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ΞΗΛΑΘΑ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ

ΑΞΝΦΑΠΖ
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα εγθαηάζηαζε δηαινγήο, κεραληθήο θνπήο &
ζξαχζεο κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ, ζεκείνπ ζπιινγήο ΑΖΖΔ θαη δηαιπηεξίνπ
νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο (ΟΣΘΕ) ηεο επηρείξεζεο „‟ΓΖΚΟΠΟΤΙΟ
ΒΑΨΟ‟‟, ζηε ζέζε «Καπξνκαλδήια» Σ.Θ. Αγίαο Παξαζθεπήο Γήκνπ Ιακηέσλ Λ.
Φζηψηηδαο.
Ζ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σν Λ. 1650/86 “γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο” (ΦΔΘ 160/Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.
3010/2002 (ΦΔΘ 91/Α/25-4-2002) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ „‟ελαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/86 κε ηηο Οδεγίεο
97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ…‟‟ θαη ηζρχεη ζήκεξα.
2. Σν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87Α) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΠξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».
3. Σν Π.Γ.138/27-12-10 (ΦΔΘ 231/Α) «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο
Διιάδαο».
4. Σν Λ. 3325/2005 (ΦΔΘ 68Α/11-3-2005) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ-βηνηερληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Σν Λ. 3982/17-6-2011 (ΦΔΘ 143Α) «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη
κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ …….».
6. Σελ ΘΤΑ 37111/2021/2003 (ΦΔΘ 1391/Β/29-9-2003) „‟Θαζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη
ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ‟‟.
7. To N. 4014/21-9-2011(ΦΔΘ 209Α) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
θ.α.………».
8. Σελ Τ.Α. 1958/12 (ΦΔΘ 21/Β/2012) «Θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε
θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ Λ. 4014/2011».
9. Σελ ΘΤΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΘ 1048/Β/2012) «Αληηζηνίρηζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ βηνκεραληθψλ
θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνχο
φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα».
10. Σν Λ. 4042/2012 (ΦΔΘ 24/Α/2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2008/99/ΔΘ .....»
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-211. Σελ ΘΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ 1909/Β/2003) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ
απνβιήησλ».
12. Σελ ΘΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΘ 383/2006) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ».
13. Σελ ΘΤΑ ΖΠ 24944/1159/2006 «Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ»
14. Σν Λ.2939/01 (ΦΔΘ 179 Α) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ
Πξντφλησλ–Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ
Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
15. Σν Π.Γ. αξ.116/04 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην
ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ
θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ….»
16. Σν Π.Γ. 117/5-5-04 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 15/2006.
17. Σν Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΘ 75/Α/5-3-04) «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο».
18. Σελ ΘΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΘ 1312Β/2010) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ)».
19. Σελ ΘΤΑ 41624/2057/Δ103/2010 «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ
2006/66/EK & 2008/103 EK….)».
20. Σν Π.Γ. αξ. 82/2004 (ΦΔΘ 64 Α) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ».
21. Σν Λ. 3199/2003 (ΦΔΘ 280/Α/2003 «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ».
22. Σελ αξ. 26298/1-7-2003 Απφθαζε Τπ.ΠΔΘΑ «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» (ΦΔΘ 1469/Β/10-10-2003).
23. Σελ αξ. 11508/18-2-2009 ΘΤΑ «Έγθξηζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο γηα ηε βηνκεραλία θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ» (ΦΔΘ
ΑΑΠ/151/13-4-2009).
24. Σελ αξ. 4122/16-7-2008 απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
πνπ εθδφζεθε απφ ηε Γλζε Γεκ. Τγείαο Λ.Α. Φζηψηηδαο.
25. Σελ αξ. 6936/11-8-2008 απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κνλάδαο απνζήθεπζεο
αλαθχθισζεο επεμεξγαζίαο θαη κεηαθφξησζεο κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ππνιιεηκάησλ ηεο
επηρείξεζεο ηνπ ζέκαηνο, πνπ εθδφζεθε απφ ηε Γλζε ΥΧ.ΠΔ. ΛΑ Φζηψηηδαο.
26. Σελ αξ. 4945/11/3-4-2012 απφθαζε αλαλέσζεο-ηξνπνπνίεζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κνλάδαο
απνζήθεπζεο αλαθχθισζεο επεμεξγαζίαο θαη κεηαθφξησζεο κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ θαη
ππνιεηκκάησλ θαη ζεκείνπ ζπιινγήο ΑΖΖΔ ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζέκαηνο, πνπ εθδφζεθε απφ ηε Γλζε
ΠΔ.ΥΧ.. Π..Δ.
27. Σελ αξ. 4757/23-8-2012 βεβαίσζε ρξήζεσλ γήο ηνπ Σκ. Πνιενδνκίαο & Π.Δ. Γήκνπ Ιακηέσλ.
28. Σελ αξ. 5402/4-9-2012 γλσκνδφηεζε ηεο ΗΓ ΔΠ&ΘΑ.
29. Σελ αξ. 3560/13-8-2012 γλσκνδφηεζε ηεο 24εο ΔΒΑ.
30. Tελ απφ 10-8-2012 αίηεζε ηεο εηαηξείαο, κε ζπλεκκέλε ΚΠΔ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ
απφ 26-10-2012 αίηεζε κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.
31. Σν αξ. 5113/225002/23-11-2012 έγγξαθν καο, κε ην νπνίν απνζηείιακε ηε ΚΠΔ ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ ζέκαηνο ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεξεάο Διιάδαο θαη ζηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα
γλσκνδφηεζε.
32. Σν αξ. 2090/250073/11-12-2012 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεξεάο Διιάδαο/ΑΓΘΔ.
33. Σν αξ. 140558/966/19-12-2012 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο & Αλάπηπμεο ηεξεάο
Διιάδαο, γηα δεκνζίεπζε ηεο ΚΠΔ.
34. Σν αξ. 82573/7-2-2013 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ιακηέσλ.
35. Σν αξ. 36922/181/3-4-2013 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο & Αλάπηπμεο ηεξεάο Διιάδαο, κε
ην νπνίν καο δηαβηβάζηεθε ε αξ. 8 απφθαζε Λ.. (Πξαθηηθφ Λν 1/6-3-2013), κε ζεηηθή γλσκνδφηεζε
ζηε ΚΠΔ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο.
36. Σελ απφ 24-4-2013 αίηεζε ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ νπνία καο ππνβιήζεθε ε Κειέηε ρεδηαζκνχ &
εθαξκνγήο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ ζέκαηνο.
37. Σν αξ. 2052/79562/25-4-2013 έγγξαθν καο, κε ην νπνίν δηαβηβάζακε ηελ σο άλσ κειέηε ζηε Γλζε
Τδάησλ ηεξεάο Διιάδαο/ΑΓΘηΔ.
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-338. Σν αξ. 821/80611/20-5-2013 έγγξαθν ηεο Γλζεο Τδάησλ ηεξεάο Διιάδαο/ΑΓΘηΔ. κε ην νπνίν ε
ππεξεζία γλσκνδνηεί αξλεηηθά σο πξνο ηελ ππεδάθηα δηάζεζε ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηνλ ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ησλ βξφρηλσλ λεξψλ, ηα νπνία πηζαλψο είλαη ξππαζκέλα απφ ηελ
πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΟΣΘΕ ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηεο κνλάδαο.
39. Σν αξ. 2522/97032/28-5-2013 έγγξαθφ καο πξνο ηελ επηρείξεζε, γηα ζπκκφξθσζε κε ην (35) ζρεηηθφ
έγγξαθν ηεο Γλζεο Τδάησλ ηεξεάο Διιάδαο/ΑΓΘηΔ.
40. Σελ απφ 11-6-2013 αίηεζε ηεο επηρείξεζεο, κε ζπλεκκέλε Σερληθή Έθζεζε, γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ
δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ησλ βξφρηλσλ λεξψλ, ηα
νπνία πηζαλψο είλαη ξππαζκέλα απφ ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΟΣΘΕ ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηεο
κνλάδαο θαη δηάζεζε απηψλ ζε ζηεγαλή δεμακελή θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ (ΔΔΙ).

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Σελ έγθξηζε ησλ θάησζη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ γηα πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε
δηαινγήο, κεραληθήο θνπήο & ζξαχζεο κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ, ζεκείνπ ζπιινγήο ΑΖΖΔ
θαη δηαιπηεξίνπ νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο (ΟΣΘΕ) ηεο επηρείξεζεο
„‟ΓΖΚΟΠΟΤΙΟ ΒΑΨΟ‟‟, ζηε ζέζε «Καπξνκαλδήια» Σ.Θ. Αγίαο Παξαζθεπήο Γήκνπ Ιακηέσλ
Λ. Φζηψηηδαο.
Ζ εθαξκνγή ησλ φξσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη βαξχλεη ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο.
Α. Ξεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο:
1. Ππλνπηηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο:
ΔΠΧΛΤΚΗΑ:

ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ ΒΑΪΝΠ

Δίδνο Γξαζηεξηφηεηαο:

Γ/λζε Δπηρείξεζεο:
Θαηάηαμε δξαζηεξ/ηαο:
[Τ.Α. 1958/12 (ΦΔΘ
21/Β/2012)]

Βαζκφο φριεζεο:
ΘΤΑ 3137/191/Φ.15/2012
Γπλακηθφηεηα κνλάδαο:
Κέγεζνο κνλάδαο:

Κνλάδα δηαιπηεξίνπ νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο (ΟΣΘΕ)
εκείν ζπιινγήο ΑΖΖΔ
Γηαινγή, κεραληθήο θνπήο & ζξαχζεο κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ θαη
ππνιιεηκάησλ
ζέζε «Καπξνκαλδήια» Σ.Θ. Αγίαο Παξαζθεπήο Γήκνπ Ιακηέσλ
1. Οκάδα 9ε α/α 224-αλαθχθισζε κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ θαη
ππνιιεηκκάησλ: Θαηεγνξία Β
2. Οκάδα 9ε α/α 226-Δγθαηαζηάζεηο απνξξχπαλζεο θαη δηάιπζεο ΟΣΘΕ ρσξίο
ηεκαρηζκφ (Q>1000 OTKZ/έηνο): Τπνθαηεγνξία Α2
3. Οκάδα 4ε α/α 7 –Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη κεηαθφξησζεο (ΚΑ)
ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (εξγαζίεο R12,R13,D13,D15):
Θαηεγνξία Β
Ζ δξαζηεξηφηεηα σο ζχλνιν θαηαηάζζεηαη ζηελ Α2 Τπνθαηεγνξία.
Κέζε
-14 ΟΣΘΕ/εκ. ή 3500 ΟΣΘΕ/έηνο
-18.000 tn/ έηνο αλαθχθισζε κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ
Δπηθάλεηα νηθνπέδνπ: 4.657,49 η.κ.

Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ γεπέδνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ( ΔΓΑ 87), [φπσο απεηθνλίδνληαη ζην
Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα θάιπςεο θι.1:500 πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα] είλαη:
α/α
Α
Β
Γ
Δ

Χ
371089,208
371063,059
371097,325
371123,674

Ψ
4306859,907
4306989,353
4306997,283
4306867,534
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2. Ξαξαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα:
H κνλάδα ζα εθηειεί ηηο παξαθάησ εξγαζίεο:
Γηαινγή, θνπή θαη ζξαχζε κεηαιιηθψλ απνβιήησλ [εξγαζίεο R12]
Απνξξχπαλζε θαη δηάιπζε ΟΣΘΕ [εξγαζίεο R12]
Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ειεθηξνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ (ΑΖΖΔ) [εξγαζίεο
R13]
Πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ[εξγαζίεο R13]
Οη Θσδηθνί (ΔΘΑ) ησλ απνβιήησλ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ε κνλάδα, είλαη νη παξαθάησ:
02
02 01
02 01 10
12
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 13
12 01 21
13
13 01
13 01 11*
13 01 13*
13 02
13 02 06*
13 02 08*
13 07
13 07 01*
13 07 02*
14
14 06
14 06 01*
15

15 01
15 01 04
16
16 01

16 01 03
16 01 04*
16 01 06
16 01 07*
16 01 11*
16 01 12
16 01 13*

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΖΠΔΤΣΗΚΖ, ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ,
ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ, ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
απόβιεηα από γεσξγία, θεπεπηηθή, πδαηνθαιιηέξγεηα, δαζνθνκία, ζήξα θαη αιηεία
απόβιεηα κέηαιια
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ
απόβιεηα απν ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε θπζηθή θαη κεραληθή επηθαλεηαθή επεμεξγαζία
κεηάιισλ θαη πιαζηηθώλ
πξντόληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηόξλεπζεο ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ
ζθόλε θαη ζσκαηίδηα ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ
πξντόληα ιηκαξίζκαηνο θαη ηόξλεπζεο κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ
ζθόλε θαη ζσκαηίδηα κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ
απόβιεηα ζπγθόιιεζεο
εμαληιεκέλα ζώκαηα ιείαλζεο θαη πιηθά ιείαλζεο εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
ζεκείν 12 01 20
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (εθηόο βξσζίκσλ ειαίσλ
θαη εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θεθάιαηα 05, 12 θαη 19)
απόβιεηα πδξαπιηθώλ ειαίσλ
ζπλζεηηθά πδξαπιηθά έιαηα
άιια πδξαπιηθά έιαηα
απόβιεηα έιαηα κεραλήο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο
ζπλζεηηθά έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο
άιια έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο
απόβιεηα πγξώλ θαπζίκσλ
θάπζηκν πεηξέιαην θαη πεηξέιαην ληίδει
βελδίλε
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΟΤΗΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ Χ ΓΗΑΛΤΣΔ,
ΦΤΚΣΗΚΔ ΟΤΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΣΗΚΑ (εθηόο από ηα θεθάιαηα 07 θαη 08)
απόβιεηα από νξγαληθέο νπζίεο ρξεζηκνπνηνύκελεο σο δηαιύηεο, ςπθηηθέο νπζίεο θαη
αθξώδε/αεξνιπκαηηθά πξνσζεηηθά
ρισξνθζνξάλζξαθεο, HCFC, HFC
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΤΚΔΤΑΗΔ, ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ
ΚΟΤΠΗΜΑΣΟ, ΤΛΗΚΑ ΦΗΛΣΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΡΟΤΥΗΜΟ ΜΖ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ
ζπζθεπαζία (πεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαηηέξσο ζπιιεγέλησλ δεκνηηθώλ απνβιήησλ
ζπζθεπαζίαο)
κεηαιιηθή ζπζθεπαζία
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο από δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο
(πεξηιακβαλνκέλσλ κεραληζκώλ παληόο εδάθνπο) θαη απόβιεηα από ηε δηάιπζε νρεκάησλ
ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο θαη από ηε ζπληήξεζε νρεκάησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ
θεθαιαίσλ 13, 14 θαη ησλ ζεκείσλ 16 06 θαη 16 08)
ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο
νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο
νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ νύηε πγξά νύηε άιια
επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία
θίιηξν ιαδηνύ
ηαθάθηα θξέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην
ηαθάθηα θξέλσλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 01 11
πγξά θξέλσλ
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-516 01 14*
16 01 15
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 02
16 02 11*
16 02 13*
16 02 14*
16 03
16 03 05*
16 06
16 06 01*
16 08
16 08 01
16 08 03
16 08 04
17
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19

19 10
19 10 01
19 10 02
19 12
19 12 02
19 12 03
20

20 01
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
20 01 40

αληηςπθηηθά πγξά πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο
αληηςπθηηθά πγξά εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 01 14
ζηδεξνύρα κέηαιια
κε ζηδεξνύρα κέηαιια
πιαζηηθά
γπαιί
απόβιεηα από ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζκό
απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο
απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο από ηνπο
αλαθεξόκελνπο ζηα ζεκεία 16 02 09 έσο 16 02 12
απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο από ηνλ
αλαθεξόκελν ζηα ζεκεία 16 02 09 έσο 16 02 13
δηεξγαζίεο εθηόο πξνδηαγξαθώλ θαη κε ρξεζηκνπνηεκέλα πξντόληα
νξγαληθά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νύζηεο
κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο
κπαηαξίεο κνιύβδνπ
εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο
εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο πνπ πεξηέρνπλ ρξπζό, άξγπξν, ξήλην, ξάδην, παιιάδην, ηξίδην ή
ιεπθόρξπζν (εθηόο από ην ζεκείν 16 08 07)
εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο πνπ πεξηέρνπλ κεηαβαηηθά κέηαιια ή ελώζεηο κεηαβαηηθώλ κεηάιισλ
κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο
εμαληιεκέλνη θαηαιύηεο ππξόιπζεο ξεπζηήο θιίλεο (εθηόο από ην ζεκείν 16 08 07)
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΥΧΜΑ
ΔΚΚΑΦΖ ΑΠΟ ΜΟΛΤΜΔΝΔ ΣΟΠΟΘΔΗΔ)
κέηαιια (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξακάησλ ηνπο)
ραιθόο, κπξνύληδνο, νξείραιθνο
αινπκίλην
κόιπβδνο
ςεπδάξγπξνο
ζίδεξνο θαη ράιπβαο
θαζζίηεξνο
αλάκεηθηα κέηαιια
θαιώδηα εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 17 04 10
ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΑΠΟ
ΣΗ
ΜΟΝΑΓΔ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ,
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ
απόβιεηα από θαηαηεκαρηζκό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια
απόβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα
κε ζηδεξνύρα απόβιεηα
απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζύλζιηςε,
ζπκπαγνπνίεζε, θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο
ζηδεξνύρα κέηαιια
κε ζηδεξνύρα κέηαιια
ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ),
ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΥΧΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ
ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (εθηόο από ην ζεκείν 15 01)
απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο
απνξξηπηόκελνο ειεθηξηθόο θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο άιινο από ηνλ αλαθεξόκελν ζηα
ζεκεία 20 01 21 θαη 20 01 23 πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία
απνξξηπηόκελνο ειεθηξηθόο θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο άιινο από ηνλ αλαθεξόκελν ζηα
ζεκεία 20 01 21, 20 01 23 θαη 20 01 35
κέηαιια

Κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο ζα πεξηιακβάλεη:
Γξακκή απνξξχπαλζεο ΟΣΘΕ ηζρχνο 5 ΘW
Πξέζα ζπκπίεζεο πεηξειαηνθίλεηε, ηζρχνο 100 ΘW.
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-63. Σξήζε λεξνύ :
Ζ θαηαλάισζε λεξνχ αθνξά θαζαξηζκφ εμνπιηζκνχ θαη αλάγθεο πξνζσπηθνχ. Ζ πδξνδφηεζε
ηεο κνλάδαο γίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο.
4. Δθπνκπέο απνβιήηωλ:
Τγξά απφβιεηα (Δθηηκψκελεο εκεξήζηεο πνζφηεηεο)
- Οξπθηέιαηα [EKA 130206*] : 68,6 kg
- Φπθηηθφ πγξφ [EKA 160114*] : 50,4 kg
- Τγξά θξέλσλ [EKA 160113*] : 4,2 kg
- πγξά παινθαζαξηζηήξσλ [EKA 160114*]:12,6 kg
- Ιχκαηα πξνζσπηθνχ : 0.25 m3/εκ.
ηεξεά απφβιεηα (Δθηηκψκελεο εκεξήζηεο πνζφηεηεο)
- κπαηαξίεο κνιχβδνπ [EKA160601 *]: 190,4 kg
- Κέηαιια [EKA 160107]
: 9.408 kg
- Γπαιηά [EKA 160120 ]
: 355,6 kg
- Διαζηηθά [EKA160103]
: 382,2 kg
- Πιαζηηθνί πξνθπιαθηήξεο [EKA160119] : 72,8 kg
- Ινηπά πιηθά
: 1.929,2 kg
Β. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝΗ ΝΟΝΗ:
1. Νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθώλ θνξηίωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Αέξηα Απφβιεηα : Γηα ηα αέξηα απφβιεηα (θαπλφο, ζθφλε, αέξηνη ξχπνη) λα ηεξνχληαη ηα φξηα
εθπνκπήο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 1180 (ΦΔΘ 293 Α/81), ήηνη ζσκαηηδηαθέο
εθπνκπέο 100 mg/m3.
2. Κέγηζηεο επηηξεπόκελεο ζπγθεληξώζεηο ξππαληηθώλ θνξηίωλ ζηνπο απνδέθηεο
ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Γηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) θαη αησξνχκελα ζσκαηίδηα (Α10): φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ
Π.Τ.. 34/30-5-2002 (ΦΔΘ 125/Α/05.06.02)
Γηνμείδην ηνπ Αδψηνπ (ΛΟ2): φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Π.Τ.. 34/30-5-2002 (ΦΔΘ
125/Α/05.06.02) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Π.Τ.. 25/88 (ΦΔΘ 52/Α)
Κνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα (CO) θαη βελδφιην: φπσο ζηελ ΘΤΑ 9238/332 (ΦΔΘ
405/Β/27-2-04)
Κφιπβδνο (Pb): φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Π.Τ.. 34/30-5-2002 (ΦΔΘ 125/Α/05.06.02)
Όδνλ (Ο3) : φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία 85/203/ΔΟΘ θαη ζηηο ΘΤΑ ΖΠ
38638/2016 (ΦΔΘ 1334/Β/21-9-05) γηα ην Όδνλ (Ο3).

3. Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ θαη δνλήζεωλ
Σν αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο λα είλαη ηα
55 dBA [Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΘ 293 Α)].
4. Ρερληθά έξγα θαη κέηξα αληηξξύπαλζεο ή γεληθόηεξα αληηκεηώπηζεο ηεο
ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ επηβάιιεηαη λα θαηαζθεπαζζνύλ ή λα
ιεθζνύλ
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-7Α.Θαηά ηελ θαηαζθεπή:
1. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ λα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο (ηνπιάρηζηνλ 5
εκέξεο λσξίηεξα) νη αξκφδηεο Δθνξείεο (ΗΓ΄ ΔΠΘΑ, 24ε ΔΒΑ). ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εληνπηζηνχλ αξραηφηεηεο, λα δηαθνπεί ακέζσο θάζε εξγαζία θαη
λα δηεμαρζεί ζσζηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί ε
ζπλέρηζή ηνπο.
2. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, λα γίλεη ζπιινγή θαη
απνκάθξπλζε ησλ πάζεο θχζεσο άρξεζησλ πιηθψλ θαη ΑΔΔΘ ζε εγθεθξηκέλν ρψξν
δηάζεζεο.
Β. Θαηά ηελ ιεηηνπξγία:
3. Ζ παξαιαβή, πξνζσξηλή απνζήθεπζε , ε δηαρείξηζε ησλ ΟΣΘΕ θαη ε ιεηηνπξγία γεληθά ηεο
κνλάδαο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 116/04 (ΦΔΘ 81/Α/5-3-2004)
«Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ
θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ
θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΘ γηα
ηα ΟΣΘΕ».
4. Ο ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ ΟΣΘΕ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα ή άζθαιην θαη αδηαπέξαηνο απφ ηπρφλ δηαξξνέο απνβιήησλ (θπξίσο ειαίσλ). Ο
ρψξνο απνξξχπαλζεο λα είλαη εληφο θηηξίνπ, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε εηδηθφ κνλσηηθφ
ζηεγαλνπνηεκέλν δάπεδν θαη λα έρεη ζχζηεκα ζπιινγήο (ζράξεο) ησλ ηπρφλ δηαξξνψλ.
Δπίζεο λα είλαη δηαζέζηκα ζην ρψξν απνξξνθεηηθά πιηθά (π.ρ. πξηνλίδη) γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ δηαξξνψλ.
5. Ζ δηαρείξηζε ησλ νκβξίσλ ηνπ ρψξνπ ηζηκεληφζηξσζεο ηνπ γεπέδνπ (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ΟΣΘΕ, παιαηψλ κεηάιισλ θ.α.), λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
Δηβ/221/65 Τγ. Γηάηαμε θαη ηελ ζεσξεκέλε Σερληθή Έθζεζε θαη ηα Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα
πνπ ηε ζπλνδεχεη. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο νκβξίσλ λα πεξηιακβάλεη:





Φξεάηην απνξξνήο νκβξίωλ πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ ηζηκεληόζηξωζεο
Λαζπνζπιιέθηε (Γεμακελή θαζίδεζεο)
Διαηνζπιιέθηε
Σηεγαλή δεμακελή

Σα επεμεξγαζκέλα πγξά λα νδεγνχληαη πεξηνδηθά ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (Δ.Δ.Ι.) (ηνπ Γήκνπ Ιακίαο). Σα
ειαηψδε θαηάινηπα
ηνπ
ειαηνζπιιέθηε λα ζπιιέγνληαη ζε θιεηζηά δνρεία θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ
ΘΤΑ 13588/725/2006.
6. Σα ιχκαηα πξνζσπηθνχ λα νδεγνχληαη ζε ζηεγαλφ βφζξν. Ζ ηιχο αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα λα νδεγείηαη ζε αδεηνδνηεκέλε Δ.Δ.Ι. (ηνπ Γήκνπ Ιακίαο).
ηεξεά & επηθίλδπλα απφβιεηα:
7. Ζ δηαρείξηζε ησλ κε επηθηλδχλσλ ζηεξψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο ΘΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΘ 1909Β) θαη ηνπ Λ. 4042/12 (ΦΔΘ 24/Α/2012).
8. Ζ δηαρείξηζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΘΤΑ
13588/725/2006 (ΦΔΘ 383/Β), 24944/1159/2006 (ΦΔΘ 791/Β) θαη 8668/2007 (ΦΔΘ 287/Β).
9. Σα κε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή, ζε
αλαθπθιψζηκα θαη κε θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο ρψξνπο θαη θάδνπο ππφ
θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο. Σα αλαθπθιψζηκα/αμηνπνηήζηκα (κέηαιια, γπαιί, θ.α.)
λα πσινχληαη γηα αλαθχθισζε ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο αλαθχθισζεο/αμηνπνίεζεο.
10. Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πξηλ απφ ηελ αλάθηεζε
ρξήζηκσλ πιψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) εηψλ.
Ζ απνζήθεπζε πξηλ ηε δηάζεζε ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ
ελφο (1) έηνπο.
11. Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ ΟΣΘΕ λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία
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-8ππεξβνιηθνχ φγθνπ θαη χςνπο κεγαιπηέξνπ ηεο πεξίθξαμεο θαη λα πξνιακβάλεηαη ν
θίλδπλνο ππξθαγηάο. Σα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 116/04 θαη λα παξαδίδνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλνπ ζπιιέθηε ζε
ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (ΔΓΑ) ειαζηηθψλ.
12. Λα ππάξρνπλ θαηάιιεινη πεξηέθηεο γηα ηελ μερσξηζηή απνζήθεπζε πγξψλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ησλ Ο.Σ.Θ.Ε., φπσο θαχζηκα, πγξά ςχμεσο, έιαηα θηλεηήξα,
έιαηα δηαθνξηθνχ, έιαηα θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, πγξά θξέλσλ, πγξά θιηκαηηζκνχ (CFC) ,
αληηςπθηηθά, θ.α.
13. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
82/ 04 (ΦΔΘ 64/Α/2-3-2004). Λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε ζηεγαλά
δνρεία θαη λα παξαδίδνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλνπ ζπιιέθηε ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (ΔΓΑ) πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Θαηά ηελ παξάδνζε λα
ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλν ην πξνβιεπφκελν „‟‟Δληππν αλαγλψξηζεο‟‟ απνβιήησλ ειαίσλ.
14. Οη κεηαρεηξηζκέλνη θαηαιχηεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε κεηαιιηθφ θάδν εληφο ζηεγαζκέλνπ
ρψξνπ θαη λα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιειε κνλάδα αμηνπνίεζεο. Γεληθά λα δηαρεηξίδνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 116/04 θαη λα παξαδίδνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλνπ
ζπιιέθηε ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (ΔΓΑ).
15. Οη ζπζζσξεπηέο λα απνκνλψλνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη
βξαρπθπθιψκαηα (π.ρ. πξνιεπηηθή κφλσζε ησλ πφισλ)θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε
θαηάιιεινπο πεξηέθηεο ζε ζηεγαζκέλν ρψξν. Γεληθά λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ΘΤΑ 41624/2057/Δ103/2010 θαη λα παξαδίδνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλνπ
ζπιιέθηε
ζε
εγθεθξηκέλν
ζχζηεκα
ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο
(ΔΓΑ),πξνο
αλαθχθισζε/αμηνπνίεζε.
16. Σα επηθίλδπλα απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ΟΣΘΕ (έιαηα, θίιηξα
ιαδηνχ, πγξά ςχμεο, πγξά θξέλσλ, αληηςπθηηθά πγξά, ειαηψδε απφβιεηα ειαηνζπιιέθηε
θ.α.), λα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιειεο ζηεγαλέο δεμακελέο ή πεξηέθηεο. Ζ πξνζσξηλή
απνζήθεπζε απηψλ λα γίλεηαη ζε ζηεγαζκέλν ρψξν ν νπνίνο ζα θέξεη εηδηθή ζήκαλζε. Οη
δεμακελέο/πεξηέθηεο λα πεξηθιείνληαη απφ ιεθάλε αζθαιείαο, φγθνπ ηνπιάρηζηνλ 30% ηνπ
φγθνπ απηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ΘΤΑ 24944/1159/2006. Σα απφβιεηα λα
παξαδίδνληαη πεξηνδηθά ζε αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. Ζ πξνζσξηλή
απνζήθεπζε ησλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ησλ δχν (2) εηψλ.
17. Ζ κεηαθνξά ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλν απφ εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 7 παξ. Β.β.1. ηεο ΘΤΑ
13588/725/06 άδεηα. ηηο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπιιεθηψλ επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ λα αλαθέξνληαη νη θσδηθνί ΔΘΑ ησλ πξνο δηαρείξηζε απνβιήησλ, θαζψο θαη νη
θσδηθνί δηαρείξηζεο (D/R) ζηνπο απνδέθηεο, φπσο αληίζηνηρα αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά
«Έληππα Αλαγλψξηζεο γηα ηε πιινγή θαη Κεηαθνξά Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ». ηελ
ΑΔΠΟ ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε λα πξνβιέπεηαη φηη απηφο δχλαηαη λα δηαρεηξηζηεί ηα απφβιεηα
πνπ παξαιακβάλεη.
18. Ζ απνζήθεπζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) λα είλαη
ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 117/2004 θαη εηδηθφηεξα:
- λα απνζεθεχνληαη νιφθιεξεο ζπζθεπέο πνπ εκπίπηνπλ ζην ΠΓ 117/2004 θαη φρη
αθαηξεζέληα θαηαζθεπαζηηθά κέξε
- λα κελ εθηεινχληαη εξγαζίεο δηαινγήο αιιά κφλν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
- Ζ δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ λα γίλεηαη κέζα απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο
- Ζ απνζήθεπζε ησλ ΑΖΖΔ λα γίλεηαη κφλν κέζα ζε εηδηθά containers
- Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ λα απνζεθεχνληαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κε
ζξαχζε απηψλ.
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-919. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα είλαη ζπκβεβιεκέλε κε ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα ζπιινγηθά
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο βάζεη ηνπ Λ. 2939/01 (ΦΔΘ 179Α) γηα φιν ην
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
20. Σα απνξξίκκαηα αζηηθνχ ηχπνπ, θαζψο θαη ηα κε αμηνπνηήζηκα πιηθά, λα ζπιιέγνληαη ζε
θάδνπο θαη λα δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλν ΥΤΣΑ.
21. Ζ επηρείξεζε νθείιεη :
α) λα ηεξεί κεηξψν δηαρείξηζεο ησλ επηθηλδχλσλ θαη κε απνβιήησλ, ζην νπνίν λα
ζεκεηψλνληαη νη πνζφηεηεο, νη θαηεγνξίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνέιεπζε, ν πξννξηζκφο,
ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο θαη ην κέζν κεηαθνξάο.
β) λα ππνβάιιεη εηεζίσο θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην ζην ΤΠΔΘΑ (Σκήκα Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ-Παηεζίσλ 147), κε θνηλνπνίεζε ζηελ ππεξεζία καο, εηήζηα έθζεζε παξαγσγνχ
απνβιήησλ (Δ.Δ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ηελ αξ. 172509/4266/2-10-2007 Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔΘΑ.
22. Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ αηπρεκάησλ.
23. Λα νξηζζεί επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο
εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
24. Ζ ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξ.(Β.3) ηεο παξνχζαο. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ππέξβαζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα
αλαγθαία κέηξα ερνπξνζηαζίαο.
25. Λα ππάξρεη πςειή δελδξνθχηεπζε πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ θαη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή
θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νπηηθή απνκφλσζε ηεο κνλάδαο.
26. Λα ιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ αξκφδηα
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.
27. Κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο βηνκεραλίαο λα απνθαηαζηαζεί ν ρψξνο
εγθαηάζηαζήο ηεο θαη λα απνκαθξπλζνχλ φια ηα απφβιεηα απφ απηφλ ζχκθσλα κε ηνπο
παξαπάλσ φξνπο. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο λα αμηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ, ζην
ζχλνιφ ηνπ ή ελ‟ κέξεη, αλαθπθινχκελνο ή κε κεηαπψιεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε
δηαηηζέκελνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γεληθά ε εηαηξεία λα πξνβεί ζηε ιήςε
ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ εμπγίαλζε/απνθαηάζηαζε θαη κεηέπεηηα θξνληίδα, βάζεη
ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΘΤΑ 50910/2727/2003 θαη ην άξζξν 2 παξ. 7 ηεο ΘΤΑ 24944/1159/2006.
28. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ζην ζρεηηθφ Κεηξψν ηνπ ΤΠΔΘΑ (άξζξν 7 παξ.Γ ηεο
ΘΤΑ 13588/1159/2006).
5. Ξεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο - Δπαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ - Δηδηθά πξνζηαηεπόκελεο
δώλεο
Σν γήπεδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη εθηφο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο NATURA 2000 θαη
εθηφο ζεζκνζεηεκέλεο Ε.Ο.Δ. Δκπίπηεη ζηελ πξνηεηλφκελε πεξηνρή επέθηαζεο ηεο ΒΗΠΔ
Ιακίαο, ζχκθσλα κε ηελ (25) ζρεηηθή βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο.
6.
1.

2.

Σξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο ρνξεγνύκελεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξωλ &
άιιεο δηαηάμεηο
Ζ παξνχζα Απφθαζε ηζρχεη γηα δέθα (10) ρξφληα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα έρεη
επέιζεη ελ ησ κεηαμχ κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθδίδεηαη ε παξνχζα.
Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ εγθαίξσο πξηλ ηε ιήμε πξνζεζκίαο ηεο ΑΔΠΟ ζα πξέπεη λα
εθνδηαζηεί κε απφθαζε αλαλέσζεο (ή παξάηαζεο) ηεο ρξνληθήο ηζρχνο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ζ ΑΔΠΟ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο
αλαλεσκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζεο, εθφζνλ ν ππφρξενο θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΟΡ10-ΗΜ1
- 10 -

3.
4.

5.

6.
7.

ηελ αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο,
ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε
ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4014/2011.
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο
δηαπηζησζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηε ΚΠΔ θαη ηελ ΑΔΠΟ,
επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο ΑΔΠΟ, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 4014/2011,
κε εμαηξνπκέλσλ θαη ηπρφλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ. 4014/2011.
Ζ ΑΔΠΟ δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ
ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο , πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Δπίζεο εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηεί ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ρψξνπ
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δελ
ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνηνλδήπνηε ηπρφλ απζαηξέησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ
γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί „‟απζαηξέησλ
θαηαζθεπψλ‟‟.
Ζ ΑΔΠΟ ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο
δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο.
Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο παχνπλ λα ηζρχνπλ νη αξ. 6936/11-8-2008 θαη 4945/11/34-2012 απνθάζεηο ηεο Γλζεο ΠΔ.ΥΧ.. Π..Δ.

7. Έιεγρνο ηήξεζεο ηωλ Ξεξηβαιινληηθώλ Όξωλ
1. Ζ παξνχζα Απφθαζε , ε ζεσξεκέλε ΚΠΔ θαη ν θάθεινο πνπ ηε ζπλνδεχεη, ζα πξέπεη ζε
θάζε έιεγρν λα επξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα επηδεηθλχνληαη ζε θάζε
αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
2. Ο θνξέαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε:
Λα ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, κεηξήζεηο, αλαιχζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά
έγγξαθα, κεηξψα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θιπ), βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο ΑΔΠΟ. Σα ζηνηρεία απηά ζα
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν
Λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
Λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο –ππνδείμεηο ησλ
αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο.
3. Σπρφλ ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔΠΟ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ
ηνπο φξνπο απηήο, επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (εζληθήο θαη θνηλνηηθήο) θαη
φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ βάζεη ηεο ζεσξεκέλεο ΚΠΔ θαη ησλ θαθέισλ πνπ ηε
ζπλνδεχνπλ.
4. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο,
ή παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ΑΔΠΟ επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ νη θπξψζεηο

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΟΡ10-ΗΜ1
- 11 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28,29 θαη 30 ηνπ Λ. 1650/86, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ.3010/2002 ,Λ. 4014/2011 θαη Λ. 4042/2012 θαη ηζρχνπλ.

8. Γεκνζηνπνίεζε ηεο Απόθαζεο
Ζ δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν, ζηε δηαθηπαθή δηεχζπλζε
www.aepo.ypeka.gr (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 19α ηνπ Λ. 4014/2011, θαζψο
θαη ζηελ 21398/2012 ΘΤΑ).
Θαηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο δχλαηαη λα αζθεζνχλ ηα κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηεο ΘΤΑ 9269/470/2007 (ΦΔΘ 286Β), θαζψο θαη πξνζθπγή ζηνλ Τπ.
ΠΔΘΑ κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ. (Λ. 3200/55, Λ.2503/97).
Δ.Γ.
1. Υξνλ. Αξρείν
2. Φ. [2005.0235]
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