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ΛΑΙΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Συντήρηση
Πατουλίδειου Αθλητικού Κέντρου» στη θέση Τ.Κ. Λαιμού του Δήμου Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έκδοση
πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών» (GR1340001).

Σχετικά:
1)

Ο Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-04-2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86
με τις Οδηγίες ΕΕ11/97 και ΕΕ61/96, κ.τλ.».

2)

Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν-1650/86 με τις Οδηγίες ΕΕ11/97 και ΕΕ-61/96, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και
άλλες διατάξεις.»

3)

Ο Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4)

Ο 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).

5)

Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

6)

Ο Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).

7)

Ο Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 303).

8)

Ο Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289) και ειδικότερα τα άρθρα 14, 45−60, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9)

Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153).
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10) Ο Ν. 2939/2001 «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» (Α΄ 179).
11) Η υπουργική απόφαση (Y.Α.) υπ’ αρ. 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12) Η υπουργική απόφαση (Y.Α.) 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση
στις ΑΕΠΟ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για τα έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21),
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (Β΄ 1077).
13) Την 262385/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 509Β/13-04-2010) «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)
73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου».
14) Την υπ’ αρ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1495Β/06-09-2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί
διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979,
όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ».
15) Την υπ’ αρ. Η.Π. 8353/276/E103/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 415Β/23-02-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ…» (Β’
1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με τα ην οδηγία 2009/147/ΕΚ».
16) Την ΚΥΑ Η.Π.52983/1952/25.09.2013 (ΦΕΚ 2437/Β/27-09-2013) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10
του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
17) Η ΚΥΑ 170078/2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες
της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης,
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 και 25 του
Παραρτήματος VΙ της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
18) Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις».
19) Η 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που
προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312 Β)».
20) Η 5571/14-11-2014 αίτηση του Δήμου Πρεσπών με συνημμένα εις διπλούν: Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), Ειδική οικολογική αξιολόγηση, συνοπτική τεχνική έκθεση, χάρτη προσανατολισμού και τοπογραφικό διάγραμμα, σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή (CD).
21) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 123111/6948/20-11-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς
τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με συνημμένη την ΕΟΑ του έργου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού.
22) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1630/9-12-2014 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με το οποίο ζητούνται να γίνουν συμπληρώσεις της ΕΟΑ του έργου.
23) Το με Α.Π.132389/7335/10-12-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Πρεσπών, με το οποίο ζητείται από αυτόν να προβεί σε συμπληρώσεις της ΕΟΑ του έργου.
24) Την με Α.Π.1560/15-12-2014 θετική γνωμοδότηση χωρίς πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την υλοποίηση του έργου, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.
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Ι. Στοιχεία Έργου
Τα χαρακτηριστικά του έργου θα είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τη Συνοπτική Τεχνική Έκθεση υπογεγραμμένη από τον Κωνσταντίνο Ζαρμακούπη, Πολ. Μηχανικό ΤΕ.
α. Ονομασία του έργου: «Συντήρηση Πατουλίδειου Αθλητικού Κέντρου».
β. Θέση του έργου: Τοπική Κοινότητα Λαιμού του Δήμου Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
γ. Φορέας του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ.
δ. Υπεύθυνος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ.
ΙΙ. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Β στην ΚΥΑ 170078/2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16,
17, 19, 21, 22, 23, 24 και 25 του Παραρτήματος VΙ της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄
21), όπως εκάστοτε ισχύει»:
I. Γενικές Δεσμεύσεις
Ι.1 Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση
των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν µέρος ή το
σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους.
Ι.2 Να οριστεί από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας υπεύθυνος µε κατάλληλη
κατάρτιση για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΠΠΔ για όλο τον κύκλο ζωής
του έργου (κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας).
II. Φάση κατασκευής
ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ
ΙΙ.1.1 Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι µορφολογικά, αισθητικά και
λειτουργικά ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
ΙΙ.1.7 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας
να εξασφαλίζονται από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.
ΙΙ.1.8 Να µην πραγματοποιείται αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο
του έργου ή της δραστηριότητας.
ΙΙ.1.9 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.
ΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΙΙ.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.
ΙΙ.2.2 Στην κατασκευή του έργου να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά οχήµατα που διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα όρια εκποµπών αέριων ρύπων.
ΙΙ.3 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
ΙΙ.3.1 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών
εκπομπών. Κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:
α) Τα µηχανήµατα 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 ΚΥΑ 37393/2003 (Β΄ 1418) και στην ΚΥΑ. 9272/2007 (B’
286), όπως εκάστοτε ισχύουν.
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β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαµβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις
(όπως νοσοκοµεία, σχολεία, κατοικίες κλπ.) να τηρούνται τα κάτωθι:
β.1) Να µην λαµβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες
κοινής ησυχίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
β.2) 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.)
β.3) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισµού ή των µηχανηµάτων του εργοταξίου
και να απενεργοποιείται ο εξοπλισµός που δεν χρησιµοποιείται.να είναι το ελάχιστο δυνατό.
ΙΙ.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΙΙ.4.1 Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε
κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες, εφαρµόζοντας διαλογή των ειδών και υλικών στην πηγή.
ΙΙ.4.2 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά
προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως π.χ.
γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων/τµηµάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ,
λαµβάνοντας κάθε δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάµενης
µορφολογίας του εδάφους της περιοχής.
ΙΙ.4.3 Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και
κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 36259/2010
(Β΄ 1312) όπως εκάστοτε ισχύει.
ΙΙ.4.4 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 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.
ΙΙ.4.5 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.
ΙΙ.4.6 Η 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 προσωρινή αποθήκευση 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 ΚΥΑ
24944/2006 (Β΄ 791) όπως εκάστοτε ισχύει.
III. Φάση Λειτουργίας
ΙΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ
ΙΙΙ.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 της αρµόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου απαιτείται.
ΙΙΙ.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.
ΙΙΙ.1.3 Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα διαθέτει µετασχηµατιστές ανύψωσης τάσης:
α) Κάθε µετασχηµατιστής να είναι εγκατεστηµένος εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ενεργού όγκου τουλάχιστον ίσου µε τον όγκο των περιεχόµενων στο µετασχηµατιστή διηλεκτρικών
ελαίων προσαυξηµένο κατά 15%.
β) Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωµένα διφαινύλια
(PCBs) και πολυχλωριωµένα τριφαινύλια (PCTs).
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ΙΙΙ.1.4 Κάθε δεξαµενή υγρών καυσίµων είτε να διαθέτει διπλά τοιχώµατα είτε να είναι
εγκατεστηµένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ενεργού όγκου τουλάχιστον ίσου µε το
115% του ενεργού όγκου της δεξαµενής.
ΙΙΙ.1.5 Να µην πραγµατοποιείται οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου ή της δραστηριότητας
εργασία συντήρησης οχηµάτων, εκτός εάν το έργο ή η δραστηριότητα διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγµατοποιούνται σε κατάλληλα
αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις.
ΙΙΙ.1.6 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, η διαχείριση
υλικών και εξοπλισµού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις ΚΥΑ
50910/2727/2003 (Β΄ 1909), 13588/2006 (Β΄ 383) και 8668/2007 (Β΄ 287), καθώς και στους Ν.
2939/2001 (Α΄ 179) και 4042/2012 (Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΙΙΙ.2.1 Από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας να µην προκαλείται επιβάρυνση της
ποιότητας της ατµόσφαιρας όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις οριακές τιµές που δίνονται στις
ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (Β΄ 488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (Β΄ 920), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙΙ.2.2 Στην περίπτωση έργου ή δραστηριότητας που διαθέτει λέβητες θέρµανσης νερού ή
θέρµανσης κτιριακών εγκαταστάσεων:
ΙΙΙ.2.2.1 Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης που χρησιµοποιούν πετρέλαιο θέρµανσης, κίνησης ή
αέρια καύσιµα: Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και θέρμανσης του κτιρίου
να είναι σύμφωνη µε την ΥΑ 189533/2011 (Β΄ 2654), όπως εκάστοτε ισχύει, και να πραγματοποιούνται μετρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιµές στα καυσαέρια
σχετικά µε τις εξής παραµέτρους: απώλειες θερµότητας, CO, NOx, Ο2, δείκτη αιθάλης. Η συντήρηση της εγκατάστασης του συστήµατος να γίνεται µια φορά ετησίως για τις εγκαταστάσεις
θέρµανσης των κτιρίων και µια φορά ανά εξάµηνο για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού ή ατµού και να λαµβάνεται φύλλο συντήρησης.
ΙΙΙ.2.2.2 Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας: Να
τηρούνται οι οριακές τιµές εκποµπών όπως ορίζονται στην ΥΑ189533/2011 (Β΄ 2654), όπως
εκάστοτε ισχύει, για το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), το ολικό αέριο οργανικό άνθρακα,
σωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου (NOx, εκφρασµένα ως NO2) και να µετράται ο βαθµός απόδοσης. Η συντήρηση της εγκατάστασης του συστήµατος να γίνεται µια φορά ετησίως για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης των κτιρίων και µια φορά ανά εξάµηνο για τις εγκαταστάσεις παραγωγής
ζεστού νερού ή ατµού σε συχνότερα χρονικά διαστήµατα εφόσον αυτό προβλέπεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή.
ΙΙΙ.2.2.3 Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης των κτιρίων µε συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 400 KW όπως ορίζεται στην ΥΑ 189533/2011 (Β΄ 2654), όπως εκάστοτε ισχύει: να
πραγµατοποιείται έλεγχος και να διενεργούνται µετρήσεις, τουλάχιστον µια φορά το µήνα και τα
αποτελέσµατα να καταχωρούνται σε βιβλίο µετρήσεων καυσαερίων, θεωρηµένο από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
ΙΙΙ.2.2.4 Σε έργα εντός της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, η χρήση καυσίµου για τη
θέρµανση νερού και χώρων να τηρεί τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της ΚΥΑ 4241/796/2000
(Β΄ 239) όπως εκάστοτε ισχύει.
ΙΙΙ.2.2.5 Δεν επιτρέπεται χρήση βαρέως πετρελαίου (µαζούτ) στις εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού και χώρων.
ΙΙΙ.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΙΙ.3.3 Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου ή της δραστηριότητας και
να επιδιορθώνεται άµεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.
III.4 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
ΙΙΙ.4.1.3 Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων µε µηχανολογικό εξοπλισµό, ο θόρυβος κατά την λειτουργία της δραστηριότητας να µην υπερβαίνει τα όρια του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293), όπως εκάστοτε ισχύει, µετρούµενος στα όρια του οικοπέδου.
ΙΙΙ.4.2 Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των µηχανηµάτων για τον όσο το δυνατόν
µεγαλύτερο περιορισµό των εκποµπών θορύβου από τη λειτουργία τους. Τα µηχανήµατα που
κατά την λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασµική
βάση.
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III.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΙΙΙ.5.2 Στην περίπτωση έργου ή δραστηριότητας εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, οι
εφαρµοζόµενες µέθοδοι διαχείρισης των υγρών αποβλήτων να είναι σύµφωνες µε τους όρους
και τις σχετικές πρόνοιες προστασίας που ορίζονται στις κανονιστικές διατάξεις προστασίας της
συγκεκριµένης περιοχής του δικτύου Natura 2000, εφόσον έχει εκδοθεί.
ΙΙΙ.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΙΙΙ.6.1 Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας να
γίνεται κατά τρόπο υγειονοµικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριµµάτων να διατηρούνται σε
άριστη κατάσταση.
ΙΙΙ.6.2 Η συλλογή των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε τα οικιακά να
γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και µεταφορά
αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909), το Ν. 2939/2001
(Α΄ 179) και το Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙΙ.6.3 Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός του έργου για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό
µέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς
κάδους του οικείου ∆ήµου είτε σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύµφωνα
µε το ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΙΙΙ.6.4 Τα υπόλοιπα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά
έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
συµπεριλαµβανοµένων τους λαµπτήρες, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα µε το Ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του.
ΙΙΙ.6.5 Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά
σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του
έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ
24944/2006 (Β΄ 791) όπως εκάστοτε ισχύει, και να παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων συµβεβληµένες
µε τα σχετικά εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Το χρονικό διάστηµα προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων επί του χώρου του έργου να µην υπερβαίνει το
ένα έτος.
ΙΙΙ.6.6 Να τηρείται χρονολογικό αρχείο µε τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την προέλευση και ανάλογα µε την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν 4042/12.
IV. Ειδικές Δεσμεύσεις
IV.3 Δεσµεύσεις σε περιπτώσεις έργου ή δραστηριότητας εντός περιοχής του δικτύου Natura
2000.
ΙV.3.1 Η κατασκευή και λειτουργία του έργου να είναι σύμφωνες µε τους όρους και τις σχετικές
πρόνοιες προστασίας που ορίζονται στις κανονιστικές διατάξεις προστασίας της συγκεκριμένης
περιοχής του δικτύου Natura 2000, εφόσον έχει εκδοθεί.
ΙV.3.2 Οι επεμβάσεις στην χλωρίδα, στο ανάγλυφο και εν γένει σε φυσικά στοιχεία της θέσης
εγκατάστασης του έργου να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες για την υλοποίηση και
λειτουργία του έργου.
IV.8 Δεσμεύσεις στην περίπτωση χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων έως 499 Θέσεων.
ΙV.8.5 Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να µην χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αντικειμένων και μηχανημάτων.
ΙV.8.6 Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό σύστημα
(το οποίο να αποτελείται από επαρκή αριθμό κατάλληλων φρεατίων και σιφονιών δαπέδου) και
να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου και των σωληνώσεων.
ΙV.8.7 Στην περίπτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων.
ΙV.8.8 Εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων να υπάρχουν διαθέσιμα απορροφητικά υλικά
(άµµος, πριονίδι) ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή λοιπών επικίνδυνων
ουσιών, να καλύπτεται άµεσα από τα απορροφητικά υλικά. Στη συνέχεια το υλικό που διέρρευσε
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µαζί µε το απορροφητικό υλικό να διατίθεται σε εταιρείες, οι οποίες να διαθέτουν άδεια για τη
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006
(Β΄ 383), όπως εκάστοτε ισχύει.
V. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΠΡΕΣΠΩΝ» με κωδικό GR1340001 του δικτύου Natura 2000.
Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, και μετά από
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο, που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της
παρούσας, οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:
V.1 Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από την αποξήλωση του πλαστικού δαπέδου του
γηπέδου, να διατεθούν προς χειρισμό από αδειοδοτηµένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα µε το Ν,2939/2001 (Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του.
V.2 Να προσκομιστούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας τα παραστατικά παράδοσης – παραλαβής των ανωτέρω υλικών.
Ο Περιφερειάρχης

Θεόδωρος Καρυπίδης
Συνημμένα:
1. Ένα (1) θεωρημένο αντίγραφο συνοπτικής τεχνικής έκθεσης
2. Ένα (1) θεωρημένο αντίγραφο Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
3. Ένα (1) θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα
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