούλη, πλατεία Μελίνας Μερκούρη 1-6, Πειραιάς 
Τηλ: 210 4511775, 210 4511880 
Fax: 210 4511664 
e-mail: pireas@polispark.gr 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ψωµάς Ηλίας 
Θέση: Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
Στοιχεία επικοινωνίας: 2107255424, maintenance@polispark.gr 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
4.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ  
 

Ο σταθµός βρίσκεται στο ∆ήµο Πειραιά στην Α’ ∆ηµοτική Ενότητα «Πειραϊκή 
Χερσόνησος». Ειδικότερα βρίσκεται εντός της ζώνης του Ο.Λ.Π., µπροστά από το 
Εκθεσιακό Κέντρο του, στην Ακτή Μιαούλη. Η θέση του σταθµού ως προς τον οικιστικό 
ιστό βρίσκεται στην πλατεία Μ. Μερκούρη (χρήση υπόγειου χώρου και τµήµα της 
επιφανείας) και δυτικά του ναού Αγίου Νικολάου. 

 

   
 

Εικόνα 4.1: Θέση του έργου. 
 

4.2  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 
4.2.1 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
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Χρήσεις Γης µε βάση το Γ.Π.Σ (Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο) και τις τροποποιήσεις 
του  

Οι θεσµοθετηµένες χρήσεις γης προσδιορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ του ∆ήµου 
Πειραιά. Τα ΦΕΚ µε τα οποία θεσµοθετήθηκαν καθώς και οι τροποποιήσεις τους είναι τα 
ακόλουθα:  
- Υ.Α. 78946/4063_ΦΕΚ 79∆/04.02.1988: "Έγκριση (Γ.Π.Σ.) ∆ήµου Πειραιά (Ν. Αττικής)".  

- Υ.Α. 66668/3696_ΦΕΚ 663∆/05.07.1994: Τροποποίηση (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Πειραιά  

- Υ.Α. 89674/5240_ΦΕΚ 1152∆/20.09.1996: Τροποποίηση Γ.Π.Σ ∆ήµου Πειραιά  
- Υ.Α. 45835_ΦΕΚ 1063∆/16.11.2004: Τροποποίηση (Γ.Π.Σ.) των ∆ήµων Αθηναίων, 
ταύρου, Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου και Πειραιά (Ν. Αττικής)".  
- Υ.Α. 45835_ΦΕΚ 1063∆/16.11.2004: Τροποποίηση (Γ.Π.Σ.) των ∆ήµων Αθηναίων, 
ταύρου, Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου και Πειραιά (Ν. Αττικής)".  

- Υ.Α. 8208_ΦΕΚ 103/16.03.2007: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 45835/2004 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Τροποποίηση Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) των δήµων Αθηναίων, Ταύρου, Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου 
και Πειραιά (Ν. Αττικής)» (∆΄ 1063).  
 

Το ισχύον Γ.Π.Σ, όπως παρουσιάζεται και στους σχετικούς χάρτες του Οργανισµού 
Αθήνας, αποτυπώνεται στην εικόνα 4.2. Οι θεσµοθετηµένες χρήσεις γης στην περιοχή 
µελέτης είναι γενική κατοικία, υπερτοπικό κέντρο, κέντρο δήµου, κέντρα γειτονιάς, 
εκπαίδευση, περίθαλψη, αθλητισµός, πρόνοια, πολιτισµός, πράσινο, µεταφορές (λιµάνι, 
ΟΣΕ. ΗΣΑΠ), βιοτεχνικές χρήσεις, περιοχή ανάπλασης (Πειραιώς). 
 

 
Εικόνα 4.2: Θεσµοθετηµένες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου (Απόσπασµα από το ισχύον 

ΓΠΣ του ∆ήµου Πειραιά). 

 
Θεσµοθετηµένες χρήσεις στην άµεση και ευρύτερη περιοχή του έργου:  
- «Εγκαταστάσεις µεταφορών»: είναι η θεσµοθετηµένη χρήση γης στην περιοχή 
εγκατάστασης του έργου και αφορά στο επιβατικό λιµάνι και στο λιµάνι κρουαζιέρας.  

- «Κέντρο δήµου»: στο παραλιακό µέτωπο και σε βάθος ενός έως εξ Ο.Τ. (περιβάλλουσα 
περιοχή), ενώ βορειότερα βρίσκεται το εκτεταµένο κέντρο του δήµου.  

- «Τοπικό κέντρο»: σε Ο.Τ που περιβάλλουν την ανωτέρω χρήση.  

- «Γενική κατοικία»: είναι η κυρία χρήση στις λοιπές περιοχές.  

- Περιορισµένοι κοινόχρηστοι χώροι, εκκλησίες , κ.λπ., βρίσκονται στην περιοχή περί το 
έργο.  
 
Χρήσεις Γης µε βάση το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (Ρ.Σ.Α.)  
Σύµφωνα µε το Ρ.Σ.Α. Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277/2014), η άµεση περιοχή του έργου 
χαρακτηρίζεται από χρήσεις «Κέντρου Πόλεως» & «Τοπικά Κέντρα». 
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4.2.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 
Ζώνη λιµένα  
- Στην λιµενική ζώνη και σε άµεση γειτνίαση µε το έργο βρίσκονται το Εκθεσιακό Κέντρο 
ΟΛΠ, το κτίριο διοίκησης ΟΠΛ και το Τελωνείο. Το κτίριο διοίκησης διαθέτει χώρους 
στάθµευσης (υπαίθριους, κ.λπ. ).  
- Στη λιµενική ζώνη προς τα ανατολικά εξυπηρετείται η κρουαζιέρα και υπάρχουν σχετικές 
κτιριακές υποδοµές. Οι σχετικές χρήσεις εξυπηρετούνται από υπαίθριο χώρου 
στάθµευσης (εντός ζώνης).  

- Στη λιµενική ζώνη προς τα δυτικά και βόρειο δυτικά εξυπηρετείται η ακτοπλοΐα 
(εσωτερικές γραµµές). Υπάρχουν σχετικές κτιριακές υποδοµές επιβατικών σταθµών, 
κτίριο γραφείων και εκδοτηρίων εισιτηρίων, κ.λπ. Στην πλατεία Καραϊσκάκη λειτουργεί 
υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων. Στην πύλη Ε1 είναι εγκατεστηµένο το ΥΕΝ. Στην περιοχή 
της Ακτής Βασιλειάδη λειτουργούν δύο επισκευαστικές δεξαµενές πλοίων. Κτίρια 
αποθηκών και σιλό υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Υπαίθριοι χώροι στάθµευσης 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των δραστηριοτήτων στο επιβατικό λιµάνι.  
 
Οικιστικός ιστός στην περιβάλλουσα περιοχή  
- Το παραλιακό µέτωπο στην περιοχή του έργου και σε βάθος τουλάχιστον ενός 
οικοδοµικού τετραγώνου κυριαρχείται από κτίρια γραφείων, τα οποία φιλοξενούν κυρίως 
ναυτιλιακές εταιρείες. Υπάρχει επίσης αριθµός ξενοδοχείων κοντά ή και επί του 
παραλιακού µετώπου. Υπάρχει επίσης περιορισµένος αριθµός κτιρίων µε κατοικίες.  

- Στην περιοχή προς νότο, µετά την ανωτέρω ζώνη, υπάρχουν πολυώροφα κτίρια 
κατοικιών. Πρόκειται για περιοχή µε µεγάλη πυκνότητα κατοίκων (από τις µεγαλύτερες στο 
∆ήµο Πειραιά). Στους κεντρικούς δρόµους στα ισόγεια των κτιρίων υπάρχουν 
επαγγελµατικές χρήσεις, ενώ υπάρχουν και κτίρια που χρησιµοποιούνται εξ ολοκλήρου 
για επαγγελµατικές στέγες.  
- Στην άµεση περιοχή υπάρχει η εκκλησία του Αγ. Νικολάου και πλατεία.  

- Αρχαιολογικοί χώροι υπάρχουν σε ακτίνα 300-500µ από το έργο. Στο χώρο του έργου 
αποκαλύφθηκαν µε τις εκσκαφές αρχαιολογικά ευρήµατα.  
- Σε ακτίνα >500µ βρίσκεται το κύριο εµπορικό κέντρο του Πειραιά, η ζώνη αναψυχής στο 
Πασαλιµάνι και στην Ακτή Θεµιστοκλέους.  
- Σε απόσταση >1000µ προς ΒΑ βρίσκονται οι τερµατικοί σταθµοί Γραµµής 1 Μετρό και 
Προαστιακού.  
 
Ευαίσθητες χρήσεις  
- Πλησιέστερες προς το έργο σχολικές µονάδες υπάρχουν επί της Λ Χατζηκυριάκου και 
την οδό Σαχτούρη, σε ακτίνα >250µ από το έργο.  

- Χρήσεις περίθαλψης δεν υπάρχουν σε γειτνίαση προς το έργο.  
 
4.3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
4.3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το εξεταζόµενο έργο είναι υφιστάµενος υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων. 
Αποτελείται από δύο υπόγειους ορόφους, ο καθ’ ένας από τους οποίους χωρίζεται σε δύο 
ηµιεπίπεδα. Στην επιφάνεια πάνω από το Α υπόγειο έχει διαµορφωθεί η πλατεία Μελίνας 
Μερκούρη. Η συνολική επιφάνεια των δύο υπογείων είναι 18.008 τ.µ. Η επιφάνεια της 
πλατείας είναι 12.466,0 τ.µ.  
 Ο αριθµός των εξυπηρετούµενων οχηµάτων είναι 717 (όπως προβλέπεται στην 
άδεια λειτουργίας µε αριθ. πρωτ. ΠΡΣ-Σ41/029481 Ν.Α. Πειραιά, ∆/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών), οι οποίες κατανέµονται και στα δύο υπόγεια. Υπάρχουν 10 θέσεις που 
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έχουν διαστάσεις κατάλληλες για άτοµα µειωµένης κινητικότητας. Στο Α υπόγειο λειτουργεί 
πλυντήριο οχηµάτων. 
 Οι χρήσεις του σταθµού είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 
- Χώροι στάθµευσης 
- ∆ιάδροµοι και ράµπες κίνησης ΙΧ 
- Χώρος διοίκησης (γραφεία) 
- Κατάστηµα – Αίθουσα αναµονής 
- Χώροι υγιεινής 
- Αποδυτήρια προσωπικού 
- Κλιµακοστάσια 
- Αποθηκευτικοί χώροι 
- Λοιποί βοηθητικοί χώροι 
- Χώροι µηχανολογικού εξοπλισµού 
- Υποδοµές πυρόσβεσης 
- Πλυντήριο οχηµάτων 
 
4.3.2 ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 
(α) Αερισµός  
- ∆ίκτυο προσαγωγής καθαρού αέρα σε όλους τους χώρους µε φυσική ροή από 
ξεχωριστό φρέαρ  
- ∆ίκτυο και µηχανοστάσια απαγωγής ρυπασµένου αερισµού από υπόγειους χώρους  
- ∆ίκτυο και µηχανοστάσια απαγωγής ρυπασµένου αερισµού από επί µέρους χώρους, 
όπως το χώρο του Η/Ζ, χώρους υγιεινής, πλυντηρίου οχηµάτων, κ.λπ.  
 
(β) Ηλεκτροστάσιο  
- Χώροι µε ηλεκτρολογικούς πίνακες  
- Μετασχηµατιστής µέσης σε χαµηλή τάση  
- Η/Ζ για περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος (λειτουργεί µε ντίζελ, το οποίο αποθηκεύεται σε 
µικρή δεξαµενή χωρητικότητας 40 λίτρων, ενσωµατωµένη στο Η/Ζ).  
 
(γ) Εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας  
- Αυτόµατο δίκτυο πυρόσβεσης µε κεφαλές καταιονισµού (sprinklers)  
- Μόνιµο υδροδοτικό δίκτυο µε πυροσβεστικές φωλιές  
- Τοπικά συστήµατα αυτόµατης κατάσβεσης µε αέριο CO2 (Υποσταθµός)  
- Φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες  
- Φορητά µέσα και εργαλεία, καθώς και κάδοι άµµου  
- Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης  
- Εγκαταστάσεις αναγγελίας πυρκαγιάς και συναγερµού  
- Φωτισµός ασφαλείας και σήµανση εξόδων διαφυγής  
 
(δ) ∆ίκτυο και υποδοµές ύδρευσης και αποθήκευσης νερού  
- ∆ίκτυο ύδρευσης χώρων υγιεινής  
- ∆ίκτυο ύδρευσης χώρου πλυντηρίου  
- ∆ίκτυο παροχής νερού στις εγκαταστάσεις του δικτύου πυρόσβεσης  
- ∆ίκτυο πλήρωσης και δεξαµενή νερού πυρόσβεσης στο Β Υπόγειο (χωρητικότητας 120 
κ.µ.)  
- Σχετικά αντλιοστάσια  
 
(ε) ∆ίκτυο και υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων  
- ∆ίκτυο όµβριων (συλλογή απορροών από ράµπες εισόδου/εξόδου, προώθηση τους σε 
διάταξη κατακράτησης στερεών και ελαιοδιαχωριστή, άντληση και τελική διάθεση σε 
δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥ∆ΑΠ).  
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- ∆ίκτυο αστικού τύπου λυµάτων χώρων υγιεινής (συγκέντρωση σε δεξαµενή, άντληση και 
διάθεση στο δίκτυο ακαθάρτων ΕΥ∆ΑΠ).  
- ∆ίκτυο συγκέντρωσης απορροών από επιφάνειες επιπέδων στάθµευσης (απορροή 
µέσω ρύσεων και συγκέντρωση σε πλευρικά κανάλια, δίκτυο αγωγών µεταφοράς τους, 
συγκέντρωση σε δεξαµενές στο Β Υπόγειο). προώθηση τους σε διάταξη κατακράτησης 
στερεών και ελαιοδιαχωριστή, άντληση και τελική διάθεση στο δίκτυο ακαθάρτων της 
ΕΥ∆ΑΠ.  
- ∆ίκτυο συγκέντρωσης απορροών από το πλυντήριο (απορροή µέσω ρύσεων και 
συγκέντρωση σε κανάλι καλυµµένο µε σχάρα στην είσοδο του χώρου, δίκτυο αγωγών 
µεταφοράς και συγκέντρωση σε δεξαµενή στο Β Υπόγειο, προώθηση τους σε διάταξη 
κατακράτησης στερεών και ελαιοδιαχωριστή, άντληση και τελική διάθεση στο δίκτυο 
ακαθάρτων της ΕΥ∆ΑΠ).  
 
(στ) Κλιµακοστάσια, ανελκυστήρες και µηχανοστάσια  
(ζ) ∆ίκτυο ανίχνευσης και µέτρησης συγκεντρώσεων CO  
(η) Υποδοµές για την διαχείριση λειτουργίας του σταθµού µέσω κεντρικού συστήµατος 
BMS.  
 
Η συνολική ισχύς εξοπλισµού  
Η συνολική ισχύς του εγκατεστηµένου εξοπλισµού είναι 350KW. 
 
Προσωπικό  
Το προσωπικό του σταθµού ανέρχεται σε 7 άτοµα, τα οποία εργάζονται σε 8ωρες 
βάρδιες. Εκτός από το προσωπικό που απασχολείται µόνιµα στο σταθµό, υπάρχουν οι 
συντηρητές που έχουν περιοδική παρουσία, σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης, είτε 
έκτακτη ανάλογα µε τις ανάγκες που ενδέχεται να παρουσιαστούν. 

 
4.3.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το σύστηµα µε το οποίο λειτουργεί ο σταθµός είναι «Αυτοεξυπηρέτησης». Ο 
εισερχόµενος (όχι µόνιµος) πελάτης εκδίδει εισιτήριο από την αυτόµατη µονάδα εισόδου, 
στη συνέχεια ενεργοποιούνται οι µπάρες εισόδου και οδηγεί ο ίδιος το όχηµα του σε 
διαθέσιµη θέση στάθµευσης. Κατά την αποχώρηση ο οδηγός πληρώνει µε βάση το 
εισιτήριο εισόδου στα αυτόµατα µηχανήµατα που είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό του 
σταθµού και παραλαµβάνει ο ίδιος το όχηµα του. Με τη χρήση του εισιτηρίου που έχει 
εκδοθεί ενεργοποιούνται οι µπάρες εξόδου.  

Για τους µόνιµους πελάτες δίδεται ειδική µαγνητική κάρτα η οποία κατά την είσοδο 
‘’διαβάζεται’’ από την αυτόµατη µονάδα εισόδου και ενεργοποιούνται οι µπάρες εισόδου. 
Αντίστοιχα κατά την έξοδο η µονάδα εξόδου ‘’διαβάζει’’ την κάρτα και ενεργοποιούνται οι 
µπάρες εξόδου.  

Το ωράριο λειτουργίας του σταθµού είναι: 24ωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα. 
  

4.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
4.4.1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 

Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται ως «ανθρωπογενές περιβάλλον» και στη 
ζώνη επιρροής του δεν υπάρχουν περιοχές φυσικού περιβάλλοντος του εθνικού 
συστήµατος προστατευόµενες περιοχές, άλλες σηµαντικές φυσικές περιοχές του 
ν.3983/2011 (Α’ 144) , ούτε δάση και δασικές εκτάσεις. 

 
4.4.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Στην θέση του έργου κατά τις εκσκαφές ανασύρθηκαν υπολείµµατα τειχοποιίας τα 
οποία τοποθετήθηκαν στην πλατεία που διαµορφώθηκε στην επιφάνεια του σταθµού. Οι 
εργασίες εκσκαφών έγιναν υπό την επίβλεψη της ΚΣΤ΄ Εφορείας Κλασσικών και 
Προϊστορικών Αρχαιοτήτων. Η διαµόρφωση και αποκατάσταση των ευρηµάτων στην 
επιφάνεια του έργου έγιναν υπό την έγκριση και επίβλεψη της προαναφερόµενης 
υπηρεσίας. 
Αρχαιολογικοί χώροι στην ευρύτερη περιοχή είναι οι ακόλουθοι:  
- Στο χώρο του έργου αποκαλύφθηκαν µε τις εκσκαφές αρχαιολογικά ευρήµατα τα οποία 
αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν σύµφωνα µε τις υποδείξεις, την έγκριση σχετικής 
µελέτης και την επίβλεψη της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΚΣΤ’ ΕΚΠΑ Πειραιά).  
- Αρχαίο Θέατρο της Ζέας που κατασκευάστηκε στους Μακεδονικούς χρόνους (τέλη 4ου ή 
αρχές 3ου αιώνα π.χ.) και βρίσκεται δίπλα στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, σε 
χώρο µεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Φιλελλήνων.  
- Ερείπια από τα κτίσµατα της αρχαίας πόλης, που βρίσκονται στο υπόγειο του 
καθεδρικού ναού της Αγίας Τριάδας.  
- Ερείπια της κεντρικής Πύλης του αρχαίου Πειραϊκού περιβόλου στη συνοικία «Γούβα του 
Βάβουλα», όπου προβλέπεται η δηµιουργία αρχαιολογικού πάρκου και κατάλοιπα 
κτισµάτων ρωµαϊκών χρόνων που αποκαλύφθηκαν στο οικοδοµικό τετράγωνο µεταξύ των 
οδών Πολυτεχνείου - Σκουζέ -Λεωσθένους - Φιλελλήνων.  
- Τα ερείπια του αρχαίου Πειραϊκού Τείχους που σώζονται στην Πειραϊκή Χερσόνησο και 
σε άλλα σηµεία της πειραϊκής παραλίας, κυρίως στην Ηετιώνεια ακτή. Για την προστασία, 
την αξιοποίηση και ανάδειξη των καταλοίπων του αρχαίου τείχους καταβάλλονται, τα 
τελευταία χρόνια, προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο Πολιτισµού και το ∆ήµο, όσο και 
από τη ∆ιοίκηση του ΟΛΠ.  
- Υπόγεια κατασκευάσµατα µέσα σε βράχους («Σηράγγιο» στην Καστέλλα και η «Σπηλιά 
της Αρετούσας», στο λόφο της Μουνιχίας, (Προφήτη Ηλία), που αφορούν έργα των 
προηγµένων προϊστορικών κατοίκων του Πειραιά, των Μινυών,  
- Θεµέλια της περίφηµης «Σκευοθήκης» του Φίλωνος. Όπως είναι γνωστό η 
«Σκευοθήκη», έργο του αρχιτέκτονα Φίλωνα, χτίστηκε µεταξύ 346 - 328 π.χ. στο τέρµα 
της οδού ΙΙας Μεραρχίας (Πασαλιµάνι).  
 

Επιπλέον, εκτός από τους ανωτέρω αρχαιολογικούς χώρους, στον Πειραιά 
υπάρχει αξιόλογο απόθεµα από αξιόλογους ναούς, αξιόλογα νεοκλασικά κτίρια κατοικιών 
και γραφείων, κτίρια αντιπροσωπευτικά σηµαντικών ιστορικών περιόδων (όπως τα 
προσφυγικά στην Παλιά Κοκκινιά κ.λπ.), κτίρια που εντάσσονται ή µπορούν να ενταχθούν 
σε αυτά της βιοµηχανικής κληρονοµιάς (σταθµοί ΟΣΕ , ΗΣΑΠ, κτίρια κατά µήκος της οδού 
Πειραιώς σε ζώνη για την οποία υπάρχει σχετική κήρυξη από το ΥΠΟ, λοιπά κτίρια στο 
λιµάνι του Πειραιά, καθώς και στον οικιστικό ιστό όπως για παράδειγµα αυτά στο πάρκο 
∆ηλαβέρη, κ.λπ.).  

Εκτός από τα µνηµεία και τα λοιπά αξιόλογα κτίρια διαφόρων περιόδων και 
πολιτιστικής αξίας, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο Πειραιάς έχει ιδιαίτερη πολιτιστική και 
πολιτισµική ταυτότητα, που διαµορφώθηκε διαχρονικά µε ποικίλες επιρροές ιστορικές και 
κοινωνικές, από τη λειτουργία του λιµανιού, τις επαγγελµατικές δραστηριότητες και το 
εµπόριο. Ενέργειες για την ανάδειξη και προστασία των ανωτέρω έχουν υλοποιηθεί/ 
πραγµατοποιηθεί τόσο από το ∆ήµο όσο και από τις υπηρεσίες των υπουργείων ΥΠΟ & 
ΥΠΕΚΑ.  

Παράλληλα η ταυτότητα του Πειραιά διαχρονικά και έως σήµερα διαµορφώνεται 
από τη ναυτιλία και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες και το εµπόριο. Οι παραδοσιακοί 
τοµείς αγοράς και τα νεότερα εµπορικά κέντρα αποτελούν δυναµικά στοιχεία του δήµου. 
Οι ναυτιλιακές εταιρείες µε ένα πλήθος σύγχρονης αρχιτεκτονικής κτιρίων γραφείων 
δεσπόζουν στην παραλιακή ζώνη του επιβατικού λιµανιού και στην περιοχή του έργου. Οι 
παρουσία σύγχρονων πλοίων ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας δεσπόζουν στο λιµάνι και 
καθορίζουν την ταυτότητα του λιµανιού ως τη σηµαντικότερη θαλάσσια πύλη της χώρας.  
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Σχέδια και έργα αναπλάσεων περιοχών έχουν εκπονηθεί και κάποια υλοποιηθεί σε 
περιοχές στην ζώνη περί το λιµάνι, σε χώρους µε αρχαιολογικό ενδιαφέρον, κ.λπ. Στην 
περιοχή του έργου προγραµµατίζεται ανάπλαση που αφορά τη βελτίωση ροών 
µετακινήσεων πεζή τουριστών κρουαζιέρας, που θέλουν να επισκεφθούν τον Πειραιά. 
 
4.5 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
 
4.5.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 
 
Οι κατηγορίες των παραγόµενων αποβλήτων είναι:  
- Αστικού τύπου απόβλητα (στερεά, λύµατα) στους χώρους υγιεινής και προσωπικού, 
καθώς και από τους χρήστες του σταθµού.  
- Απόβλητα συσκευασιών από τις εργασίες συντήρησης και υλικά που χρησιµοποιούνται 
για προσρόφηση ενδεχόµενων διαρροών.  
- Απορροές από τις επιφάνειες των χώρων στάθµευσης και κίνησης οχηµάτων, των 
χωρών µηχανολογικού εξοπλισµού, του πλυντηρίου, κ.λπ. Αυτές επιβαρύνονται µε 
σωµατίδια, µε πετρελαϊκά κατάλοιπα, κ.λπ.  
- Λαµπτήρες στο τέλος κύκλου ζωής τους, συσκευές, αναλώσιµα και εξαρτήµατα που 
αποσύρονται ή αντικαθίστανται.  
- Υλικά συσκευασίας, χρησιµοποιηµένο χαρτί, κ.λπ.  
- Εκποµπές αέριων ρύπων (λόγω καυσαερίων από την κίνηση εξυπηρετούµενων 
οχηµάτων).  
- Εκποµπές θορύβου από την κίνηση εξυπηρετούµενων οχηµάτων και τη λειτουργία του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.  
 
Η διαχείριση τους γίνεται ως ακολούθως:  
- Τα αστικού τύπου απορρίµµατα διατίθενται µέσω της υπηρεσίας καθαριότητας του 
δήµου.  
- Τα αστικού τύπου λύµατα διατίθενται στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥ∆ΑΠ.  
- Τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, γυαλί, συσκευασίες, κ.λπ.) διατίθενται στις υποδοµές του 
συστήµατος ανακύκλωσης του δήµου.  
- Τα ειδικά ρεύµατα αποβλήτων, όπως λαµπτήρες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 
µικρές µπαταρίες, κ.λπ., συλλέγονται χωριστά και διατίθενται στα σηµεία που έχουν 
κατάλληλους κάδους συγκέντρωσης τους από τα σχετικά εξουσιοδοτηµένα συστήµατα.  
- Απόβλητα που παράγονται από εργασίες συντήρησης, όπως (α) άδειες συσκευασίες 
που περιέχουν κατάλοιπα λιπαντικών, πετρελαιοειδών, κ.λπ. (β) χρησιµοποιηµένα 
ορυκτέλαια, εξαρτήµατα που αντικαθίστανται, (γ) µπαταρίες των UPS, Η/Ζ, 
πυροσβεστικού συγκροτήµατος, αερισµού, πυρόσβεσης, φωτισµού, κ.λπ., συλλέγονται 
από την συµβεβληµένη εταιρεία συντήρησης η οποία και τα διαχειρίζεται σε συνεργασία 
µε αντίστοιχους εξουσιοδοτηµένους για τη διαχείριση τους φορείς.  
- Οι απορροές από τους χώρους του σταθµού διέρχονται από διατάξεις κατακράτησης 
στερεών και πετρελαιοειδών και στη συνέχεια διατίθεται στο δίκτυο ακαθάρτων της 
ΕΥ∆ΑΠ. Τα υλικά που συλλέγονται στις ανωτέρω διατάξεις αποµακρύνονται από την 
συµβεβληµένη εταιρεία συντήρησης και διατίθενται µε τα απόβλητα που περιέχουν 
κατάλοιπα λιπαντικών, πετρελαιοειδών σε αντίστοιχους εξουσιοδοτηµένους για τη 
διαχείριση τους φορείς.  
 
4.5.2 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Α) Αστικά στερεά απορρίµµατα 
Γίνεται η παραδοχή ότι η ποσότητα παραγόµενων ΑΣΑ ανά εργαζόµενο είναι 0,60 
Kg/άτοµο/ ηµέρα.  
Η ετήσια παραγόµενες ποσότητες είναι: 7x 365 x 0,60 =1,53tn/έτος ή 4,2kg/ηµέρα. 
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Β) Αστικού τύπου απόβλητα 
Σε σχέση µε τα παραγόµενα απόβλητα από τη χρήση νερού ύδρευσης (χώροι υγιεινής, 
πλυντήριο, κ.λπ.), συνήθης παραδοχή είναι ότι το 80% της κατανάλωσης καταλήγει στο 
δίκτυο ακαθάρτων. Στην περίπτωση του υπό µελέτη έργου, λόγω της φύσης των 
δραστηριοτήτων, γίνεται η δυσµενής παραδοχή ότι το 95% της κατανάλωσης νερού 
καταλήγει στο δίκτυο ακαθάρτων, αφού απαλλαγεί από στερεά και πετρελαϊκά κατάλοιπα.  
Οι ετήσιες παραγόµενες ποσότητες αστικού τύπου αποβλήτων είναι:  
0,95x 1.200 m3 = 1.140 m3/έτος ή 3,12 m3 /ηµέρα 
 
Γ) Εκποµές αερίων ρύπων (από καυσαέρια λόγω της κίνησης οχηµάτων εντός του έργου) 
Στη συνέχεια γίνεται εκτίµηση εκποµπών ρύπων από την κίνηση των οχηµάτων στο 
εσωτερικό του σταθµού, µε βάση την παραδοχή µέσου µήκους κίνησης 150 µ/όχηµα για: 
(α) τυπική ηµέρα, (β) µέση ώρα 24ώρου και (γ) δυσµενές σενάριο ώρας αιχµής όπου σε 
µια ώρα αφικνείται το 70% των εισερχοµένων οχηµάτων της περιόδου 7:00- 19:00 (ήτοι 
αφίξεις 155 οχήµατα, αναχωρήσεις =22οχήµατα). 
 

 
Πίνακας 4.1: Εκποµπές ρύπων (gr) από τη λειτουργία του έργου µια τυπική ηµέρα. 

 

 
Πίνακας 4.2: Εκποµπές ρύπων (gr) από τη λειτουργία του έργου για τη µέση ώρα µιας τυπικής 

ηµέρας και δυσµενές σενάριο αιχµής. 

 
∆) Εκτίµηση συγκεντρώσεων στον απαγόµενο αέρα από το εσωτερικό του σταθµού 
Η εκτίµηση των συγκεντρώσεων ρύπων από τη λειτουργία του έργου γίνεται λαµβάνοντας 
υπόψη τις εκποµπές ρύπων , τον όγκο του αέρα στο εσωτερικό του σταθµού και τον 
ρυθµό ανανέωσης του. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη αερισµού η οποία 
εφαρµόσθηκε, εξασφαλίζονται  
Aτουλάχιστον 4 εναλλαγές αέρα ανά ώρα (σύµφωνα µε Π.∆ 455/76, άρθρο 17, παρ.3), 
157.000 µ3/ώρα για το σύνολο του σταθµού). Στις συνθήκες αυτές οι ανεµιστήρες 
εξαερισµού λειτουργούν σε χαµηλή ταχύτητα  
Aπαροχή αιχµής 285µ3/ώρα/όχηµα (200.000µ3/ώρα για το σύνολο του σταθµού). Στις 
συνθήκες αυτές οι ανεµιστήρες εξαερισµού λειτουργούν σε υψηλή ταχύτητα.  
Γίνεται η παραδοχή ότι ο εισαγόµενος αέρας δε φέρει ρυπαντικό φορτίο. 
 

 
Πίνακας 4.3: Συγκεντρώσεις ρύπων (gr) από τη λειτουργία του έργου µια τυπική ηµέρα. 

 
Ε) Εκποµπές θορύβου από τη λειτουργία του έργου 
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Εκποµπές θορύβου από τη λειτουργία του έργου οφείλονται στην κίνηση 
εξυπηρετούµενων οχηµάτων (προσέλευση, αναχώρηση) και επηρεάζουν τα αντίστοιχα 
οδικά τµήµατα που χρησιµοποιούν. Επίσης εκποµπές θορύβου τοπικά προέρχονται από 
τη λειτουργία του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και επηρεάζουν αντίστοιχα την 
περιοχή του έργου.  
Οι εκποµπές από την κυκλοφορία οχηµάτων από και προς το έργο εκτιµώνται στη 
συνέχεια για τα ακόλουθα σενάρια :  
(α) δυσµενές σενάριο δύο εναλλαγών στο 97% των διαθέσιµων, ήτοι 1400 κινήσεις 
εισόδου και 1400 κινήσεις εξόδου το 24ωρο. Γίνεται η παραδοχή ότι το σύνολο των 
κινήσεων πραγµατοποιείται την περίοδο 6:00 – 24:00.  
(β) σενάριο τυπικής ηµέρας αντίστοιχα µε το (α).  
(γ) δυσµενή σενάρια ώρας αιχµής µε την παραδοχή ότι το 70% των κινήσεων εισόδου και 
το 10%των κινήσεων εξόδου της περιόδου 07:00-19:00, πραγµατοποιείται σε 1 ώρα ,µε 
βάση τους φόρτους τυπικής ηµέρας.  
Η µέθοδος εκτίµησης βασίζεται  
- Γίνεται υπολογισµός της βασικής στάθµης θορύβου (Basic Noise Level - BNL) σε µία 
απόσταση αναφοράς 10 µέτρων από το κοντινό άκρο της οδού.  
- Η µεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισµό της στάθµης του θορύβου οδικής 
κυκλοφορίας προέρχεται από την Έκθεση της Βρετανικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών, Welsh 
Office: Calculation of Road Traffic Noise (CRTN) - Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων 
παρουσιάζονται στον πίνακα στη συνέχεια.  
 

 
Πίνακας 4.4: Επιρροή κινήσεων από και προς το σταθµό (18ωρο, ώρα αιχµής) στα δυσµενή 

οδικά τµήµατα πριν την είσοδο και µετά την έξοδο. 

 
4.6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Α. Αρχικός σχεδιασµός και περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου  
i. Το έργο αποτέλεσε µέρος των νέων έργων που προβλέφθηκαν στο αναπτυξιακό 
πρόγραµµα της ΟΛΠ ΑΕ για την περίοδο 2000-2006. Πιο συγκεκριµένα προβλέφθηκε στο 
Υποπρόγραµµα IV: ¨Υπόγειος Σταθµός Αυτοκινήτων 750 θέσεων στην πλατεία Μ. 
Μερκούρη – Αγ. Νικολάου.  
ii. Για το σύνολο των έργων του ανωτέρω προγράµµατος υποβλήθηκε και εγκρίθηκε 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκδόθηκε ΑΕΠΟ µε την ΚΥΑ (Α.Π. οικ. 104050, 
Σχετ.147005/05,17/05/2006). Η προβλεπόµενη ισχύς της ΑΕΠΟ ήταν έως 31/12/2015.  
iii. Στις επόµενες 4 τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ που ακολούθησαν δεν έγιναν τροποποιήσεις 
που να αφορούν στο έργο.  
iv. Η ΑΕΠΟ που διέπει τα έργα της ΟΛΠ ΑΕ (υλοποιηµένα, προγραµµατισµένα) έχει λάβει 
παράταση έως το 2018 µε ενέργειες της περιβαλλοντικής υπηρεσίας του ΟΛΠ.  
 
Β. Αδειοδότηση και υλοποίηση του έργου  
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i. Η υλοποίηση του έργου σχεδιάσθηκε να γίνει µε διαδικασίες παραχώρησης. Πιο 
συγκεκριµένα το 2002 διεξήχθη δηµόσιος διαγωνισµός, µε αντικείµενο την ανάδειξη 
παραχωρησιούχου για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση 
εκµετάλλευσης του υπόγειου σταθµού».  
ii. Ως παραχωρησιούχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία «Κ/ΞΙΑ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ – ΚΛ.Γ. 
ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΠ» Η διάρκεια της σύµβασης 
παραχώρησης/εκµετάλλευσης προβλέφθηκε σε 30 έτη και ένα επιπλέον µετά τη λήξη της.  
iii. Η σχετική σύµβαση απαρτιζόταν από την Ειδική & Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
την Οικονοµική Προσφορά, το Επιχειρηµατικό Σχέδιο, τις µελέτες του Αναδόχου 
(Οριστικές, Εφαρµογής, ΜΠΕ), που εγκρίθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες, κ.λπ.  
iv. Άδεια ίδρυσης εκδόθηκε για την Κοινοπραξία «Κ/ΞΙΑ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ – ΚΛ.Γ. 
ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΠ», από τη ∆/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Νοµαρχίας Πειραιά (Αριθ. Πρωτ.: Φ190 Σ/095264, 23/9/2004), µε 3ετή 
ισχύ (έως 23/9/2007).  
v. Άδεια λειτουργίας εκδόθηκε για την εταιρεία «ΑΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΠ», 
από τη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχίας Πειραιά (Αριθ. Πρωτ. ΠΡΣ-
Σ41/029431, 22-3-2005), µε ισχύ έως 22/3/2016.  
vi. Οικοδοµική άδεια: η πρώτη οικοδοµική άδεια εκδόθηκε το 2003 µε αριθµό 770/31-7-
2003 από τη ∆/νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας Πειραιά.  
vii. Αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας έγινε για αναθεώρηση τεχνικών µελετών και 
αλλαγή µελετητών. Ο αριθµός της αναθεωρηµένης αδείας είναι 172/30-7-2004.  
viii. Υπουργική Απόφαση µε αριθµό ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Φ26/69935/4785/15-1-2004 
(µε την Υ.Α., όπου εγκρίθηκε η διατήρηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά 
την ανασκαφή που διενεργήθηκε στο οικόπεδο του έργου)  
ix. Έγκριση µε αριθµό πρωτοκόλλου 183/1723, 9 -7- 2004) της ΚΣΤ’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πειραιά, για την έγκριση των εκσκαφών 
για την κατασκευή του έργου, όπου προβλεπόταν: η παρουσία επιβλέποντος 
αρχαιολόγου, η αναδόµηση των αποδοµηθέντων αρχαίων στο επίπεδο της οδού και στη 
θέση που βρέθηκαν, σύµφωνα µε τα σχέδια που υποβλήθηκαν για την συγκρότηση 
επισκέψιµου αρχαιολογικού χώρου, η υλοποίηση των έργων µε δαπάνες του κύριου του 
έργου  
x. Κυκλοφοριακή σύνδεση. Συνηµµένα µε τη ΜΠΕ υποβλήθηκε το µε αρ. πρωτ. 
∆ΜΕΟ/στ-ζ/0592/Φ.915/11-4-2003) έγγραφο της ∆/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ) και θέµα: «Κυκλοφοριακή σύνδεση σταθµού αυτοκινήτων 
δηµόσιας χρήσης επί της οδού Ακτής Μιαούλη στην Πλατεία Μελίνας Μερκούρη, εντός 
Χερσαίας Λιµενικής Ζώνης ΟΛΠ στον Πειραιά». Ειδικότερα, σύµφωνα µε το ανωτέρω 
έγγραφο, η κυκλοφοριακή σύνδεση αφορά σε σταθµό δηµόσιας χρήσης 729 θέσεων 
στάθµευσης ΙΧ περίπου, εκ των οποίων 372 θέσεις στο Α΄ υπόγειο και 357 θέσεις στο Β΄ 
υπόγειο, ενώ η συνολική του επιφάνεια θα είναι 17.887,18 τ.µ. Επίσης, 16 θέσεις 
προορίζονται για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 12 θέσεις διατίθενται για στάθµευση 
µοτοσυκλετών. Η είσοδος και έξοδος του σταθµού κατασκευάζεται επί της οδού Ακτής 
Μιαούλη µε κατάλληλη διαµόρφωση στη συµβολή τους µε αυτήν.  
xi. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας (το πιο πρόσφατο σε ισχύ), εκδόθηκε από την 
Περιφερειακή Πυροσβεστική ∆ιοίκηση Αττικής , ∆ιοίκηση Π.Υ Πειραιά, µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 345/Φ.701.11/278, ΧΠΕ 75188 (8/4/2016). Η ισχύς του πιστοποιητικού 
είναι ενός έτους.  

 
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
5.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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5.1.1 Επιπτώσεις στο µικροκλίµα και στα βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής 

Επειδή το έργο είναι υπόγειο και εξυπηρετεί υφιστάµενους φόρτους οχηµάτων, οι 
οποίοι αν δεν λειτουργούσε το έργο θα αναζητούσαν θέσεις στη γύρω περιοχή, εκτιµάται 
ότι η λειτουργία του δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο µικροκλίµα και στα βιοκλιµατικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής διότι  
- δεν δηµιούργησε νέους κτιριακούς όγκους,  
- δεν προσέθεσε νέες εκποµπές αέριων ρύπων και θερµών αέριων µαζών).  

Επιπλέον, η αποκατάσταση και συντήρηση του χώρου αρδευόµενου πρασίνου 
στην επιφάνεια του έργου δηµιουργεί συνθήκες που συµβάλλουν θετικά στη βελτίωση του 
µικροκλίµατος τοπικά όσον αφορά το φαινόµενο θερµικών νησίδων. 
 
5.1.2 Εκποµπές θερµών ή ψυχρών αερίων ή σηµαντικές µεταβολές στη 
θερµοχωρητικότητα λόγω της λειτουργίας του έργου 

Ο αέρας που διαχέεται στον εξωτερικό χώρο δεν αποτελεί ρεύµα θερµών αερίων 
µαζών και η λειτουργία του έργου δεν προκαλεί σχετικές επιβαρύνσεις. 
 
5.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Εκτιµάται ότι το έργο δεν έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο τοπίο στην περιοχή 
εγκατάστασης του, ενώ έχει και θετικές επιδράσεις διότι µετά την ολοκλήρωση του έγινε 
αποκατάσταση και βελτίωση του τοπίου, ενώ παράλληλα συντηρείται συστηµατικά το 
πράσινο και η καλή κατάσταση του χώρου.  

Σε σχέση µε το «τοπίο» της ευρύτερης περιοχής, η λειτουργία του υπό µελέτη 
έργου συνέβαλε θετικά προς την κατεύθυνση της κάλυψης αναγκών στάθµευσης στην 
περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό σε κάποιο βαθµό της παράνοµης 
στάθµευσης και αντίστοιχα τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας του δηµόσιου 
χώρου.  
 
5.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
5.3.1 Επιπτώσεις/αλλοιώσεις στα γεωλογικά χαρακτηριστικά, τους γεωλογικούς 
σχηµατισµούς και πιθανότητα εµφάνισης ασταθών καταστάσεων 

Η κατασκευή του έργου δεν προκάλεσε αλλοίωση ή καταστροφή ειδικών 
γεωλογικών χαρακτηριστικών. Σε σχέση µε τους κινδύνους εµφάνισης γεωλογικών 
φαινοµένων ειδικής σπουδαιότητας, όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, 
κατολισθήσεις κ.λπ., το έργο κατασκευάσθηκε µε ανοιχτό όρυγµα, αρχικά έγινε κατασκευή 
στεγανολεκάνης και ακολούθως κατασκευή του φέροντος οργανισµού του κτιρίου. Ο 
τρόπος κατασκευής του έργου και οι µελέτες, µε βάση τις οποίες σχεδιάσθηκε και 
υλοποιήθηκε, εξασφαλίζουν την αποφυγή ασταθών γεωλογικών φαινοµένων στην 
περιοχή του. 
 
5.3.2 Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής µελέτης – 
ρύπανση/υποβάθµιση εδαφών 

Κατά την κατασκευή του έργου ελήφθησαν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 
αποφυγή ρύπανσης των εδαφών στην περιοχή. Κατά τη λειτουργία του έργου η ύπαρξη 
στεγανολεκάνης αποκόπτει την αλληλεπίδραση του έργου µε τους περιβάλλοντες 
γεωλογικούς σχηµατισµούς.  

Η διαχείριση των οµβρίων από την επιφάνεια της πλατείας, εκτός των ραµπών 
εισόδου εξόδου, γίνεται µε συλλογή τους σε σχετικό δίκτυο αγωγών, όπου οι ποσότητες 
που συρρέουν οδηγούνται στο δίκτυο οµβρίων της περιοχής. Η διαχείριση των απορροών 
από τις επιφάνειες του σταθµού (καθαρισµός δαπέδων, ενεργοποίηση πυρόσβεσης, 
όµβρια από τις επιφάνειες εισόδου/εξόδου) και από χώρους όπως το πλυντήριο, 
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συγκεντρώνονται σε 2 διατάξεις δεξαµενών στο Β Υπόγειο. Εκεί διέρχονται από διατάξεις 
φρεατίων κατακράτησης στερεών και πετρελαιοειδών («αµµοσυλλέκτης», 
«πετρελαιοσυλλέκτης»). Στη συνέχεια αντλούνται στην επιφάνεια και διατίθενται στο 
δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥ∆ΑΠ. Τα απόβλητα από τα φρεάτια αµµοσυλλεκτών, 
πετρελαιοσυλλεκτών παραλαµβάνει και διαχειρίζεται η συµβεβληµένη εταιρεία 
συντήρησης του έργου.  

Τέλος, µετά την ολοκλήρωση του έργου έγινε αποκατάσταση των επιφανειών και 
φυτεύσεις οι οποίες συντηρούνται συστηµατικά.  
 
5.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
(α) Η διαχείριση των οµβρίων από τον περιβάλλοντα χώρο, των απορροών από τις 
εσωτερικές επιφάνειες και των λυµάτων γενικότερα, γίνεται µέσω των δικτύων του έργου, 
όπου αρχικά αποµακρύνεται το ρυπαντικό φορτίο (στερεά, πετρελαϊκά κατάλοιπα) και στη 
συνέχεια διατίθενται σε δηµόσια δίκτυα (όµβριων, ακαθάρτων).  
(β) Τα παραγόµενα απόβλητα (στερεά/υγρά, αστικά και µη) συλλέγονται και γίνεται 
διαχείριση τους από την εταιρεία συντήρησης, σε συνεργασία µε εξουσιοδοτηµένους 
φορείς.  
Ενδεχόµενες επιπτώσεις σε παραµέτρους φυσικού περιβάλλοντος σχετίζονται κυρίως µε 
το υπερκείµενο του έργου αστικό πράσινο. Η βλάστηση µετά την κατασκευή του έργου 
αποκαταστάθηκε. Επίσης έχει τοποθετηθεί δίκτυο αυτόµατης άρδευσης και εκτελούνται 
προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης του τακτικά.  
 
5.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
5.5.1 Χωροταξικός σχεδιασµός και χρήσεις γης 
Το έργο υποστηρίζει την καλύτερη λειτουργία των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων 
του λιµένα και της περιοχής εγκατάστασής του. Επίσης δεν έχουν προκληθεί µεταβολές 
στις χρήσεις γης ως αποτέλεσµα της κατασκευής και λειτουργίας του έργου και επιπλέον 
οι χρήσεις που είχαν θιγεί κατά τη φάση κατασκευής (πλατεία Μ. Μερκούρη) έχουν 
αποκατασταθεί. 
 
5.5.2 ∆ιάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
Το εξεταζόµενο έργο: 
(α) δεν επιβαρύνει τον αστικό ιστό µε νέες µετακινήσεις οχηµάτων, διότι για την πρόσβαση 
του χρησιµοποιείται το κύριο οδικό δίκτυο εκτός γειτονιάς και χωρίς να επηρεάζει 
ευαίσθητες χρήσεις  
(β) δεν επιβαρύνει το περιβάλλον (θόρυβος, ρύπανση, απόβλητα, τοπίο, κ.λπ.) 
(γ) συµβάλει σηµαντικά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος στάθµευσης στην περιοχή, 
τόσο όσον αφορά κατοίκους και εργαζόµενους (ήδη περίπου το 50% των θέσεων αφορά 
µόνιµους πελάτες) αλλά και αυτούς που την επισκέπτονται για ποικίλους λόγους  
(γ) συµβάλει και στην αντιµετώπιση προβληµάτων λειτουργίας της περιοχής που 
αναφέρονται ανωτέρω, λόγω της συµβολής του έργου στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος στάθµευσης, η λειτουργία του 
 
5.6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
 
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης, στην περιοχή 
του έργου υπάρχουν:  
(α) ο αξιόλογος ναός του Αγ. Νικόλαου ανάντη της Ακτής Μιαούλη και  
(β) τµήµατα τείχους στην περίµετρο της πλατείας που έχει διαµορφωθεί σε αποκατάσταση 
και ανάδειξη των σχετικών ευρηµάτων κατά τη φάση των εκσκαφών. 

Ο ναός δεν επιβαρύνεται, αναφορικά µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους, από τη 
λειτουργία του έργου. Η περιοχή επιβαρύνεται από σηµαντικούς διερχόµενους 
κυκλοφοριακούς φόρτους στην Ακτή Μιαούλη, που παρεµβάλλεται, καθώς και στο λοιπό 
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κύριο οδικό δίκτυο, απ’ όπου προέρχονται σηµαντικές εκποµπές θορύβου και αέριων 
ρύπων.  

Όσον αφορά στο τοπίο και στην αισθητική του χώρου, το έργο είναι υπόγειο µε 
πολύ περιορισµένες υπέργειες κατασκευές και σε συνδυασµό µε την διαµόρφωση χώρων 
υψηλού και χαµηλού πρασίνου, εκτιµάται ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις όσον 
αφορά το ναό.  

Τέλος, όσον αφορά τη λειτουργία του ναού και κυρίως όταν γίνονται τελετές ή/και 
λειτουργίες µε πλήθος πιστών, αυτή εξυπηρετείται καλύτερα (θετικές επιπτώσεις) από τη 
λειτουργία του έργου, διότι παρέχεται η δυνατότητα άνετης στάθµευσης και εύκολης 
πρόσβασης σε µια περιοχή µε κυρίαρχο πρόβληµα την έλλειψη θέσεων στάθµευσης.  

Επίσης κατά τις εκσκαφές ανασύρθηκαν αποµεινάρια τµηµάτων τείχους τα οποία 
αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν στο επίπεδο της οδού στην πλατεία. Οι σχετικές 
εργασίες έγιναν υπό την επίβλεψη αρµόδιου αρχαιολόγου και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη από την αρµόδια εφορία (ΚΣΤ ΕΚΠΑ). Άλλα µνηµεία ή/και 
αρχαιολογικοί χώροι δεν υπάρχουν στην περιοχή του έργου. 
 
5.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
5.7.1 Απασχόληση 
Καθηµερινά απασχολούνται σε 8ωρες βάρδιες περί τα 7 άτοµα. Παράλληλα αριθµός 
ατόµων απασχολείται περιοδικά (προγραµµατισµένα ή έκτακτα) για τη συντήρηση ή/και 
επισκευή των υποδοµών του σταθµού. (θετικές επιπτώσεις).  
 
5.7.2 Ποιότητα ζωής και δραστηριοτήτων  
Αντιµετωπίζεται µέρος του σηµαντικού προβλήµατος της έλλειψης θέσεων στάθµευσης 
στην περιοχή, µε θετικές επιδράσεις τόσο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και των 
δραστηριοτήτων.  
 
5.7.3 Αξίες της γης  
Οι αξίες γης ακινήτων σε µια έντονα αστικοποιηµένη περιοχή µε σηµαντική παρουσία 
εταιρειών και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν απαιτήσεις υψηλού επιπέδου παροχής 
υπηρεσιών (κτίρια ναυτιλιακών εταιρειών, εκθεσιακό κέντρο, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, 
κλπ), συνδέονται σε σηµαντικό βαθµό και µε τη διαθεσιµότητα χώρων στάθµευσης. Το 
έργο συµβάλει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή, ενισχύοντας τις αξίες γης στην περιοχή.  
 
5.7.4 Αναπτυξιακή προοπτική και σχέδια για την περιοχή  
Το έργο εξυπηρετεί τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της περιοχής και υποστηρίζει και 
τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τους, µε την παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της 
στάθµευσης. Επιπλέον αποτελεί τµήµα του αναπτυξιακού σχεδιασµού του λιµένα και είναι 
συµβατό µε τα προγράµµατα ανάπτυξης και αναπλάσεων του δήµου. 
 
5.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 
5.8.1 Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία 
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου κρίνονται από µη σηµαντικές ως σηµαντικά 
θετικές για τις ακόλουθες παραµέτρους: 
(α) στις συνθήκες στάθµευσης 
(β) στη λειτουργία των επηρεαζόµενων σηµατοδοτούµενων κόµβων 
(γ) στην κυκλοφορία 
(δ) στη λειτουργία της περιοχής 
 
5.8.2 Επιπτώσεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας 
- ∆ίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας 
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Η µέση κατανάλωση ενέργειας τον µήνα ανέρχεται σε 19.713 kwh και το έτος σε 236.556 
kwh. Το έργο διαθέτει µετασχηµατιστή µέσης σε χαµηλή τάση. Σε περίπτωση διακοπής 
παροχής ενέργειας υπάρχει εγκατεστηµένο Η/Ζ που εξυπηρετεί την απρόσκοπτη και 
οµαλή λειτουργία του σταθµού σε έκτακτες περιπτώσεις. 
 
- ∆ίκτυα ύδρευσης, υδατικοί πόροι 
Η µέση κατανάλωση νερού στο έργο, ανέρχεται σε 100 κ.µ./µήνα και το έτος σε 1200 κ.µ. 
Οι ανάγκες άρδευσης καλύπτονται από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Εκτιµάται ότι πρόκειται για 
σχετικά περιορισµένη κατανάλωση νερού, η οποία δεν δηµιουργεί προβλήµατα στην 
επάρκεια υδάτινων πόρων και την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής. 
Παράλληλα εφαρµόζεται πρόγραµµα περιορισµού της κατανάλωσης µε τακτική 
συντήρηση των υποδοµών, µε χρήση ειδικού οχήµατος καθαρισµού του δαπέδου 
(απαιτείται πολύ περιορισµένη ποσότητα νερού για τον καθαρισµό των δαπέδων), κ.λπ. 
 
- ∆ίκτυα αποβλήτων και οµβρίων 
Το έργο συνδέεται µε το δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥ∆ΑΠ, όπου διατίθενται:  
(α) τα αστικού τύπου λύµατα, τα οποία είναι πολύ περιορισµένα (παρουσία 7 ατόµων το 
24ωρο, κατανεµηµένα σε βάρδιες)  
(β) οι απορροές από τις εργασίες καθαρισµού στο πλυντήριο οχηµάτων. Οι σχετικές 
απορροές είναι περιορισµένες αφού οι σχετικές εργασίες είναι περιορισµένες. Οι 
απορροές απαλλάσσονται από στερεά και από πετρελαϊκά κατάλοιπα, µε διοχέτευση τους 
σε κατάλληλες διατάξεις δεξαµενών και φρεατίων. Στη συνέχεια διοχετεύονται στο δίκτυο 
ακαθάρτων της ΕΥ∆ΑΠ. 
(γ) Οι ανάγκες άρδευσης του πρασίνου δεν παρουσιάζονται στους λογαριασµούς 
κατανάλωσης µε τους οποίους χρεώνεται το έργο. (Μετά την παρέλευση των 3 πρώτων 
ετών λειτουργίας η συντήρηση της πλατείας και του πρασίνου ανήκουν στην αρµοδιότητα 
του ΟΛΠ ΑΕ). 

Εποµένως οι επιπτώσεις από το έργο όσον αφορά στην παροχετευτικότητα του 
δικτύου ακαθάρτων και οµβρίων της περιοχής είναι µη σηµαντικές. 
 Όσον αφορά στις υποδοµές επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων (βιολογικός 
καθαρισµός Ψυτάλλειας), η λειτουργία του έργου δεν επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις. 
 
- ∆ιαχείριση απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών και ειδικών ρευµάτων αποβλήτων 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης, τα 
αστικού τύπου απορρίµµατα είναι πολύ περιορισµένου όγκου, τόσο λόγω του είδους της 
δραστηριότητας όσο και λόγω του µικρού αριθµού εργαζοµένων. 

Όσον αφορά στα ανακυκλώσιµα υλικά (πλαστικό, χαρτί κλπ) και στα ειδικά ρεύµατα 
αποβλήτων (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, µπαταρίες κ.λπ.) διατίθενται από το 
προσωπικό του σταθµού στα αντίστοιχα σηµεία συγκέντρωσης τους, τα οποία έχουν 
δηµιουργηθεί στην περιοχή από τα σχετικά αδειοδοτηµένα συλλογικά συστήµατα. Οι 
µπαταρίες που προκύπτουν από τη συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 
συγκεντρώνονται από την συµβεβληµένη εταιρεία συντήρησης και παραδίδονται στον 
σχετικό προµηθευτή.  

Όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα (υπολείµµατα πετρελαιοειδών, 
ορυκτέλαιων, άδειες συσκευασίες σχετικών υλικών, εξαρτήµατα που αποµακρύνονται, 
κατάλοιπα στερεά και πετρελαιοειδή) από τα φρεάτια συλλογής απορροών (δάπεδα 
στάθµευσης, πλυντήριο, όµβρια εισόδου/εξόδου, χρήση πυρόσβεσης), συγκεντρώνονται 
από τη συµβεβληµένη εταιρεία συντήρησης, η οποία τα αποµακρύνει και τα διαχειρίζεται. 
Οι παραγόµενες ποσότητες σχετικών αποβλήτων είναι πολύ περιορισµένες.  
 
- Κοινόχρηστοι χώροι και χρήσεις 
Με τη λειτουργία του έργου έχει αποκατασταθεί ο υπερκείµενος χώρος της πλατείας Μ. 
Μερκούρη και του πρασίνου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση του 
κοινού και τη χρήση του χώρου. 
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5.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Το έργο εξυπηρετεί υφιστάµενες ανάγκες (στάθµευση οχηµάτων) που υπήρχαν και 
πριν την υλοποίηση του έργου. ∆εν δηµιουργούνται νέες ροές µετακινήσεων λόγω του 
έργου, δηλαδή πρόσθετες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις καθώς οχήµατα θα κινούνταν και 
θα στάθµευαν στην περιοχή ούτως ή άλλως. 

Επίσης, η περιοχή εγκατάστασης του έργου δέχεται σηµαντικές σχετικές 
επιβαρύνσεις από τους µεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους που διέρχονται από το οδικό 
δίκτυο της άµεσης και ευρύτερης περιοχής και ουσιαστικά διαµορφώνουν τα επίπεδα 
ρύπανσης. 

 
5.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
 
Εκτιµάται ότι η λειτουργία του έργου:  
- δεν επιβαρύνει την άµεση και ευρύτερη περιοχή του (σηµαντικές εκποµπές, αύξηση 
συγκεντρώσεων πάνω από τα θεσµοθετηµένα όρια),  
- συνεισφέρει θετικά λόγω της µείωσης των διανυόµενων οχηµατοχιλιοµέτρων για 
αναζήτηση θέσεων στάθµευσης.  
 
5.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ 
 

Η συµβολή της λειτουργίας του έργου στη διαµόρφωση της στάθµης θορύβου στην 
περιοχή είναι µη σηµαντική. Ως δυνητικές πηγές θορύβου θεωρούνται οι ακόλουθες:  
- Η κίνηση των οχηµάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται  
- Η λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού και ειδικότερα στα τµήµατά του που 
εκπέµπουν θόρυβο στο εξωτερικό περιβάλλον. 
  
5.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ 
 

Το εξεταζόµενο υφιστάµενο έργο δεν συµβάλλει στη διαµόρφωση των 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων και δεν προκαλεί σχετικές επιβαρύνσεις στην περιοχή 
εγκατάστασής του. 
 
5.13 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ Υ∆ΑΤΑ 
 

Εκτιµάται ότι το έργο δεν έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο, στις 
συνθήκες απορροής (όµβρια) και την ποιότητα επιφανειακών υδάτων (θαλάσσιος χώρος). 
Ως προς τις επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα, το έργο δεν επηρεάζει τους υπόγειους 
υδροφορείς όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο 
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων 
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καταλυτικών µετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

5. 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>> 

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

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: 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) και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική 
∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) 
και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιµοποιούνται για την 
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και µολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και ∆ιαδικασιών 
για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούµενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους 
της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα 
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στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασµένων 
αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής 
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί από την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
µε την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως 
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 
κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες 
ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των 
εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», 
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που 
τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία καθορίζονται 
µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία καθορίζονται 
τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του 
καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών 
υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

16. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από 
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις 
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που 
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περιέχουν αµίαντο. 

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-
2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 
8. Η ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και µέτρα 
αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται. 
 
Α. Γενικές Υποχρεώσεις 
1. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τυχόν ειδικούς 
περιορισµούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή µε ειδικές διατάξεις που 
ενδεχοµένως θέτουν όρους ή/και περιορισµούς ως προς την κατασκευή ή/και την 
λειτουργία του. 
2. Να οριστεί από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας υπεύθυνος παρακολούθησης 
των περιβαλλοντικών όρων για όλο τον κύκλο ζωής του έργου και ειδικότερα για τη 
λειτουργία του και την παύση λειτουργίας αυτού. 
3. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» όπως εκάστοτε ισχύει. 
4. Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου µε το οδικό δίκτυο της περιοχής, 
να ληφθεί η απαιτούµενη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία άδεια ή έγκριση από την 
αρµόδια Υπηρεσία. 
5. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής (π.χ. δίκτυο 
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε 
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας κατά τη 
φάση λειτουργίας του έργου, καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα που θα υποδειχθούν από 
την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε τους Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), όπως 
κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 
7. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών λειτουργίας πραγµατοποιούνται από 
τρίτους. 
8. Με την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου, η διαχείριση υλικών και εξοπλισµού 
που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, να 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄1909), 
13588/2006 (Β΄383) και 8668/2007 (Β΄287), καθώς και τους νόµους 2939/2001 (Α΄179) 
και 4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
Β. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Λειτουργίας 
9. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και 
πυρόσβεση) καθώς και της αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές 
και κτίρια, κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου απαιτείται. 
10. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών. 
11. Κάθε δεξαµενή υγρών καυσίµων είτε να διαθέτει διπλά τοιχώµατα είτε να είναι 
εγκατεστηµένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ενεργού όγκου τουλάχιστον ίσου µε 
το 115% του ενεργού όγκου της δεξαµενής. 
12. Να µην πραγµατοποιείται οποιαδήποτε, επί του χώρου του έργου, εργασία 
συντήρησης οχηµάτων, εκτός εάν το έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για το σκοπό 
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αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγµατοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
επιχειρήσεις. 
 
ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  
13. Από τη λειτουργία του έργου να µην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις οριακές τιµές που δίνονται στις ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε103/2011 (Β΄488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (Β΄920), όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
14. Να εφαρµόζονται κατά το δυνατόν πρακτικές για τη βελτίωση των εσωτερικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών στο έργο, όπως ενδεικτικά: 
- Να γίνει κατάλληλος σχεδιασµός και λειτουργία του συστήµατος αερισµού/εισαγωγής 
νωπού αέρα στο κτίριο λαµβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον αριθµό ατόµων σε κάθε 
χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση προγράµµατος τακτικής 
συντήρησης και καθαρισµού των φίλτρων της κεντρικής µονάδας αερισµού όπως και των 
τοπικών στοµίων και προγράµµατος ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήµατος. 
- Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήµατος αερισµού στους χώρους µε ρυπαντικό φορτίο ή 
οσµές. 
- Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισµού των τοπικών 
κλιµατιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν. 
- Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών προϊόντων που 
παρουσιάζουν χαµηλές εκποµπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). 
 
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
15. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να 
επιδιορθώνεται άµεσα οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού. 
16. Στους χώρους υγιεινής, προτείνεται η τοποθέτηση µπαταριών ανάµιξης ζεστού – 
κρύου νερού που ενεργοποιούνται µε φωτοκύτταρο, µε σκοπό τη µείωση της σπατάλης 
νερού. 
 
ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
17. Ο θόρυβος που προκαλείται από τον µηχανολογικό εξοπλισµό του έργου, να µην 
υπερβαίνει τα όρια του Π.∆.1180/1981 (Α΄293), όπως εκάστοτε ισχύει, µετρούµενος στα 
όρια του οικοπέδου. 
18. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των µηχανηµάτων για τον όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο περιορισµό των εκποµπών θορύβου από τη λειτουργία τους. Τα µηχανήµατα 
που κατά τη λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε 
αντικραδασµική βάση. 
 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
19. Να τηρούνται τα οριζόµενα στην ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ. 5673/400/1997 (Β΄192) όπως 
εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι όροι που επιβάλλονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του 
αποχετευτικού δικτύου της περιοχής. 
 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
20. Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο 
υγειονοµικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριµµάτων να διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση. 
21. Η συλλογή των µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία για τη συλλογή 
και µεταφορά αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 
(Β΄1909), το Ν. 2939/2001 (Α΄179) και το Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
22. Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι 
ανακύκλωσης εντός του έργου για τη χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, 
γυαλί, πλαστικό, µέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για 
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ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου ∆ήµου είτε σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες συλλογής και διαχείρισης, σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (Α΄179), όπως εκάστοτε 
ισχύει. 
23. Τα υπόλοιπα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση 
(λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων) να συλλέγονται και να παραδίδονται 
σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες ή σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, 
σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (Α΄179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότησή του. 
24. Τα παραγόµενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο εντός του έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 
2 της ΚΥΑ 24944/2006 (Β΄791) όπως εκάστοτε ισχύει και να παραδίδονται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων συµβεβληµένες µε τα σχετικά εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης. Το χρονικό διάστηµα προσωρινής αποθήκευσης των επικινδύνων 
αποβλήτων επί του χώρου του έργου να µην υπερβαίνει το ένα έτος. 
25. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο µε τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την 
προέλευση και ανάλογα µε την περίπτωση, τον προορισµό, τη συχνότητα συλλογής και 
τον τρόπο µεταφοράς τους και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Ν. 
4042/2012. 
26. Ο φορέας του έργου να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) σχετικά µε τα παραγόµενα απόβλητα της 
µονάδας.   
 
Τέλος, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εξεταζόµενη ΜΠΕ 

εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους. 
 

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται 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 (ΜΠΕ) για τον 
υφιστάµενο υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων Αγ. Νικολάου στον Πειραιά (717 θέσεων), 
σύµφωνα µε  τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής, της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 

 
� ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο 
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου 
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ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

5. 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>> 

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

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: 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) και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική 
∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) 
και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιµοποιούνται για 
την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και µολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και ∆ιαδικασιών 
για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούµενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους 
της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 
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12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασµένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής 
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί από την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους 
κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και 
κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», 
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που 
τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία καθορίζονται 
µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία καθορίζονται 
τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του 
καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών 
υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

16. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από 
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις 
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εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο. 

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-
2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 
� Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρµόζονται. 
 
Α. Γενικές Υποχρεώσεις 
1. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τυχόν ειδικούς 
περιορισµούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή µε ειδικές διατάξεις που 
ενδεχοµένως θέτουν όρους ή/και περιορισµούς ως προς την κατασκευή ή/και την 
λειτουργία του. 
2. Να οριστεί από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας υπεύθυνος 
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων για όλο τον κύκλο ζωής του έργου και 
ειδικότερα για τη λειτουργία του και την παύση λειτουργίας αυτού. 
3. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» όπως εκάστοτε ισχύει. 
4. Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου µε το οδικό δίκτυο της περιοχής, 
να ληφθεί η απαιτούµενη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία άδεια ή έγκριση από την 
αρµόδια Υπηρεσία. 
5. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής (π.χ. δίκτυο 
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε 
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας κατά 
τη φάση λειτουργίας του έργου, καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα που θα υποδειχθούν 
από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε τους Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), όπως 
κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 
7. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών λειτουργίας πραγµατοποιούνται από 
τρίτους. 
8. Με την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου, η διαχείριση υλικών και εξοπλισµού 
που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, να 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄1909), 
13588/2006 (Β΄383) και 8668/2007 (Β΄287), καθώς και τους νόµους 2939/2001 (Α΄179) 
και 4042/2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
Β. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Λειτουργίας 
9. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη 
και πυρόσβεση) καθώς και της αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες 
περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου 
απαιτείται. 
10. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών. 
11. Κάθε δεξαµενή υγρών καυσίµων είτε να διαθέτει διπλά τοιχώµατα είτε να είναι 
εγκατεστηµένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ενεργού όγκου τουλάχιστον ίσου µε 
το 115% του ενεργού όγκου της δεξαµενής. 
12. Να µην πραγµατοποιείται οποιαδήποτε, επί του χώρου του έργου, εργασία 
συντήρησης οχηµάτων, εκτός εάν το έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για το σκοπό 
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αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγµατοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
επιχειρήσεις. 
 
ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  
13. Από τη λειτουργία του έργου να µην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις οριακές τιµές που δίνονται στις ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε103/2011 (Β΄488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (Β΄920), όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
14. Να εφαρµόζονται κατά το δυνατόν πρακτικές για τη βελτίωση των εσωτερικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών στο έργο, όπως ενδεικτικά: 

- Να γίνει κατάλληλος σχεδιασµός και λειτουργία του συστήµατος αερισµού/εισαγωγής 
νωπού αέρα στο κτίριο λαµβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον αριθµό ατόµων σε κάθε 
χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση προγράµµατος τακτικής 
συντήρησης και καθαρισµού των φίλτρων της κεντρικής µονάδας αερισµού όπως και 
των τοπικών στοµίων και προγράµµατος ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήµατος. 
- Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήµατος αερισµού στους χώρους µε ρυπαντικό φορτίο ή 
οσµές. 
- Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισµού των τοπικών 
κλιµατιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν. 
- Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών προϊόντων 
που παρουσιάζουν χαµηλές εκποµπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). 

 
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
15. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να 
επιδιορθώνεται άµεσα οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού. 
16. Στους χώρους υγιεινής, προτείνεται η τοποθέτηση µπαταριών ανάµιξης ζεστού – 
κρύου νερού που ενεργοποιούνται µε φωτοκύτταρο, µε σκοπό τη µείωση της σπατάλης 
νερού. 
 
ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
17. Ο θόρυβος που προκαλείται από τον µηχανολογικό εξοπλισµό του έργου, να µην 
υπερβαίνει τα όρια του Π.∆.1180/1981 (Α΄293), όπως εκάστοτε ισχύει, µετρούµενος στα 
όρια του οικοπέδου. 
18. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των µηχανηµάτων για τον όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο περιορισµό των εκποµπών θορύβου από τη λειτουργία τους. Τα µηχανήµατα 
που κατά τη λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε 
αντικραδασµική βάση. 
 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
19. Να τηρούνται τα οριζόµενα στην ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ. 5673/400/1997 (Β΄192) όπως 
εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι όροι που επιβάλλονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του 
αποχετευτικού δικτύου της περιοχής. 
 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
20. Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο 
υγειονοµικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριµµάτων να διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση. 
21. Η συλλογή των µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε τα 
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία για τη 
συλλογή και µεταφορά αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 
50910/2727/2003 (Β΄1909), το Ν. 2939/2001 (Α΄179) και το Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 
22. Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι 
ανακύκλωσης εντός του έργου για τη χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, 
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γυαλί, πλαστικό, µέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για 
ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου ∆ήµου είτε σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες συλλογής και διαχείρισης, σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (Α΄179), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 
23. Τα υπόλοιπα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση 
(λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων) να συλλέγονται και να 
παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες ή σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης, σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (Α΄179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. 
24. Τα παραγόµενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο εντός του έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο 
Κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ 24944/2006 (Β΄791) όπως εκάστοτε ισχύει και να παραδίδονται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής και µεταφοράς 
επικίνδυνων αποβλήτων συµβεβληµένες µε τα σχετικά εγκεκριµένα συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης. Το χρονικό διάστηµα προσωρινής αποθήκευσης των 
επικινδύνων αποβλήτων επί του χώρου του έργου να µην υπερβαίνει το ένα έτος. 
25. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο µε τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την 
προέλευση και ανάλογα µε την περίπτωση, τον προορισµό, τη συχνότητα συλλογής και 
τον τρόπο µεταφοράς τους και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Ν. 
4042/2012. 
26. Ο φορέας του έργου να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) σχετικά µε τα παραγόµενα απόβλητα της 
µονάδας.   
 
Τέλος, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εξεταζόµενη ΜΠΕ 

εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους. 
 

 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


