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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 27η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 232/2018 

Σήμερα 06/9/2018 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. 167052/31-8-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
31-8-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 3ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
«Κτίριο Υπεραγοράς και Εμπορικού Καταστήματος επί της οδού Λαζαράκη 59 του 
Δήμου Γλυφάδας. 

 
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. Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης),  Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, 
Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά 
Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά 
Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς 
Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Γάκης Αντώνιος, 
Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δημάκος Δημήτριος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
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 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 92613/18/31-7-2018 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 
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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 
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 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΄ 91/25.04.2002) [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.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64/Α/2004) «Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 98012/2001/1996 
“Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων 
ορυκτελαίων”. 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. 



 4 

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 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». 

11. 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)]. 

12. 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)]. 

13. 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)]. 

14. 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)]. 

15. 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)]. 

16. 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)]. 

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

18. 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)]. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
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19. 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» 

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

21. Την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β/2016) «Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες 
διατάξεις». 

22. 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. Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 
801Β/1974) και Υ.Α. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 

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

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

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

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

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. 34011/2101/2018 έγγραφο με θέμα «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου: “Κτίριο Υπεραγοράς και Εμπορικού Καταστήματος επί 
της οδού Λαζαράκη 59 του Δήμου Γλυφάδας”» από το Τμήμα Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση 
Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 103342/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” 
από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού / Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/10815/293/φ15/2006 με θέμα «Κυκλοφοριακή σύνδεση 
υπογείου και εν μέρει υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 
δυναμικότητας (127) θέσεων στάθμευσης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, επί της οδού 
Λαζαράκη 59, Ο.Τ.37 του Δήμου Γλυφάδας» από το Τμήμα ζ/στ / Δ/νση 
Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) / Γεν. Δ/νση Συγκ. Έργων / Γεν. Γραμ. 
Δημ. Έργων / ΥΠΕΧΩΔΕ. 

31. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3555/Φ.701.23/2013 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας, από το Η Γραφείο Πυρασφάλειας / Διοίκηση Π.Υ. Αθηνών / 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη. 

32. Το υπ’ αρ. πρωτ. 50289/2018 έγγραφο σχετικά με την σύνδεση του ακινήτου με 
το δίκτυο ακαθάρτων, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Γλυφάδας. 
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33. Το υπ’ αρ. πρωτ. 48635/2018 έγγραφο σχετικά με την αποκομιδή 
απορριμμάτων, από την Δ/νση Καθαριότητας Κίνησης & Προστασίας 
Περιβάλλοντος / Δήμος Γλυφάδας. 

34. Την υπ’ αρ. 04/07 Άδεια Οικοδομής (νέο κτίριο υπεραγοράς και εμπορικού 
καταστήματος), από την Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Γλυφάδας. 

35. Την με α/α 2889017 της 26/03/2015 υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Κτίριο Υπεραγοράς και Εμπορικού 
Καταστήματος επί της οδού Λαζαράκη 59 του Δήμου Γλυφάδας”, 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: 
GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 
 
Συντάκτης μελέτης: 
ENCON - Δ. ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το υπό μελέτη έργο αφορά σε υφιστάμενο κτίριο, επί της οδού Λαζαράκη 59 στο 
κέντρο της Γλυφάδας, το οποίο έχει χτιστεί ως κτίριο Υπεραγοράς και Εμπορικού 
Καταστήματος, βάσει της υπ’ αριθ. 40/2007 οικοδομικής άδειας της Πολεοδομίας 
Γλυφάδας, η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθ. 420/2007 για προσθήκη 
κυλιόμενων κλιμάκων και τροποποίηση αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ μελετών.  
Πρόκειται για τριώροφο κτίριο με δυο υπόγεια, συνολικής εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας 
7.560,56μ2. Το κτίριο στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο χρησιμοποιείται από την 
υπεραγορά «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» και στον δεύτερο όροφο από το γυμναστήριο 
«URBAN ARENA». 
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Το παρόν έργο, βάσει της Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) «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», κατατάσσεται στην Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και 
έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και συγκεκριμένα 
στον α/α 23 «Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super 
markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)».  
Βάσει της ανωτέρω Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) η συνολική δόμηση (Ε) 
περιλαμβάνει πέραν των κύριων λειτουργικών χώρων και όλους τους βοηθητικούς 
χώρους. Έτσι, επειδή το έργο έχει εμβαδόν συνολικής δόμησης 7.560,56μ2 (≥ 5.000), 
κατατάσσεται στην Κατηγορία Α2. 
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 
Η θέση του μελετώμενου κτιρίου υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Γλυφάδας, 
Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.  
Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται επί της οδού Λαζαράκη 59, στο Ο.Τ. 37, που περικλείεται 
από τις οδούς Λαζαράκη, Φοίβης, Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά και Πανδώρας.  
Η θέση του έργου δίνεται (κεντροβαρικά) από τις συντεταγμένες: 

χ= 478190, ψ= 4189870 (ΕΓΣΑ ‘87) 
 

 
 

Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή έργου 
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Εικόνα 2: Περιοχή έργου 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

➢ Περιγραφή κτιριακής εγκατάστασης 

Κτιριακή εγκατάσταση βάσει της υπ’ αρ. 420/2007 οικοδομικής άδειας 
Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 2.932,92μ2. Κατασκευάστηκε βάσει της υπ’ 
αριθ. 40/2007 οικοδομικής άδειας , η οποία αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
420/2007 και περιλαμβάνει δύο υπόγεια, ισόγειο, Α και Β όροφο και δώμα, ενώ 
υπάρχει και διαμορφωμένος περιβάλλοντας χώρος. 
Αναλυτικά, στην οικοδομική άδεια του κτιρίου περιλαμβάνονταν τα εξής : 

• Υπόγειο Β’, εμβαδού 2.345,51μ2, ως χώρος στάθμευσης οχημάτων 69 θέσεων. 

• Υπόγειο Α’, εμβαδού 2.123,43μ2, ως χώρος στάθμευσης οχημάτων 52 θέσεων 
και 255,40μ2 ως χώρος αποθηκών της υπεραγοράς & ημιυπαίθριος χώρος. 

• Ισόγειο 910,32μ2, με χρήση υπεραγορά. 

• Πρώτος (Α) όροφος 843,55μ2, με χρήση υπεραγορά. 

• Δεύτερος (Β) όροφος 587,05μ2, με χρήση εμπορικό κατάστημα και 220,94μ2 
ημιυπαίθριοι χώροι. 

Τέλος, στο ισόγειο προβλεπόταν περιβάλλοντας χώρος με φυτεύσεις και 8 υπαίθριες 
θέσεις στάθμευσης. 

Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α’) 
Μεταγενέστερα πραγματοποιήθηκαν κάποιες αλλαγές στο κτίριο οι οποίες ρυθμίστηκαν 
βάσει των διατάξεων του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α’), όπως αναφέρονται αναλυτικά 
στη συνέχεια (σύμφωνα με τη Δήλωση ένταξης του Ν.4178/2013): 

✓ Υπόγειο Β 
- Σε χώρο βοηθητικής χρήσης, μεταξύ του βόρειου κλιμακοστασίου και του φρεατίου 

του ανελκυστήρα εμπορευμάτων, τοποθετήθηκε ο λιποσυλλέκτης του ακινήτου. Από 
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τις 69 θέσεις στάθμευσης που προβλέπονταν στην οικοδομική άδεια, 
δημιουργήθηκαν οι 57. 
✓ Υπόγειο Α 

- Στο βορειοανατολικό τμήμα του υπογείου, χώρος ελιγμών και θέσεων στάθμευσης 
επιφάνειας 248,84μ2 έχει μετατραπεί σε χώρο ψυγείων και αποθηκών της 
υπεραγοράς. 

- Έχει γίνει αλλαγή χρήσης τμήματος των αποθηκών (38,96μ2) σε χώρο γραφείων 
της υπεραγοράς. 

- Έχει κατασκευαστεί wc του γυμναστηρίου επιφανείας 13,68μ2, καταργώντας μια 
θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ. 
Λόγω των παραπάνω, από τις 52 θέσεις στάθμευσης που προβλέπονταν στην 
οικοδομική άδεια, δημιουργήθηκαν οι 45. 
✓ Ισόγειο 

- Στο νότιο τμήμα του ισογείου και κάτω από τις κυλιόμενες σκάλες, ημιυπαίθριοι και 
κενοί χώροι επιφάνειας 37.24μ², έχουν μετατραπεί σε κύριους χώρους γραφείων 
και w.c. του γυμναστηρίου. 

- Έχει κατασκευαστεί αποθήκη (16,17μ²) κάτω από τις κυλιόμενες κλίμακες, σε 
συνέχεια των γραφείων. 

- Στην πρόσοψη του κτιρίου, ο χώρος κάτω από την μεταλλική πέργκολα, επιφανείας 
38,48μ² που οδηγεί στον δεύτερο όροφο, έχει κλειστεί και έχει μετατραπεί σε χώρο 
εισόδου προς το γυμναστήριο. 
✓ Β΄ όροφος 

- Όλος ο δεύτερος όροφος λειτουργεί ως γυμναστήριο. 
- Ο ημιυπαίθριος χώρος στην ανατολική όψη του κτιρίου επιφανείας 204,38μ² και το 

αίθριο επιφανείας 162,66μ², έχουν μετατραπεί σε χώρο γυμναστηρίου. 
- Ο εξώστης του Β ορόφου στο δυτικό τμήμα, επιφανείας 9,70μ², έχει μετατραπεί σε 

χώρο γυμναστηρίου. 
- Έχει κατασκευαστεί χώρος γυμναστηρίου επιφανείας 31,42μ², ο οποίος βρίσκεται 

πάνω από την σκάλα ανόδου. 
✓ Δώμα 

- Στο δώμα έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικές μονάδες πέραν των εγκεκριμένων στις 
μελέτες της Ο.Α. του κτηρίου. 

- Έχει τοποθετηθεί το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 
- Έχουν τοποθετηθεί δύο ηλιακοί θερμοσίφωνες. 
✓ Περιβάλλοντας χώρος και γενικές παραβάσεις 

- Έχει καταργηθεί τμήμα της υποχρεωτικής φύτευσης για την κατασκευή μεταλλικής 
πέργκολας και υπαίθριων θέσεων στάθμευσης. Έχουν δημιουργηθεί 16 θέσεις 
στάθμευσης, ενώ στην οικοδομική άδεια προβλέπονταν 8 θέσεις. 

- Έχει κατασκευαστεί μεταλλική πέργκολα στον νότιο ακάλυπτο του οικοπέδου, πάνω 
από την ράμπα καθόδου προς τα υπόγεια. 

➢ Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακής εγκατάστασης 

Χρήσεις κτιρίου 
Αναλυτικά, η υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

- Υπόγειο Β: Το υπόγειο Β, έχει εμβαδόν 2.345,51μ². Το υπόγειο χρησιμοποιείται ως 
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 57 θέσεων, που εξυπηρετούν την υπεραγορά, ενώ 
υπάρχει και ένας χώρος που έχει εγκατασταθεί λιποσυλλέκτης. 
- Υπόγειο Α: Το υπόγειο Α, έχει εμβαδόν 2.374,08μ², στο οποίο έχουν δημιουργηθεί 
45 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν το γυμναστήριο. Επιπλέον, 
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υπάρχουν χώροι συνολικού εμβαδού 306,23 μ² του υπογείου, που 
χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, ψυγεία, χώροι ενδιαίτησης εργαζομένων στο 
supermarket, w.c. και γραφεία του καταστήματος. 

- Ισόγειο: Το ισόγειο, το οποίο έχει εμβαδόν 1.002,21μ² αποτελεί το βασικό χώρο 
πώλησης του supermarket. Ένα τμήμα 76μ² χρησιμοποιείται ως είσοδος και 
γραφείο του γυμναστηρίου. 

- Α΄ όροφος: Ο πρώτος όροφος εμβαδού 843,55μ², χρησιμοποιείται ως χώρος 
πώλησης της υπεραγοράς, ενώ περιλαμβάνει και w.c. επισκεπτών. 

- Β΄ όροφος: Ο δεύτερος όροφος, ο οποίος έχει εμβαδόν 995,21μ², λειτουργεί ως 
γυμναστήριο. Περιλαμβάνει τον χώρο υποδοχής, την κεντρική αίθουσα, τρείς 
βοηθητικές αίθουσες, τα αποδυτήρια, τα w.c. ανδρών και γυναικών του 
γυμναστηρίου. 
Το κτίριο στο ισόγειο διαθέτει τρείς εισόδους, δύο στην δυτική πλευρά, μία για το 
ισόγειο και μία για τον Β όροφο, καθώς και άλλη μία στην βορειοανατολική πλευρά 
για παραλαβή εμπορευμάτων. Επίσης στην δυτική πλευρά ξεκινάει και η ράμπα 
καθόδου προς τα δύο υπόγεια επίπεδα στάθμευσης. 

➢ Μορφολογικά στοιχεία - σχεδιασμός κτιρίου  
Μορφολογικά το κτίριο αποτελείται από έναν όγκο, με απλές γραμμές και στοιχεία 
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Εξωτερικά είναι επιχρισμένο και καλυμμένο με πάνελ 
τύπου etalbond και η Ν.Δ. πρόσοψή του αποτελείται από υαλοπετάσματα αλουμινίου 
και μεταλλικά πλέγματα.  
Επισημαίνεται ότι κατά την αδειοδότηση του κτιρίου η αρχιτεκτονική μελέτη εγκρίθηκε 
από την πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε. της Πολεοδομίας Αργυρούπολης, με το υπ’ αρ. πρωτ. 
1/18/9-1-07 Πρακτικό.  
Το κτίριο έχει σχεδιαστεί βάσει μελέτης βιοκλιματικού σχεδιασμού, που εκπονήθηκε 
κατά την αδειοδότηση του. Η ορθή οργάνωση του κτιρίου με βάση το τοπικό κλίμα, 
αλλά και η σωστή διάταξη των δομικών στοιχείων και χρήση υλικών υψηλής θερμικής 
απόδοσης, είναι παράγοντες που συμβάλλουν σε βελτιωμένη θερμική συμπεριφορά 
του κτιρίου. Τα υλικά κατασκευής του κελύφους του κτιρίου επηρεάζουν σε σημαντικό 
βαθμό την αποθήκευση και διάχυση της θερμότητας. Συγκεκριμένα, έχει τοποθετηθεί 
θερμομόνωση με υλικό χαμηλού συντελεστή θερμοαγωγισμότητας στις εξωτερικές 
τοιχοποιίες και στα φέροντα στοιχεία, καθώς και κατάλληλα συστήματα υαλοστασίων.  
Επιπλέον, το κτίριο έχει τοποθετηθεί κατά μήκος του άξονα βορρά - νότου, πράγμα 
που συμβάλλει στον ηλιασμό του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο φυσικό 
δροσισμό με διαμπερή αερισμό. 

➢ Περιβάλλον χώρος  
Στο κτίριο υπάρχει περίφραξη βόρεια, νότια & ανατολικά προς τις όμορες ιδιοκτησίες, 
ενώ η πρόσβαση γίνεται μόνο από την οδό Λαζαράκη.  
Όσον αφορά στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, μπροστά στην είσοδο της 
υπεραγοράς υπάρχουν 16 θέσεις στάθμευσης. Επιπλέον, μπροστά στο κτίριο, 
υπάρχουν μικρές διαμορφωμένες φυτεμένες επιφάνειες.  
Στην βόρεια πλευρά του κτιρίου υπάρχει χώρος φορτοεκφόρτωσης προϊόντων για την 
υπεραγορά, ενώ στη νότια πλευρά του κτιρίου είναι η είσοδος για τον υπόγειο χώρο 
στάθμευσης. Τέλος, στην πίσω (ανατολική) πλευρά του κτιρίου υπάρχουν επιφάνεια 
πρασίνου. 
Οι φυτεμένες επιφάνειες στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου ποτίζονται με στάγδην 
άρδευση. 
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➢ Πρόσβαση στο κτίριο  
Το υπό μελέτη κτίριο είναι προσβάσιμο μόνο από την οδό Λαζαράκη. Στο πεζοδρόμιο, 
έμπροσθεν του κτιρίου, υπάρχουν πινακίδες της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος και του 
γυμναστηρίου, οι οποίες πληροφορούν το κοινό για την ύπαρξη των επιχειρήσεων, 
αλλά και για την ύπαρξη υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθμευσης.  
Μπροστά στην είσοδο της υπεραγοράς υπάρχουν 16 θέσεις στάθμευσης, ενώ στα 
υπόγεια Α και Β υπάρχουν συνολικά 102 θέσεις στάθμευσης. Στις εισόδους - εξόδους 
των χώρων στάθμευσης είναι τοποθετημένες πινακίδες, καθώς και επιπλέον φωτισμός 
προκειμένου να είναι ασφαλής η κίνηση οχημάτων και πεζών. 

➢ Η/Μ εγκαταστάσεις  
Όσον αφορά στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου, το ηλεκτροστάσιο και το 
μηχανοστάσιο είναι εγκατεστημένα στο υπόγεια Α, ενώ το μηχανοστάσιο 
ανελκυστήρων και το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης στον υπόγειο Β. Τα μηχανήματα 
κλιματισμού και αερισμού είναι κυρίως τοποθετημένα στο δώμα του κτιρίου.  
Το κτίριο εξυπηρετείται από ανελκυστήρες για το κοινό και έναν ανελκυστήρα φορτίων. 
Ενώ υπάρχουν και κυλιόμενες σκάλες που ενώνουν το ισόγειο με τον Α και Β όροφο. 

 
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)] 

- 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: 

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.Δ. 
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.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 
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4. Να γίνεται σωστή και τακτική συντήρηση του συστήματος εξαερισμού 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 των υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων να 
είναι τουλάχιστον 3 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες μέτρησης 
μονοξειδίου του άνθρακα. 

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

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

9. 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)]. 

10. 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». 

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 κατάψυξης στη θερμοκρασία των -20oC μέχρι να 
παραδοθούν σε 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 στερεά σύμμεικτα απόβλητα, να απομακρύνονται καθημερινά με ευθύνη του 
υπευθύνου της δραστηριότητας, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, από 
απορριμματοφόρο του Δήμου, για λόγους Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.  



 13 

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

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

17. 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. 

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

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

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

21. 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. 

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

23. 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.  

24. Τα απόβλητα που προέρχονται από την έκπλυση συσκευών κοπής κρέατος, 
τυριών και αλλαντικών να διέρχονται από φρεάτιο βορβοροσυλλέκτη & λιπο-
ελαιοσυλλογής, για την απομάκρυνση τυχόν παρασυρόμενων επιπλεόντων και 
καθιζανόντων ουσιών και στην συνέχεια να οδηγούνται στον αγωγό λυμάτων της 
ΕΥΔΑΠ. Τα συλλεγόμενα επιπλέοντα λίπη και τα καθιζάνοντα στερεά στο 
ανωτερω φρεάτιο, να απομακρύνονται περιοδικά από αδειοδοτημένο φορέα 
τηρώντας τα απαραίτητα παραστατικά. 

25. Στην αποστράγγιση των δαπέδων των χώρων στάθμευσης να κατασκευαστούν 
ελαιο-βενζινοσυλλέκτες πριν την τελική διάθεση. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

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

27. Θα εφαρμοστεί εκτεταμένο σύστημα σήμανσης για πεζούς και οχήματα στους 
υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παρ. 6 του Π.∆. 326/91. 
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28. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και 
των χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες 
κλπ) και υγιεινής. 

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

30. 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. 

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

32. 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). 

33. 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.). 

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

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

36. 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. 

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

38. 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: 

a. Τοποθέτηση πινακίδων σύστασης για την αποφυγή σπατάλης 

b. Ενημερωτικά φυλλάδια που θα περιλαμβάνουν και άλλες οδηγίες για την 
προστασία του περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια κλπ. 

c. Τακτικός έλεγχος, του δικτύου για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών 

d. Εκπαίδευση του προσωπικού. 

39. Συντήρηση και εμπλουτισμός της περιμετρικής δενδροφύτευεσης και των 
διαμορφωμένων χώρων πρασίνου με σκοπό 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. 

40. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
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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 κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
«Κτίριο Υπεραγοράς και Εμπορικού Καταστήματος επί της οδού Λαζαράκη 59 του 
Δήμου Γλυφάδας, 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)  
- 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)] 

- 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: 

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.Δ. 
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.Δ. 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 ώστε να 
αποφευχθεί η όχληση των περιοίκων. 
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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 των υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων να 
είναι τουλάχιστον 3 φορές την ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες μέτρησης 
μονοξειδίου του άνθρακα. 

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

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

9. 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)]. 

10. 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». 

11. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (κατεστραμμένα χαρτοκιβώτια 
συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο 
και 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 και 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 κατάψυξης στη θερμοκρασία των -20oC 

μέχρι να παραδοθούν σε 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 στερεά σύμμεικτα απόβλητα, να απομακρύνονται καθημερινά με ευθύνη του 
υπευθύνου της δραστηριότητας, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, από 
απορριμματοφόρο του Δήμου, για λόγους Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.  

15. Υιοθέτηση στεγνών μεθόδων καθαρισμού πριν το πλύσιμο με νερό. 
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16. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 

17. 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. 

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

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

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

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

21. 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. 

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

23. 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.  

24. Τα απόβλητα που προέρχονται από την έκπλυση συσκευών κοπής κρέατος, 
τυριών και αλλαντικών να διέρχονται από φρεάτιο βορβοροσυλλέκτη & λιπο-
ελαιοσυλλογής, για την απομάκρυνση τυχόν παρασυρόμενων επιπλεόντων και 
καθιζανόντων ουσιών και στην συνέχεια να οδηγούνται στον αγωγό λυμάτων της 
ΕΥΔΑΠ. Τα συλλεγόμενα επιπλέοντα λίπη και τα καθιζάνοντα στερεά στο 
ανωτερω φρεάτιο, να απομακρύνονται περιοδικά από αδειοδοτημένο φορέα 
τηρώντας τα απαραίτητα παραστατικά. 

25. Στην αποστράγγιση των δαπέδων των χώρων στάθμευσης να κατασκευαστούν 
ελαιο-βενζινοσυλλέκτες πριν την τελική διάθεση. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

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

27. Να εφαρμοστεί εκτεταμένο σύστημα σήμανσης για πεζούς και οχήματα στους 
υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παρ. 6 του Π.∆. 326/91. 
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28. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και 
των χώρων κοινής χρήσης (καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες 
κλπ) και υγιεινής. 

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

30. 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. 

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

32. 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). 

33. 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). 

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

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

36. 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. 

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

38. 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: 

a. Τοποθέτηση πινακίδων σύστασης για την αποφυγή σπατάλης 

b. Ενημερωτικά φυλλάδια που θα περιλαμβάνουν και άλλες οδηγίες για την 
προστασία του περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια κλπ. 

c. Τακτικός έλεγχος, του δικτύου για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών 

d. Εκπαίδευση του προσωπικού. 

39. Συντήρηση και εμπλουτισμός της περιμετρικής δενδροφύτευσης και των 
διαμορφωμένων χώρων πρασίνου με σκοπό 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. 

40. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Ν. 
Αδαμόπουλος, Α. Μαντάς. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτονοτάριος. 
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