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ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Πράσινο 
Σημείο Δήμου Παλαμά» στην Επ.Ο. Παλαμά – Ιτέας στην έξοδο του Παλαμά της Π.Ε. 
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
Σχετικά: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β΄/2018) του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης 
της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθµ. 4212/2014 (ΦΕΚ592/Β/2014) Απόφαση για παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και στους Προϊσταµένους ∆/νσης, Τµηµάτων και Γραφείων των 
οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν. 

4. Τον Ν.1650/10-10-86 (ΦΕΚ 160 Α΄/18-10-86) «Για την προστασία του     
περιβάλλοντος». 

5. Τον Ν.3010/25-04-2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25-04-2003) «Εναρμόνιση του 1650/10-
10-86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., Διαδικασία οριοθέτησης και 
ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων κλπ.».  

7. Τον Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 24). 

8. Το Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ  153/Α/28-06-2002). 
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9. Το Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας» (Α’ 289). 

10. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ1077/Β΄/09-04-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για 
την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις 
της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες 
κατηγοριών Α και Β της υ.α. με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13-01-2012), 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011». 

11. Την Y.A. με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 (ΦΕΚ/Β΄/2471/10-8-2016)  
«τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/12-κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 
209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

12. Την ΚΥΑ  υπ΄αριθμ. 171914/21-11-2013 (ΦΕΚ 3072/Β’/3-12-2013) ΄΄Πρότυπες    
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β της ομάδας 
4΄΄ «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 
1958/2012 (Β΄21), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. οικ. 35088/9-8-2017 
(ΦΕΚ/Β’/3250/15-9-2017) και ισχύει. 

13. Την ΚΥΑ με αριθ. οικ. 18485/10-4-2017 (ΦΕΚ Β΄/1412/26-4-2017 «Καθορισμός των 
κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων 
Ανακύκλωσης, Εκπα΄θδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών 
Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΣΠ), σύμφωνα με το 
άρθρο 38 του Ν. 4042/12, όπως ισχύει.   

14. Το με α.π. 5263/28-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών 
Εφαρμογών του Δήμου Καρδίτσας με θέμα «Χρήσεις γης». 

15. Το με α.π. 632802/454627/5003/15-1-2019 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.   

16. Το με α.π. 644695/65440/4638/18-12-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

17. Το με α.π. 4605/208815/21-12-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Καρδίτσας με 
θέμα «Γνωμοδότηση επί χωροθέτησης έργου». 

18. Το με αριθ. 103/2018 πρακτικό της ΠΕ.ΧΩ.Π. Π.Ε. Καρδίτσας. 
19. Το με α.π. οικ. 25541/22-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση Πράσινων 
Σημείων – ΚΑΕΔΙΣΠ». 

20. Τη με α.π. 4906/13-2-2019 αίτησή σας προς την Υπηρεσία μας για υπαγωγή 
του έργου του θέματος σε Π.Π.Δ. με τα επισυναπτόμενα σε αυτή στοιχεία 
τεκμηρίωσης. 

21. Το με α.π. 806/38964/6-3-2019 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν στοιχεία 
– διευκρινίσεις για την ένταξη σε Π.Π.Δ. του έργου του θέματος, επί του (20) 
σχετικού. 

22. Το με α.π. 4926/20-3-2019 έγγραφό σας με θέμα «Υπαγωγή σε Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για το έργο «Πράσινο Σημείο Δήμου 
Παλαμά» σε συνέχεια του (21) σχετικού.  

 
Ι. Στοιχεία του έργου 
α. Ονομασία του έργου 
- «Πράσινο Σημείο Δήμου Παλαμά»  
 
β. Θέση του έργου 
- Επ.Ο. Παλαμά – Ιτέας στην έξοδο του Παλαμά (τμήμα αγροτεμαχίου 1897 του 
αναδασμού) με κεντροβαρικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ΄87) Χ=337123,7725  
Ψ=4370368,1874 
- Δήμος: Παλαμά 
- Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας 
- Περιφέρεια: Θεσσαλίας 
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γ. Φορέας του έργου 
- Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.  
  (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.)  
  Δ.Δ. Αρτεσιανού  43100 Καρδίτσα  
  Α.Φ.Μ. 094347671 ΔΥΟ Καρδίτσας 
 
δ. Υπεύθυνος του έργου 
- Όνομα: κ. Πλιάσσας Ορέστης 
- Τηλ: 24410 77647 
         24310 79280  
 
Πρόκειται για νέο έργο το οποίο υπόκειται σε ΠΠΔ κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του. Πρόκειται να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει σε γήπεδο 
εμβαδού 6.424,83 m2 που βρίσκεται στην Επ.Ο. Παλαμά – Ιτέας στην έξοδο της 
πόλης του Παλαμά (κεντροβαρικές συντεταγμένες: Χ=337123,7725  
Ψ=4370368,1874). Στον χώρο του θα γίνονται δεκτά τα εξής υλικά με τους 
αντίστοιχους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ): 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΙ (ΕΚΑ) 
Μέταλλα 20 01 40/15 01 04 
Χαρτί 20 01 01/15 01 01 
Πλαστικά 20 01 39/15 01 02 
Γυάλινη συσκευασία 15 01 07 
Ξύλινη συσκευασία                  15 01 03 
Σύνθετη συσκευασία    15 01 05 
Βρώσιμα λίπη και έλαια 20 01 25 
Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

20 01 218* 
20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 

Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών 

20 01 33* 
20 01 34 

Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα  

20 01 10 
20 01 11 
15 01 09 

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 
πάρκων 

20 02 01 

Μικρές ποσότητες αποβλήτων από 
μικροεπισκευές και συντηρήσεις 
οικοδομών 

 

 
Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα (Q) της εγκατάστασης θα είναι 150 tn.  
 
Σε όλο το περιφραγμένο γήπεδο του πράσινου σημείου θα υπάρχει: 
- πύλη εισόδου – εξόδου 
- γεφυροπλάστιγγα 
- κτίσμα συνολικού εμβαδού 100,75 m2 (σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα) το οποίο θα χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας του προσωπικού, 
προσωρινής αποθήκευσης υλικών, παραμονής-ενημέρωσης του κοινού 

- χώρος  μικρών και μεγάλων περιεκτών (containers) 
- χώρος εναπόθεσης κλαδιών/πρασίνου και λειτουργίας μικρού μεταφερόμενου 

κλαδοτεμαχιστή.    
 
Στον περιφραγμένο χώρο του ΠΣ τα τμήματα που θα χρησιμοποιηθούν  για τη 
λειτουργία των διαδικασιών θα ασφαλτοστρωθούν, ενώ τα υπόλοιπα θα 
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καλυφθούν με πράσινο. Επίσης θα κατασκευασθούν τα απαιτούμενα δίκτυα 
ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, επικοινωνίας κ.λ.π..  
 
ΙΙ. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
Το έργο / δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του / της, υπάγεται στις 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 171914/21-11-
2013 (ΦΕΚ 3072/Β’/3-12-2013) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει  
και ειδικότερα στο παράρτημα Ε αυτής, σε συνδυασμό με τον πίνακα Ε1 του ιδίου 
παραρτήματος όπου προσδιορίζονται οι όροι ΠΠΔ ανά είδος έργου/δραστηριότητας. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.∆.) 
ΟΜΑ∆ΑΣ 4 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ» 

 
Α. Γενικές ∆εσµεύσεις  
Α.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών 
κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους. 
 
Α.2 Να οριστεί από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας υπεύθυνος µε 
κατάλληλη κατάρτιση για την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΠΠ∆ για όλο τον 
κύκλο ζωής του έργου ή της δραστηριότητας (κατασκευή, λειτουργία, παύση 
λειτουργίας).  
 
Α.3 Ο φορέας υποχρεούται στην εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της υπ΄αριθμ. 
οικ. 43942/4026 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄2992/2016) «Οργάνωση και 
λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως ισχύει». 
 
Α.7 Για τα έργα και δραστηριότητες με Α/Α 9β της 4ης Ομάδας «Συστήματα  
Περιβαλλοντικών Υποδομών» του παραρτήματος IV της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 
37674/2016 υπουργικής απόφασης (Β΄2471) να τηρούνται οι προδιαγραφές που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 18485/2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β΄1412/2017)».       
 
Β. Φάση κατασκευής  
Β.1 Γενικά  
Β.1.1 Οι τυχόν κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι µορφολογικά, αισθητικά και 
λειτουργικά ενταγµένες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  
 
Β.1.2 Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να ακολουθήσει τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στο ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α΄153) όπως εκάστοτε ισχύει. ∆εκαπέντε 
ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, ο φορέας ειδοποιεί τις αρµόδιες 
αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να µεριµνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών ή όπως 
άλλως ορίζεται στη γνώµη της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.  
 
Β.1.3 Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής 
(π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
του µέσω συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης του έργου υποδοµής. 
 
Β.1.4 Η υδροδότηση του έργου ή της δραστηριότητας να γίνεται από νόµιµα 
αδειοδοτηµένο φορέα. Σε περίπτωση γεώτρησης, ο φορέας του έργου ή της 
δραστηριότητας να εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια χρήσης νερού από τη ∆/νση 
Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και να τηρεί του όρους και της 
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προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ 
Β΄1784) και την ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ Β’ 1440) όπως εκάστοτε ισχύουν.  
 
Β.1.5 Με στόχο την αποφυγή δηµιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου 
λόγω των πραγµατοποιούµενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαιτούµενων 
µέτρων, προκειµένου να προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσµατικά οι πεζοί και οι 
οδηγοί των διερχόµενων οχηµάτων (όπως τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης ορατής 
και κατά τις βραδινές ώρες, τοποθέτηση προσωπικού ως παραστάτη µε χρήση ερυθρών 
σηµαιών κατά τη διάρκεια των εργασιών, κλπ.).  
 
Β.1.6 Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέµβασης του έργου µέσω κατάλληλης 
περίφραξης, ώστε να µην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρµόδιων 
ατόµων και να διασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των εργασιών εντός του 
περιφραγµένου χώρου.  
 
Β.1.7 Να εξασφαλιστεί η αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής περιµετρικά της 
έκτασης ανάπτυξης του έργου ή της δραστηριότητας και να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών.  
 
Β.1.8 Τα τυχόν αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου ή της 
δραστηριότητας να εξασφαλίζονται από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις 
παραγωγής αδρανών υλικών.  
 
Β.1.9 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων χωρίς άδεια για 
πάσης φύσεως εργασίες, αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και µηχανηµάτων. Οι 
χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγµένοι από διάσπαρτα υλικά και 
απόβλητα (στερεά ή υγρά).  
 
Β.1.10 Οι διάδροµοι κίνησης των οχηµάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση 
σκόνης και τα οχήµατα βαρέως τύπου που µεταφέρουν υλικά να καλύπτονται µε 
κατάλληλο ύφασµα για τη συγκράτηση της σκόνης.  
 
Β.1.11 Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε 
στεγασµένους χώρους.  
 
Β.1.12 Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή 
υγροβιότοπου.  
 
Β.1.13 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων, 
συνεργείων κλπ και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε 
παρακείµενες εκτάσεις/κτίρια.  
 
Β.1.14 Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε 
επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και 
των οχηµάτων (εργοταξιακά οχήµατα, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και υλικών) 
που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων 
επιχειρήσεων. 
 
Β.1.15 Η τυχόν αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούµενο 
βαθµό. Η αφαιρούµενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιµοποιηθεί 
στις φυτοτεχνικές εργασίες. Η τυχόν υλοτόµηση δασικών δένδρων και θάµνων καθώς 
και η τυχόν διάθεση των υλικών που θα προκύψουν, να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης δασικής νοµοθεσίας.  
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Β.1.16 Για τις υγειονοµικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν 
χηµικές τουαλέτες.  
 
Β.1.17 Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τυχόν 
ειδικούς περιορισµούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή µε ειδικές 
διατάξεις που ενδεχοµένως θέτουν όρους ή/ και περιορισµούς ως προς την κατασκευή 
ή/και την λειτουργία του.  
 
Β.1.18 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας: 
(α) να αποµακρυνθούν άµεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 
συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κλπ) και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των 
εργοταξιακών χώρων. 
(β) να αποµακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να 
διαχειριστεί κατάλληλα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
(γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου.  
 
Β.2 Αέριες εκποµπές  
Β.2.1 Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων λόγω των εργασιών, κατ΄ ελάχιστον 
να τηρούνται τα ακόλουθα: Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των 
αποθηκευµένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται 
περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών 
υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυµµένα µε κατάλληλα µέσα και να 
αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση 
χαλαρών δοµικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.  
 
Β.2.2 Στην κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας να χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά οχήµατα που διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα όρια 
εκποµπών αέριων ρύπων.  
 
Β.3 Υγρά και στερεά απόβλητα  
Β.3.1 Τα τυχόν απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου ή 
της δραστηριότητας να συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου 
ή/και σε κατάλληλους περιέκτες, εφαρµόζοντας διαλογή των ειδών και υλικών στην 
πηγή.  
 
Β.3.2 Τα τυχόν προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής 
του έργου ή της δραστηριότητας, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη 
των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους 
χώρων/ τµηµάτων του γηπέδου, στήριξη πρανών κλπ, λαµβάνοντας κάθε δυνατή 
µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάµενης µορφολογίας του 
εδάφους της περιοχής.  
 
Β.3.3 Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
10 της κ.υ.α. 36259/2010 (Β΄ 1312) όπως εκάστοτε ισχύει.  
 
Β.3.4 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α. 50910/2727/2003 (Β΄1909) και στο ν. 
4042/2012 (Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η διαχείριση των αποβλήτων που 
εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 
και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από 
το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  
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Β.3.5 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή 
των αστικού τύπου στερεών απορριµµάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα 
παραλαµβάνονται από απορριµµατοφόρα οχήµατα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον 
εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα µεταφέρονται στο πλησιέστερο σηµείο 
συλλογής απορριµµάτων του οικείου ΟΤΑ.  
 
Β.3.6  Η τυχόν διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται 
σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες 
συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση που 
πραγµατοποιείται συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής 
διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων µε σκοπό τη µεταφορά 
τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται κατάλληλα 
συσκευασµένα σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός του εργοταξίου, ο οποίος να 
πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κ.υ.α. 24944/2006 (Β’ 791) 
όπως εκάστοτε ισχύει.  
 
Γ. Θόρυβος και δονήσεις  
Γ.1 Να τηρούνται στα όρια της έκτασης επέµβασης του έργου ή δραστηριότητας, οι 
ειδικές οριακές στάθµες θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ Α’ 293), 
όπως ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.  
 
Γ.2 Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των 
ηχητικών εκποµπών. Κατ’ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:  
α) Τα µηχανήµατα που τυχόν χρησιµοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιµοποιηθούν κατά την 
φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η 
εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 37393/2003 
(ΦΕΚ Β’ 1418) Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην υπ’ αριθµ. 9272/2007 (ΦEK Β’ 286) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.  
β) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των µηχανηµάτων του εργοταξίου µε σκοπό την 
µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω 
ηχοπροστασία από θορυβώδη µηχανήµατα ή εργασίες να χρησιµοποιούνται κατά 
περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσµατα κλπ.) 
 
Γ.3 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές µηχανολογικές εγκαταστάσεις που λόγω 
λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασµούς ή δονήσεις, τότε τα 
µηχανήµατα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασµικά πέλµατα ή ειδικές 
ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης 
εδαφοµεταφερόµενου θορύβου.  
 
Γ.4 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί κινητά µηχανήµατα σε ανοιχτούς 
χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις 
εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας, σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριµένα της 
Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισµού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν 
αναθεωρήσεών τους.  
 
Γ.5 Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9-9-
86) όπως εκάστοτε ισχύει (Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων 
και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ 
και 85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1978, της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 
και της 11ης Ιουλίου 1985).  
  
Γ.6 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί οχήµατα πάσης φύσης σε 
ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την 
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αποφυγή εκποµπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται 
επαρκώς τα συστήµατα σιγαστήρα εξάτµισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών 
διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιµετώπιση θορύβου 
τότε θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις της επόµενης παραγράφου Γ.7.  
 
Γ.7 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς 
χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δηµιουργούν 
συριγµούς, ήχου µε τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθµες θορύβου που 
δύναται να γίνονται αντιληπτές σε µεγάλη απόσταση χωρίς να µπορούν να ληφθούν 
ουσιαστικά µέτρα αντιµετώπισης, τότε παρόµοιες εργασίες ή διαδικασίες θα 
απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.  
 
Γ.8 Σε περίπτωση που τα έργα ή δραστηριότητες διαθέτουν κλειστού τύπου 
εγκαταστάσεις είναι απαραίτητο να περιλαµβάνουν συστήµατα ελέγχου θορύβου 
(ηχοµόνωσης), ώστε τα επίπεδα θορύβου τόσο εντός των χωρών εργασίας όσο και στα 
όρια του γηπέδου να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
∆. Φάση λειτουργίας  
∆.1 Γενικά  
∆.1.1 Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας 
(πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε 
παρακείµενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, όπου απαιτείται.  
 
∆.1.2 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής 
(και ειδικότερα των όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών 
έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών.  
 
∆.1.3 Απαγορεύεται η διάθεση των τυχόν πλεοναζόντων υλικών σε σηµεία του 
υδρογραφικού δικτύου, σε θάλασσα ή στην παράκτια ζώνη και στους χώρους 
ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριµµάτων των παρακείµενων περιοχών. 
 
∆.1.4 Κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριότητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε 
επί του χώρου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων. 
Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις 
κατάλληλα αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων.  
 
∆.2 Αέρια Απόβλητα  
∆.2.1 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκποµπές αερίων 
αποβλήτων.  
 
∆.2.2 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης 
δυσάρεστων οσµών.  
 
∆.2.5 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης.  
 
∆.2.7 Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-
03- 2011) - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».  
 
∆.2.9 Σε περίπτωση τοποθέτησης του έργου ή της δραστηριότητας εντός κτιριακών 
εγκαταστάσεων θα τοποθετηθεί σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης.  
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∆.2.10 Να γίνεται τακτική συντήρηση του εξοπλισµού του έργου ή της δραστηριότητας 
και αντικατάσταση του προβληµατικού εξοπλισµού ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
λειτουργία του και η µικρότερη δυνατή εκποµπή ρύπων. 
 
∆.3 Υγρά Απόβλητα  
∆.3.1 Η διαχείριση των λυµάτων και υγρών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε αστικά 
λύµατα να πραγµατοποιείται µε βάση τα ακόλουθα:  
 
∆.3.1.1 Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε στεγανή 
σηπτική δεξαµενή: 
 ∆.3.1.1.1 Να τηρούνται τα οριζόµενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής 

Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας 1999 (∆’ 580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει 
εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε µονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών 
αποβλήτων.  

 ∆.3.1.1.2 Οι ωφέλιµες διαστάσεις της σηπτικής δεξαµενής (ή των σηπτικών 
δεξαµενών), να επαρκούν για τις ανάγκες του έργου.  

 ∆.3.1.1.3 Να πραγµατοποιείται τακτική εκκένωση ανάλογα µε τις ποσότητες των 
παραγόµενων αστικών υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο µε τις ποσότητες 
και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε νοµίµως υφισταµένη µονάδα 
επεξεργασίας λυµάτων.  

 
∆.3.1.2 Στην περίπτωση που τα παραγόµενα υγρά απόβλητα του έργου ή της 
δραστηριότητας διοχετεύονται απευθείας σε δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, να 
τηρούνται τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β’ 192) όπως εκάστοτε ισχύει, 
καθώς και οι όροι που επιβάλλονται στον Κανονισµό λειτουργίας του αποχετευτικού 
δικτύου της περιοχής. Η σύνδεση του έργου µε το δίκτυο αποχέτευσης να είναι νόµιµη 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
∆.3.1.3 Στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
µε κάποια εκ των µεθόδων που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 & 8 της ΚΥΑ 
145116/2011 (Β’ 354), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να εφαρµόζονται οι ακόλουθες 
δεσµεύσεις:  
 ∆.3.1.3.1 Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα να πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ 145116/2011 (Β’ 354), όπως εκάστοτε ισχύει.  
 ∆.3.1.3.2 Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της µονάδας 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα εκροής 
των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων. Οι έλεγχοι πρέπει να περιλαµβάνουν 
µακροσκοπικούς ελέγχους σε τακτική βάση (οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσµής, 
λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ροής λυµάτων, στάθµης 
δεξαµενών, κατάστασης σχάρας, κ.λπ.) και ετήσιους ελέγχους συντήρησης.  

 ∆.3.1.3.3 Για τον έλεγχο της ποιότητας των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, να 
υπάρχει φρεάτιο δειγµατοληψίας στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας.  

 ∆.3.1.3.4 Η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να διαθέτει εφεδρικό 
µηχανολογικό εξοπλισµό και δεξαµενές κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση 
των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης της µονάδας για µία ηµέρα 
τουλάχιστον και να εξασφαλίζει µέχρι την επισκευή της, τη µεταφορά τους µε 
βυτιοφόρο σε νοµίµως υφισταµένη εγκατάσταση επεξεργασία λυµάτων της 
περιοχής  

 ∆.3.1.3.5 Τα στερεά, η άµµος και τα λίπη που συλλέγονται κατά τη λειτουργία της 
εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να αποµακρύνονται καταλλήλως 
είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής αποβλήτων 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο Ν. 
4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 ∆.3.1.3.6 Η παραγόµενη ιλύς από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, εφόσον 
δεν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός του έργου ή της δραστηριότητας, 
προκειµένου να διατεθεί κατάλληλα, να αποµακρύνεται από αδειοδοτηµένο 
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συλλέκτη ή νόµιµο βυτιοφόρο και να διατίθεται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης (ενδεικτικά: σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου, σε 
ΧΥΤΑ (εφόσον έχει µέγιστη υγρασία 40%), σε αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης 
ιλύος κ.λπ.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και 
στο Ν. 4042/2012 (Α’ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 
∆.3.1.4 Στην περίπτωση επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και διάθεσης της 
επεξεργασµένης εκροής τους σε υδάτινο αποδέκτη (επιφανειακός υδάτινος αποδέκτης ή 
θάλασσα), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192), να εφαρµόζονται οι 
ακόλουθες δεσµεύσεις:  
 ∆.3.1.4.1 Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα να πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192), καθώς και κάθε άλλη 
σχετική απόφαση περί καθορισµού αποδέκτη και όρων διάθεσης σε αυτόν.  

 ∆.3.1.4.2 Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της µονάδας 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη 
ποιότητα εκροής των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Οι έλεγχοι πρέπει να περιλαµβάνουν µακροσκοπικούς ελέγχους σε 
τακτική βάση (οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσµής, λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού, ύπαρξης ροής των λυµάτων, στάθµης δεξαµενών, κατάστασης σχάρας, 
κ.λπ.) και ετήσιους ελέγχους συντήρησης.  

 ∆.3.1.4.3 Να πραγµατοποιούνται µετρήσεις στα χαρακτηριστικά των προς διάθεση 
υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ.5673/400/1997 (Β΄ 192), ή 
την σχετική απόφαση καθορισµού υδάτινου αποδέκτη. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απόφαση καθορισµού υδάτινου αποδέκτη ή δεν 
προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή ο αριθµός και το είδος των αναλύσεων που 
πρέπει να πραγµατοποιούνται στα προς διάθεση υγρά απόβλητα, να διενεργούνται 
κατ΄ ελάχιστον αναλύσεις των παραµέτρων pH, BOD, COD, SS, Ν, P και 
κολοβακτηρίδια µε συχνότητα για τον πρώτο χρόνο 1 δείγµα ανά µήνα και για τα 
επόµενα χρόνια, 1 δείγµα ανά τρίµηνο. Επιπλέον στην περίπτωση που εφαρµόζεται 
χλωρίωση, να µετράται συνεχώς το υπολειµµατικό χλώριο.  

 ∆.3.1.4.4 Η µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων να διαθέτει εφεδρικό µηχανολογικό 
εξοπλισµό και να διαθέτει δεξαµενές κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση των 
υγρών αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης της µονάδας για µία ηµέρα τουλάχιστον 
και την µεταφορά τους προς τελική διάθεση µε βυτιοφόρο µέχρι την επισκευή της.  

 ∆.3.1.4.5 Τα στερεά, η άµµος και τα λίπη που συλλέγονται κατά τη λειτουργία της 
εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να συλλέγονται, αποµακρύνονται 
και υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από 
αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
κ.υ.α. 50910/2727/2003 (Β’ 1909) και στο ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε 
ισχύουν. ∆.3.1.4.6 Η παραγόµενη ιλύς από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
εφόσον δεν επεξεργάζεται περαιτέρω εντός του έργου ή της δραστηριότητας, 
προκειµένου να διατεθεί κατάλληλα, να αποµακρύνεται από αδειοδοτηµένο 
συλλέκτη ή νόµιµο βυτιοφόρο και να υπόκειται σε κατάλληλη διαχείριση από άλλη 
αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά: σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων του ∆ήµου, σε ΧΥΤΑ (εφόσον έχει µέγιστη υγρασία 40%), σε 
αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης ιλύος κλπ.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 
50910/2727/2003 (Β’ 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α’ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 
∆.4 Στερεά Απόβλητα  
∆.4.1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να 
αποµακρύνονται σε τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς.  
 
Δ.4.2 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως 
ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).  
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Δ.4.4 Η διαχείριση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/28.3.06 (ΦΕΚ 383 Β’), 24944/1159/30.6.06 (ΦΕΚ 791 
Β’), 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287 Β’) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’) όπως ισχύουν. Να 
τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. Ως διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων στη συγκεκριµένη περίπτωση νοείται µόνο η συγκέντρωση 
αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής και της 
προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων µε σκοπό τη µεταφορά τους σε εγκατάσταση 
επεξεργασίας αποβλήτων.  
 
∆.4.5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά 
για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου 
της εγκατάστασης. Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συµπληρώνεται 
κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων” σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.  
 
Ε. Άλλες ∆εσµεύσεις  
Ε.27 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή δραστηριότητας να 
αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.  
 
Ε.28 Να υπάρχει επαρκής χώρος ελιγµών στο µέτωπο υποδοχής των απορριµµάτων σε 
κάθε µονάδα επεξεργασίας, προκειµένου τα οχήµατα να προσεγγίζουν απρόσκοπτα στις 
κατάλληλες θέσεις και να φορτο/εκφορτώνουν τα απορρίµµατα.  
 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

 Ο φορέας του έργου υποχρεούται για την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 18 
του Ν.4014/2011, (6 σχετικό). 

 Η παρούσα έγκριση ισχύει για όσο διάστημα λειτουργεί το έργο. Σε 
περίπτωση που εκλείψει ή μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η 
έγκριση αυτή (π.χ. επέκταση) με συνέπεια να μην τηρηθούν οι 
αναφερόμενοι όροι, η παρούσα παύει να ισχύει. 

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών να τηρηθούν οι όροι όπως τέθηκαν από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, (15 σχετικό). 
 

  
 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΤΑΣΙΟΣ                                                         
                                                                                Αρχιτέκτων Μηχ/κός                                                                      
                                                                                 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                                                                                                 
1. Χρον. Αρχ.                                                                                                                         
2.  Φ.ΠΠΔ  
Συνημμένα:  
Θεωρημένα σε μία σειρά τα στοιχεία τεκμηρίωσης του έργου 
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