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ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
      Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-

2010)
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) μετά την υπ’ αριθμ. 44403/2011 

απόφαση  «Έγκριση  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Αττικής»  (ΦΕΚ 
2494/Β/4-11-2011).

3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και  δραστηριοτήτων,  ρύθμιση αυθαιρέτων σε  συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

4. Την  υπ.αρ.πρωτ.  οικ.120517/29-11-2011  (ΦΕΚ3016/Β/30-12-2011)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής κ. Ιάκωβο Προμπονά 

5. Το Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34/Α/88) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 416/91 (ΦΕΚ 152/Α/91) και το Π.Δ. 38/96 (ΦΕΚ 
26/Α/96).

6. Την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και  
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1  
του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ κ.ά (Α’91)” και την ΥΑ:1958/13-01-2012 
(ΦΕΚ21/Β).

7. Την ΚΥΑ 69269/5387/90  (ΦΕΚ 678/Β/90)  “Κατάταξη  Έργων και  δραστηριοτήτων σε  κατηγορίες,  περιεχόμενο 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχόμενων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές 
συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/86”.

8. Την  ΚΥΑ  με  αριθμό  Η.Π.:  11014/703/Φ104/2003  (ΦΕΚ  332/Β/20-3-03)  “Διαδικασία  Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του  
Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …και άλλες διατάξεις (Α’91)” και  συγκεκριμένα το άρθρο 14 
αυτής.

9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος. 
10.Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του 

κοινού κατά την Ε.Π.Ο.».
11.Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου 

ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005.
12.Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».
13.Η ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών 

από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
14.Η  Η.Π 13588/725/2006  (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006)  «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.
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15.Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 

Λιπαντικών Ελαίων».
16.Το  Π.Δ  115/2004  (ΦΕΚ80Α/5-3-2004)  Αντικατάσταση  της  73537/1438/1995  κοινής  υπουργικής  απόφασης 

«Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» 
(Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών 
και Συσσωρευτών»

17.Το  Π.Δ  117/2004  (ΦΕΚ82Α/5-3-2004)  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των 
αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού,  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  των  Οδηγιών 
2202/95  «σχετικά  με  τον  περιορισμό  της  χρήσης  επικινδύνων  ουσιών  σε  είδη  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού»  και  2002/96  «σχετικά  με  τα  απόβλητα  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού»  του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»

18.Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «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».

19.Η  ΚΥΑ  106543/2003  (ΦΕΚ  391Β/4-4-03)  «Έγκριση  του  συλλογικού  συστήματος  Εναλλακτικής  Διαχείρισης 
Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση».

20.Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ 
τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».

21.Tην αρ. ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  με τη λειτουργία σταθερών εστιών 
καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού’

22.To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες  
διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010) 

23.Την με αριθμ. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) : Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 
εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

24.Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 13727/727/03 (ΦΕΚ1087Β/5-08-03) περί ‘Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα….’.

25.Τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  με  αριθμ.  οικ.  145116/2011  «Καθορισμός  μέτρων,  όρων  και  διαδικασιών  για  την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011). 

26.Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  103221/24-10-2011  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  Περιφέρειας  Αττικής  (ΑΠ:35829/24-10-2011 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ Ν.Ιωνίας) αίτηση μετά συνημμένης περιβαλλοντικής μελέτης, με την οποία ζητείται  
η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο του θέματος

27.Τη με ΑΠ:οικ6400/16-01-2012 αποσταλείσα στις:  1η Εφορεία Βυζαντινών,  Β΄ Εφορεία Προϊστορικών,  Εφορεία 
Νεωτέρων  Μνημείων,  ΔΜΕΟ,  Δ/νση  Πολεοδομίας  Δήμου  Ν.Ιωνίας,  ΟΡΣΑ  και  Δ/νση  Τενικών  Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Αττικής Περιβαλλοντική Έκθεση, συνημμένης στην (26) σχετική

28.Το με ΑΠ:ΔΜΕΟ/4373/στ/1375/Φ915/11/21-02-2012 έγγραφο γνωμοδότησης της ΔΜΕΟ Υπουργείου Μεταφορών 
Υποδομών και Δικτύων (ΑΠ:30092/5-3-2012 Δ/νσής μας) μετά το 27 σχετικό.

29.Το  με  ΑΠ:548/24-01-2011  έγγραφο  απόψεων  της  Β΄  Εφορείας  Προϊστορικών  και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων 
(ΑΠ:13534/31-1-2012 Δ/νσής μας) μετά το 27 σχετικό.

30.Το  με  ΑΠ:400/42/2012/25-1-2012  έγγραφο  απόψεων  του  Τμήματος  Εφαρμογής  Πολ/κών  Σχεδίων/  Δ/νσης 
Πολεοδομίας/ Δ.Ν.Ιωνίας (ΑΠ:11383/26-1-2012 Δ/νσής μας)  μετά το 27 σχετικό

31.Τη  με  ΑΠ:239/03-02-2012  (ΑΠ:29679/5-3-2012  Δ/νσής  μας)  διαβίβαση  απόψεων  της  Εφορείας  Νεωτέρων 
Μνημείων Αττικής μετά το 27 σχετικό

32.Τη με ΑΠ:199/16-02-2012 γνωμοδότηση του ΟΡΣΑ μετά το 27 σχετικό
33.Τη με ΑΠ:513/20-02-2012 διαβίβαση απόψεων της 1η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
34.Τις με αριθμό σχεδ.1, 2, 3, 4, 5 και ΜΠΕ-1 επισυναπτόμενες στην 26 σχετική, κατόψεις
35.Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται εντός του φακέλου 

Αποφασίζουμε

Την  Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων για  το  έργο  Κατασκευή και  Λειτουργία  Υπόγειου  Σταθμού 
Αυτοκινήτων επί της οδού Διον. Σολωμού στο Ο.Τ.150 του Δήμου Νέας Ιωνίας του Ν. Αττικής. 

  α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας:
Το έργο κατατάσσεται:
 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002 (ΦΕΚ1022/Β/5-8-2002):

στην  Ομάδα  6η/  Πίνακας  6ος:  "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ":
Α/Α 18: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: από 200 
έως 400 οχήματα (θέσεις στάθμευσης παρόντος έργου: 363) , και
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 Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ21/Β):

στην Ομάδα 6η/ Παράρτημα IV: “Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού 
τομέα, αθλητισμού και αναψυχής”: Α/Α 24: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β από 200 
έως 500 θέσεις (θέσεις στάθμευσης παρόντος έργου 363)
 Συνολική  επιφάνεια  οικοπέδου:  4.500μ2 που  αποτελεί  τμήμα  μείζονος  εκτάσεως  επιφάνειας: 

7.415μ2 
 Θέση  έργου:  το  παρόν  έργο  ανήκει  στο  Δ.  Ν.Ιωνίας  του  Νομού  Αττικής  και  στο  οικοδομικό 

τετράγωνο 150, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, το οποίο περιβάλλεται από τις 
οδούς  Σολωμού Διονυσίου,  Πατριάρχου  Ιωακείμ  και  Χρυσοστόμου  Σμύρνης.  Όπως αναφέρεται 
στην  (26)  σχετική  περιβαλλοντική  μελέτη  «..για  το  ακίνητο  του  ενδιαφέροντος  ισχύει  ο 
χαρακτηρισμός του ΦΕΚ 248Δ/29-05-85 και ο χώρος θεωρείται ως «χώρος για ανέγερση κτηρίου 
αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων». Επίσης όπως αναφέρεται στο (30) σχετικό έγγραφο 
της Δ/νσης Πολεοδομίας / Δ. Νέας Ιωνίας: «Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (παρ.1α αρ.8 
Ν2052/92 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του αρ.10 του Ν2947/01) και την εγκύκλιο 7 του 
τμήματος Δ΄ της Δ/νσης Πολ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 4828/26-01-2004 κάτω 
από κοινωφελείς χρήσεις μπορεί να κατασκευασθεί υπόγειο κτίριο Σταθμού Αυτοκινήτων υπό τις 
προϋποθέσεις του Νόμου και με έγκριση των αρμοδίων προς τούτο αρχών». 

 Σκοπός του έργου:  σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της (26) σχετικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
Κεφ 2-2 «έγκειται  στην χωροθέτηση του σε κεντρική θέση του δήμου Ν.Ιωνίας όπου υπάρχουν  
αυξημένες ελλείψεις θέσεων στάθμευσης, λόγω της πυκνής δόμησης χρήσεων κατοικίας και λόγω  
των πυκνών επαγγελματικών δραστηριοτήτων ειδικά στο υπερτοπικής σημασίας κέντρο του Δήμου.  
Σημαντικός μπορεί να είναι ο ρόλος του σταθμού για την «μετεπιβίβαση» στο δίκτυο του ΗΣΑΠ &  
ΜΕΤΡΟ, λόγω της γειτνίασης με τον σταθμό «Ν. Ιωνία».

 Εγκαταστάσεις έργου: «Το έργο θα είναι εξ ολοκλήρου υπόγειο, με εξαίρεση τις προσβάσεις ΙΧ 
(είσοδος/  έξοδος  από  το  σταθμό),  τις  προσβάσεις  πεζών  (απόληξη  κλιμακοστασίου)  και  τις 
απολήξεις εξαερισμού. Στους χώρους περιλαμβάνονται οι θέσεις στάθμευσης (363 συνολικά), οι 
διάδρομοι  κίνησης,  βοηθητικοί  χώροι,  χώροι  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων,  κλπ.  Η 
είσοδος  και  η  έξοδος  στο  σταθμό  προβλέπονται  στην  οδό  Διονυσίου».  Θα  αποτελείται  από 3 
υπόγεια κάθε ένα από τα οποία διατάσσεται σε δύο ημιεπίπεδα με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους 
1,5 μ, ωφέλιμης επιφάνειας 11.000 μ2»

 Σύμφωνα με την (26) σχετική Περιβαλλοντική Μελέτη «Σημαντικό στοιχείο στην αποκατάσταση της 
τελικής  επιφάνειας  θα  είναι  η  διατηρητέα  καμινάδα»  η  οποία  με  την  υπ’αριθμ 
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Γ/171/46800/21-8-2003  απόφαση  του  Υπουργού  Πολιτισμού  χαρακτηρίσθηκε  ως 
μνημείο (καμινάδα εργοστασίου Παλαιάς Ταπητουργίας) και προστατεύεται από τις διατάξεις του 
Ν3028/2002.

 Θέσεις στάθμευσης οχημάτων: 363
 Κύριος του Έργου: Δήμος Νέας Ιωνίας, Α.Φ.Μ.: 090127044,  Δ.Ο.Υ.: Ν.Ιωνίας, Τηλ.: 213-2000484
 Συντάκτης Μελέτης: Φωτεινή Χωνιανάκη Πολιτικός Μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος – Re-De-Plan 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

β) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων:
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω 
ΚΥΑ,  περιλαμβάνεται  ο  αναθεωρημένος  Ευρωπαϊκός  Κατάλογος  Αποβλήτων  (απόφαση 
2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει 
επικίνδυνα απόβλητα.

2. Μεταχειρισμένα  ανταλλακτικά:  ΠΔ  116/04  (ΠΔ  81/Α/04)  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την 
εναλλακτική  διαχείριση  των οχημάτων στο  τέλος  του  κύκλου ζωής τους,  των χρησιμοποιημένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…» 

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 
των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΠΔ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 
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5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού>>

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
7. Χρησιμοποιημένα  ορυκτέλαια:  ΠΔ  82/04  (ΦΕΚ  64/Α/04)  «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την 

εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 

την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-
2011)  και  την  με  ΥΓ  179182/79  Απόφαση  Νομαρχών  Αττικής  (ΦΕΚ  582/Β/79). Η  υπ.  αρ.  Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
όπως έχει  τροποποιηθεί  με  τις υπ. αρ.  Π/17831/7.12.1971 (Β'986),  Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089).

9. Επικίνδυνα  απόβλητα:  Η  ΚΥΑ  24944/1159/2006  (ΦΕΚ  791/Β/30-06-2006)  «Έγκριση  Γενικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 
Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “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.  Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 
19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.

10. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ):  Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο 
άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με 
τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

11. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 1) 
Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78), 2)  Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86), 3)  Υπ. Απ. 
69001/1921  (ΦΕΚ  751Β/18-7-88),  4)  Υπ.  Απ.  765  (ΦΕΚ  81Β/21-2-91).  Για  την  λειτουργία  της 
εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981. 

12. Δομικά  μηχανήματα εφόσον  ανήκουν  στις  κατηγορίες  που  προβλέπει  η  ΚΥΑ  37393/202  (ΦΕΚ 
1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα σε αυτήν. 

13. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 52/Α/88)

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:
Ο εκπεμπόμενος  θόρυβος  κατά  τη  λειτουργία  του  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  του  σταθμού 

αυτοκινήτων, στα όρια της εγκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dB(A), σύμφωνα με το Π.Δ. 
1180/81(ΦΕΚ 293/Α/1981).

δ) Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν  
για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος:

δ1α. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και την δραστηριότητα:
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους 

διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.
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, όπως επίσης 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  κατασκευή  και  λειτουργία  του  έργου,  να  εξασφαλίζει  κατά 
προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του έργου, θα πρέπει 
προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι  προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και 
εγκρίσεις (πχ χωροθετήσεων κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που 
απαιτούνται για τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.

5. Κατά το σχεδιασμό να εξασφαλισθεί  η ασφαλής προσπέλαση όπως και η είσοδος και έξοδος των 
μαθητών προς και από το σχολείο που βρίσκεται στο ίδιο ΟΤ με τον υπό κατασκευή υπόγειο χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου εκπαίδευσης, πολιτιστικού κέντρου 
ή κέντρου υγείας κατασκευαστεί μελλοντικά στο οικοδομικό τετράγωνο αυτό.
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6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική Νομοθεσία.
7. Απαγορεύεται  η  τοποθέτησης  εντός  έκτασης  χαρακτηρισμένης  ως  δασικής  έστω  και  προσωρινά: 

μπαζών,  εργαλείων,  εξοπλισμού,  δομικών  υλικών,  πρώτων  υλών,  απορριμμάτων,  προσωρινών 
εγκαταστάσεων,  αποδυτηρίων,  γραφείων,  διαμόρφωσης  δρόμων,  έστω  και  απλής  διέλευσης 
οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε  άλλης χρήσης του για  την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς  να έχει 
προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο.

8. Να εκπονηθεί φυτοτεχνική μελέτη για τη δυνατότητα διατήρησης ή/και μεταφύτευσης της υπάρχουσας 
υψηλής βλάστησης σύμφωνα με τη (32) σχετική γνωμοδότηση  

9. Να  εκπονηθεί  ειδική  στατική  μελέτη  και  αρχιτεκτονική  μελέτη  ανάδειξης  για  την  εντός  του  χώρου 
διατηρητέα καμινάδα

10. Να εξασφαλισθεί κατά το σχεδιασμό ότι ο χώρος άνωθεν του υπόγειου σταθμού θα πληροί τις αρχές 
της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της διαμόρφωσης ανεκτού μικροκλίματος (με χρήση πχ ειδικών 
διατάξεων και συστημάτων, υλικών, βλάστησης, κυβολίθων κλπ)

11. Πριν την έναρξη των εργασιών να πραγματοποιηθεί σήμανση των ορίων της εκσκαφής.
12. Οι  πάσης  φύσεως  εργασίες  (συμπεριλαμβανομένων  τυχόντων  έργων  διευθέτησης  ρεμάτων  κλπ 

εκσκαπτικών έργων) να γίνουν υπό την εποπτεία των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων (Β΄ Εφορεία 
Προϊστορικών  και  Κλασσικών  Αρχαιοτήτων,  1η Εφορεία  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  και  Εφορεία 
Νεοτέρων Μνημείων), δεδομένου ότι το υπό μελέτη έργο είναι πλησίον αρχαιολογικών χώρων ενώ 
εντός του χώρου βρίσκεται διατηρητέα καμινάδα. Γι’αυτό πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να 
ειδοποιηθούν εγγράφως και  εγκαίρως οι  αρμόδιες  εφορίες  αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να 
εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά 
τις εκσκαφικές εργασίες κλπ).

13. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία,  οι  εργασίες θα διακοπούν και  θα ακολουθήσει  ανασκαφική 
έρευνα.

14. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και 
κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και της δραστηριότητας.

δ1β. Κατά την κατασκευή του έργου:
15. Η υλοποιηθείσα κατασκευή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους δόμησης 

της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων.
16. Η τελική εγκατάσταση να βρίσκεται σε συμφωνία με την περιοχή στην οποία θα δομηθεί (επιλογή 

κατάλληλου χρωματισμού, κατασκευαστικές γραμμές αλλά και αποφυγή τοποθέτησης διαφημιστικών 
πινακίδων κλπ).

17. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την κατασκευή του 
έργου.

18. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης.
19. Εάν  απαιτηθεί  η  κοπή  δένδρων  (εντός  του  χώρου  της  ανέγερσης),  να  γίνει  μόνο  αφού  αυτά 

καταγραφούν  και  χαρτογραφηθούν  και  η  κοπής  τους  γίνει  με  σχετική  έγγραφη γνωστοποίηση  και 
παρουσία υπαλλήλου της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

20. Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.
21. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν ειδικά άτομα για την  

εκτροπή της κυκλοφορίας.
22. Kατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  να  ληφθούν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  προστασία  των 

διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα καθώς και τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. 
23. Να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της κατασκευής η γειτνίαση του έργου με το εκεί  σχολείο και να 

αποφευχθεί ή/και να ελέγχεται επαρκώς η διέλευση των φορτηγών έμπροσθεν των σημείων εισόδου 
και  εξόδου  των  μαθητών  στο  χώρο  του  σχολείου  τοποθετώντας  ελεγκτή  κυκλοφορίας  ή  σχολικό 
τροχονόμο στα αντίστοιχα χρονικά διάστημα.

24. Κατά  το  σχεδιασμό των  εργασιών να  ληφθεί  μέριμνα  ώστε  στην  περίπτωση που  χρησιμοποιηθεί 
γερανοφόρο οικοδομών κλπ ο βραχίονας του μηχανήματος οποιαδήποτε στιγμή της λειτουργίας του 
αλλά και ο πύργος στήριξης σε ενδεχόμενο ατυχήματος να μη βρίσκονται (υπερίπτανται)  ποτέ εντός 
των εγκαταστάσεων του σχολείου (κτίρια, αυλές, γήπεδα δραστηριοτήτων κλπ).

25. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως κινητά ηχοφράγματα, 
απαγόρευση  εργασιών  εντός  ωρών  κοινής  ησυχίας,  σύνταξη  μελέτης  διέλευσης  των  φορτηγών 
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μεταφοράς  εντός  κατοικημένων  περιοχών  κλπ.  και  να  ληφθεί  υπόψη  το  ωράριο  και  διάστημα 
λειτουργίας  του  διπλανού  σχολείου,  αποφεύγοντας  την  πραγματοποίηση  έντονα  οχλουσών 
δραστηριοτήτων (με θόρυβο, σκόνη, αέρια, υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο φορτηγών και πρώτων υλών) 
εντός του εν λόγω διαστήματος.

26. Να ληφθεί υπόψη το ως άνω στοιχείο (γειτνίαση με υψηλό αριθμό μαθητών) και να εμποδισθεί η με 
κάθε τρόπο πρόσβαση των μαθητών στο χώρο του εργοταξίου σε όλο το διάστημα κατασκευής του 
(πριν από τη δημιουργία της εκσκαφής με την τοποθέτηση του εκεί εξοπλισμού έως και την 
παράδοση της εγκατάστασης) και εάν είναι εφικτό με την τοποθέτηση φύλακα.

27. Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα σημεία, όπως 
μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές 
νερού, λάκκους ασβέστη, επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγματα κλπ.

28. Κατά την διαμόρφωση της εκσκαφής να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη. 

29. Τα υλικά  εκσκαφών να  αποθηκευθούν  προσωρινά  και  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  επίχωση των 
ορυγμάτων. Τα υλικά που περισσεύουν να τοποθετηθούν σε χώρο που θα ορίσει  ο δήμος και να 
αποκατασταθούν.

30. Τα  αδρανή  υλικά  να  λαμβάνονται  κατά  προτίμηση  από  νομίμως  λειτουργούντα  λατομεία  και 
εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  

31. Τα  ακατάλληλα  πλεονάζοντα  προϊόντα  εκσκαφής  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  αποκατάσταση 
ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής.

32. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από το χώρο του έργου.

33. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις πηγές εκπομπής) με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα:

 Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω εγκατεστημένου συστήματος 
διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα 
δημιουργίας περίσσειας εκπλυμάτων.

 Συνίσταται,  επίσης,  η  συστηματική  διαβροχή  των  αδρανών  υλικών  με  μόνιμα  ή  μεταφερόμενα 
συστήματα  διαβροχής  κατά  την  ξηρή  περίοδο  του  έτους.  Σε  περίπτωση που  το  μέτρο  αυτό  δεν 
αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές ουσίες.

 Συνίσταται  η  κάλυψη  των  βαρέων οχημάτων  μεταφοράς  με  κατάλληλο  κάλυμμα  σύμφωνα  με  τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός χώρος απόθεσης θα 
πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός 
μηνός. Εφόσον παραμένουν για μικρότερα διαστήματα θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη 
διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής 
να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση.

34. Τα κάθε  είδους  απορρίμματα  και  άχρηστα  υλικά,  παλιά  ανταλλακτικά  και  μηχανήματα,  λάδια  και  
παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε 
διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).

35. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές του έργου. 
36. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-

04).

37. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα 
κλπ.  Ομοίως  απαγορεύεται  η  απόρριψη  παλαιών  λαδιών  επί  του  εδάφους.  Η  διαχείριση  των 
μεταχειρισμένων  ορυκτελαίων  θα  πρέπει  να  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  ΚΥΑ 
71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004).

38. Η επισκευή,  συντήρηση ή  αλλαγή  λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων να  γίνεται  σε  εγκεκριμένα 
συνεργεία,  τα οποία θα είναι  επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις-  εγκρίσεις, 
άδειες,  και  όλα  τα  μηχανήματα-  οχήματα  θα  φέρουν  πιστοποιητικά  θορύβου,  ΚΤΕΟ,  κάρτας 
καυσαερίων κλπ.

39. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών 
όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις  
κείμενες διατάξεις.
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40. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα 

πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων 
στην περιοχή.

41. Κατά τη φάση κατασκευής θα  πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών που θα 
πέφτουν στα επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου. 

42. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. 
43. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, απορριμμάτων ή 

λυμάτων  στα  πρανή  και  στις  κοίτες  ρεμάτων  και  χειμάρρων,  καθώς  και  σε  δασικού  χαρακτήρα 
εκτάσεις. 

44. Να  ληφθούν  κατάλληλα  μέτρα  για  τη  διατήρηση  της  υφιστάμενης  ενδημικής  βλάστησης  και  των 
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

45. Το έργο να κατασκευαστεί σύμφωνα με ειδική υδραυλική μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί από τον 
αρμόδιο φορέα υλοποίησης, για τη λειτουργία και τη διευθέτηση των ρεμάτων της περιοχής, έτσι ώστε 
βάσει των υδραυλικών υπολογισμών να εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα των υδατορεμάτων και 
των αγωγών ομβρίων υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων.

46. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
47. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων μέσων απαγορεύονται οι 

εργασίες κοπής και  συγκόλλησης καθώς και  οποιασδήποτε  άλλης εργασίας η  οποία εγκυμονεί  το 
κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.

48. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο προσωπικό. Τα 
μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και 
κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου.

49. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων που εισέρχονται ή 
εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών 
έκπλυσης  και  να  γίνεται  τακτικός  καθαρισμός  του  φρεατίου  από  την  ιλύ,  με  διάθεσή  της  σε 
εγκεκριμένους χώρους.

50. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του εργοταξίου να μην 
υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 
1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003. 

51. Με  την  έναρξη της  λειτουργίας  του  έργου  να  γίνεται  παρακολούθηση του  κυκλοφοριακού  φόρτου 
τουλάχιστον ετησίως και σε περιόδους αιχμής και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα στις περιπτώσεις 
που τα όρια του θορύβου ξεπερνούν τα επιτρεπτά (κατασκευή ηχοπετασμάτων).

52. Τα οικοδομικά και τεχνικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των  έργων, να είναι 
φιλικά  προς το  περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και  άλλων ουσιών επιβλαβών στην 
υγεία και στο περιβάλλον.  

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

54. Ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές). Κατά τη λειτουργία 
των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, 
κατά  τη  λειτουργία  των  μηχανημάτων,  συνεργείων,  κλπ  και  για  ελαχιστοποίηση  του  κινδύνου 
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα 
επαναφερθεί   από τον  Ανάδοχο  στην  μορφή  που  έχει  προβλεφθεί  από τις  εγκεκριμένες  μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα εργοτάξια, 
κάθε  προσωρινή  εγκατάσταση  που  υπάρχει,  απορρίμματα,  εργαλεία,  ικριώματα,  μηχανήματα, 
πλεονάζοντα  υλικά,  χρήσιμα  ή  άχρηστα,  προσωρινές  εγκαταστάσεις  μηχανημάτων,  κλπ. 
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη 
της απόστασης από τη θέση του Έργου.

55. Συνιστάται  περιμετρική φύτευση του γηπέδου με την διαμόρφωση χώρων πρασίνου και  συναφών 
εργασιών καλλωπισμού του χώρου.

56. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια με ευθύνη 
του  φορέα του  έργου.  Ειδικότερα,  οι  εργασίες  που  θα πρέπει  να  λαμβάνουν χώρα είναι  οι  εξής: 
άρδευση, λίπανση, αραίωμα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, φυτοπροστασία.
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57. Να  προστατευτεί  ο  παρόδιος  χώρος  από  την  εγκατάσταση  διαφημιστικών  πινακίδων  για  να  μην 

υποβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό η εικόνα του τοπίου και να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων.

δ2. Κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

58. Η χρήση του ανεγερθέντος σταθμού αυτοκινήτων να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες από τη νομοθεσία 
και τα σχετικά διατάγματα χρήσεις γης.

59. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία του σταθμού και των χώρων κοινής χρήσης 
και υγιεινής 

60. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου 
κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού, σημείο «γ» της παρούσης.

61. Θα πρέπει να επιτευχθεί σωστή κτιριακή ηχομόνωση για την επίτευξη των ορίων του εκπεμπόμενου 
θορύβου της παραγράφου β7.

62. Τα  μηχανήματα  που  δημιουργούν  κραδασμούς  και  δονήσεις  να  τοποθετηθούν  σε  ειδικές 
αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις (ελαστομερικές, ντίζες κλπ ή αν απαιτηθεί βάσει ειδικής μελέτης 
και σε αποσβεστήρες κλπ) και όχι κατευθείαν πάνω στον φέροντα οργανισμό της κατασκευής.

63. Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. ελεγχόμενη ροή νερού 
στις  εγκαταστάσεις  υγιεινής,  εφαρμογή  συστημάτων  στάγδην  άρδευσης  των  περιοχών  πρασίνου, 
ανακύκλωση νερού όπου είναι εφικτό κλπ)

64. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου να λαμβάνονται μέτρα εξοικονόμησης 
και  ορθολογικής  χρήσης  ενέργειας,  όπως  θερμομόνωση  του  κτιρίου,  βιοκλιματικός  σχεδιασμός, 
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κλπ. 

65. 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 

66. Στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων να γίνεται απαγωγή των καυσαερίων με καμινάδα και διάθεσή τους 
σε υψηλή στάθμη.

67. Να γίνει προσεκτική επιλογή των θέσεων και του ύψους των στομίων των αεραγωγών εξαερισμού του 
χώρου υπόγειας στάθμευσης. Να εξασφαλισθεί ο μη επηρεασμός του γειτνιάζοντος σχολείου (τόσο 
όσον αφορά τους εκλυόμενους ρύπους όσο και τον εκπεμπόμενο θόρυβο). 

68. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα εντός του υπογείου σταθμού αυτ/των να είναι τουλάχιστον 2 φορές την 
ώρα και να λειτουργούν αισθητήρες μέτρησης μονοξειδίου του άνθρακα.

69. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  διάθεση  ανεπεξέργαστων  υγρών  αποβλήτων  σε  επιφανειακούς 
αποδέκτες. 

70. Να γίνει σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης των εγκαταστάσεων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
της ΕΥΔΑΠ.

71. Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών ουσιών τόσο εντός όσο 
και εκτός του σταθμού.

72. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων κατάλληλης χωρητικότητας, τα οποία θα φέρουν 
σήμανση σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων και επισήμανση κινδύνου πυρκαϊάς σε κατάλληλα 
σημεία του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την απόθεση των απορριμμάτων.

73. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου, θα αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της δραστηριότητας 
εντός του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν θα πρέπει να απομακρύνονται  σε καθημερινή βάση, από το 
απορριμματοφόρο του Δήμου, για λόγους Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής. 

74. Απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται  ξεχωριστά από τα υπόλοιπα και  να 
διατίθενται για ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια.

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

76. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων φθορισμού σύμφωνα με τη 
β4 ΚΥΑ   
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77. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις και οι χώροι πρασίνου του 

περιβάλλοντος χώρου σε καθαρή και σε καλή κατάσταση. Να λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση και 
αντικατάσταση της φύτευσης όπου χρειάζεται.

78. Να  υπάρχει  οργανωμένο  σύστημα  πυρασφάλειας  για  την  αντιμετώπιση  τυχόν  περιπτώσεων 
εκδήλωσης πυρκαγιάς.

79. Στο ηλεκτρικό κύκλωμα της μονάδος να προβλεφθεί ειδικό σύστημα προστασίας από ηλεκτροπληξία.
80. Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει  για την καλή 

μορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή απορριμμάτων κλπ) προκειμένου να μην δημιουργηθεί 
οπτική ρύπανση.

81. Η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται αποκλειστικά εντός του χώρου 
της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο.

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

83. Οι  εγκαταστάσεις  της  δραστηριότητας  (δάπεδα,  καθίσματα,  προστατευτικά  κιγκλιδώματα, 
στεγανοποίηση χώρου, περίφραξη, φωτισμός, χώροι προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις και 
συστήματα ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία, αντιολισθητικά δάπεδα, συστήματα πυρανίχνευσης 
και πυρόσβεσης, χρωματισμοί κλπ) πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να τηρούνται οι 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

84. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων μόνιμων ή περιοδικών στο χώρο άνωθεν του 
σταθμού.

85. Να ελέγχεται τακτικά η στατική επάρκεια, αντικεραυνική προστασία κλπ κατάσταση της καμινάδας. 

Κατά τα λοιπά ι  σχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και προτείνονται από τη   
Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

ε) Περιβάλλον περιοχής-Ευαίσθητα στοιχεία:
Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους δόμησης ισχύουν τα ακόλουθα: με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 248Δ/29-

5-85 τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ν. Ιωνίας στο Ο.Τ. 150 και ο χώρος χαρακτηρίστηκε 
ως «Χώρος για ανέγερση κτηρίου αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ενώ με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 
112Δ/19.2.2003 καθορίζονται εκ νέου χρήσεις γης σε περιοχές του Δήμου Ν. Ιωνίας. Ειδικά το Ο.Τ. 150 
υπάγεται στον τομέα Δ με επιτρεπόμενες χρήσεις: Κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
- Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας - Αθλητικές εγκαταστάσεις (υπαίθριες) - Κτήρια περίθαλψης. Ωστόσο όπως 
αναφέρεται στην (26) σχετική μελέτη: «στη παρ.7β του Άρθ. 1 ορίζεται: «Οι ήδη εγκεκριμένοι-καθορισμένοι 
κοινωφελείς χώροι, που εμπίπτουν εντός των ορίων των τομέων, που καθορίζονται με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, διατηρούν τη χρήση τους, σύμφωνα με τα διατάγματα ρυμοτομίας τους.» Επίσης 
όπως αναφέρεται στην (26) σχετική: για τα ακίνητο του ενδιαφέροντος μας ισχύει ο χαρακτηρισμός του 
ΦΕΚ 248Δ/29.5.85 και ο χώρος θεωρείται ως «χώρος για ανέγερση κτηρίου αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων» Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (νόμο 2052 (ΦΕΚ 94/Α/5-06-1992) παράγραφος 
1α)  κάτω  από  τις  ως  άνω  κοινωφελείς  χρήσεις  μπορεί  να  κατασκευαστεί  υπόγειο  κτήριο  Σταθμού 
Αυτοκινήτων υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου και με έγκριση των αρμόδιων προς τούτο αρχών.

στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων:
Οι  προαναφερόμενοι  περιβαλλοντικοί  όροι  ισχύουν  για  5  (πέντε)  χρόνια από  την  υπογραφή  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 στεγάζεται και λειτουργεί η δραστηριότητα είναι χώροι κυρίας χρήσης, νομίμως 
υφιστάμενοι και σύμφωνοι με τις εγκεκριμένες μελέτες της οικοδομικής αδείας του κτιρίου ως προς την 
διάταξη και την χρήση.

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.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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).   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΥΠΕΚΑ / Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος

Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.
Πατησίων 147, Αθήνα ΤΚ 112 51

2)  Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ)/ Τμήμα Α΄
Πανόρμου 2, Αθήνα ΤΚ 115 23

3) Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιΐας (ΔΜΕΟ)/ Υπουργείο 
Υποδομών Μεταφορών και Δίκτυων
Λ. Αλεξάνδρας 19, Αθήνα ΤΚ 114 73

4) Δ/νση Μεταφορών & Επικοιν. / ΠΕ Βορείου Τομέα 
Αθήνας/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Λ. Μεσογείων 448, ΤΚ 153 42

5) Τμήμα Εφαρμογής Πολ/κών Σχεδίων
Δ/νση Πολεοδομίας/ Δ. Ν.Ιωνίας
Λ. Ηρακλείου 139, Ν. Ιωνία ΤΚ 142 31

6) Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Λ. Συγγρού 98-100, ΤΚ 117 41

7) Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής
Λυσίου και Κλεψύδραας 1 ΤΚ 105 55

8) 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Λ. Συγγρού 98-100, ΤΚ 117 41

9) Δ/νση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών
Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα ΤΚ 101 64

10)  Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αρχείο Δ/νσης Προστ. Περιβάλλοντος (Φ.2609 /11)

             

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ  
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