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Κοιν.:

Όπως Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας προσωρινής αποθήκευσης
παλαιών μετάλλων της εταιρείας “ΔΗΜ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ SCRAP «SOLUTION SCRAP ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»”, που πρόκειται να εγκατασταθεί επί της οδού Μπιχάκη
50, στον Δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
2.
Τον Νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494/τ.Β’/4-11-2011).
3.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 388/17-2-2011 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του
Περιφερειάρχη Αττικής στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής κ.
Προμπονά Ιάκωβο.
4.
Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»
5.
Την ΚΥΑ 1958/13-01-12 (ΦΕΚ 21/Β΄) «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)».
6.
Τον Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α΄/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις
οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεως θεμάτων για
υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
7.
Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β΄) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και λοιπές
συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86 και τον Ν. 3010/02».
8.
Τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11-03-05) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
9.
Την Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Ν. 1650/1986
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002, σύμφωνα με τις οδηγίες 97/11
Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.ά., παράρτημα 1».
10. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/20-03-03 (ΦΕΚ 332/Β΄/03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων
(Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91)».
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Την ΚΥΑ 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) «Καθορισμός τρόπου
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.
3010/2002».
Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
Το Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-2006) «Μέτρα και Περιορισμοί για τη
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.».
Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Τον Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «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».
Την Εγκύκλιο 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
Το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/05-03-2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση
των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείρισή τους».
Το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05.03.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιούμενων
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος κύκλου
ζωής τους».
Την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».
Την υπ’ αρ. πρωτ. 85997/13-09-2011 αίτηση με θέμα «Υποβολή Περιβαλλοντικής
Έκθεσης για έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων», από την εταιρεία ΔΗΜ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ SCRAP - «SOLUTION SCRAP ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»
Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 99029/12-10-2011 έγγραφο διαβίβασης για απόψεις στις Εφορείες
Αρχαιοτήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος / Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικου
Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
/ Περιφέρεια Αττικής.
Το υπ’ αρ. πρωτ 8735/24-10-2011 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση περιβαλλοντικής
Έκθεσης λόγω αρμοδιότητας», από την Γ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων Αθηνών / Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Το υπ’ αρ. πρωτ 7463/15-11-2011 έγγραφο με θέμα «Περιβαλλοντική έκθεση σχετικά με
τις δραστηριότητες της εταιρείας ΔΗΜ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ SCRAP «SOLUTION SCRAP ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» στην οδό Μπιχάκη 50 στον Άγιο Ιωάννη.», από την
ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων / Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού.
Το υπ’ αρ. πρωτ. Π18963/Β1892/26-10-2011 έγγραφο με θέμα «Χρήσεις γης ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΉ Ελαιώνα του Δήμου Αγίου Ι. Ρέντη» από το Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών / Δ/νση Πολεοδομίας / Νομαρχία Πειραιά.
Το υπ’ αρ. πρωτ. Π12396/8-9-2011 από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας / Υπηρεσία
Πολεοδομίας / Δήμος Πειραιά.
Την υπ’ αρ. 225/57 άδεια οικοδομής από την Δ/νση Πολεοδομίας / Δήμος Πειραιά.

Αποφασίζουμε
την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας προσωρινής αποθήκευσης παλαιών
μετάλλων της εταιρείας “ΔΗΜ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ SCRAP - «SOLUTION
SCRAP ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»”, που πρόκειται να εγκατασταθεί επί της οδού Μπιχάκη 50, στον Δήμο
Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
- Επιφάνεια Οικοπέδου: 1.674,23 m2
- Όγκος στεγασμένων αποθηκών: 600,00 m3
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- Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς Μηχανημάτων: 00,00 ΚW
- Δυναμικότητα Μονάδας: α) 30 tn/ημέρα παλαιά μέταλλα & β) 1 tn/ημέρα καλώδια
Κατάταξη:
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/05-08-2002) η δραστηριότητα
ανήκει:
• 10η ομάδα «Εδικά έργα», με Α/Α 22 «Μάντρες παλαιοσιδήρων σε υπαίθριο χώρο», με
επιφάνεια1.674,23 m2 < 10 στρέμματα και συνεπώς εντάσσεται στην 4η υποκατηγορία.
• 9η ομάδα «Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις», με κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 371.0 και Α/Α 289
«Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων», χωρίς μηχανολογικό
εξοπλισμό < 150 KW και συνεπώς εντάσσεται στην 4η υποκατηγορία.
• 9η ομάδα «Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις», με κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 631.2 και Α/Α 293
«Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων χωρίς ψύξη», 1000 m3 < 600 m3 < 100 m3
και συνεπώς εντάσσεται στην 4η υποκατηγορία.
β) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις:
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 52/Α/88)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04)
γ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να
εφαρμόζονται κατά την λειτουργία του έργου.
1.
Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά προσωρινή αποθήκευση μη επικινδύνων
στερεών αποβλήτων, που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ
50910/2727/2003:
16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικύνδυνα συστατικά
στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13

2.

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 αλουμίνιο
17 04 03 μόλυβδος
17 04 04 ψευδάργυρος
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον
ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3.
Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς έλεγχος και
αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγθεί το συνολικό περιεχόμενο τον προς
διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν οικιακά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα και
κάθε τύπου απόβλητα μη αναφερόμενα εντός της παρούσης, να διασφαλίζεται η χωριστή
συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να μην αναμιγνύονται με τα άλλα και να εξασφαλίζεται η
μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών
αποβλήτων.
4.
Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποβλήτων και
εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η
διασπορά ή η διάχυσή των αποβλήτων στους δρόμους.
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5.

Τα απόβλητα που μεταφέρονται στην μονάδα απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά
απορρίμματα.
6.
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς
ή δημόσιους χώρους.
7.
Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 περί εναλλακτικής διαχείρισης, η
εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα.
8.
Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που
προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997).
9.
Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε στεγασμένο
χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993).
10.
Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται
και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά
σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα
στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ.) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να
απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και
δημόσιους χώρους. Να προσκομιστούν σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με εγκεκριμένα
από το ΥΠΕΚΑ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων τύπων αποβλήτων που
συλλέγει η εταιρεία.
11.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρμολόγηση σε ηλεκτρικούς
συσσωρευτές που τυχών θα βρεθούν εντός παρτίδας υλικών που εισέρχονται προς
διαχείριση. Να παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες
διαχείρισης, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
12.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρμολόγηση σε ΑΗΗΕ. Να
παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν
σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
13.
Σε όλους τους χώρους όπου γίνεται απόθεση μεταλλικών υλικών να γίνεται κάλυψη με
το απαραίτητο υλικό με σκοπό την μείωση του φαινομένου της αντανάκλασης (π.χ.
μουσαμά).
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
14.
Τα όμβρια του χώρου διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης, εκφόρτωσης και
στάθμευσης των οχημάτων να συλλέγονται και να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή μέσω
ελαιοδιαχωριστή. Τα υγρά της δεξαμενής αλλά και το απόβλητα του ελαιοδιαχωριστή να
παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας
σχετικά παραστατικά. Ο χώρος να διαθέτει σχάρες συλλογής.
15.
Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες από
σκουπίδια και υγρά απόβλητα μέσω καθημερινής καθαριότητας του χώρου καθώς επίσης
όλες οι δραστηριότητες της μονάδας να εκτελούνται πάνω σε στεγανές επιφάνειες και
τακτικά καθαριζόμενους χώρους.
16.
Τα αστικά απόβλητα (απόβλητα από την υγιεινή των εργαζομένων) να οδηγούνται σε
ξεχωριστό στεγανό βόθρο. Ο υφιστάμενος απορροφητικός βόθρος να στεγανοποιηθεί. Ο
στεγανός βόθρος να εκκενώνεται από αδειοδοτημένα βυτιοφόρα. Να διενεργείται τακτική
αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης. Να
τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων –
λάσπης από τον στεγανό βόθρο - (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, κλπ.).
17.
Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου
σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.
18.
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.
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19.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη υγρών αποβλήτων σε ρέματα.
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ
20.
Λήψη κατάλληλων μέτρων αποφυγής διαρροών από το δάπεδο αποθήκευσης των
στερεών αποβλήτων. Το δάπεδο να είναι αδιαπέραστο στα τυχόν απόβλητα και ανθεκτικό
σε μεγάλο βάρος, με κλίση και επιδαπέδια σχάρα ώστε τα νερά να οδηγούνται στο
προαναφερθέν σύστημα διαχείρισης ομβρίων [όρος (14)].
21.
Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να επικαλυφθούν με gross betton, με
σύστημα συλλογής των ομβρίων και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν
να οδηγούνται στο προαναφερθέν σύστημα διαχείρισης ομβρίων [όρος (14)].
22.
Η αποθήκευση των scrap – μη επικίνδυνων παλαιών μετάλλων να γίνεται σε
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και εντός λεκάνης ασφαλείας με προστέγασμα για
προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, καλυμμένου με gross betton και σύστημα συλλογής
των ομβρίων.
23.
Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες με πρόβλεψη
εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού.
24.
Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από τα οχήματα και
μηχανήματα.
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
25.
Κάθε παρτίδα αποβλήτου (μέταλλα, κλπ.) που εισέρχεται στη μονάδα θα συνοδεύεται
απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής με τα στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και
τις λοιπές πληροφορίες (ποσότητα, φύση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ημερομηνίες
παραλαβής, προορισμός, συχνότητα συλλογής και μέσο μεταφοράς, μέθοδος και χώρος
επεξεργασίας). Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον
χρόνια. Με βάση τα στοιχεία αυτά να συμπληρώνεται το μητρώο παρακολούθησης της
μονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον σε κάθε αρμόδια αρχή.
26.
Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται
από αντίστοιχο παραστατικό με τα στοιχεία του αποβλήτου και του αποδέκτη, το οποίο θα
πρέπει να διασταυρώνεται και από αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη.
27.
Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων προ της διαλογής δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες.
28.
O μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων μετά την
διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/1997
(ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). Τα μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που προκύπτουν από τη διαλογή
των ανακυκλώσιμων, θα πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ εντός τριών (3)
ημερών.
ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
29.
Τα οχήματα για τη διακίνηση των αποβλήτων εντός της εγκατάστασης οφείλουν να
έχουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις (άδειες, κλπ.) για την κυκλοφορία και μεταφορά των
στερεών αποβλήτων ενώ οι οδηγοί πρέπει να έχουν κατάλληλη άδεια οδήγησης για το
συγκεκριμένο όχημα.
30.
Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε
αδειδοτημένα συνεργεία.
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΔΟΝΗΣΕΙΣ
31.
Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις λοιπές
διατάξεις περί θορύβου.
32.
Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/11).
33.
Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου
από την λειτουργία της δραστηριότητας, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που
ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου τηρώντας τις ώρες
κοινής ησυχίας, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
34.
Ο κύριος του έργου να εφαρμόσει μέτρα για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον
έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και ειδικότερα
όσων χαρακτηριστικών έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικά και διέπονται από την
περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή δύο φορές ετησίως (όταν
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η μονάδα είναι σε πλήρη λειτουργία) Προγραμμάτων α) Παρακολούθησης Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας και β) Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού Περιβάλλοντος.
35.
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.
36.
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.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
37.
Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε
τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην
Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την
υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
/ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
38.
Η εταιρεία θα πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα απόβλητα που παρατίθενται
ανωτέρω. Σε περίπτωση που προτίθεται να διαχειριστεί άλλα απόβλητα θα πρέπει να
επανεξεταστεί η ισχύς της παρούσης.
39.
Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να
προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες
πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους.
40.
Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι
διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα
χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων
ηλεκτρολυτών, υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με
κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.
41.
Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται ημερολόγιο
λειτουργίας. Επιπλέον να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται
αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Η εκπαίδευση θα
περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων βοηθειών.
42.
Τα αγοραζόμενα είδη θα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από
εμπορικές εταιρείες, λοιπές εταιρείες και νομίμως λειτουργούντες ελεύθερους
επαγγελματίες.
43.
Υπεύθυνος για την εφαρμογή των όρων της παρούσας εκ μέρους της εταιρείας είναι ο
κ. Λασκαρίδης Δημήτριος.
44.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα
μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.
45.
Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
46.
Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
47.
Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία της εταιρεία
και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
48.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση της
απόφασης η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Αττικής για τυχόν επανεξέταση των όρων.
49.
Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ
κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά αισθητικής του
κτιρίου.
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50.

Περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες,
πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του
πεζοδρομίου. Να γίνει συνδυασμός δενδριλίων τόσο μικρής όσο και μεγάλης ηλικίας με
σκοπό την άμεση προστασία της γειτνιαζόμενης περιοχής από οχλήσεις (θόρυβο, σκόνες,
σακούλες, οπτική όχληση, κλπ.).
51.
Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για
την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των
όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων όπως λιμνάζοντα νερά
κλπ.
52.
Σε περίπτωση παύσης λειτουργία τη εταιρείας ή αποχώρησης από τον εν λόγο χώρο,
επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση αυτού και η απομάκρυνση τυχών επικινδύνων
αποβλήτων που θα προκύψουν να γίνει μέσω αδειδοτημένων φορέων κρατώντας τα
σχετικά παραστατικά.
δ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων:
Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για 5 (πέντε) χρόνια από την έκδοση της
παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 2 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03
και με την προϋπόθεση ότι δε θα έχει επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων
εκδίδεται η παρούσα.
Η παρούσα απόφαση δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδρύσεως, λειτουργίας, χρήσεως γης κ.λ.π.)
που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και ισχύει με την
προϋπόθεση ότι οι χώροι στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση είναι αυτοί που
παρουσιάζονται στην υποβληθείσα μελέτη.
Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας προκαλούνται
οχλήσεις στο περιβάλλον.
Η θεωρημένη Π.Ε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και θα πρέπει να
βρίσκεται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύεται σε ζήτηση δημοσίας αρχής.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση να προβεί
σε δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο προκειμένου να ενημερωθεί το
ενδιαφερόμενο κοινό για την απόφαση αυτή. Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης
βαρύνουν τον φορέα λειτουργίας ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 5, της ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003).
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέσα σε
15 ημέρες από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
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