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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 21η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 173/2018 

Σήμερα 21/6/2018 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. 118473/15-6-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
120670/19-6-2018 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 15-6-2018
και 19-6-2018 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
«Αποπεράτωση κατασκευής υφιστάμενου εννιαώροφου κτιρίου γραφείων –
καταστημάτων και σταθμού αυτοκινήτων επί των οδών Λ. Κηφισίας, Πάγκα, Λουίζης 
Ριανκούρ και Λασκαρίδου στο Δήμο Αθηναίων». 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) 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. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), 
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Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, 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, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), 
Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, 
Γιάμαλη Αναστασία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ 
Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη 
Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, 
Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας 
Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας Σπυρίδων. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καμάρας Παύλος, Κορομάντζος 
Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης),
Μαντούβαλος Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ροκοφύλλου 
Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Στεφανοπούλου Αναστασία, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
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Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59560/18/13-6-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που 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. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 
90/Α/2013)]. 

3. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.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΄ 91/2002) [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), τον 
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)]. 

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

6. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/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» [όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018)]. 

7. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015». 

8. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/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 (ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις». 
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9. 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». 

10. 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)” 

11. Την Υ.Α. οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/2012) «Καθορισμός δεικτών 
αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού 
θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές 
προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής 
(ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων 
παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» 

12. Την Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) «Μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ “για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 
αέρα για την Ευρώπη” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 

13. Την Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/8.6.2007) «Καθορισμός 
τιμών − στόχων και ορίων 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 “Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
174505/607/2017 (ΦΕΚ 1430/Β/2017) και την Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 
(ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011)]. 

14. Την Υ.Α. 37353/2375/2007 (ΦΕΚ 523/Β/12.4.2007) «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 I, II, III, 
IV και VI της οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που 
τροποποιεί το παράρτημα I της οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της 
οδηγίας 2005/78/ΕΚ». 
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15. 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)]. 

16. 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)]. 

17. 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 
Δεκεμβρίου 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)]. 

18. 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 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)]. 

19. 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)]. 

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

21. 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)]. 

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

23. 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)]. 
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24. 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» 

25. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 
26. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονομική Διάταξη «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. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 

27. 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 / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

28. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12989/832/2018 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση φακέλου 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Αποπεράτωση Κατασκευής 
Υφιστάμενου Εννιαώροφου Κτιρίου Γραφείων – Καταστημάτων και σταθμού 
αυτοκινήτων επί των οδών Λ. Κηφισίας, Πάγκα, Λουίζης Ριανκούρ και 
Λασκαρίδου στο Δήμο Αθηναίων”» από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 52004/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” 
από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού / Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

30. Την υπ’ αρ. 300/2003 Άδεια Οικοδομής (9όροφο κτίριο καταστημάτων – 
γραφείων με 6 υπόγεια), από την Δ/νση Πολεοδομίας / Δήμος Αθηναίων. 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Αποπεράτωση Κατασκευής Υφιστάμενου 
Εννιαώροφου Κτιρίου Γραφείων – Καταστημάτων και σταθμού αυτοκινήτων επί των 
οδών Λ. Κηφισίας, Πάγκα, Λουίζης Ριανκούρ και Λασκαρίδου στο Δήμο Αθηναίων”, η 
οποία διαβιβάστηκε με το (28) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια 
υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 

 
Κύριος του Έργου: 
NOVAL Α.Ε. PROPERTY DEVELOPMENTS 
 
Συντάκτης μελέτης: 
ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. 

 
 

Η μελέτη περιλαμβάνει: 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ– ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 
ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
12. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι:    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙI:   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 300/2003 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙII: ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEED 
 

Είδος και μέγεθος του έργου 
Το υπό μελέτη έργο αφορά κτιριακό συγκρότημα σε γραφείων - καταστημάτων 
ιδιοκτησίας «NOVAL ΑΕ» το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Κηφισίας 115. 

Το έργο βρίσκεται στην Αθήνα στην περιοχή των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα 
αποτελεί το Ο.Τ. 82073, το οποίο περικλείεται από τη Λεωφ. Κηφισίας και τις οδούς 
Λασκαρίδου, Λ. Ριανκούρ και Ι. Πάγκα. Έχει πρόσωπο επί της Λεωφ. Κηφισίας 
περίπου 45 μ. και βάθος προς την οδό Λουϊζης Ριανκούρ 110 μ. Η επιφάνειά του 
οικοπέδου είναι 4.702,39 μ2, όπως καταμετρήθηκε πρόσφατα σε σύστημα ΕΓΣΑ '87. Ο 
συντελεστής δόμησης (Σ.Δ) είναι 3,6. Επομένως η επιτρεπόμενη δόμηση είναι 
16.928,60 μ2. 

Για το ακίνητο έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια 300/2003 από το Πολεοδομικό Γραφείο 
του Δήμου Αθηναίων. Η παραπάνω οικοδομική άδεια αναθεωρήθηκε διαδοχικά για 
παράταση ισχύος με τις υπ' αριθμ. 347/2007 και 247/2011. Σύμφωνα με την τελευταία 
αναθεώρηση η παράταση ισχύος ήταν επ' αόριστον. Το κτίριο βρίσκεται ακόμη στη 
φάση της κατασκευής. Έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και συγχρόνως έχει 
τοποθετηθεί το μεγαλύτερο μέρος των υαλοπετασμάτων και επενδύσεων. 

Ειδικότερα επί του οικοπέδου έχει κατασκευασθεί κτίριο για να στεγασθούν γραφεία και 
καταστήματα με βοηθητικούς χώρους και χώρους στάθμευσης, καθώς και με σταθμό 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, αποτελούμενο από ισόγειο, οκτώ (8) ορόφους και έξι 
(6) υπόγεια. 

Ο νέος ιδιοκτήτης (NOVAL ΑΕ) προτίθεται να το αποπερατώσει με τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις για τη χρήση που προορίζεται, δηλαδή γραφεία με καταστήματα στα 
ισόγεια (από τις πλευρές της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λ. Ριανκούρ) και χώρους 
στάθμευσης κατά κύριο λόγο στα υπόγεια. Με βάση τη σχετική τεχνική έκθεση και τη 
βεβαίωση του Μηχανικού, υπάρχουν μικρές τροποποιήσεις στον φέροντα οργανισμό 
που δεν επαυξάνουν όμως το κτίσμα σε κάλυψη, δόμηση και όγκο, πέραν μικρών 
αποκλίσεων. Σημειώνεται ότι το κτίριο επιδιώκει με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να 



 8 

αποκτήσει υψηλή επίδοση περιβαλλοντικής πιστοποίησης στοχεύοντας σε LEED Gold 
ή Platinum. 

Το κτίριο αποτελείται από δύο πτέρυγες κατά μήκος του οικοπέδου, με μία ενδιάμεση 
κεντρική ζώνη. 

Βάση του διαγράμματος κάλυψης που συνοδεύει την μελέτη τα πραγματοποιούμενα 
μεγέθη του έργου είναι τα παρακάτω: 

Εμβαδό οικοπέδου:                4.702,39 μ2 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος:               32,00 μ 

ΚΑΛΥΨΗ 
Επιτρεπόμενη Κάλυψη:                2.821,43 μ2 
Πραγματοποιούμενη κάλυψη:                       2.820,03 μ2 

ΔΟΜΗΣΗ 
Επιτρεπόμενη Δόμηση:               16.928,60 
Πραγματοποιούμενη δόμηση:              17.164,07 
Ζώνη θερμομόνωσης πάχους 10εκ. που αφαιρείται από 
τη δόμηση βάσει του άρθρου 11 παρ.6 του ΝΟΚ:  248,95 μ2 
Σύνολο Πραγματοποιούμενης δόμησης:   16.928,60 μ2 

ΔΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
Πραγματοποιούμενη δόμηση υπογείων:   21.723,31 μ2 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Επιτρεπόμενη επιφάνεια εξωστών:    6.766,02 μ2 
Επιτρεπόμενη επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων:  3.381,01 μ2 
Πραγματοποιούμενη επιφάνεια εξωστών:   3.911,58 μ2 
Πραγματοποιούμενη επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων: 1.092,72 μ2 
Πραγματοποιούμενη     επιφάνεια     εξωστών και 
ημιυπαίθριων χώρων:     5.004,29 μ2 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
Ελάχιστη υποχρέωση επιφάνειας φύτευσης:   1.253,97 μ2 
Πραγματική επιφάνεια φύτευσης στον ακάλυπτο: 940,48 μ2 
Ελάχιστη υποχρέωση φύτευσης στα δώματα:  590,24 μ2 
Πραγματική επιφάνεια φύτευσης στα δώματα:  628,81 μ2 

Η συνολική επιφάνεια των καταστημάτων είναι 1.530,00 μ2, ενώ των γραφείων 
13.832,00 μ2. 

Η είσοδος-έξοδος του σταθμού αυτοκινήτων διατηρείται στη στάθμη του ισογείου για 
τον οποίο η επιχείρηση έχει εφοδιαστεί με την υπ. αρ’ 15465/21-12-2017 σύμφωνη 
γνώμη από την Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών/Περιφέρεια Αττικής επι 
της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων. Στους χώρους της στάθμης (0) και των δύο 
πρώτων υπογείων διαμορφώνεται ο σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 
δυναμικότητας 120 θέσεων στάθμευσης. Στα υπόλοιπα τέσσερα υπόγεια 
διαμορφώνονται οι χώροι στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης συνολικής δυναμικότητας 344 
θέσεων. Συνολικά η χωρητικότητα του σταθμού είναι 464 θέσεις εκ των οποίων οι 30 
θέσεις προβλέπονται για ΑΜΕΑ. 

 
Κατάταξη Έργου 
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Σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) το έργο 
ανήκει στην 6η ομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής / Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής», με α/α 22 Πρώτη κατηγορία και υποκατηγορία 2η (Α2), 
καθώς αποτελεί κτίριο γραφείων με υπόγεια συνολικής δόμησης Ε=38.651,91μ2. Βάση 
της παραπάνω κατάταξης του έργου αδειοδοτούσα αρχή θα είναι η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
Επιπρόσθετα ο υπό εξέταση χώρος στάθμευσης αυτοκίνητων κατατάσσεται στη 
κατηγορία Β της  ίδιας ομάδας με α/α 24 με συνολικό αριθμό 464 θέσεις (200≤Θ≤500) 
όποτε περιβαλλοντικά συμπαρασύρεται από τη κύρια δραστηριότητα δηλαδή του 
κτιρίου γραφείων. 

 
Περιγραφή του έργου 

 Περιγραφή κατασκευασμένου έργου 
Το κτήριο αποτελείται από δύο πτέρυγες κατά μήκος του οικοπέδου, με μία ενδιάμεση 
κεντρική ζώνη. Λόγω της κλίσης του εδάφους (διαφορά στάθμης περίπου 7 μ. από την 
νοτιοανατολική γωνία έως τη βορειοδυτική), από τη Λεωφ. Κηφισίας έως την οδό Λ. 
Ριανκούρ, η είσοδος προβλεπόταν σε τρία επίπεδα (ισόγειο, πρώτο και δεύτερο 
όροφο), ενώ στη στάθμη του τρίτου ορόφου υπάρχει επίπεδο σύνδεσης των δύο 
πτερύγων που προβλεπόταν ως κεντρικό foyer - χώρος συνάθροισης κοινού μεγάλου 
ύψους. 

Οι πλάκες των δαπέδων πρώτου και δεύτερου ορόφου είναι κλιμακωτές επιχειρώντας 
να παρακολουθήσουν την κλίση του εδάφους. Εγκάρσια, στο μέσον περίπου του 
οικοπέδου στη στάθμη του πρώτου ορόφου προβλέπονταν δύο πλαϊνές στοές-είσοδοι 
για την πρόσβαση στις πτέρυγες των γραφείων. 

Από τον τρίτο όροφο είχε προβλεφθεί να ξεκινά - στο κεντρικό πολυώροφο στεγασμένο 
γυάλινο αίθριο - κοινό κεντρικό κλιμακοστάσιο προς τους ορόφους με γεφυρωτή 
προσπέλαση προς τις δύο πτέρυγες. 

Οι ανελκυστήρες για την εξυπηρέτηση της ανωδομής και των γραφειακών χώρων 
προβλέπονταν να είναι πανοραμικού τύπου, χωροθετημένοι εκατέρωθεν αντιδιαμετρικά 
με θέα προς το πολυώροφο αίθριο, αλλά με πρόσβαση από πίσω (από τις πτέρυγες 
των γραφείων). Συγχρόνως, το κεντρικό χαλύβδινο κλιμακοστάσιο - που δεν έχει ως 
τώρα κατασκευαστεί - προβλεπόταν ως ένα αυτόνομο στοιχείο εντός του στεγασμένου 
αιθρίου. 

Κατά τη φάση κατασκευής και για λόγους ευελιξίας στις στάθμες του δεύτερου και 
τρίτου ορόφου αφέθηκαν μεγάλα κενά απέναντι από τους πυρήνες των ανελκυστήρων 
στο εσωτερικό των δύο πτερύγων, με σκοπό πιθανότατα να υπάρχει η δυνατότητα 
ένταξης επιπλέον κλιμακοστασίων και σύνδεσης του πρώτου ορόφου έως και τον τρίτο 
όροφο, στον οποίο προβλεπόταν το μεγάλο foyer που προαναφέρθηκε. Ένας επιπλέον 
πυρήνας τριών ανελκυστήρων είχε προβλεφθεί αποκλειστικά για την πρόσβαση του 
υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων με εισόδους, κύρια στον πρώτο όροφο αλλά και 
συμπληρωματικά στο ισόγειο. Κατά την κατασκευή έγιναν τροποποιήσεις στον στατικό 
φορέα της ανωδομής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του πυρήνα καθ' 
ύψος. 
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Στον περιβάλλοντα χώρο στο ισόγειο έχουν διαμορφωθεί οι ράμπες εισόδου-εξόδου 
από και προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης και από τη Λεωφ. Κηφισίας υφίσταται 
αίθριο-κενό προς το πρώτο υπόγειο όπου προβλέπονταν καταστήματα, σύμφωνα με 
την οικοδομική άδεια. 

o Χώροι στάθμευσης 
Ο σταθμός αυτοκινήτων είναι μικτής χρήσης και έχει συνολική χωρητικότητα 464 
θέσεων οχημάτων. Σύμφωνα με τη χωρητικότητα του πρόκειται για σταθμό μεγάλου 
μεγέθους. 

Οι θέσεις αυτές είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτηση του 
κτιρίου γραφείων-καταστημάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 111/04 και τα εκτελεστικά του 
διατάγματα. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 111/04 για τα καταστήματα προβλέπεται μία θέση στάθμευσης ανά 
50 μ2 επιφάνειας κτιρίου και για γραφεία διοίκησης επίσης μία θέση ανά 50 μ2 κτιρίου. 

Συνεπώς οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι 1.530μ2 : 
50 + 13.832μ2 : 50 ~ 31 θέσεις + 277 = 308 θέσεις που υπερκαλύπτονται από τις 344 
διαμορφούμενες θέσεις στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης στα τέσσερα τελευταία υπόγεια. 

Άλλες 120 θέσεις που διαμορφώνονται στις στάθμες (0), (-1) και (-2) θα αποτελέσουν 
σταθμό αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης. 

Για τη διάταξη των θέσεων στάθμευσης και των διαδρόμων κυκλοφορίας ελήφθησαν 
υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 455/76, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 326/91. 

Τριάντα (30) θέσεις στάθμευσης προορίζονται για άτομα με ειδικές ανάγκες (ποσοστό 
μεγαλύτερο του 5% των συνολικών θέσεων στάθμευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Ν.Ο.Κ). 

Οι θέσεις του σταθμού διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

Στο Ισόγειο   15 θέσεις 

Στο Α' Υπόγειο  26 θέσεις με 3 ΑΜΕΑ [Στάθμες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης] 

Στο Β' Υπόγειο 79 θέσεις με 5 ΑΜΕΑ 120 θέσεις 

Στο Γ' Υπόγειο  80 θέσεις με 5 ΑΜΕΑ 

Στο Δ' Υπόγειο  82 θέσεις με 6 ΑΜΕΑ [Στάθμες αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης] 

Στο Ε' Υπόγειο  80 θέσεις με 6 ΑΜΕΑ 344 θέσεις 

Στο ΣΤ' Υπόγειο  82 θέσεις με 5 ΑΜΕΑ 

 

Η επιφάνεια του σταθμού είναι:  

Ισόγειο  1.903 μ2 

Α' Υπόγειο  1.587 μ2 

Β' Υπόγειο  2.930 μ2 

Γ' Υπόγειο  2.930 μ2 

Δ' Υπόγειο  2.930 μ2 

Ε' Υπόγειο  2.930 μ2 

ΣΤ' Υπόγειο  2.930 μ2 

ΣΥΝΟΛΟ  18.140 μ2 
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Στη στάθμη (0) διαμορφώνεται ο χώρος αναμονής 

Καταλαμβανόμενη επιφάνεια ανά θέση στάθμευσης: 

Σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης:      6.420 : 120 θέσεις = 53,5 μ2 > 20 μ2 

Σταθμός αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης :      11.720 : 344 θέσεις = 34,07 μ2 > 25 μ2 

Συνολικά:      18.140 : 464 θέσεις = 39,09 μ2 > 25 μ2 

o Όψεις - Υλικά 
Το κτήριο καλύπτεται, όπως προβλεπόταν και από τα εγκεκριμένα σχέδια, με 
συστήματα υαλοπετασμάτων που περιλαμβάνουν και επενδύσεις με φύλλα αλουμινίου 
σε γκρι μεταλλική απόχρωση. 

Για λογούς σκίασης και συντήρησης των όψεων υφίστανται επίσης χαλύβδινες εσχάρες 
σε γκρι μεταλλικό χρώμα. Στις μακριές όψεις (βόρεια και νότια) το πλάτος είναι 1,50 μ. 
περίπου ενώ στις στενές (ανατολική και δυτική) το μισό. Εκεί υφίστανται και 
κατακόρυφοι κοιλοδοκοί που πλαισιώνουν τις οριζόντιες εσχάρες. Στα ισόγεια έχουν 
τοποθετηθεί επενδύσεις από κόκκινο γρανίτη. 

Περιλαμβάνει γραφεία-καταστήματα και 6 υπόγεια, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως 
ως σταθμός αυτοκινήτων. 

 Προτεινόμενες εργασίες 
Ο νέος ιδιοκτήτης (NOVAL ΑΒΤΕΕ) προτίθεται να αποπερατώσει το έργο με τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις για τη χρήση που προορίζεται, δηλαδή γραφεία με 
καταστήματα στα ισόγεια (από τις πλευρές της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λ. 
Ριανκούρ) και χώρους στάθμευσης κατά κύριο λόγο στα υπόγεια. Με βάση τη σχετική 
τεχνική έκθεση και τη βεβαίωση του Μηχανικού, υπάρχουν μικρές τροποποιήσεις στον 
φέροντα οργανισμό που δεν επαυξάνουν όμως το κτίσμα σε κάλυψη, δόμηση και όγκο, 
πέραν μικρών αποκλίσεων. Σημειώνεται ότι το κτίριο επιδιώκει με τις προτεινόμενες 
παρεμβάσεις να αποκτήσει υψηλή επίδοση περιβαλλοντικής πιστοποίησης 
στοχεύοντας σε LEED Gold ή Platinum. 

Η συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση ανέρχεται σε 38.651,91 μ2 εκ των οποίων τα 
21.723,31 μ2 αφορούν τα 6 υπόγεια. Η συνολική επιφάνεια των καταστημάτων είναι 
1.530,00 μ2, ενώ των γραφείων 13.832,00 μ2. Τέλος οι φυτεύσιμοι χώροι 
(ημιυπαίθριων και δωμάτων) ανέρχονται σε 1.569,29 μ2. Τα πραγματοποιούμενα 
μεγέθη συγκεντρωτικά είναι: 

 

Εμβαδό οικοπέδου: 4.702,39 μ2 

Πραγματοποιούμενη κάλυψη: 2.820,03 μ2 

Πραγματοποιούμενη δόμηση: 16.928,60 μ2 

Πραγματοποιούμενη δόμηση υπογείων: 21.723,31 μ2 

Πραγματοποιούμενη επιφάνεια εξωστών και ημιυπαίθριων 
χώρων: 

5.004,29 μ2 

Πραγματοποιούμενη επιφάνεια φύτευσης στον ακάλυπτο: 940,48 μ2 

Πραγματοποιούμενη επιφάνεια φύτευσης στα δώματα: 628,81 μ2 

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι: 
o Η βασική είσοδος για τα γραφεία να γίνεται ισόπεδα στο ισόγειο από την 

πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας. Εκατέρωθεν του χώρου της κύριας εισόδου 
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διατάσσονται, σύμφωνα με την πρόταση, δύο καταστήματα με ανεξάρτητες 
εισόδους προς τη Λεωφ. Κηφισίας κάτω από τις δύο πτέρυγες των 
γραφείων. 

o Η δευτερεύουσα είσοδος από την οδό Λ. Ριανκούρ είναι πολύ σημαντική 
διότι είναι πλησίον του Μετρό. Πλέον προτείνεται η πρόσβαση αυτή να 
γίνεται στον πρώτο όροφο. Κάνοντας κατάλληλες προσαρμογές στις 
στάθμες των πλακών προς την οδό Λ. Ριανκούρ του πρώτου και δεύτερου 
ορόφου, με τη νέα πρόταση οι όροφοι αυτοί γίνονται ενιαίοι και πιο 
λειτουργικοί χωρίς κλιμακώσεις και υποστηρίζουν την πρόσβαση ΑμεΑ 
από την οδό Λ. Ριανκούρ. 

o Η κεντρική είσοδος από τη Λεωφ. Κηφισίας στη στάθμη +1,15 αποτελείται 
από δύο πυρήνες ανελκυστήρων σε κάθε πτέρυγα. Ενδιάμεσα προτείνεται 
η συμπλήρωση του κενού με μεταλλική σύμμεικτη κατασκευή με 
κλιμακοστάσιο κεντρικά. 

o Στον πρώτο όροφο (στάθμη +5,20) διαμορφώνεται επίσης χώρος εισόδου 
με κεντρικό πυρήνα ανελκυστήρων και κλιμακοστασίου, συνεπίπεδος προς 
την οδό Λ. Ριανκούρ. 

o Οι όροφοι από τον δεύτερο έως τον έκτο είναι τυπικοί με μικρές διαφορές 
(ο έκτος είναι λίγο μικρότερος σε επιφάνεια λόγω ιδεατού στερεού). Στη 
στάθμη του δεύτερου ορόφου (+8,90) υπάρχει ενδιάμεσα των πτερύγων 
πλάκα από beton, ώστε να διαμορφώνει κεντρικά χώρο κυκλοφορίας μέσω 
των ανελκυστήρων και του κλιμακοστασίου προς τους χώρους των 
γραφείων που βρίσκονται στις δύο πτέρυγες εκατέρωθεν (βόρεια και 
νότια). Από τον τρίτο όροφο (στάθμη +15,33) και άνω προς τους 
υπόλοιπους ορόφους συμπληρώνεται το κενό μεταξύ των ανελκυστήρων 
με μεταλλική σύμμεικτη κατασκευή, ώστε επεκτεινόμενο να δημιουργεί 
ενιαίο κτηριακό σύνολο. Επιπλέον στον πρώτο όροφο καλύπτονται οι 
ημιυπαίθριοι χώροι - στοές, οι οποίες είχαν προβλεφθεί στο μέσον του 
κτηρίου προς τις πλευρικές οδούς. 

o Έως τον πέμπτο όροφο η διαμόρφωση είναι τυπική. Στον έκτο όροφο 
γίνεται προσθήκη κατ' επέκταση ανατολικά της νότιας πτέρυγας έως το 
όριο που επιτρέπεται από το ιδεατό στερεό. 

o Στον όγδοο όροφο γίνεται τριγωνική προσθήκη στη βόρεια πτέρυγα για 
λειτουργικούς λόγους που εντάσσεται στο ιδεατό στερεό. 

o Στις εσοχές του έβδομου και όγδοου ορόφου προτείνονται κατασκευές 
φυτεμένων δωμάτων με πάχος φύτευσης 40 εκ. Με τον τρόπο αυτό, 
καλύπτεται η δυσκολία ικανοποίησης της φύτευσης των 2/3 του ακάλυπτου 
χώρου, σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παρ. 2 του αρ. 17 του ΝΟΚ. 

o Κατά τα λοιπά, στα δώματα των δύο πτερύγων τοποθετούνται κλιματιστικά 
μηχανήματα με μονάδες VRV, πάνελ επιπέδων ηλιακών συλλεκτών, αντλία 
θερμότητας, ψύκτες και λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις. 

 Όψεις - Υλικά 
Προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 
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o Η αντικατάσταση των επενδύσεων από κόκκινο γρανίτη με όμοια φύλλα 
αλουμινίου στα εξωτερικά κλιμακοστάσια και όπου έχει τοποθετηθεί στις 
μακριές εξωτερικές όψεις (βόρεια και νότια). Εσωτερικά όπου επεκτείνεται 
το περίγραμμα αποξηλώνονται οι επενδύσεις. 

o Επίσης προτείνεται η αντικατάσταση όλων των υαλοπετασμάτων λόγω 
ΚΕΝΑΚ και γιατί οι υαλοπίνακες οι παλαιότεροι μπορεί να μην ταιριάζουν 
απόλυτα ως απόχρωση με τους υφιστάμενους, αλλά και γιατί οι στατικές 
ενισχύσεις των φερόντων στοιχείων δεν μπορούν να γίνουν με ευχέρεια 
διατηρώντας τα υφιστάμενα υαλοπετάσματα. Στα νέα υαλοπετάσματα 
προτείνεται το τυφλό τμήμα να είναι παντού υαλοπίνακας με αμμοβολή με 
θερμομόνωση από πίσω όπως ήταν σε κάποιες από τις εσωτερικές όψεις 
του κτηρίου. 

o Προκειμένου να γίνει πιο έντονη η αντίθεση των οριζόντιων στοιχείων με το 
κέλυφος, προτείνεται η επένδυση τμήματος των σχαρών με λευκά φύλλα 
αλουμινίου σαν πτερύγια. Στο μεσαίο τμήμα των μακρών όψεων θα 
διατηρείται ορατό το τμήμα της εσχάρας που είναι απαραίτητο για τη 
συντήρηση. Στα υπόλοιπα τμήματα που στεγάζουν και τις βιτρίνες των 
καταστημάτων του ισογείου και α' ορόφου προτείνεται να καλυφθούν 
πλήρως και οι εσχάρες. Στα τμήματα αυτά και ιδιαίτερα στις στενές όψεις 
προς τη Λεωφ. Κηφισίας και την οδό Λ. Ριανκούρ προτείνεται η ένταξη 
μικρού βάθους ζαρντινιερών. Πράσινο προτείνεται να καλύψει σε 
κατακόρυφη διάταξη και τις ενδιάμεσες όψεις από φύλλα γκρι αλουμινίου 
και μπροστά από τα εξωτερικά κλιμακοστάσια κινδύνου. Προτείνεται να 
μπουν διάτρητες σιδηροκατασκευές προκειμένου να καλυφθούν με 
αναρριχητικά φυτά σε όλο το ύψος. Τέτοια διάτρητα στοιχεία με 
αναρριχητικά φυτά προβλέπονται να καλύψουν και τα κλιματιστικά 
μηχανήματα & Η/Μ εγκαταστάσεις του δώματος στον 8ο όροφο. Στον 9ο 
όροφο τα μηχανήματα είναι μικρότερα και δεν θ' απαιτηθεί επιπλέον 
αισθητική κάλυψη πέραν του στηθαίου. 

o Έτσι, το κτήριο πλέον, μαζί με τα φυτεμένα δώματα, στοχεύει στο να 
αποκτήσει έναν νέο πράσινο χαρακτήρα που συνδυάζεται και με τη 
γενικότερη περιβαλλοντική συμπεριφορά που, όπως προαναφέρθηκε, 
στοχεύει σε υψηλή διάκριση (gold ή platinum). Για λόγους συντήρησης με 
χαλύβδινες κατασκευές καλύπτονται και όσες πλευρές όπου κάτι τέτοιο δεν 
προβλεπόταν (π.χ. η βόρεια εσωτερική πλευρά της νότιας πτέρυγας). 

o Προς την πλευρά της οδού Λ. Ριανκούρ προτείνεται να γίνουν κάποιες 
γεφυρώσεις στους ορόφους εναλλάξ με κάποιους μεγάλους προβόλους με 
τρόπο ώστε τα γραφεία να αποκτήσουν και ελεύθερους χώρους στους 
υπόλοιπους ορόφους εκτός του ρετιρέ. Αυτές οι γεφυρώσεις συνδέουν 
αισθητικά τις δύο πτέρυγες. Στο πίσω μέρος, προς το εσωτερικό, 
δημιουργείται ανοιχτό αίθριο. Αυτές οι στεγάσεις-γεφυρώσεις δίνουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιηθεί ο ακάλυπτος χώρος και από τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του κτηρίου που προβλέπονται να 
εγκατασταθούν και στον α' όροφο προς την οδό Λ. Ριανκούρ. 
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o Στους τελευταίους ορόφους (7ο & 8ο) προτείνονται πέργκολες με φύλλα 
αλουμινίου σε όμοια λευκή απόχρωση. Διαμορφώνονται και εδώ 
περιμετρικά πτερύγια που λειτουργούν και ως αισθητική στέψη του 
κτηρίου. Εδράζονται σε συστοιχίες κυκλικών υποστυλωμάτων. Ανάμεσα 
από τα πτερύγια και εκεί που προβλέπονται βεράντες και φυτεμένα δώματα 
θα υπάρχουν και ενδιάμεσα δοκίδες σκίασης. 

Η είσοδος-έξοδος του σταθμού αυτοκινήτων διατηρείται στη στάθμη του ισογείου για 
τον οποίο η επιχείρηση έχει εφοδιαστεί με την υπ. αρ’ 15465/21-12-2017 σύμφωνη 
γνώμη από την Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών/Περιφέρεια Αττικής επι 
της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων. Στους χώρους της στάθμης (0) και των δύο 
πρώτων υπογείων διαμορφώνεται ο σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 
δυναμικότητας 120 θέσεων στάθμευσης. Στα υπόλοιπα τέσσερα υπόγεια 
διαμορφώνονται οι χώροι στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης συνολικής δυναμικότητας 344 
θέσεων. Συνολικά η χωρητικότητα του σταθμού είναι 464 θέσεις εκ των οποίων οι 30 
θέσεις προβλέπονται για ΑΜΕΑ. 

Από τους υπολογισμούς της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων, διαπιστώθηκε ότι 
όλες οι προσβάσεις των άμεσα επηρεαζόμενων σηματοδοτούμενων κόμβων 
λειτουργούν στην ίδια στάθμη εξυπηρέτησης (level of service) πριν και μετά τη 
λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων του κτιρίου γραφείων-καταστημάτων επί των 
οδών Λ. Κηφισίας, Πάγκα, Λουίζης Ριανκούρ και Λασκαρίδου στην Αθήνα. 

Οι μέσες καθυστερήσεις θα είναι λίγο αυξημένες μετά τη λειτουργία του σταθμού, αλλά 
η αύξηση αυτή δεν είναι σημαντική. Αυτό συμβαίνει γιατί λόγω της κατάλληλης 
χωροθέτησης των εισόδων-εξόδων των χώρων στάθμευσης και λόγω του οδικού 
δικτύου που περιβάλλει το χώρο του υπό ανέγερση κτιρίου γραφείων-καταστημάτων 
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αρκετών εναλλακτικών διαδρομών για την άφιξη και 
αναχώρηση των οχημάτων προς και από το σταθμό αυτοκινήτων του κτιρίου, με 
αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα μόνο κάποιος συγκεκριμένος κόμβος ή 
κάποια οδός. 

Το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων του κτιρίου συλλέγει τα όμβρια ύδατα των 
δωμάτων μέσω κατάλληλων διατάξεων τα οδηγεί στους ακόλουθους αποδέκτες : 

o δεξαμενή άρδευσης χωρητικότητας 292κ.μ στο επίπεδο -1 

o υδροφόρο ορίζοντα μέσω περιβάλλοντος χώρου 

o στο ρείθρο του πεζοδρομίου σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων 

Τα όμβρια από το τον περιβάλλοντα χώρο και τα δώματα οδηγούνται μέσω σχαρών, 
στην δεξαμενή ομβρίων 250m3 η οποία χωροθετείται στο πρώτο υπόγειο (-1). 

Προβλέπονται τα κάτωθι πυροσβεστικά συστήματα με νερό για την κατάσβεση της 
πυρκαγιάς σε διάφορους χώρους του κτιρίου: 

o Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικές φωλιές) 

o Αυτόματο σύστημα καταιονιστήρων (SPRINKLERS) 

o Στόμια σύνδεσης πυροσβεστικών οχημάτων 

 Για τον Κλιματισμό και Θέρμανση των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου και των 
μισθίων προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού αντλιών θερμότητας 
αέρα - αέρα μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου με σύστημα ανάκτησης θερμότητας 
(VRF heat recovery). Ο αερισμός των μισθίων χώρων θα γίνεται μέσω μονάδων 
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αερισμού τύπου HVR και δίκτυα αεραγωγών και στομίων. Ο Αερισμός των 
κοινόχρηστων χώρων γίνεται μέσω κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. Στους τυφλούς 
χώρους, στις αποθήκες, στα W.C. και γενικά στους βοηθητικούς χώρους του κτιρίου 
προβλέπεται μηχανικός εξαερισμός. 

 Φάση κατασκευής 
Το κτίριο είναι κατασκευασμένο, οι υπολειπόμενες εργασίες που αναφέρθηκαν 
παραπάνω δεν απαιτούν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις κατασκευής (πχ, 
αποθεσιοθαλάμο, εργοτάξιο κλπ) ούτε αδρανή υλικά. 

Οι ποσότητες υγρών και στερεών αποβλήτων θα είναι πολύ μικρές καθώς πρόκειται για 
αποπεράτωση κατασκευασμένου έργου με μικρές επιπλέον παρεμβάσεις. Σε κάθε 
περίπτωση τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα δεν θα πρέπει να καταλήγουν στο 
αποχετευτικό δίκτυο. Θα συλλέγονται σε δοχεία και θα απομακρύνονται από 
πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης. Επίσης τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα θα 
πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς φορείς διαχείρισης, με τους οποίους θα είναι 
συμβεβλημένη η εταιρεία κατασκευής. 

Οι εργασίες αποπεράτωσης δεν απαιτούν χωματουργικές ή άλλες εργασίες από τις 
οποίες προκύπτει εκπομπή σκόνης. Επίσης δεν αναμένεται να υπάρξουν οχλήσεις ή 
υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου κατά την κατασκευή. 

 Φάση Λειτουργίας 
o Προγραμματικά μεγέθη λειτουργίας έργου 

Με βάση τον κτιριοδομικό κανονισμό προκύπτουν 1300 εργαζόμενοι στα γραφεία και 
220 εργαζόμενοι στα καταστήματα. Οι χρήστες του κτιρίου (πελάτες καταστημάτων, 
γυμναστήριο, κλπ.) εκτιμώνται σε 1.500 άτομα/ημέρα. 

Σύμφωνα με την ΜΚΕ ο καθοριστικός φόρτος εισόδου/εξόδου υπολογίζεται: 

464 Χ 0,60 = 279 οχήματα στην ώρα αιχμής 

o Εισροές υλικών ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου 
Οι ανάγκες υδροδότησης των κτηρίου κατά την φάση της λειτουργίας για τις 
εγκαταστάσεις υγιεινής, την υδροδότηση των καταστημάτων γραφείων κλπ, θα 
καλυφθούν από το υπάρχον δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Οι απαιτήσεις σε νερό κατά τη 
λειτουργία εκτιμώνται σε 15,1 μ3/ημέρα αιχμής για τα γραφεία και καταστήματα. Νερό 
θα απαιτηθεί για την πισίνα, την άρδευση και το δίκτυο πυρόσβεσης. Η συνολική ετήσια 
κατανάλωση σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη ανέρχεται σε 6.000 μ3. 

Σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 
2.500.000KWh. 

o Υγρά και στερεά απόβλητα 
Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία του γραφείου και των 
καταστημάτων είναι αστικής φύσεως. Όπως προβλέπεται στην Η/Μ μελέτη, όλα τα 
ακάθαρτα της ανωδομής του κτιρίου θα οδηγούνται με βαρύτητα προς το δίκτυο της 
ΕΥΔΑΠ. Το ημερήσιο φορτίο εκτιμάται σε 10 μ3/ημέρα. 

Τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, έχουν δύο 
ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

Α) με ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιακών απορριμμάτων με πολύ υψηλό 
ποσοστό σε χαρτί, και μικρότερο ποσοστό υπολειμμάτων τροφίμων, 
πλαστικό και αλουμίνιο (εμφιαλωμένο νερό και αναψυκτικά). 
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Β) ποιοτικά χαρακτηριστικά βιοτεχνικών απορριμμάτων με υψηλό ποσοστό σε 
πλαστικό και χαρτί (συσκευασίες προϊόντων πώλησης). 

Ο μέγιστος αναμενόμενος όγκος απορριμμάτων σε χαρτί θα είναι: 
Όγκος απορριμμάτων χαρτιού = 3020ατ x 0,3 kg/ατ/ημέρα = 906kg = 
1,13 m3/ημέρα 

Όγκος απορριμμάτων (πλαστικών αλουμινίων κλπ)= 3020ατ x 0,3 kg/ατ/ημέρα 
= 906kg = 5,03m3/ημέρα 

Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται σε ξεχωριστούς κάδους: Χαρτί, Απορρίμματα 
«μπλε κάδων» (αλουμίνιο, πλαστικό κλπ) , Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας. 
Τέλος, ποσότητες απορριμμάτων (Β) δεν δύναται να εκτιμηθούν κατά την παρούσα 
φάση, και θα πρέπει να συλλέγονται σε ξεχωριστό κάδο συσκευασιών με συμπίεση. 

Εκτός από τα οικιακής φύσεως απορρίμματα, θα παράγονται σε πολύ μικρές 
ποσότητες επικίνδυνα και τοξικά απορρίμματα (συσκευασίες χρωμάτων, μπαταρίες, 
ηλεκτρονικό υλικό, κλπ.). Η συλλογή τους θα γίνεται ανάλογα με το είδος σε 
ξεχωριστούς κάδους τοποθετημένους σε ειδικούς χώρους ανά γραφείο (επιχείρηση). 
Για τη διαχείρισή τους θα συναφθεί σύμβαση με την αντίστοιχη εξουσιοδοτημένη 
εταιρία. 

 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 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.Δ. 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)] 

- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/28.03.06), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 

- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Π.Δ. 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: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
1. Πριν την έναρξη των εργασιών αποπεράτωσης του έργου να χορηγηθούν όλες 

οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη 
νομοθεσία.  

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

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

4. Κατά την αποπεράτωση του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, 
όπως κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, 
απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων 
περιοχών, κ.λπ. 

5. Για τον περιορισμό της σκόνης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 
(καλυμμένα φορτηγά, διαβροχές, κ.λπ.). 

6. Απαιτείται προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών τυχών 
καθαιρέσεων και υλικών που θα απομακρυνθούν από το έργου. Τα παραπάνω 
υλικά να διατίθενται ανάλογα με την φύση του είτε για ανακύκλωση είτε προς 
αποκατάσταση χώρων λατομείων ή σε νόμιμους χώρους διάθεσής τους. 
Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας. 

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

8. Η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές της ΥΑ 28342/2447 (4 
grCO/kwh, 1,1 grVOC/kwh, 7 grNOx/kwh, 0,15 gr σωματιδίων/kwh) που αφορά 
μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από 
κινητήρες Diesel προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (εναρμονισμένη με 
ΦΕΚ 536/25.08.1992), όπως ισχύουν. 

9. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου, σε 
συνεννόηση με το Δήμο. 

10. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την αποπεράτωση του έργου και να 
υπάρχουν ειδικά άτομα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όποτε απαιτείται. 

11. Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα μέτωπα εργασίας και στους χώρους από όπου 
διέρχονται κατασκευαστικά μηχανήματα. 

12. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω 
και γύρω από το χώρο του κτιρίου. 

13. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 
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14. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 
καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 

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

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

17. Κατά την διάρκεια των εργασιών αποπεράτωσης πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
μετάδοσής. 

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

19. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 
20. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των 

λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων να γίνονται σε αδειοδοτημένα 
συνεργεία. 

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

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

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

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

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
25. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού στους χώρους 

εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με 
τη Νομοθεσία. 

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

27. 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.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

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

29. 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. 

30. 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.  

31. 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. 

32. Να γίνει χρήση ψυκτικών μέσων με μειωμένο δείκτη επιβάρυνσης του όζοντος. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
33. 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)). 

34. 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». 

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

36. 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. 
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37. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, παλαιός εξοπλισμός κλπ, να διαχειρίζονται από 
αδειοδοτημένους φορείς προς ανακύκλωση. 

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
39. 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.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας 
τα σχετικά παραστατικά. 

40. Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια που 
θέτονται από την ΕΥΔΑΠ.  

41. Να γίνεται συλλογή των όμβριων υδάτων για χρήση άρδευσης και επί τόπου 
συγκράτηση στις φυτεμένες επιφάνειες μη επιβαρύνοντας το δημόσιο δίκτυο 
αποχέτευσης. 

42. Στην αποστράγγιση δαπέδων χώρων στάθμευσης να κατασκευαστούν 
βενζινοσυλλέκτες πριν την τελική διάθεση, ενώ πριν την τελική διάθεση των 
λυμάτων των εστιατορίων να παρεμβάλλονται λιποσυλλέκτες. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
43. Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση (ανά εξάμηνο) των συστημάτων 

κλιματισμού, εξαερισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και να 
λαμβάνεται φύλλο συντήρησης. 

44. Η επιχείρηση οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας για το σταθμό 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης δυναμικότητας 120 θέσεων στάθμευσης στους 
χώρους της στάθμης (0) και των δύο πρώτων υπογείων. 

45. 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. 

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

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

48. 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). 

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

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

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

52. 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. 

53. Να γίνει εγκατάσταση πράσινου δώματος και χρήση ψυχρών υλικών με σκοπό 
την άμβλυνση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. 

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

55. Για την αποφυγή σπατάλης νερού από το κοινό και τους εργαζόμενους κατά τη 
λειτουργία, να εφαρμοστεί σύστημα διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει 
μέτρα/οδηγίες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης. Ένα τέτοιο σχέδιο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Τοποθέτηση πινακίδων σύστασης για την αποφυγή σπατάλης 
 Ενημερωτικά φυλλάδια που θα περιλαμβάνουν και άλλες οδηγίες για την 

προστασία του περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια κλπ. 
 Τακτικός έλεγχος, του δικτύου για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών 
 Εκπαίδευση του προσωπικού. 

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

Η Δ/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) του έργου: 

«Αποπεράτωση κατασκευής υφιστάμενου εννιαώροφου κτιρίου γραφείων – 
καταστημάτων και σταθμού αυτοκινήτων επί των οδών Λ. Κηφισίας, Πάγκα, Λουίζης 
Ριανκούρ και Λασκαρίδου στο Δήμο Αθηναίων», σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/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.Δ. 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)  
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- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 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)] 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/28.03.06), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)] 

- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Π.Δ. 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: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
1. Πριν την έναρξη των εργασιών αποπεράτωσης του έργου να χορηγηθούν όλες οι 

προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη 
νομοθεσία.  

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

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

4. Κατά την αποπεράτωση του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, 
όπως κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, 
απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων 
περιοχών, κ.λπ. 

5. Για τον περιορισμό της σκόνης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 
(καλυμμένα φορτηγά, διαβροχές, κ.λπ.). 

6. Απαιτείται προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών τυχών 
καθαιρέσεων και υλικών που θα απομακρυνθούν από το έργο. Τα παραπάνω 
υλικά να διατίθενται ανάλογα με την φύση του είτε για ανακύκλωση είτε προς 
αποκατάσταση χώρων λατομείων ή σε νόμιμους χώρους διάθεσής τους. 
Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας. 

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

8. Η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές της ΥΑ 28342/2447 (4 
grCO/kwh, 1,1 grVOC/kwh, 7 grNOx/kwh, 0,15 gr σωματιδίων/kwh) που αφορά 
μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από 
κινητήρες Diesel προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση 
με την Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (εναρμονισμένη με ΦΕΚ 
536/25.08.1992), όπως ισχύουν. 

9. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου, σε 
συνεννόηση με το Δήμο. 

10. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την αποπεράτωση του έργου και να 
υπάρχουν ειδικά άτομα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όποτε απαιτείται. 

11. Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα μέτωπα εργασίας και στους χώρους από όπου 
διέρχονται κατασκευαστικά μηχανήματα. 

12. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω 
και γύρω από το χώρο του κτιρίου. 

13. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 
14. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 

καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 
15. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα να συλλέγονται και να 

απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και να διατίθενται μέσω 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 
116/04 [(ΦΕΚ 81/05-03-04), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)]. 

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

17. Κατά την διάρκεια των εργασιών αποπεράτωσης πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
μετάδοσής. 

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

19. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 
20. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των 

λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων να γίνονται σε αδειοδοτημένα 
συνεργεία. 
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21. Για την διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 
χρησιμοποιηθούν προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των 
εργασιών.  

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

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

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

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
25. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού στους χώρους 

εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με 
τη Νομοθεσία. 

26. 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.Δ. 
1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

27. 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.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

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

29. 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. 

30. 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.  
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31. 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. 

32. Να γίνει χρήση ψυκτικών μέσων με μειωμένο δείκτη επιβάρυνσης του όζοντος. 
 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
33. 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)). 

34. 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». 

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

36. 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. 

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

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

 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
39. 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.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

40. Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια που 
θέτονται από την ΕΥΔΑΠ.  
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41. Να γίνεται συλλογή των όμβριων υδάτων για χρήση άρδευσης και επί τόπου 
συγκράτηση στις φυτεμένες επιφάνειες μη επιβαρύνοντας το δημόσιο δίκτυο 
αποχέτευσης. 

42. Στην αποστράγγιση δαπέδων χώρων στάθμευσης να κατασκευαστούν 
βενζινοσυλλέκτες πριν την τελική διάθεση, ενώ πριν την τελική διάθεση των 
λυμάτων των εστιατορίων να παρεμβάλλονται λιποσυλλέκτες. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
43. Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση (ανά εξάμηνο) των συστημάτων 

κλιματισμού, εξαερισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και να λαμβάνεται 
φύλλο συντήρησης. 

44. Η επιχείρηση οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας για το σταθμό 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης δυναμικότητας 120 θέσεων στάθμευσης στους 
χώρους της στάθμης (0) και των δύο πρώτων υπογείων. 

45. Να 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. 

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

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

48. 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). 

49. 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, κ.λπ.). 

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

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

52. 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, κ.λπ. 

53. Να γίνει εγκατάσταση πράσινου δώματος και χρήση ψυχρών υλικών με σκοπό 
την άμβλυνση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. 

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

55. Για την αποφυγή σπατάλης νερού από το κοινό και τους εργαζόμενους κατά τη 
λειτουργία, να εφαρμοστεί σύστημα διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει 
μέτρα/οδηγίες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης. Ένα τέτοιο σχέδιο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει: 
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 Τοποθέτηση πινακίδων σύστασης για την αποφυγή σπατάλης 
 Ενημερωτικά φυλλάδια που θα περιλαμβάνουν και άλλες οδηγίες για την 

προστασία του περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια κλπ. 
 Τακτικός έλεγχος, του δικτύου για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών 
 Εκπαίδευση του προσωπικού. 

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

 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 
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