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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 247/2017 

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 17ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ της δραστηριότητας: «Υφιστάµενη Υπεραγορά καταστηµάτων 
και σταθµός αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µε παιδότοπο και ιδιωτικό σταθµό 
αυτοκινήτων» της Ι. και Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 426 του ∆ήµου 
Καλλιθέας, επί της οδού Ευριπίδου 69 και Αιγέως 31-35. 
 
∆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 
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– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία 
- Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου 
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. 100517/17/20-6-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 

2. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
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Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/11), 
την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/12) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13)]. 

3. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/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» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/10) και Υ.Α. 
9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/07)]. 

4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον 
Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

5. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

6. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του 
ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 
1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 

7. Την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9.5.2014) «Καθορισµός 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις». 

8. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012)“Προδιαγραφές περιεχοµένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθµ. 1958/13−1−2012 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)” 

9. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 
166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/2013), την Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 
3089/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/2014)]. 

10. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/2010) «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 κλπ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 39200/2015 
(ΦΕΚ 2057/Β/2015)]. 

11. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 
1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/07), την Υ.Α. οικ. 
146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

12. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη µέτρων 
πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά 
εργαστήρια, αποθήκες και µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που 
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υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» 
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) 
και την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014)]. 

13. Την Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 
5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθµ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και 
περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 
(ΦΕΚ 187/Β/07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)]. 

14. Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12)]. 

15. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισµού τρόπου 
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

16. Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/2003) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων». 

17. Της ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών 
και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/2014)]. 

18. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα 
όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, 
ελαιόθερµα, αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

19. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 

20. Την Υ.Α. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/Β/1983) περί «Υγειονοµικού ελέγχου των αδειών 
ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας 
των εργαστηρίων και καταστηµάτων τροφίµων ή/ και ποτών» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

21. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονοµική ∆ιάταξη «Περί 
διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των 
υπ’ αριθµ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/1971), Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 
801Β/1974) και Υ.Α. ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 

22. Την Εγκύκλιου 103731/1278/2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

23. Την Εγκύκλιο οικ. 123067/1029 /2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: 
Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων 
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων”  

24. Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 “∆ιόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην 
Εγκύκλιο “Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων””  

25. Την Εγκύκλιο 129043/4345/2011 “Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”  

26. Το µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62742/2015 µε θέµα «Σχετικά µε τη διαδικασία 
γνωµοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τµήµα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού / Γενική ∆/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 34428/1782/2017 έγγραφο µε θέµα «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της δραστηριότητας: “Υφιστάµενη Υπεραγορά καταστηµάτων και 



 5 

σταθµός αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µε παιδότοπο και ιδιωτικό σταθµό 
αυτοκινήτων” της Ι. και Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 426 του 
∆ήµου Καλλιθέας, επί της οδού Ευριπίδου 69 και Αιγέως 31-35» από το Τµήµα Α / 
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης 
Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 101705/2017 έγγραφο µε θέµα “Αποστολή ανακοίνωσης” 
από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού 
/ Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 141/41296/2003 έγγραφο µε θέµα “Χαρακτηρισµός ή µη ως 
µνηµείων των κτιρίων που συγκροτούν το Βιοµηχανικό Συγκρότηµα της «ΙΖΟΛΑ», 
επί των οδών Αιγέως, Ευριπίδου, Κολοκοτρώνη, Ασκληπιού και Τοµπάζη, στην 
Καλλιθέα (Ο.Τ. 426), ιδιοκτησίας Ι. & Σ. Σκλαβενίτη Α.Ε.Ε.” από το Τµήµα 
Προστασία Μνηµείων Τεχνικού Πολιτισµού / Υπουργείο Πολιτισµού. 

30. Τις υπ’ αρ. 32/07 και 256/04 Άδειες Οικοδοµής (κατεδάφιση), από την ∆/νση 
Πολεοδοµίας Καλλιθέας / ∆ήµος Καλλιθέας. 

31. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ4673/Φ.Περιβ.6/2007 έγγραφο µε θέµα «Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση για την εγκατάσταση και την λειτουργία 
Κτιριακού Συγκροτήµατος γραφείων, καταστηµάτων, υπεραγοράς, εργαστηρίου 
αρτοποιίας εστιατορίου, καφετεριών, παιδότπου και υπόγειου σταθµού 
αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. και Σ. Α.Ε.Ε., στο Ο.Τ. 426 του ∆ήµου 
Καλλιθέας.» από το Τµήµα Α / ∆/νση ΠΕΧΩ/ Γενική ∆/νση Περιφέρειας / 
Περιφέρεια Αττικής (νυν Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής). 

32. Το υπ’ αρ. πρωτ. 597/2008 έγγραφο µε θέµα “Προέγκριση για την ανέγερση 
τριώροφου κτιρίου καταστηµάτων και Super Market µε τρία υπόγεια στο οικόπεδο 
φερόµενης ιδιοκτησίας της Ι. & Σ. Σκλαβενίτη Α.Ε.Ε. επί των οδών Ασκληπιού, 
Αιγέως, Ευριπίδου, Ο.Τ. 426 στην Καλλιθέα” από την ΚΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων / Υπουργείο Πολιτισµού. 

33. Την υπ’ αρ. 106/08 Άδεια Οικοδοµής (ανέγερση), από την ∆/νση Πολεοδοµίας 
Καλλιθέας / ∆ήµος Καλλιθέας. 

34. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 4075/2011 έγγραφο µε θέµα “Άδεια / καταχώρηση 
λειτουργίας παρασκευαστηρίου παρασκευασµάτων παρακείµενου χώρου 
καταστήµατος λιανικής πώλησης κρεάτων εντός καταστήµατος (σουπερ µάρκετ) 
της επιχείρησης Ι. & Σ. Σκλαβενίτη Α.Ε.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Ευριπίδου 69 
και Αιγέως 31-35, Καλλιθέα” από την ∆/νση Κτηνιατρικής / Γεν. ∆/νση 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής / Περιφέρεια Αττικής. 

35. Το υπ’ αρ. πρωτ. 70444/2014 έγγραφο µε θέµα “Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών σε ισόγειο, Α’ 
όροφο, Β’ όροφο, µε επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος σε ισόγειο 
χώρο και χρήση του Α’ υπογείου για γκαράζ, του Β’ υπογείου για γκαράζ και 
αποθήκη τροφίµων και του Γ’ υπογείου για γκαράζ και παιδοτόπου στον Β’ όροφο. 
” από τον ∆ήµο Καλλιθέας. 

36. Το υπ’ αρ. 9812/φ.701.23/15 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, από το 
Α Γραφείο Πυρασφάλειας Αθηνών. 

37. Την µε α/α 3445898 δήλωση ένταξης στον Ν. 4178/2013. 

38. Το υπ’ αρ. 2033/16 έγγραφο µε θέµα «Χρήση γης ΟΤ 426», από την ∆/νση 
Υπηρεσίας ∆όµησης / ∆ήµος Καλλιθέας. 

39. Τo από 03/01/2016 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ της «ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.» 
και της «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» (για την συλλογή και µεταφορά Ζ.Υ.Π. 
κρεάτων, ψαριών και γαλακτοκοµικών). 

40. Τις από 22/11/2016 βεβαιώσεις της «ΥΙΟΙ Κ. ΜΙΧΑΛΕΛΗ Ο.Ε.» για την συλλογή 
και µεταφορά µαγειρικών ελαίων και λιπών από λιποσυλλέκτη. 
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41. Την από 08/05/2017 βεβαίωση της «Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για την συλλογή 
και µεταφορά συσκευασίας από χαρτί – χαρτόνι. 

 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας: “Υφιστάµενη Υπεραγορά 
καταστηµάτων και σταθµός αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µε παιδότοπο και ιδιωτικό 
σταθµό αυτοκινήτων” της Ι. και Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 426 
του ∆ήµου Καλλιθέας, επί της οδού Ευριπίδου 69 και Αιγέως 31-35, η οποία 
διαβιβάστηκε µε το (27) σχετικό, για την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια 
υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΚΟΖΟΚΑΡΟΥ ΚΑΠΕΝΗ – ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
12. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ 
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
17. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Γενικά 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υφιστάµενης δραστηριότητας «Υπεραγορά 
τροφίµων και καταστηµάτων µε παιδότοπο και σταθµό αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης» 
της «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», επί των οδών Ευριπίδου 69 & Αιγέως 31-35, 
στην Καλλιθέα Αττικής. 
Για την εν λόγω δραστηριότητα έχει εκδοθεί η υπ' αριθµόν ΠΕΧΩ 4673/Φ.Περιβ.6/18-
07-2007 θετική γνωµοδότηση της ∆/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής επί της 
Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει εκπονηθεί για την ανέγερση του 
υφιστάµενου κτιρίου. 
Σκοπός της µελέτης είναι η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) σε συνάρτηση µε το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
προκύπτουν από την λειτουργία του συνόλου των δραστηριοτήτων και των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την λειτουργία τους όπως 
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χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων (µηχανοστάσια, λεβητοστάσια και συναφείς χώροι, 
υπαίθριοι χώροι εγκατάστασης µηχανηµάτων κλιµατισµού και, ράµπες κλπ.). 
 
Είδος και µέγεθος του έργου 
Το µελετώµενο έργο αφορά στην λειτουργία υφιστάµενης υπεραγοράς λιανικής 
πώλησης τροφίµων, ποτών και ειδών πρώτης ανάγκης, µε χώρους εστίασης, 
παιδότοπο και σταθµό αυτοκινήτων 438 θέσεων ιδιωτικής χρήσης σε οικόπεδο µε 
συνολική έκταση των 9.395,14m2, µε συνολική κάλυψη των 6.865,19 m2 όπου έχει 
αναγερθεί τριώροφο κτήριο µε δώµα και τρία υπόγεια συνολικής δόµησης των 
15.639,89 m2. Η συνολική εγκαταυστηµένη ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού, 
µηχανηµάτων εξαερισµού, φωτισµού, κλπ ανέρχεται στους 2.019,10 KW. 
 
Κατάταξη του έργου η της δραστηριότητας  
Η κατάταξη της δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 
∆ΙΠΑ/οικ. 37674 Υ.Α. (ΦΕΚ 2471 Β’ 10-8-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων 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», των δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων». 
Έτσι, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, το έργο κατατάσσεται στην 6η οµάδα 
δραστηριοτήτων, µε τίτλο «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» µε Α/Α 23 «Εµπορικά κέντρα, 
συγκροτήµατα καταστηµάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήµατα 
(στεγασµένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)» καθώς και µε Α/Α 24 «Χώροι 
στάθµευσης αυτοκινήτων».  
∆εδοµένου ότι η συνολική δόµηση ανέρχεται σε 15.639,89 m2 (> 5.000 m2 και < 
30.000 m2) και οι χώροι στάθµευσης περιλαµβάνουν 438 θέσεις (> 200 θέσεων και < 
500 θέσεων), το έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 της ως άνω Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
 
Γεωγραφική θέση και & Χρήσεις στην Περιοχή του Έργου 
Η υφιστάµενη υπεραγορά χωροθετείται στη περιοχή «Τζιτζιφιές», στην συµβολή των 
οδών Ευριπίδου 69 & Αιγέως 31-35, στο Ο.Τ.426 του ∆ήµου Καλλιθέας της 
Περιφερειακής Ενότητας του Νοτίου Τοµέα των Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
Το Ο.Τ.426 περικλείεται βόρεια από την οδό ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ (πλ.14m), δυτικά από την 
οδό ΑΙΓΕΩΣ (πλ.14m), νότια από την οδό ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ που έχει πεζοδροµηθεί, ενώ 
ανατολικά µέσο πεζοδροµίου (πλ.4 m) γειτνιάζει µε τον Ο.Τ. 426Α το οποίο στην 
δυτική πλευρά του οριοθετείται από την οδό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (πλ.14m). 
Το οικοδοµικό τετράγωνο Ο.Τ.426 έχει καθοριστεί ως «Τοπικό κέντρο γειτονιάς» και 
στο οικοδοµήσιµο τµήµα του επιτρέπεται η λειτουργία της εν λόγω υπεραγοράς και 
λοιπών καταστηµάτων καθώς και του ιδιωτικού σταθµού αυτοκίνητων. Το µη 
οικοδοµήσιµο τµήµα του οικοπέδου που έχει χαρακτηριστεί ως «χώρος πρασίνου» 
έχει φυτευτεί µε κατάλληλα για την περιοχή φυτά. 
Παρακάτω δίδονται οι συντεταγµένες των κορυφών του οικοπέδου της 
δραστηριότητας, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στο 
Παγκόσµιο Γεωδαιτικό Σύστηµα 1984 (WGS 84). 

 
 

α/α (Χ, Υ) στο Εθνικό σύστηµα 
συντεταγµένων ΕΓΣΑ ΄87 

(λ, φ) στο γεωδαιτικό 
σύστηµα αναφοράς WGS84 

Α 472204 4199737 λ 
23ο41΄07.21΄΄ 

φ 
37ο56΄50.61΄΄ 
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Β 472252 4199854 λ 
23ο41΄09.15΄΄ 

φ 
37ο56΄54.42΄΄ 

Γ 472325 4199829 λ 
23ο41΄12.15΄΄ 

φ 
37ο56΄53.63΄΄ 

∆ 472266 4199698 λ 
23ο41΄09.74΄΄ 

φ 
37ο56΄49.37΄΄ 

 

 

 
Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή έργου 

 

Υπεραγορά «Ι. & Σ. 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» 

Ευριπίδου 69 & Αιγέως 31-35 

(Ο.Τ.426 ) ∆ήµος Καλλιθέας 

Ιλισός 

ποταµός 

1
ο
 Γυµνάσιο, 1

ο
 

Λύκειο Καλλιθέας, 

Κεντρική αρτηρία 

οδός Ελευθερίου 

Λυρική Σκηνή 

Κεντρική αρτηρία                 

Λ. Ποσειδώνος 
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Εικόνα 2: Περιοχή έργου 

 
Συνοπτική περιγραφή δραστηριότητας 
Το µελετώµενο έργο αφορά στην λειτουργία υφιστάµενης υπεραγοράς τροφίµων, 
ποτών και ειδών πρώτης ανάγκης, µε χώρους εστίασης, παιδότοπο και σταθµό 
αυτοκινήτων 438 θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε τριώροφο 
κτήριο µε δώµα και τρία υπόγεια. 
Στο δώµα υφίσταται χώρος γραφείων, υπαίθριοι χώροι τοποθέτησης Η/Μ εξοπλισµού 
και 2 Η/Ζ, κλιµακοστάσια, χώροι ανελκυστήρων.  
Στον Β΄ όροφο συναντώνται χώρος εστιατορίου και παιδότοπος, χώρος διαλύµατος 
προσωπικού βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, κλιµακοστάσια, χώροι ανελκυστήρων, 
αποθήκες και wc.  
Ο Α΄ όροφος έχει διαµορφωθεί σε χώρο διάθεσης προϊόντων ένδυσης µε 
δοκιµαστήρια ρούχων, οικιακής χρήσης, διακόσµησης, ταξιδιού, λευκών ειδών κλπ, 
χώρους γραφείων και λοιπών βοηθητικών χώρων (computer room, control room, 
αποθηκών και wc), κλιµακοστάσια και χώροι ανελκυστήρων.  
Στο ισόγειο υφίστανται χώροι διάθεσης τροφίµων και ποτών, χώροι ψυγείων 
κατάψυξης, συντήρησης καθώς και ψυγείων συντήρησης µαναβικής, βοηθητικοί χώροι 
και wc , και χώροι αποθήκης, καταστήµατα (πρόχειρου γεύµατος κλπ), 40 ταµιακές 
µηχανές κλιµακοστάσια, χώροι ανελκυστήρων καθώς και κέντρο ανακύκλωσης 
ανταποδοτικής χαρακτήρα της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Στον υπαίθριο χώρο του ισογείου 
υφίστανται 27 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων και χώρους φύτευσης. 
Στο Α΄ υπόγειο υφίστανται 152 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, χώροι Η/Μ 
εξοπλισµού, βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, αποδυτήρια και wc, κλιµακοστάσια, χώροι 
ανελκυστήρων. 

Eυριπίδου 

Αιγέως 

Ασκληπιού 

Κολοκοτρώνη 
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Στο B΄ υπόγειο υφίστανται χώρος στάθµευσης φορτηγών για ανεφοδιασµό της 
υπεραγοράς, 113 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, χώροι Η/Μ εξοπλισµού, 
µηχανοστάσιο ψυκτικών εγκαταστάσεων, ψυκτική θάλαµοι προϊόντων, ψυκτική 
θάλαµοι ΖΥΠ, βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, χώρος συγκοµιδής απορριµµάτων και 
ανακυκλώσιµων υλικών, και wc, κλιµακοστάσια, χώροι ανελκυστήρων. 
Στο Γ΄ υπόγειο, υφίστανται 146 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, χώροι Η/Μ 
εξοπλισµού, βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι και wc, καθώς και στεγανός βόθρος 
συγκέντρωσης οµβρίων, δεξαµενές πυρασφαλείας, κλιµακοστάσια και χώροι 
ανελκυστήρων. 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της υπεραγοράς βρίσκονται σε οικόπεδο εµβαδού 9.395,14 
m2 και κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε την 106/08 Οικοδοµική Άδεια µε συνολική 
κάλυψη 6.550,80m2 και συνολική δόµηση 13.956,55m2. Από την συνολική επιφάνεια 
ακάλυπτου χώρου των 2.529,95 m2 έχουν φυτευτεί µε τα κατάλληλα για την περιοχή 
φυτά τα 1.259,30m2. 
Με την αρ. 1205632/20-10-2016 ∆ήλωση γίνεται τακτοποίηση σε αυθαίρετες 
κατασκευές βάσει του Ν.4178/13. Η συνολική πραγµατοποιούµενη κάλυψη και δόµηση 
είναι 6.865,19m2 και 15.639,89m2, αντίστοιχα (Οικ. Άδεια 106/08 + Ν. 4178/13) – 
αύξηση κάλυψης κατά 4,80% (<20% της επιτρεπόµενης) και δόµησης κατά 12,06% 
(<20% της επιτρεπόµενης) . 
Συγκεκριµένα, στο υπόψη κατάστηµα πωλούνται όλα τα είδη παντοπωλείου, 
ιχθυοπωλείου και κρεοπωλείου, κατεψυγµένα τρόφιµα, ζωικής και φυτικής 
προελεύσεως, γάλα και τα παράγωγα του, είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, 
φαγητά και γλυκίσµατα σε πακέτα, εµφιαλωµένα οινοπνευµατώδη και µη ποτά 
εποχιακά είδη, βιβλιοπωλείου, παιχνίδια, είδη οικιακού εξοπλισµού, είδη ρουχισµού, 
είδη κήπου, καθώς και απορρυπαντικά, είδη καθαρισµού, καλλυντικά, είδη 
νοικοκυριού, εξοχής, ενδύσεως, και υποδήσεως, παιδικά είδη, χαρτικά, βιβλία κλπ. 
Σε όλους τους χώρους του κτιρίου επιτυγχάνεται επαρκής ανανέωση του αέρα µε 
σύστηµα κλιµατισµού και µηχανικού αερισµού, που αποτελείται από ξεχωριστές 
εγκαταστάσεις προσαγωγής και απαγωγής του αέρα για κάθε όροφο. 
Το σύστηµα περιλαµβάνει µεταλλικούς ή κτιστούς αεραγωγούς διέλευσης του αέρα, τα 
στόµια, τα διαφράγµατα, τα φίλτρα καθαρισµού και τους φυγοκεντρικούς ή αξονικούς 
ανεµιστήρες και εξυπηρετεί ανεξάρτητα λειτουργικά τµήµατα και πυροδιαµερίσµατα 
(π.χ. αερισµός βοηθητικών χώρων, ξεχωριστός αερισµός υπόγειων ορόφων των 
χώρων στάθµευσης κ.λ.π.). Επισηµάνουµε ότι οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις έχουν 
µελετηθεί σύµφωνα µε τούς Ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς και Κανονισµούς 
Ασφάλειας. 
Η εγκατάσταση αερισµού των χώρων Parking των αυτοκινήτων στους υπόγειους 
χώρους στοχεύει στην επαρκή ανανέωση του αέρα ώστε να αποµακρύνονται έγκαιρα 
τα εκπεµπόµενα από τη λειτουργία των κινητήρων καυσαέρια και κυρίως το µονοξείδιο 
του άνθρακα (CO), βασικό παραπροϊόν αυτής της καύσης. 
Μέτρο της αποτελεσµατικότητας της εγκατάστασης αερισµού αποτελεί η διατήρηση της 
στάθµης του περιεχοµένου CO κάτω από ορισµένα αποδεκτά επίπεδα τιµών, όπως 
αυτά καθορίζονται µε βάση τις µέγιστες τιµές που θέτει το VDf 2053 - ∆ει. '69. 
Το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης και η δεξαµενή αποθήκευσης νερού πυρόσβεσης από 
οπλισµένο σκυρόδεµα εξυπηρετούν το σύνολο των εγκαταστάσεων, δηλαδή τους 
υπόγειους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και τους βοηθητικούς τους χώρους 
(καταστηµάτων κλπ). Αποτελούν δε το κεντρικό σηµείο - κοινή αφετηρία- για το σύνολο 
των δικτύων πυρόσβεσης (πυροσβεστικές φωλιές και δίκτυα sprinklers) εντός του 
συγκροτήµατος. 
Στην δραστηριότητα απασχολούνται περίπου 445 άτοµα σε δύο βάρδιες ενώ 
καθηµερινά επισκέπτονται την υπεραγορά κατά µέσο όρο 7.000 άτοµα. 
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Ποσότητα 
Περιγραφή 
αποβλήτου 

Κωδικός 
ΕΚΑ 

Πηγή αποβλήτου 
t/y m3/y 

Αξιοποίηση/ ∆ιάθεση εκτός 
εγκατάστασης 

( εργασία R ή D, µέθοδος ) 

Συσκευασία 
από χαρτί και 
χαρτόνι 

15 01 01 

Από την 
διαδικασία 

αποσυσκευασίας 
προϊόντων 

400  

R13 Συσσώρευση υλικών που 
προορίζονται να υποβληθούν σε µια από 
τις εργασίες που αναφέρονται στα σηµεία 
R 1 έως R 12 (εκτός από την προσωρινή 
εναποθήκευση, κατά τη διάρκεια της 

συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται) 

Μείγµατα 
λίπων και 
ελαιών 

19 08 09 

Από τους 
ελαιοσυλλέκες της 

λάντζας και 
σιφόνια  

3  

R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών 
ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως 
διαλύτες (συµπεριλαµβανοµένων των 
εργασιών λιπασµατοποίησης και άλλων 
διεργασιών µετατροπής βιολογικού 

χαρακτήρα) 

Βρώσιµα 
έλαια & λίπη  

20 01 25 

Από τους χώρους 
εστίασης και από 
το ψήσιµο των 
κοτόπουλων 

4  

R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών 
ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως 
διαλύτες (συµπεριλαµβανοµένων των 
εργασιών λιπασµατοποίησης και άλλων 
διεργασιών µετατροπής βιολογικού 

χαρακτήρα) 

Ανάµεικτα 
δηµοτικά 
απόβλητα 

20 03 01 
Μην 

ανακυκλώσιµα 
απορρίµµατα  

~8.000  
Στα ΧΥΤΑ Άνω Λιωσίων 

D 1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους 
(π.χ. σε χώρους ταφής αποβλήτων κ.λπ.) 

Ζ.ΥΠ. 
κατηγορίας 3 

- 

Υποπροϊόντα 
ζωικής 

προέλευσης και 
τρόφιµα 

ακατάλληλα για 
κατανάλωση 

30.000  

R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών 
ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως 
διαλύτες (συµπεριλαµβανοµένων των 
εργασιών λιπασµατοποίησης και άλλων 
διεργασιών µετατροπής βιολογικού 

χαρακτήρα) 

Λύµατα 
Προσωπικού 

 
- 

Αποδυτήρια- WC- 
λάντζες 

 
- 

 
~ 

45.000 

Στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ 
D 8 - Βιολογική επεξεργασία που δεν 

αναφέρεται σε άλλο σηµείο του παρόντος 
παραρτήµατος, η οποία έχει αποτέλεσµα 

το σχηµατισµό τελικών ενώσεων ή 
µειγµάτων που διατίθενται µε κάποιον από 

τους τρόπους που αναφέρονται στα 
σηµεία D 1 έως D 12 

Όµβρια 
Ύδατα 

- 
Ταράτσα και 
υπαίθριους 
χώρους 

- 
∆εν 

υπολογί
ζονται 

∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/11 (ΦΕΚ 
488/Β/30.3.11)  
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 

  - Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

 - Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ82Α/05-03-04) 
 - 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)] 

 

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

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
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1. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήµατος εξαερισµού στους χώρους 
εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύµφωνα µε 
τη Νοµοθεσία. 

2. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή 
οχλήσεως, να µονώνονται κατάλληλα και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
µέτρα προκειµένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 
1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

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

4. Να γίνεται σωστή και τακτική συντήρηση του συστήµατος εξαερισµού του χώρου 
ώστε να αποφευχθεί η όχληση των περιοίκων. 

5. 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 (ΦΕΚ Β’ 488) και ΚΥΑ ΗΠ 
22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β’ 920), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Nα ελέγχεται η πυκνότητα του CO (όριο λειτουργίας εξαερισµού, όριο 
συναγερµού) κατ΄ εφαρµογή των αναφερόµενων στην ΚΥΑ 40589/2138/04 
«Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση συστηµάτων ανίχνευσης και ελέγχου µονοξειδίου του 
άνθρακα σε υπόγειους χώρους στάθµευσης, µέσου και µεγάλου 
µεγέθους» (ΦΕΚ1102/Β/04), προκειµένου να εξασφαλίζεται διαρκώς σε όλη την 
έκταση των χώρων στάθµευσης αποδεκτή ποιότητα αέρα.  

7. Ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθµού αυτ/των να είναι 
τουλάχιστον 3 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες µέτρησης 
µονοξειδίου του άνθρακα. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των µη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται 
και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιµα (πλαστικά, χαρτί, 
µέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτηµένες 
εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, 
είτε σε εργολάβο αποκοµιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασµένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)). 

9. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τους όρους και 
τις διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

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

11. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (κατεστραµµένα χαρτοκιβώτια 
συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο 
& να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

12. Τα ακατάλληλα και ληγµένα προϊόντα και όσα γενικότερα απορρίπτονται (π.χ. 
λόγω ποιοτικού ελέγχου) θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικό χώρο µε την 
κατάλληλη σύµβαση & να διατίθενται σε εταιρείες επεξεργασίας αυτών.  
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Συγκεκριµένα, τα ζωικά προϊόντα που απορρίπτονται από τα τµήµατα των 
τυριών, των αλλαντικών, του ψαράδικου και του κρεοπωλείου να συλλέγονται 
καθηµερινά και να φυλάσσονται εντός της κατάψυξης στη θερµοκρασία των -
20oC µέχρι να παραδοθούν στην αδειοδοτηµένη εταιρεία για τη διαδικασία της 
καύσης τους. 

13. Απορρίµµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα οποία υφίστανται αλλοίωση 
(κρεατικά, γαλακτοκοµικά, φρούτα, κλπ.) να αποθηκεύονται σε κατάλληλο και 
αποκλειστικό προς τούτο χώρο κατάψυξης και να µην παραµένουν ποτέ σε 
ανοικτούς χώρους. 

14. Τα νωπά φρούτα και τα λαχανικά που χρήζουν επιστροφής να διατίθενται σε 
καθηµερινή βάση πίσω στις προµηθεύτριες εταιρείες. 

15. Έτοιµα σκευάσµατα όπως σάντουιτς, ψητά κοτόπουλα και είδη αρτοπωλείου τα 
οποία περισσεύουν καθηµερινά να καταλήγουν στην πρέσα σκουπιδιών του 
καταστήµατος και από εκεί να συλλέγονται όπως προαναφέρθηκε από την 
αντίστοιχή εταιρεία. 

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

17. Υιοθέτηση στεγνών µεθόδων καθαρισµού πριν το πλύσιµο µε νερό. 

18. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο 
(ανοικτές εστίες καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93). 

19. Τα στερεά σύµµεικτα απόβλητα, να αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της 
δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν να αποµακρύνονται σε 
καθηµερινή βάση, από το απορριµµατοφόρο του ∆ήµου, για λόγους Υγείας και 
∆ηµόσιας Υγιεινής.  

20. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισµός κλπ, να διαχειρίζονται από 
αδειοδοτηµένους φορείς προς ανακύκλωση. 

21. Να εφαρµόζεται το Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

22. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιµοποιηµένων λαµπτήρων 
φθορισµού και λοιπών τοξικών υλών σύµφωνα µε τις (7) και (10) Κ.Υ.Α. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

23. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των 
µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια 
µαζί µε τις συσκευασίες τους που θα χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των 
µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να µην διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται 
σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε 
εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική 
σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

24. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

25. Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ. Να τηρούνται τα προβλεπόµενα όρια που 
θέτονται από την ΕΥ∆ΑΠ.  

26. Τα απόβλητα που προέρχονται από την έκπλυση συσκευών κοπής κρέατος, 
τυριών και αλλαντικών να διέρχονται από φρεάτιο λιποσυλλογής, για την 
αποµάκρυνση τυχόν παρασυρόµενων επιπλεόντων και καθιζανόντων ουσιών. 
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Από εκεί τα επεξεργασµένα απόβλητα να οδηγούνται σε κεντρικό φρεάτιο 
αποχέτευσης όπου συλλέγονται και τα λύµατα από τα WC του καταστήµατος. 
Από τον ελαιοδιαχωριστή, τα απόβλητα να οδηγούνται, στον αγωγό λυµάτων της 
ΕΥ∆ΑΠ. Τα συλλεγόµενα επιπλέοντα λίπη και τα καθιζάνοντα στερεά στο φρεάτιο 
λιποσυλλογής στο βορβοροσυλλέκτη και στον ελαιοσυλλέκτη, να αποµακρύνονται 
περιοδικά από αδειοδοτηµένο φορέα τηρώντας τα απαραίτητα παραστατικά. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

27. Να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση (ανά εξάµηνο) των συστηµάτων 
κλιµατισµού, εξαερισµού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και να λαµβάνεται 
φύλλο συντήρησης. 

28. Θα εφαρµοστεί εκτεταµένο σύστηµα σήµανσης για πεζούς και οχήµατα στον 
υπόγειο χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 6 του Π.∆. 326/91. 

29. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και 
των χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εµπόδια πεζοδροµίου, ράµπες 
κλπ) και υγιεινής 

30. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας υγιεινής στην µονάδα. Σωστή 
διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την 
υγεία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. 

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

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

33. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει και να υποβάλει την Ετήσια Έκθεση 
Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
κατά τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016). 

34. Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο 
σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

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

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

37. Να πραγµατοποιηθεί περιµετρική φύτευση του γηπέδου και τον προς 
διαµόρφωση χώρων πρασίνου µε σκοπό την αναψυχή αλλά και τον περιορισµό 
τόσο της οπτικής όσο και της τυχών ακουστικής όχλησης. Να γίνουν φυτεύσεις µε 
κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων όλων των επιφανειών που επιδέχονται 
βλάστηση. Να πραγµατοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισµα, 
λίπανση, κλπ.) για την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν 
στα πλαίσια των εργασιών διαµόρφωσης και φυτεύσεων. 

38. Να ληφθεί µέριµνα για την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων µε συστήµατα αύξησης του βαθµού απόδοσης και µείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαµπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και 
µεγάλης διάρκειας ζωής, κλπ. 

39. Ο φωτισµός του χώρου να είναι ειδικά προσανατολισµένος ώστε να περιορίζεται 
η διάχυση του εντός του. 

40. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. χρήση αποδοτικών 
µηχανηµάτων & φωτισµού, καλή µόνωση όλων των ψυγείων, ελαχιστοποίηση 
των κύκλων απόψυξης, ρύθµιση της ταχύτητας του αέρα). 
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41. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 

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

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της 

δραστηριότητας: «Υφιστάµενη Υπεραγορά καταστηµάτων και σταθµός αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης µε παιδότοπο και ιδιωτικό σταθµό αυτοκινήτων» της Ι. και Σ. 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., που βρίσκεται στο Ο.Τ. 426 του ∆ήµου Καλλιθέας, επί της οδού 
Ευριπίδου 69 και Αιγέως 31-35, 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: 

 
� Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/11 (ΦΕΚ 
488/Β/30.3.11)  
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 

  - Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)] 

 - Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ82Α/05-03-04) 
 - 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)] 

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

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

1. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήµατος εξαερισµού στους χώρους 
εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύµφωνα µε 
τη Νοµοθεσία. 

2. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή 
οχλήσεως, να µονώνονται κατάλληλα και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
µέτρα προκειµένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 
1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

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

4. Να γίνεται σωστή και τακτική συντήρηση του συστήµατος εξαερισµού του 
χώρου ώστε να αποφευχθεί η όχληση των περιοίκων. 

5. Από τη λειτουργία του έργου να µην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις οριακές τιµές που δίνονται στις 
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ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β’ 488) και ΚΥΑ ΗΠ 
22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β’ 920), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

6. Nα ελέγχεται η πυκνότητα του CO (όριο λειτουργίας εξαερισµού, όριο 
συναγερµού) κατ΄ εφαρµογή των αναφερόµενων στην ΚΥΑ 40589/2138/04 
«Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση συστηµάτων ανίχνευσης και ελέγχου µονοξειδίου του 
άνθρακα σε υπόγειους χώρους στάθµευσης, µέσου και µεγάλου µεγέθους» 
(ΦΕΚ1102/Β/04), προκειµένου να εξασφαλίζεται διαρκώς σε όλη την έκταση των 
χώρων στάθµευσης αποδεκτή ποιότητα αέρα.  

7. Ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθµού αυτ/των να είναι 
τουλάχιστον 3 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες µέτρησης 
µονοξειδίου του άνθρακα. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

8. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των µη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται 
και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιµα (πλαστικά, χαρτί, 
µέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτηµένες 
εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, 
είτε σε εργολάβο αποκοµιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση 
τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασµένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 
328Β/93)). 

9. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τους όρους και 
τις διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

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

11. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (κατεστραµµένα χαρτοκιβώτια 
συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο 
& να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

12. Τα ακατάλληλα και ληγµένα προϊόντα και όσα γενικότερα απορρίπτονται (π.χ. 
λόγω ποιοτικού ελέγχου) θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικό χώρο µε την 
κατάλληλη σύµβαση & να διατίθενται σε εταιρείες επεξεργασίας αυτών.  

Συγκεκριµένα, τα ζωικά προϊόντα που απορρίπτονται από τα τµήµατα των 
τυριών, των αλλαντικών, του ψαράδικου και του κρεοπωλείου να συλλέγονται 
καθηµερινά και να φυλάσσονται εντός της κατάψυξης στη θερµοκρασία των -
20oC µέχρι να παραδοθούν στην αδειοδοτηµένη εταιρεία για τη διαδικασία της 
καύσης τους. 

13. Απορρίµµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα οποία υφίστανται αλλοίωση 
(κρεατικά, γαλακτοκοµικά, φρούτα, κλπ.) να αποθηκεύονται σε κατάλληλο και 
αποκλειστικό προς τούτο χώρο κατάψυξης και να µην παραµένουν ποτέ σε 
ανοικτούς χώρους. 

14. Τα νωπά φρούτα και τα λαχανικά που χρήζουν επιστροφής να διατίθενται σε 
καθηµερινή βάση πίσω στις προµηθεύτριες εταιρείες. 

15. Έτοιµα σκευάσµατα όπως σάντουιτς, ψητά κοτόπουλα και είδη αρτοπωλείου τα 
οποία περισσεύουν καθηµερινά να καταλήγουν στην πρέσα σκουπιδιών του 
καταστήµατος και από εκεί να συλλέγονται όπως προαναφέρθηκε από την 
αντίστοιχή εταιρεία. 

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

17. Υιοθέτηση στεγνών µεθόδων καθαρισµού πριν το πλύσιµο µε νερό. 

18. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο 
(ανοικτές εστίες καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93). 

19. Τα στερεά σύµµεικτα απόβλητα, να αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της 
δραστηριότητας εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν να αποµακρύνονται σε 
καθηµερινή βάση, από το απορριµµατοφόρο του ∆ήµου, για λόγους Υγείας και 
∆ηµόσιας Υγιεινής.  

20. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισµός κλπ, να διαχειρίζονται από 
αδειοδοτηµένους φορείς προς ανακύκλωση. 

21. Να εφαρµόζεται το Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

22. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιµοποιηµένων λαµπτήρων 
φθορισµού και λοιπών τοξικών υλών σύµφωνα µε τις (7) και (10) Κ.Υ.Α. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

23. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των 
µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια 
µαζί µε τις συσκευασίες τους που θα χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των 
µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να µην διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση 
ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική 
σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

24. Απαγορεύεται η απόρριψη χηµικών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

25. Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ. Να τηρούνται τα προβλεπόµενα όρια που 
θέτονται από την ΕΥ∆ΑΠ.  

26. Τα απόβλητα που προέρχονται από την έκπλυση συσκευών κοπής κρέατος, 
τυριών και αλλαντικών να διέρχονται από φρεάτιο λιποσυλλογής, για την 
αποµάκρυνση τυχόν παρασυρόµενων επιπλεόντων και καθιζανόντων ουσιών. 
Από εκεί τα επεξεργασµένα απόβλητα να οδηγούνται σε κεντρικό φρεάτιο 
αποχέτευσης όπου συλλέγονται και τα λύµατα από τα WC του καταστήµατος. 
Από τον ελαιοδιαχωριστή, τα απόβλητα να οδηγούνται, στον αγωγό λυµάτων της 
ΕΥ∆ΑΠ. Τα συλλεγόµενα επιπλέοντα λίπη και τα καθιζάνοντα στερεά στο 
φρεάτιο λιποσυλλογής στο βορβοροσυλλέκτη και στον ελαιοσυλλέκτη, να 
αποµακρύνονται περιοδικά από αδειοδοτηµένο φορέα τηρώντας τα απαραίτητα 
παραστατικά. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

27. Να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση (ανά εξάµηνο) των συστηµάτων 
κλιµατισµού, εξαερισµού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και να λαµβάνεται 
φύλλο συντήρησης. 

28. Θα εφαρµοστεί εκτεταµένο σύστηµα σήµανσης για πεζούς και οχήµατα στον 
υπόγειο χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 6 του Π.∆. 326/91. 

29. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
και των χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εµπόδια πεζοδροµίου, 
ράµπες κλπ) και υγιεινής 
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30. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας υγιεινής στην µονάδα. Σωστή 
διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την 
υγεία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. 

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

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

33. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει και να υποβάλει την Ετήσια Έκθεση 
Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
κατά τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016). 

34. Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση 
συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, 
αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

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

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

37. Να πραγµατοποιηθεί περιµετρική φύτευση του γηπέδου και τον προς 
διαµόρφωση χώρων πρασίνου µε σκοπό την αναψυχή αλλά και τον περιορισµό 
τόσο της οπτικής όσο και της τυχών ακουστικής όχλησης. Να γίνουν φυτεύσεις 
µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων όλων των επιφανειών που επιδέχονται 
βλάστηση. Να πραγµατοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισµα, 
λίπανση, κλπ.) για την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν 
στα πλαίσια των εργασιών διαµόρφωσης και φυτεύσεων. 

38. Να ληφθεί µέριµνα για την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων µε συστήµατα αύξησης του βαθµού απόδοσης και µείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαµπτήρων υψηλής αποδοτικότητας 
και µεγάλης διάρκειας ζωής, κλπ. 

39. Ο φωτισµός του χώρου να είναι ειδικά προσανατολισµένος ώστε να περιορίζεται 
η διάχυση του εντός του. 

40. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. χρήση αποδοτικών 
µηχανηµάτων & φωτισµού, καλή µόνωση όλων των ψυγείων, ελαχιστοποίηση 
των κύκλων απόψυξης, ρύθµιση της ταχύτητας του αέρα). 

41. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
 

 
 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


