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Όπως Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Ανανέωση και αλλαγή επωνυμίας της υπ’ αρίθμ. 10250/2619/04/26-05-05 Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υπαίθριας μάνδρας παλαιοσιδήρων – μετάλλων με
δραστηριότατα προσωρινής αποθήκευσης, μεταμόρφωσης, διαλογής, κοπής και συμπίεσης
(μη επικίνδυνων) μετάλλων της εταιρείας “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση “ΓΚΑΡΑΒΕΖΑ”,στη ΒΙΠΕ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ Ασπροπύργου, του
Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

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 ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α’/27-12-2010).
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.
Το 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».
6.
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».
7.
Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11-03-05) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
8.
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».
9.
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)».
10. 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
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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».
Το 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. 97184/07-10-2011 αίτηση με θέμα «Τροποποίηση – αλλαγή
επωνυμίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας μάνδρας παλαιοσιδήρων στη
θέση Γκαραβέζα του ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ Ασπροπύργου», από την εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Την υπ΄ αρ. πρωτ. 10250/2619/26-05-2005 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος / Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος /
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής.
Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ1018/1924/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/14-05-2009 έγγραφο με θέμα «Άδεια για τη
δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της
εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Λεωφόρο
ΝΑΤΟ, στη θέση “Γκράβεζα” στον Ασπρόπυργο Αττικής» από το Τμήμα Α / Δ/νση ΠΕΧΩ /
Γεν. Δ/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής.
Την υπ’ αρ. 272/07 άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία Ελευσίνας / Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής.
Την βεβαίωση μεταξύ της εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.» και της εταιρείας
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την διάθεση μετάλλων προς
καταστροφή – δραματοποίηση.
Την από 09/04/2009 βεβαίωση μεταξύ της εταιρείας «ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.» και της εταιρείας
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την διάθεση μετάλλων.

Αποφασίζουμε
την ανανέωση και αλλαγή επωνυμίας της υπ’ αρίθμ. 10250/2619/04/26-05-05 Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υπαίθριας μάνδρας παλαιοσιδήρων – μετάλλων με
δραστηριότατα προσωρινής αποθήκευσης, μεταμόρφωσης, διαλογής, κοπής και συμπίεσης
(μη επικίνδυνων) μετάλλων της εταιρείας “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση “ΓΚΑΡΑΒΕΖΑ”,στη ΒΙΠΕ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ Ασπροπύργου, του
Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ.3 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …. και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- Επιφάνεια Οικοπέδου: 1.435 m2
- Συνολική Κινητήρια Ισχύς Παραγωγικών Μηχανημάτων: 21,00 ΚW
- Ισχύς Μηχανημάτων για Προστασία Περιβάλλοντος: 15,00 ΚW
- Συνολική Δυναμικότητα Εγκατάστασης: 170 tn / ημέρα (8ωρη βάρδια λειτουργίας)
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Κατάταξη:
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/05-08-2002) η δραστηριότητα
ανήκει στην 10η ομάδα «Ειδικά ‘εργα», με Α/Α 22 «Μάντρες παλαιοσιδήρων σε υπαίθριούς
χώρους», με επιφάνεια < 10,00 στρ. 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:
02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ,
ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και
αλιεία.
02 01 10 απόβλητο μέταλλο
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
10 02 απόβλητα από την βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα.
10 02 10 σκωρίες εξέλασης
10 05 απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου.
10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 06 απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία χαλκού.
10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής
11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΡΟΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ
ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού.
11 05 01 στερεός κασσίτερος
12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή
επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών.
12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών
15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγόντων δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας).
15 01 04 μεταλλική συσκευασία
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16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς
(περιλαμβανομένων μηχανών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων
στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των
κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων16 06 και 16 08).
16 01 16 δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα
16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από αποριπτόμενο εξοπλισμό
άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15 (κινητήρες,
καλώδια, μέταλλα)
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 06 κασσίτερος
17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
19
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟ
ΤΙΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
19 10 απόβλητα από κατατεμαχσιμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα
19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα
19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη,
συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα
19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα
20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΚΑΙ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ),
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01).
20 01 40 μέταλλα
2.
Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον
ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3.
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς
ή δημόσιους χώρους.
4.
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.
5.
Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που
προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997).
6.
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).
7.
Η απογύμνωση καλωδίων επιτρέπεται μόνο με μηχανική μέθοδο ή με καύση, αλλά
μόνο σε τεχνικές μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, που πληρούν τις
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 22912/117/2005 (ΦΕΚ 759Β/2005).
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8.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρμολόγηση στα ΟΤΚΖ (αφαίρεση
ανταλλακτικών, υγρών, καυσίμων, μπαταριών, καταλυτών κλπ). Τα ΟΤΚΖ να παραδίδονται
χωρίς καμία επέμβαση σε εταιρεία που συνεργάζεται με την ΕΔΟΕ, κατόπιν σχετικών
συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με τα ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81Α/04)
και ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82Α/04).
9.
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.
10.
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). Απαγορεύεται η δημιουργία σωρών με ύψος μεγαλύτερο του ενός (1) μέτρου.
11.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη στερεών αποβλήτων σε ρέματα.
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
12.
Τα όμβρια του χώρου διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης, εκφόρτωσης και
στάθμευσης των οχημάτων να συλλέγονται αρχικά σε στεγανή δεξαμενή πρωτογενούς
καθίζησης άμμου και λοιπών αδρανών στερεών υλικών, στην συνέχεια να οδηγούνται σε
δεξαμενή δευτερογενούς καθίζησης όπου καθιζάνουν όλα σχεδόν τα στερεά και από εκεί σε
δεξαμενή στην οποία υπάρχει μηχανικό σύστημα ελαιοδιαχωριστή τεχνολογίας καθίζησης
(coalescence filter) κατασκευασμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, όπως περιγράφεται
στην Μ.Π.Ε. Τα υλικά όλων το δεξαμενών που έχουν καθιζάνει αλλά και το απόβλητα του
ελαιοδιαχωριστή να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. Ο χώρος να διαθέτει σχάρες συλλογής.
13.
Τα αστικά απόβλητα (απόβλητα από την υγιεινή των εργαζομένων) να οδηγούνται σε
ξεχωριστό στεγανό βόθρο, ο οποίος να εκκενώνεται από αδειοδοτημένα βυτιοφόρα, όπως
περιγράφεται στην Μ.Π.Ε. 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).
14.
Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου
σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.
15.
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.
16.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη υγρών αποβλήτων σε ρέματα.
17.
Για περαιτέρω ασφάλεια, αναφορικά με τα όμβρια και εντός της μονάδας, επιβάλλεται
η κατασκευή μόνιμων στεγάστρων προφύλαξης στα σημεία που θα είναι τοποθετημένοι οι
κάδοι συλλογής με σκοπό την προφύλαξη από τα νερά της βροχής (και λοιπά καιρικά
φαινόμενα).
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ
18.
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 (12)].
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19.

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 (12)].
20.
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.
21.
Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες με πρόβλεψη
εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού.
22.
Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από τα οχήματα και
μηχανήματα.
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
23.
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.
24.
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.
25.
Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων προ της διαλογής δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τις δύο (2) ημέρες.
26.
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
27.
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.
28.
Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε
αδειδοτημένα συνεργεία.
29.
Το προσωπικό της μονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα στους ειδικούς χειρισμούς
συλλογής – συσκευασίας – σήμανσης.
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΔΟΝΗΣΕΙΣ
30.
Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 και στις λοιπές
διατάξεις περί θορύβου.
31.
Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/11).
32.
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.
33.
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
η μονάδα είναι σε πλήρη λειτουργία) Προγραμμάτων α) Παρακολούθησης Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας και β) Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού Περιβάλλοντος.
34.
Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές
ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται
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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.
35.
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
36.
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.
37.
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.
38.
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνάπτει σύμβαση με τους πελάτες του στην οποία να
αναγράφεται το είδος των προς μεταφορά αποβλήτων καθώς και ο τόπος προορισμού
αυτών.
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. Σωτηρίου 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.
50.
Περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες,
πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του
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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.). Να προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας φωτογραφικό υλικό
με τις εφαρμοσμένες δενδροφυτέυσεις, εντός τριμήνου.
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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