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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 40η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 372/2018 

Σήμερα 20/12/2018 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. 252297/14-12-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
254773/18-12-2018 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 14-12-
2018 και στις 18-12-2018 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 10ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διώροφο Συγκρότημα Καταστημάτων, 
Υπεραγοράς και Χρήσεων Συνάθροισης Κοινού με Υπόγειο Κύριων και Βοηθητικών 
Χρήσεων» επί της Οδόύ Προόδου 1-3 ,Ο.Τ. 817  στο Δήμο Αιγάλεω». 

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),  Τζόκας Σπυρίδων,  
Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – 
Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου 
Ελένη, 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, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας 
Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, 
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου 
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή 
Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, 
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- 
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης 
Ταξιάρχης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, 
Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραμέρος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αποστολοπούλου Μαλάμω, 
Βάβουλα Αριστέα, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Ιωάννης, 
Σωτηροπούλου Ελένη, Φωτόπουλος Ανδρέας. 
 

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. 208891/18/13-12-2018 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. 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». 

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)” 
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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». 

15. 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)]. 

16. 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)]. 

17. 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)]. 

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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18. 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)]. 

19. 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)]. 

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

21. 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)]. 

22. 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» 

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

24. 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)]. 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 83621/4954/2018 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Διώροφο Συγκρότημα Καταστημάτων, 
Υπεραγοράς και Χρήσεων Συνάθροισης Κοινού με Υπόγειο Κύριων και Βοηθητικών 
Χρήσεων” επί της Οδόύ Προόδου 1-3 ,Ο.Τ. 817  στο Δήμο Αιγάλεω»» από το Τμήμα 
Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και 
Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 210588/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” από 
το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 
 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου 
«Διώροφο Συγκρότημα Καταστημάτων, Υπεραγοράς και Χρήσεων Συνάθροισης 
Κοινού με Υπόγειο Κύριων και Βοηθητικών Χρήσεων» επί της Οδόύ Προόδου 1-3 
,Ο.Τ. 817  στο Δήμο Αιγάλεω» η οποία διαβιβάστηκε με το (25) σχετικό, για την 
έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
“Noval Ανώνυμος Ελληνική Βιομηχανική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία”.  
 
Συντάκτης μελέτης: 
«ΕΝVECO A.E., Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» 
 
Είδος και μέγεθος του έργου 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν στο 
είδος και στο μέγεθος του υπό μελέτη έργου. 

 
Κατάταξη Έργου 
Η κατάταξη του υπό μελέτη έργου παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί, 
σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 

•  5.000≤ Ε= 22.565,6m2 (εκ των οποίων 14.921,53m2 προσμετρώνται στη 
δόμηση) < 30.000  

•  200 ≤ Θ= 388 < 500  
 

Πίνακας 1.4-1 Κατάταξη υπό μελέτη έργου σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β΄ 
2016) Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής  

Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής  

α/α  Είδος έργου  Υποκατηγορία 
Α1  

Υποκατηγορία 
Α2  

Κατηγορία Β  Παρατηρήσεις  

23  Εμπορικά κέντρα, 
συγκροτήματα 
καταστημάτων, υπεραγορές 
(super markets), 
πολυκαταστήματα 
(στεγασμένοι χώροι σε ένα 
ή περισσότερους ορόφους)  

Ε ≥ 30.000  Ε < 30.000  
και  
Ε ≥ 5.000  

Ε < 5.000  
και  
Ε ≥ 2.000  

Ε: συνολική 
δόμηση (m2)  
Όπου, η συνολική 
δόμηση 
περιλαμβάνει 
πέραν των κύριων 
λειτουργικών 
χώρων και όλους 
τους βοηθητικούς 
χώρους.  

24  Χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων  

Θ ≥ 3.000  500 ≤ Θ < 3.000  200 ≤ Θ < 500  Θ: συνολικός 
αριθμός θέσεων 
στάθμευσης  

 
Γεωγραφική θέση έργου - Διοικητική υπαγωγή έργου 
Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται επί της οδού Προόδου 1-3 (Οικοδομικό Τετράγωνο 
817) στη Δ.Ε. Αιγάλεω, του Δήμου Αιγάλεω. Η περιοχή διοικητικά υπάγεται στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ανατολικά και νότια του έργου απαντάται το 

Έργο:  “Διώροφο Συγκρότημα Καταστημάτων, Υπεραγοράς και Χρήσεων 
Συνάθροισης Κοινού με Υπόγειο Κύριων και Βοηθητικών Χρήσεων”  

Θέση έργου:  Οδός Προόδου 1-3 και Ο.Τ. 817  
Δ.Ε. Αιγάλεω, του Δήμου Αιγάλεω  
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας 
Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  

Φορέας του 
έργου:  

“Noval Ανώνυμος Ελληνική Βιομηχανική, Τουριστική και Εμπορική 
Εταιρεία”.  

Μέγεθος έργου:  Προτείνεται να κατασκευαστεί διώροφο συγκρότημα εμπορικών 
καταστημάτων και χρήσεων συνάθροισης κοινού με υπόγειο, 
συνολικής κάλυψης 8.028,07m2 και δόμησης εντός συντελεστή 
14.921,53m2.  
Στο υπόγειο συνολικής έκτασης 7.080,11m2 προβλέπεται χώρος 
καταστήματος σε λειτουργική σύνδεση με το ισόγειο και λοιποί 
βοηθητικοί χώροι αποθηκών, ΗΜ εγκαταστάσεων και 
κλιμακοστασίων.  
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εμπορικό συγκρότημα RIVERWEST-IKEA, ενώ βόρεια του έργου αναπτύσσεται 
συγκρότημα εργατικών πολυκατοικιών. Δυτικά του έργου διέρχεται η οδός Προόδου. 
 
Πίνακας 1.3-1 Γεωγραφικές Συντεταγμένες κορυφών οικοπέδου (σύστημα ΕΓΣΑ 
87) 
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 9 

Το οικόπεδο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας “Ελευθέριος Δ. Μουζάκης Ανώνυμος 
Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων” και έχει μισθωθεί για 
σαράντα χρόνια, από την “Noval Ανώνυμος Ελληνική Βιομηχανική, Τουριστική και 
Εμπορική Εταιρεία” που είναι φορέας του προτεινόμενου έργου. 
Επισημαίνονται τα εξής αναφορικά με τις αποστάσεις του έργου από εγκεκριμένα όρια:  
• Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται σε περιοχή που διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιο. Πιο 
συγκεκριμένα, οι χρήσεις γης στην περιοχή χωροθέτησης του υπό μελέτη έργου 
καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα Ελαιώνα (Π.Δ. 14-2-1991, ΦΕΚ 74 Δ΄ 1991, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Σύμφωνα με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, η 
περιοχή χωροθέτησης του υπό μελέτη έργου ανήκει στις Περιοχές Β, όπου οι 
επιτρεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν εμπορικά καταστήματα, χώρους συνάθροισης 
κοινού, εστιατόρια - αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης, αναψυχής. 
Συμπερασματικά, το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εν συμφωνία με τις θεσμοθετημένες 
χρήσεις γης, που ισχύουν στην περιοχή χωροθέτησης του, αφού αφορά στην 
χωροθέτηση συγκροτήματος καταστημάτων και χρήσεων συνάθροισης κοινού.  

• Η θέση του υπό μελέτη έργου και η περιοχή μελέτης αυτού δεν γειτνιάζει με 
κάποια περιοχή του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 
3937/2011 (Α' 60). 

• Η περιοχή του υπό μελέτη έργου δεν αφορά σε δασικές ή αναδασωτέες 
εκτάσεις. Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο χωροθετείται 
εντός των ορίων περιοχής, της οποίας οι χρήσεις γης καθορίζονται στο 
Πολεοδομικό Διάταγμα του Ελαιώνα (Π.Δ. 14-02-1991, ΦΕΚ 74 Δ’ 1991, όπως 
έχει τροποποιηθεί με τελευταία αναθεώρηση το ΠΔ 11-04-2002, ΦΕΚ 363 Δ’ 
2002).  

• Η περιοχή του προτεινόμενου έργου αφορά σε οικόπεδο, όπου λειτουργούσαν 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα κτήρια των οποίων βρίσκονται υπό διαδικασία 
κατεδάφισης, μετά την παύση λειτουργίας τους. Έχει εκδοθεί η σχετική άδεια 
κατεδάφισης. Περιμετρικά του κτηρίου, οι χρήσεις γης ποικίλουν. Όσον αφορά 
σε υποδομές κοινής ωφέλειας στην περιοχή μελέτης, επισημαίνονται τα εξής: o  

o Νότια του έργου απαντάται εκκλησία, σε απόσταση περί τα 30m.  

o Το έκτο Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω απαντάται δυτικά του έργου, σε απόσταση 
περί τα 150m από το προβλεπόμενο κτηριακό έργο και περί τα 80m από 
τον προβλεπόμενο υπαίθριο χώρο στάθμευσης. 

o Βόρεια του έργου απαντώνται εργατικές πολυκατοικίες και χώρος 
άθλησης. Ο χώρος άθλησης απέχει περί τα 80m από το προβλεπόμενο 
κτηριακό έργο.  

 
Περιγραφή του έργου 

➢  Φάση κατασκευής  
Το υπό μελέτη έργο προτείνεται να υλοποιηθεί δυτικά υφιστάμενων εμπορικών 
χρήσεων (RIVERWEST-IKEA), σε οικόπεδο, όπου αναπτύσσονταν βιομηχανικές 
χρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο οικόπεδο, επί της οδού Προόδου 1-3, υπήρχαν κτήρια 
και κατασκευές που εξυπηρετούσαν χρήσεις βιομηχανίας ιδιοκτησίας της εταιρίας με 
την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, 
Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων». Οι εγκαταστάσεις δεν βρίσκονταν πλέον σε 
λειτουργία και το ακίνητο μισθώθηκε στον φορέα του έργου. Ακολούθως, 
πραγματοποιήθηκε αίτημα και εκδόθηκε άδεια κατεδάφισης για το σύνολο των κτηρίων 
και κατασκευών που υφίσταντο στην περιοχή του έργου, επί της οδού Προόδου. Τα 
προαναφερθέντα κτήρια βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι υπό διαδικασία κατεδάφισης.  
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Τα επιμέρους στάδια κατασκευής του υπό μελέτη έργου είναι τα εξής:  
• Θεμελίωση επί πασσάλων του βόρειου κτηρίου, επιφάνειας 1.000m2. Δεν 
αναμένεται να προκύψουν αξιοσημείωτες ποσότητες προϊόντων εκσκαφών. Τυχόν 
προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν θα αξιολογηθούν με βάση τα ποιοτικά τους 
χαρακτηριστικά, κατά πόσο δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν στο έργο ή να 
τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ΑΕΚΚ.  

• Κατασκευή σκελετού κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα  

• Μόνωση δώματος  

• Κατασκευή εσωτερικού κελύφους από γυψοσανίδες  

• Κατασκευή εξωτερικού κελύφους όψεων κτιρίου  

• Εργασίες Η-Μ εγκαταστάσεων  
 
Επισημαίνεται ότι, το κτίριο θα μισθωθεί σε καταστήματα, στα οποία παραδίδεται ένα 
εξωτερικό κέλυφος, χωρίς να έχουν εκτελεσθεί εργασίες εσωτερικής διαμόρφωσης. Το 
κάθε κατάστημα κατασκευάζει με ίδιους πόρους και ίδιους Μελετητές το εσωτερικό του 
καταστήματός του. Το κτίριο θα παραδοθεί ως ένα κλειστό μονωμένο κέλυφος με 
ολοκληρωμένες στεγανές όψεις.  
 

➢ Φάση Λειτουργίας 
Στο οικόπεδο προτείνεται να κατασκευαστεί διώροφο συγκρότημα εμπορικών χρήσεων 
και χρήσης αναψυχής, συνολικής κάλυψης 8.027,07m2 (υπέργεια δόμηση 
14.921,53m2). Σημειώνεται ότι, δεν προσμετρώνται στη δόμηση 25m2 ανά 
κλιμακοστάσιο κύριας χρήσης, ανά όροφο, βάσει ΝΟΚ, υπόγεια κύριας χρήσης 
3.067,48 τμ, υπόγειοι βοηθητικοί χώροι (συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων και 
κλιμακοστασίων) 4.012,63m2.  
Στη στάθμη του ισογείου αναπτύσσονται χρήσεις supermarket με βοηθητικούς και 
γραφειακούς χώρους (κωδικός SU01), καθώς και καταστήματα. Συγκεκριμένα, 
χωροθετούνται τέσσερα διώροφα καταστήματα στην βορειοανατολική πλευρά του 
οικοπέδου, με είσοδο από το ισόγειο και εσωτερική επικοινωνία με την στάθμη του α' 
ορόφου (κωδικοί S01, L01, L02, L03). Ένα από τα καταστήματα αυτά καταλαμβάνει 
σημαντική επιφάνεια του ορόφου (4.500m2) και μικρότερη επιφάνεια στο ισόγειο (S01). 
Εκτιμάται ότι ο άνω όροφος των υπόλοιπων τριών καταστημάτων, θα λάβει χρήση 
αποθηκών.  
Στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου, δηλαδή στο τμήμα που διασπάται από τον κύριο 
όγκο του κτιρίου, προτείνεται διώροφο κατάστημα, που αναπτύσσεται στο ισόγειο και 
στην στάθμη του υπογείου (κωδικός LE01), καθώς και χώρος συνάθροισης κοινού 
(κέντρο ψυχαγωγίας και αναψυχής για παιδιά) που αναπτύσσεται στο ισόγειο και στον 
α΄ όροφο (κωδικός FL01).  
Επιπλέον, αναπτύσσονται όλοι οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι, κυκλοφορίας, WC 
και γραφεία διαχείρισης.  
Στη στάθμη του υπογείου, πέρα από την προαναφερόμενη διαμόρφωση διώροφου 
καταστήματος, διατάσσονται χώροι αποθηκών, βοηθητικοί χώροι και χώροι ΗΜ 
εγκαταστάσεων. ΗΜ εγκαταστάσεις χωροθετούνται επίσης στους χώρους που 
διαμορφώνονται κάτω από τις δύο ράμπες, οι οποίες οδηγούν στο χώρο στάθμευσης 
του δώματος. Οι χώροι αυτοί που στεγάζουν ΗΜ εγκαταστάσεις αναπτύσσονται στο 
επίπεδο του ισογείου (-1,25m) καθώς και σε αυτό του ορόφου (+4,25m).  

Στο δώμα του κτιρίου, χωροθετείται ο κύριος χώρος στάθμευσης του συγκροτήματος 
που περιλαμβάνει συνολικά 266 θέσεις στάθμευσης επισκεπτών, εκ των οποίων 15 
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θέσεις για Α.Μ.Ε.Α. Χώρος στάθμευσης προβλέπεται για το προσωπικό, όπως 
προαναφέρθηκε, νοτιοδυτικά του κτηρίου, διαθέτοντας 122 θέσεις στάθμευσης και 5 
θέσεων ΑΜΕΑ. Συνολικά, στο έργο, προβλέπονται 388 θέσεις στάθμευσης. 
Οι κατακόρυφες κινήσεις και οι εσωτερικές συνδέσεις των καταστημάτων 
επιτυγχάνονται με κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες, σε διαφορετικά σημεία του 
συγκροτήματος.  
Η  πρόσβαση των οχημάτων στο συγκρότημα γίνεται με ανεξάρτητη είσοδο από την 
οδό Προόδου.  
Μετά την είσοδό τους στο οικόπεδο, τα οχήματα κατευθύνονται σε ράμπα που οδηγεί 
στο χώρο στάθμευσης στο δώμα του συγκροτήματος με ήπια κλίση. Από το χώρο 
στάθμευσης αυτόν, οι επισκέπτες δύνανται να χρησιμοποιήσουν τους δύο πυρήνες 
ανελκυστήρων κοινού του δώματος, αποκτώντας πρόσβαση στο ισόγειο, όπου 
διαμορφώνεται η είσοδος όλων των καταστημάτων, καθώς και του χώρου συνάθροισης 
κοινού. Η πρόσβαση στον α’ όροφο των καταστημάτων αλλά και στο υπόγειο, 
πραγματοποιείται μέσω κατακόρυφων κινήσεων (κυλιόμενες ή απλές κλίμακες και 
ανελκυστήρες) εντός των εκάστοτε καταστημάτων ή του χώρου συνάθροισης κοινού. Οι 
κοινόχρηστοι ανελκυστήρες προσώπων πραγματοποιούν στάση μόνο στο επίπεδο του 
ισογείου και του δώματος.  
Η έξοδος των οχημάτων από το δώμα στάθμευσης γίνεται μέσω της ράμπας εξόδου, 
που αναπτύσσεται σε διάταξη χιαστί με τη ράμπα ανόδου και οδηγεί στην οδό 
Προόδου.  
Εξωτερικά του συγκροτήματος και νότια του χώρου υποχρεωτικής φύτευσης, 
διαμορφώνεται υπαίθριο parking, όπως προαναφέρθηκε. Στο υπαίθριο αυτό parking, 
διαμορφώνεται αυλή παραλαβής και χώρος φορτο-εκφόρτωσης, που εξυπηρετεί την 
τροφοδοσία των καταστημάτων του συγκροτήματος. Ο χώρος αυτός οριοθετείται 
σαφώς και διαχωρίζεται από το υπαίθριο parking. Τα βαρέα οχήματα εισέρχονται στην 
αυλή παραλαβής και εξέρχονται από αυτή, μέσω ανεξάρτητης εισόδου. Για την 
εξυπηρέτηση τροφοδοσίας των καταστημάτων προβλέπονται ανελκυστήρες φορτίων 
σε δύο σημεία του κτηρίου. Δύο από αυτούς προβλέπονται στη βορειοανατολική γωνία 
του κτηρίου και ένας, σε σημείο τέτοιο ώστε να αξιοποιείται ο διάδρομος υπηρεσίας του 
α’ ορόφου και μέσω αυτού να τροφοδοτούνται τα καταστήματα στη δυτική πλευρά του 
κτηρίου. Η διαμόρφωση εξώστη στη βορειοανατολική πλευρά του κτηρίου εξυπηρετεί 
επίσης και την τροφοδοσία των καταστημάτων.  
Σημειώνεται ότι στους χώρους στάθμευσης θα παρέχεται η δυνατότητα φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων σε θέσεις με την ανάλογη σήμανση.  
Η πρόσβαση των πεζών γίνεται από την οδό Προόδου και ειδικότερα μέσα από το 
χώρο υποχρεωτικής φύτευσης. Έτσι, οι πεζοί μπορούν να περιηγηθούν στο χώρο 
πρασίνου και δυνητικά να επισκεφτούν τους χώρους του συγκροτήματος.  
Το συγκρότημα θα είναι προσβάσιμο και από ποδηλάτες, οι οποίοι αναμένεται να 
εισέρχονται από την οδό Προόδου.  
Στο οικόπεδο δημιουργείται μία εκτενής ζώνη πρασίνου, στα όρια του οικοπέδου με τις 
εργατικές κατοικίες, προσελκύοντας του κατοίκους της περιοχής. Επίσης, 
διαμορφώνονται χώροι πρασίνου εντός του υπαίθριου χώρου στάθμευσης καθώς και 
στο όριο με το όμορο οικόπεδο RIVERWEST - IKEA. 
Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται να συνδεθεί με τα οικεία δίκτυα κοινής ωφέλειας και 
πιο συγκεκριμένα:  

• Ύδρευση: Η Εγκατάσταση θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.  

• Άρδευση: Στο έργο προβλέπεται δεξαμενή άρδευσης - πυρόσβεσης που θα 
τροφοδοτείται από τα όμβρια του δώματος και συμπληρωματικά από το δίκτυο της 
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ΕΥΔΑΠ. Τα όμβρια του Δώματος θα απορρέουν στην δεξαμενή άρδευσης - 
πυρόσβεσης, με τη μεσολάβηση αμμοσυλλέκτη.  

• Αποχέτευση: Για την αποχέτευση των λυμάτων προβλέπεται σύνδεση με το 
δίκτυο λυμάτων της ΕΥΔΑΠ. Λύματα από χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν 
φερτά στερεά ή λάδια ή λίπη, πρέπει να διέρχονται από κατάλληλα συστήματα 
αμμοσυλλεκτών, λιποσυλλεκτών, πριν την αποχέτευσή τους στο δίκτυο της 
ΕΥΔΑΠ.  

• Τέλος στο έργο προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρικών υποσταθμών και η 
σύνδεση τους με το δίκτυο της ΔΕΗ.  

 
Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων (σύμφωνα με τη ΜΠΕ) 

➢ Φάση Κατασκευής 
Κατά την κατασκευή του υπό μελέτη έργου, προβλέπεται να παραχθούν τα συνήθη 
υγρά απόβλητα που παράγονται σε έργα κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου θα προέρχονται από το εμπόριο 
και δεν θα κατασκευάζονται στην περιοχή του έργου.  
Για την συλλογή των υγρών αστικών λυμάτων, που θα παραχθούν από το προσωπικό 
που θα εργάζεται στην κατασκευή των έργων, θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες.  
Η διάθεση των λυμάτων που θα συλλέγονται, θα γίνεται μέσω εξειδικευμένων 
βυτιοφόρων οχημάτων στην πλησιέστερη, εν λειτουργία, Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ Ψυτάλλειας).  
Τυχόν χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν 
από τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της κατασκευής, θα συλλέγονται και θα 
αποθηκεύονται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την 
παράδοσή τους σε εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ.  
Στην περιοχή κατασκευής δεν προβλέπεται να γίνεται πλύση ή συντήρηση των 
μηχανημάτων κατασκευής, καθώς αυτή θα γίνεται είτε σε εξειδικευμένα συνεργεία. 
 
Στη φάση κατασκευής του έργου θα παράγονται αστικού τύπου απορρίμματα από το 
προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκευή του έργου. Τα εν λόγω απορρίμματα θα 
συλλέγονται σε κάδους της Δημοτικής Αρχής (Δήμος Αιγάλεω), που θα εκκενώνονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα οχήματα του δήμου. Τα απόβλητα αυτά δεν είναι 
τοξικά και δεν αποτελούν κίνδυνο για το έδαφος, στο οποίο τελικά θα καταλήξουν 
(ΧΥΤΑ).  
Οι συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών συλλέγονται ξεχωριστά, σε ειδικούς 
κάδους και θα δίνεται προσοχή ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση τους από ουσίες του 
εργοταξίου. Στόχος είναι η ανακύκλωση ή επαναπλήρωση των συσκευασιών. 
Άλλα απόβλητα που δύναται να παραχθούν στη φάση κατασκευής των έργων, όπως 
τα φθαρμένα ανταλλακτικά ή υλικά από τον κινητό εξοπλισμό (π.χ. ελαστικά, ελαστικοί 
ή μεταλλικοί σωλήνες κ.ά.), τα οποία θα παραδίδονται - επιστρέφονται στους 
προμηθευτές. 
 
Με την Απόφαση Αρ. Πρωτ.: 51108/16-04-2018 Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Έγκριση σχεδίου εργασίας για την ασφαλή αποξήλωση και διαχείριση δομικών 
στοιχείων αμιαντοτσιμέντου από τη στέγη κτηρίου εντός οικοπέδου επί της οδού 
Προόδου 1-3 του Δήμου Αιγάλεω, εντός της Περιφέρειας Αττικής» εγκρίθηκαν οι 
εργασίες αφαίρεσης και διαχείρισης κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου με 
συνολικό εμβαδό 1.750m2 περίπου και βάρος περί τα 24.500kg, με υπεύθυνη εταιρεία 
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την INTERGEO E.Π.Ε., που είναι εταιρεία αδειοδοτημένη στη συλλογή, μεταφορά, 
επεξεργασία και αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων.  

 

 Τέλος, για τις εργασίες κατεδάφισης και τα υλικά που θα προκύψουν από αυτές έχει 
συνταθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ΑΕΚΚ, Σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης 
(«Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων»). Η διαχείριση των υλικών θα πραγματοποιηθεί 
από την εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.» 
(«ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.»)., με την οποία έχει υπογράψει σύμβαση ο Ανάδοχος Κατασκευής. 
Οι εργασίες κατεδάφισης δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ΜΠΕ, καθώς έχουν 
αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται υπό εξέλιξη.  
 
Στη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου θα παραχθεί σκόνη από την κίνηση των 
οχημάτων και τη διαχείριση των υλικών και χωματουργικών προϊόντων, καυσαέρια από 
τις μετακινήσεις των φορτηγών και των μηχανημάτων κατασκευής στο χώρο του έργου 
και καυσαέρια από τα μεταφορικά μέσα που θα μεταφέρουν τα υλικά κατασκευής από 
και προς το έργο. 
 
Ο θόρυβος που παράγεται κατά την φάση της κατασκευής ενός έργου, προέρχεται 
κυρίως από:  

• την λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής,  

• την κίνηση των βαρέων οχημάτων από και προς την περιοχή του έργου και  

• την οδική κίνηση από την μετακίνηση του προσωπικού του εργοταξίου.  
Οι επιπτώσεις λόγω θορύβου χαρακτηρίζονται ως τυπικές για το είδος του υπό μελέτη 
έργου και δύναται να περιοριστούν με τη χρήση πρόχειρων ηχοπετασμάτων στην 
περίμετρο των έργων αλλά και κινητών ηχοπετασμάτων γύρω από πηγές υψηλής 
στάθμης θορύβου. 
 

➢ Φάση Λειτουργίας 
Λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις που προβλέπονται στο προτεινόμενο έργο, τα υγρά 
απόβλητα που θα παραχθούν στη φάση λειτουργίας του, θα είναι τα συνήθη αστικά 
λύματα.  
 
Η απορροή των λυμάτων του έργου θα γίνει στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, 
κατόπιν κατάλληλης σύνδεσης.  
Η αποχέτευση του βρόχινου νερού του δώματος, προβλέπεται να γίνεται με σιφωνικό 
σύστημα και να συλλέγεται σε κατάλληλη δεξαμενή, εντός του κτηρίου, για την άρδευση 
των εξωτερικών στοιχείων πρασίνου. Τα όμβρια ύδατα από τους υπόλοιπους χώρους 
του έργου θα καταλήγουν στο ρείθρο του πεζοδρομίου. 
 
Τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται στη φάση λειτουργίας του έργου θα είναι τα 
συνήθη αστικά απορρίμματα που παράγονται κατά τη λειτουργία εμπορικών 
καταστημάτων, σουπερμάρκετ και εστιατορίων. Τα εν λόγω απορρίμματα θα 
συλλέγονται στους κάδους της Δημοτικής Αρχής και θα απομακρύνονται από τα 
βυτιοφόρα του Δήμου. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα συλλέγονται χωριστά και θα 
οδηγούνται σε κάδους ανακύκλωσης. 
 
Οι πηγές οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν θόρυβο στην περιοχή των κατοικιών 
είναι οι ακόλουθες:  
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• Τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν στους διαδρόμους ανόδου - καθόδου 
αυτοκινήτων προς και από τον χώρο στάθμευσης που θα δημιουργηθεί στο δώμα.  

• Τα οχήματα κατά την άνοδο, κάθοδο και στάθμευση στο δώμα.  

• Τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν στους χώρους των διαδρόμων οχημάτων 
του κτιρίου.  

Τα μέτρα που προτείνεται να ληφθούν συνδυαστικά ή μεμονωμένα είναι τα 
ακόλουθα:  
• Εγκατάσταση κατασιγασμένων Η/Ζ (με ηχομονωτικό κάλυμμα)  

• Τοποθέτηση εν σειρά δυο σιγαστήρων (ενός οικιακού και ενός βιομηχανικού 
τύπου), στην εισαγωγή καυσαερίων του Η/Ζ  

• Τοποθέτηση σιγαστήρων στα ανοίγματα προσαγωγής - απόρριψης αέρα της 
ΚΚΜ (κεντρικής κλιματιστικής μονάδας)  

• Χαμηλές ταχύτητες αέρα στα ανοίγματα προσαγωγής - απαγωγής (6 m/s)  

• Αξιοποίηση των αρχιτεκτονικών καλυμμάτων των περιοχών των διαδρόμων 
ανόδου - καθόδου των οχημάτων προκειμένου να λειτουργήσουν ως 
ηχοφράγματα.  

• Ηχοαπορροφητικές επενδύσεις στην περιοχή των διαδρόμων ανόδου - καθόδου 
των οχημάτων προκειμένου να περιορισθούν οι ανακλάσεις του θορύβου που 
δημιουργείται - κυρίως - κατά την άνοδο των οχημάτων.  

 

Η στάθμευση - κίνηση αυτοκινήτων στον υπαίθριο σταθμό του δώματος δεν αναμένεται 
να δημιουργήσει υψηλές στάθμες θορύβου. Οι θόρυβοι αυτοί, αντιμετωπίζονται με την 
κατάλληλη μετατροπή των αρχιτεκτονικών πετασμάτων του δώματος σε ηχοφράγματα. 
Τα συνδυασμένα ή μεμονωμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του θορύβου των 
μηχανημάτων στο δώμα είναι τα ακόλουθα:  

• Τοποθέτηση μηχανημάτων, προς την πλευρά της ΕΟ  

• Χρήση ηχοφραγμάτων, ανάλογα με τον θόρυβο των μηχανημάτων  

• Προσανατολισμός ανοιγμάτων προσαγωγής και απόρριψης αέρα προς την 
πλευρά της Ε.Ο.  

• Στα στόμια προσαγωγής επιστροφής ταχύτητα αέρα ≤ 6 m/s.  
 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
 
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Αέριες εκπομπές και συγκεντρώσεις  

 
• Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνη) από εργοτάξια ισχύει το 
Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/06.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις 
τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει».  
• Για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων 
από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα 
ισχύουν οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/07 (ΦΕΚ 53Β'/24.01.2007) «Μέτρα κατά 
της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες 
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις 
Οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης 
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Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα», 
όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741Β'/05.05.2011).  
• Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στην 
Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488Β'/30.03.2011) «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».  

 
Υδατικό περιβάλλον - Υγρά απόβλητα - Έδαφος Στερεά Απόβλητα  

 
Οι βασικές οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας υδάτων και υγρών αποβλήτων 
αναφέρονται κυρίως στις ακόλουθες διατάξεις:  

• Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01 (ΦΕΚ 892Β'/11.07.2001) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/07 (ΦΕΚ 630Β'/26.04.2007), 
άρθρο 18.  

• Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280Α'/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».  

• Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α'/08.03.2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000».  

• Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/09 (ΦΕΚ 2075Β'/25.09.2009) «Kαθορισμός μέτρων για την 
προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με την προστασία 
των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006».  

• Κ.Υ.Α. 51354/2641/Ε103/10 (ΦΕΚ 1909Β'/08.12.2010) «Καθορισμός Προτύπων 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών 
προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση 
των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ 
και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων 
στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις».  
• Υ.Α. 1811/11 (ΦΕΚ 3322Β'/30.12.2011) «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για 
τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε 
υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.: 
39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄2075)».  

• Για τα υγρά απόβλητα και τα όρια διάθεσης αυτών, θα πρέπει να τηρούνται αυτά 
που αναφέρονται στις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις, Υγειονομικές Διατάξεις και 
Νομαρχιακές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών, ως κατωτέρω:  
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• Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138Β'/24.02.1965) «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. 
Γ1/17831/71 (ΦΕΚ 986Β'/10.12.1971), Γ4/1305/74 (ΦΕΚ 801Β'/09.08.1974) και 
Δ.ΥΓ2/ Γ.Π.οικ.133551/08 (ΦΕΚ 2089Β'/09.10.2008) όμοιες.  

• Κ.Υ.Α. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β'/14.03.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων».  

• Κ.Υ.Α. 4859/726/01 (ΦΕΚ 253'Β/09.03,2001) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμού 
οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της 
οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976», άρθρα 4 και 12, όπως 
τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1909/Β/08.12.2010).  

• Κ.Υ.Α. 50388/2704/Ε103/03 (ΦΕΚ 1866Β'/12.12.2003) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της Π.Υ.Σ. 2/2001 (ΦΕΚ 15/Α/02.02.2001) «Καθορισμός των 
κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α΄15)»», άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 4.2., 
όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1909/Β/08.12.2010).  

 
Ακουστικό περιβάλλον - Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου  

 
• Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α'/06.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων 
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει».  

• Κ.Υ.Α. 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418Β'/01.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», 
όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286Β'/02.03.2007).  

• Κ.Υ.Α. 211773/12 (ΦΕΚ 1367Β'/27.04.2012) «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και 
Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που 
προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές 
ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών 
πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού 
θορύβου και άλλες διατάξεις».  

 
Δονήσεις και Ακτινοβολία και Ειδικές οριακές τιμές στάθμης  

 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη νομοθεσία που να αφορά όρια δονήσεων 
από την κατασκευή και λειτουργία έργων.  
  Όσον αφορά τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία, τα όρια εκπομπής καλύπτονται από την 
εξής Κ.Υ.Α.:   

 
• Κ.Υ.Α. 3060/(ΦΟΡ) 238/02 (ΦΕΚ 512Β'/25.04.2002) «Μέτρα προφύλαξης του 
κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών 
συχνοτήτων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 759Β'/19.06.2002.  

 
Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων  
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• Κ.Υ.Α. Αριθμ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β΄ 2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

 

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. Τοποθέτηση προσωρινών ηχοπετασμάτων στα όρια του έργου, ειδικά σε σημεία 
που καταγράφονται σημαντικά υψηλά επίπεδα θορύβου και είναι σε γειτνίαση με 
περιοχές ευαίσθητων χρήσεων (όπως το σχολείο, εργατικές κατοικίες).  

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. Η διαχείριση τυχόν 
υλικών που θα προκύψουν στη φάση κατασκευής του έργου θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία, ήτοι την Υ.Α. 
36259/1757/Ε103/2010  

7. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας. 

8. 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). 

9. 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 



 18 

την Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (εναρμονισμένη με ΦΕΚ 
536/25.08.1992), όπως ισχύουν. 

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

11. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση και να υπάρχουν ειδικά άτομα για την ρύθμιση της 
κυκλοφορίας, όποτε απαιτείται. 

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

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

14. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 

15. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 
καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 

16. 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)]. 

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

18. Κατά την διάρκεια των εργασιών 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. 

19. 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. 

20. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 

21. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των 
λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων να γίνονται σε αδειοδοτημένα 
συνεργεία. 

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

23. 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. 

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

25. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 
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ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

27. 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. 

28. 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. 

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

30. 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. 

31. 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.  

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. 
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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 η 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)]. 

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

42.  Το αποχετευτικό δίκτυο να έχει πλήρως στεγανοποιημένες συνδέσεις και θα είναι 
πλήρως προστατευμένο από τις διαβρώσεις ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η 
πιθανότητα ρύπανσης του υπογείου υδροφορέα από διαρροές του.  

43. Να ελέγχεται και να συντηρείται κατάλληλα το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων του 
υπό μελέτη έργου, έτσι ώστε όλες οι απορροές ομβρίων του συγκροτήματος να 
κατευθύνονται άμεσα στους υφιστάμενους αποδέκτες της ευρύτερης περιοχής, με 
εξαίρεση της απορροές ομβρίων που θα οδηγούνται στην δεξαμενή για την 
άρδευση των χώρων πρασίνου.  

44. Προς εξοικονόμηση κατανάλωσης του νερού ύδρευσης, να χρησιμοποιείται 
ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής (καζανάκια, βρύσες) και να 
εφαρμόζονται συστήματα εξοικονόμησης νερού, για την άρδευση των περιοχών 
πρασίνου (χρησιμοποίηση σταλλακτών για τα σημεία δενδροφύτευσης).  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

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

46. Για την ενίσχυση και αναβάθμισης του πρασίνου στην περιοχή του έργου να 
υλοποιηθούν οι φυτοτεχνικές παρεμβάσεις που προβλέπονται στον σχεδιασμό του 
έργου, κατόπιν εκπόνησης Ειδικής Φυτοτεχνικής Μελέτης.  

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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47. Τα κλαδέματα και τα υπόλοιπα βιοαποικοδομησιμα απόβλητα να οδηγούνται για 
κομποστοποίηση. 

48. Η στάθμη θορύβου στο όριο του οικοπέδου του έργου να βρίσκεται σε επίπεδα 
χαμηλότερα των 50dB στα όρια με τις εργατικές κατοικίες και τις χρήσεις 
εκπαίδευσης και στα όρια με το εμπορικό συγκρότημα IKEA-RIVERWEST, αλλά 
και στα όρια με την εκκλησία που απαντάται νότια του έργου.  

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

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

51. 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). 

52. 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.). 

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

54. 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. 

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

56. 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. 

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

58. 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.  

 
Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 

θετική ψήφο επί της αναφερομένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την 
επιπρόσθετη παρατήρηση ότι :   
«Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
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ΦΕΚ 2693/Β‘/6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
«Λεκάνη π. Κηφισού» (GR06RAK0011) 
Να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και τον 
υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 
φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα.» 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διώροφο Συγκρότημα Καταστημάτων, 
Υπεραγοράς και Χρήσεων Συνάθροισης Κοινού με Υπόγειο Κύριων και Βοηθητικών 
Χρήσεων» επί της Οδόύ Προόδου 1-3 ,Ο.Τ. 817  στο Δήμο Αιγάλεω», σύμφωνα με :  

  
Α) 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: 
 
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Αέριες εκπομπές και συγκεντρώσεις  

 
• Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνη) από εργοτάξια ισχύει το 
Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/06.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις 
τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει».  
• Για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων 
από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα ισχύουν οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/07 (ΦΕΚ 53Β'/24.01.2007) 
«Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από 
κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις 
Οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης 
Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα», 
όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741Β'/05.05.2011).  
• Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στην 
Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488Β'/30.03.2011) «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».  

 
Υδατικό περιβάλλον - Υγρά απόβλητα - Έδαφος Στερεά Απόβλητα  

 
Οι βασικές οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας υδάτων και υγρών αποβλήτων 
αναφέρονται κυρίως στις ακόλουθες διατάξεις:  
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• Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01 (ΦΕΚ 892Β'/11.07.2001) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/07 (ΦΕΚ 630Β'/26.04.2007), 
άρθρο 18.  

• Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280Α'/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».  

• Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α'/08.03.2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000».  

• Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/09 (ΦΕΚ 2075Β'/25.09.2009) «Kαθορισμός μέτρων για 
την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με την προστασία 
των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006».  

• Κ.Υ.Α. 51354/2641/Ε103/10 (ΦΕΚ 1909Β'/08.12.2010) «Καθορισμός Προτύπων 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και 
ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα 
κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις 
ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις».  
• Υ.Α. 1811/11 (ΦΕΚ 3322Β'/30.12.2011) «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για 
τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε 
υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.: 
39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄2075)».  

• Για τα υγρά απόβλητα και τα όρια διάθεσης αυτών, θα πρέπει να τηρούνται αυτά 
που αναφέρονται στις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις, Υγειονομικές Διατάξεις και 
Νομαρχιακές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών, ως κατωτέρω:  

• Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138Β'/24.02.1965) «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. 
Γ1/17831/71 (ΦΕΚ 986Β'/10.12.1971), Γ4/1305/74 (ΦΕΚ 801Β'/09.08.1974) και 
Δ.ΥΓ2/ Γ.Π.οικ.133551/08 (ΦΕΚ 2089Β'/09.10.2008) όμοιες.  

• Κ.Υ.Α. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β'/14.03.1997) «Μέτρα και όροι για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων».  

• Κ.Υ.Α. 4859/726/01 (ΦΕΚ 253'Β/09.03,2001) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα 
καθορισμού οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον 
Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976», 
άρθρα 4 και 12, όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 
51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/08.12.2010).  

• Κ.Υ.Α. 50388/2704/Ε103/03 (ΦΕΚ 1866Β'/12.12.2003) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της Π.Υ.Σ. 2/2001 (ΦΕΚ 15/Α/02.02.2001) «Καθορισμός των 
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κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α΄15)»», άρθρο 2, παράγραφος 
2, εδάφιο 4.2., όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1909/Β/08.12.2010).  
 

Ακουστικό περιβάλλον - Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου  
 

• Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α'/06.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων 
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει».  

• Κ.Υ.Α. 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418Β'/01.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», 
όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286Β'/02.03.2007).  

• Κ.Υ.Α. 211773/12 (ΦΕΚ 1367Β'/27.04.2012) «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και 
Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που 
προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές 
ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών 
πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού 
θορύβου και άλλες διατάξεις».  

 
Δονήσεις και Ακτινοβολία και Ειδικές οριακές τιμές στάθμης  

 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη νομοθεσία που να αφορά όρια δονήσεων 
από την κατασκευή και λειτουργία έργων.  
Όσον αφορά τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία, τα όρια εκπομπής καλύπτονται από την 
εξής Κ.Υ.Α.:   

 
• Κ.Υ.Α. 3060/(ΦΟΡ) 238/02 (ΦΕΚ 512Β'/25.04.2002) «Μέτρα προφύλαξης του 
κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 
χαμηλών συχνοτήτων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 759Β'/19.06.2002.  

 
Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων  

 
• Κ.Υ.Α. Αριθμ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β΄ 2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

 

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 
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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. Τοποθέτηση προσωρινών ηχοπετασμάτων στα όρια του έργου, ειδικά σε σημεία 
που καταγράφονται σημαντικά υψηλά επίπεδα θορύβου και είναι σε γειτνίαση με 
περιοχές ευαίσθητων χρήσεων (όπως το σχολείο, εργατικές κατοικίες).  

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. Η διαχείριση 
τυχόν υλικών που θα προκύψουν στη φάση κατασκευής του έργου θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία, ήτοι την Υ.Α. 
36259/1757/Ε103/2010  

7. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας. 

8. 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). 

9. 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. 

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

11. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση και να υπάρχουν ειδικά άτομα για την ρύθμιση 
της κυκλοφορίας, όποτε απαιτείται. 

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

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

14. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 

15. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 
καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 
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16. 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)]. 

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

18. Κατά την διάρκεια των εργασιών 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. 

19. 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. 

20. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 

21. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των 
λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων να γίνονται σε αδειοδοτημένα 
συνεργεία. 

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

23. 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. 

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

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

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 

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

27. 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. 

28. 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 
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Π.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην 
επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

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

30. 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. 

31. 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.  

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 η 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)]. 

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 

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


 28 

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

42.  Το αποχετευτικό δίκτυο να έχει πλήρως στεγανοποιημένες συνδέσεις και να είναι 
πλήρως προστατευμένο από τις διαβρώσεις ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η 
πιθανότητα ρύπανσης του υπογείου υδροφορέα από διαρροές του.  

43. Να ελέγχεται και να συντηρείται κατάλληλα το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων του 
υπό μελέτη έργου, έτσι ώστε όλες οι απορροές ομβρίων του συγκροτήματος να 
κατευθύνονται άμεσα στους υφιστάμενους αποδέκτες της ευρύτερης περιοχής, με 
εξαίρεση της απορροές ομβρίων που θα οδηγούνται στην δεξαμενή για την 
άρδευση των χώρων πρασίνου.  

44. Προς εξοικονόμηση κατανάλωσης του νερού ύδρευσης, να χρησιμοποιείται 
ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής (καζανάκια, βρύσες) και να 
εφαρμόζονται συστήματα εξοικονόμησης νερού, για την άρδευση των περιοχών 
πρασίνου (χρησιμοποίηση σταλλακτών για τα σημεία δενδροφύτευσης).  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

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

46. Για την ενίσχυση και αναβάθμισης του πρασίνου στην περιοχή του έργου να 
υλοποιηθούν οι φυτοτεχνικές παρεμβάσεις που προβλέπονται στον σχεδιασμό του 
έργου, κατόπιν εκπόνησης Ειδικής Φυτοτεχνικής Μελέτης.  

47. Τα κλαδέματα και τα υπόλοιπα βιοαποικοδομησιμα απόβλητα να οδηγούνται για 
κομποστοποίηση. 

48. Η στάθμη θορύβου στο όριο του οικοπέδου του έργου να βρίσκεται σε επίπεδα 
χαμηλότερα των 50dB στα όρια με τις εργατικές κατοικίες και τις χρήσεις 
εκπαίδευσης και στα όρια με το εμπορικό συγκρότημα IKEA-RIVERWEST, αλλά 
και στα όρια με την εκκλησία που απαντάται νότια του έργου.  

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

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

51. 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). 

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

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

54. 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. 

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

56. 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. 

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

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

 
Β) την επιπρόσθετη παρατήρηση ότι :  
  
Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων 

πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 
ΦΕΚ 2693/Β‘/6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
«Λεκάνη π. Κηφισού» (GR06RAK0011), να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό 
ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και τον υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών 
όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία 
φυσικά φαινόμενα. 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Ζ. Ράικου. 
 
 
 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


