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                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ      Χαλκίδα    :        5 - 6 - 2014 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ  

   

  Αρ. πρωτ. : 3096 /Φ.14/ 1770 
Ταχ. ∆/νση  : Λ. Χαινά 93             
Ταχ. Κώδικας : 34100   
Πληροφορίες : Γ. Πιλάτης                                         
Τηλέφωνο : 2221353414      
fax :  2221036041   
e-mail.                : pilatis.g@naevias.gr    
     
Θέµα : Άδεια εγκατάστασης για κτιριακή και µηχανολογική επέκταση στην υφιστάµενη µονάδα 

‘’µηχανουργείο – κατασκευή αµαξωµάτων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων 

οχηµάτων’’  του κ. Τσούλη Θεόδωρου που βρίσκεται στη θέση ‘’Μακρεά Ράχη’’  ∆.Ε 

Ταµυνέων του ∆ήµου Κύµης Αλιβερίου    

θέση :  «Μακρεά Ράχη »         ∆.Ε.:Ταµυνέων      ∆ήµος : Κύµης Αλιβερίου      Π.Ε. : Εύβοιας 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆. 08 : 25.62 
29.20 

∆.Ο.Υ. :ΚΥΜΗΣ 
ΑΦΜ : 035943192  

 
 

Όχληση : ΜΕΣΗ 
Εκπρόσωπος : Τσούλης Θεόδωρος 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) «Απλοποίηση της αδειοδότησης……..» και 
Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 A’) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2) Τις διατάξεις του Π.∆. 182/2005 «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
και συντονισµού της Γ.Γ. Βιοµηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.∆. 78/2006 «∆ιάρθρωση, 
στελέχωση αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης …» (ΦΕΚ 80 Α’). 

3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

4) Το Π.∆. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
5) Την υπ’ αρίθµ. οικ. 117115/2839/2013 ΦΕΚ 2704Β/2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας. 

6) Την ΥΑ µε αρ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β’) «Καθορισµός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και ……...». 

7) Την ΥΑ µε αρ. πρωτ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………». 

8) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β’/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών 
των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..)». 

9) Την ΚΥΑ µε αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012) «Καθορισµός 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (Π.Π.∆) κατά κλάδο δραστηριότητας ……….».      
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10)  Την υπ αρίθµ. 1671/24.2.2014 αίτηση του κ. Τσούλη Θεόδωρου µε συνηµµένο µεταξύ  
 άλλων συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο. 

11)  Το υπ’ αρίθµ. 1671/Φ14/1770/20.3.2014 έγγραφό µας µε θέµα προσδιορισµός    
 δικαιολογητικών . 

12)  Την από 3/4/2014 µε αριθµό πρωτ. 3096 αίτηση του κ. Τσούλη Θεόδωρου 
13)  Την από 3/4/2014 Υπεύθυνη ∆ήλωση του ∆ιπλ. Πολιτικού Μηχανικού ∆ηµήτριου Λεβέντη  

  και την υπ’ αρίθµ. 2244817 δήλωση ένταξης στο Ν.4178/2013   
14)  Την υπ’ αρίθµ. 66/04 άδεια οικοδοµής 
15)  Την υπ’ αρίθµ. 5456/Φ14/1770/16.10.2012 άδεια λειτουργίας 
16)  Την τεχνική έκθεση και τα σχεδιαγράµµατα (κατόψεις  , διάγραµµα δόµησης , τοµές  )      
17)  Την υπ’ αρίθµ. 819/28.5.2014 χρήση γής  
18)  Την από 2/6/2014 εισηγητική έκθεση 

  
Αποφασίζουµε 

Χορηγούµε άδεια εγκατάστασης για κτιριακή και µηχανολογική επέκταση διάρκειας τριών (3) ετών στην 

υφιστάµενη µονάδα ‘’µηχανουργείο – κατασκευή αµαξωµάτων ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων 

οχηµάτων’’  του κ. Τσούλη Θεόδωρου που βρίσκεται στη θέση ‘’Μακρεά Ράχη’’  ∆.Ε Ταµυνέων του ∆ήµου 

Κύµης Αλιβερίου  σύµφωνα µε τα σχέδια και την µηχανολογική µελέτη εγκατάστασης που συνοδεύουν την 

παρούσα. 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

α) Θέση :  « Μακρεά Ράχη »  ∆.Ε.: Ταµυναίων   ∆ήµος : Κύµης Αλιβερίου   Π.Ε.:  Εύβοιας 

β) Κάτοχος : Θεόδωρος Τσούλης 

γ) Είδος Εγκατάστασης : Μηχανουργείο – κατασκευή αµαξωµάτων ρυµουλκούµενων και 

ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 

δ) Πίνακας : 

               Ισχύς Κινητήρια Άξια Μηχ/κου Εξοπλισµού 
       (Παραγ. Μηχ/των)                           (KW)  

Θερµική 
    (KVA)                   (€) 

Νόµιµα Λειτουργούσα 114,99  60 339.950,00 
Επέκταση      20,00  -  25.000,00 
     
     
          ΣΥΝΟΛΙΚΗ 134,99  60                364.950,00 

      
ε) ∆εξαµενές - χωρητικότητα Μια δεξαµενή LPG 1.750 lt 

 
2. ΟΡΟΙ : 

α) Να τοποθετηθούν και να τηρούνται τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγειά των 

εργαζόµενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγµατα προ των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, 

εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, φαρµακείο πρώτων βοηθειών κτλ.). 

β) Να  εφαρµοστούν οι αστυνοµικές υγειονοµικές και του Υπουργείου  εργασίας διατάξεις . 

γ) Να τηρούνται οι κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού 
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δ) Μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και πριν την λειτουργίας της εγκατάστασης  ο ιδιοκτήτης 

πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο (11) σχετικό  για την έκδοση άδειας 

λειτουργίας. 

ε) Να εφαρµόζονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στις 

πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις (Π.Π.∆) τις αναφερόµενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί και 

όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα 

απόφαση. 

     Οι Π.Π.∆ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να 

τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νοµοθεσίας που αφορά κάθε 

δραστηριότητα. 

     Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΣΤΑΚΟ∆ 

2008 
∆ραστηριότητα 

Γενικές 

∆εσµεύσεις 

Κανόνες 

Υγιεινής & 

Ασφάλειας 

Θόρυβος 
Αέρια 

Απόβλητα 

Υγρά 

Απόβλητα 

Στερεά 

Απόβλητα 

Ειδικές 

δεσµεύσεις 

25.6 

Κατεργασία και 

επικάλυψη 

µετάλλων , 

µεταλλοτεχνία 

Α1,Α2,Α3,Α4, 

Α5,Α6,Α7,Α8 Β2,Β4 Γ1 

∆1,∆2,∆3 

∆5 

Ε1-3,Ε2-2 

Ζ1,Ζ3,Ζ7, 

Ζ12 

 

Η10 

 

29.2 

Κατασκευή 

αµαξωµάτων για 

µηχανοκίνητα 

οχήµατα , 

κατασκευή 

ρυµουλκούµενων 

και 

ηµιρυµουλκούµενω

ν οχηµάτων   

 Α1,Α2,Α3,Α4, 
Α5,Α6,Α7,Α8 Β2,Β4 Γ1 

∆1,∆2,∆3, 

∆5 

Ε1-3,Ε2-2 

Ζ1,Ζ3,Ζ7, 

Ζ12 

 

 

   3. Η Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και περιορισµών στην 

ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο 

σκοπός των ως άνω διατάξεων. 

4. Η παρούσα άδεια µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως της Υπηρεσίας, χωρίς αυτήν 

την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού η νοµικού προσώπου άλλου, 

εκτός του ανωτέρου στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 

5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί µε άλλες 

άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

6. ∆εν θα πραγµατοποιούνται εργασίες βαφής χωρίς τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις 
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7. Να κατασκευαστεί βορβοροσυλλέκτης ελαιοσυλλέκτης , στεγανός βόθρος για τις ανάγκες του λάκκου 

πλυσίµατος , στον οποίο θα γίνεται  µόνο πλύσιµο εξαρτηµάτων πρίν την επισκευή τους. Ο λάκκος να 

καλύπτεται µε κατάλληλη διάταξη όταν δεν χρησιµοποιείται ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος για το 

προσωπικό , τους επισκέπτες και για µην εισέρχονται όµβρια ύδατα . 

8. Να τηρούνται τα προβλεπόµενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της µονάδας. 

9. Κατά της παρούσης επιτρέπεται προσφυγή εντός (15) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

227 του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α’). 

 

                                                                                                  Μ.Ε.Π 
       Ο Αν. Προϊστάµενος ∆/νσης  
  

  
 Νικόλαος Πέππας 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  

1. Ε.Τ.Ε α/α παρ/κου 162/10.4.2014 € 200 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας  
 Γενική  Γραµ. Βιοµ. Ενέρ. Τεχνολογίας 
 Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
∆ιεύθυνση Πληροφορικής –Τµήµα Γ 

 Πλ. Κάνιγκος  , Αθήνα. 
  

2. ΥΠ. Οικονοµικών 
 Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
 ∆/νση  Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
 
 
Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας  
Πειραιώς  46 & Επονιτών  Τ.Κ18510 Πειραιάς 

  
3. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 

 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
 Αρκαδίου   8  - 35100  ΛΑΜΙΑ 
  

4. Τσούλης Θεόδωρος 
Μακρεά Ράχη ∆Ε Ταµυνέων ∆ήµου Κύµης Αλιβερίου 
(Συνηµµένα  σχέδια ) 

  
5. Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου Κύµης Αλιβερίου 

Κύµη , (Συνηµµένα  σχέδια ) 
  

6. Τµήµα τεχνικής και Υγειονοµικής  Επιθεώρησης Εύβοιας. 
Βελισαρίου 2   34100    Χαλκίδα 

  
7. Αστυνοµικό Τµήµα Αλιβερίου 

  
8. ∆ήµος  Κύµης Αλιβερίου           

  
     9.  ∆Ε∆∆ΗΕ Αλιβέρι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
(συνοδεύει την υπ’ αριθ.  3096/Φ.14/ 1770/  5 -6-2014 Άδεια εγκατάστασης για κτιριακή και µηχανολογική επέκταση. 

 
Γενικές ∆εσµεύσεις 
A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει 
τις απαραίτητες άδειες. 
Α2 Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των 
αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσµενών 
για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κ.λπ. 
Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την 
αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και µηχανηµάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και 
απαλλαγµένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 
Α4 Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ήτις εγκεκριµένες 
µελέτες. 
Α5 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 
τα καλύπτουν µε κατάλληλο ύφασµα για τη συγκράτηση της σκόνης. 
Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασµένους χώρους. 
Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα 
Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) µε στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και 
διαχειρίστηκε κατά τον προηγούµενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα µη 
επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συµπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας µπορεί να το προµηθευτεί είτε από 
Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr µε βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Α8 Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου. 
 
Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας 
Β2 Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων για την προστασία τους κατά την 
διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
Β4 Εκπαίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
 
Θόρυβος 
Γ1 (1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 
Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB. 
 
Αέρια Απόβλητα 
∆1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση χώρων και νερού να λειτουργούν µε τα καύσιµα και τις προδιαγραφές 
που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο−Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του 
καυστήρα. 
∆2 Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασµό 
µε τακτικές µετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση189533/11 (ΦΕΚ 
2654/Β/2011). 
∆3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να 
µην δηµιουργεί προβλήµατα στο περιβάλλον. 
∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων 
  
Υγρά Απόβλητα 
Ε1−3 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο. 
Ε2−2  Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών µηχανηµάτων  
           να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης µετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον  
           έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νοµίµως λειτουργούντα φορέα. 
 
Στερεά Απόβλητα 
Ζ1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να αποµακρύνονται σε 
τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς 
 
Ζ3 Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 
179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω νόµου και του αντίστοιχου για κάθε 
ρεύµα Προεδρικού ∆ιατάγµατος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: 
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• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της µονάδας, να παραδίδονται σε 
κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η 
εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά µε τις 
συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συµβληθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια 
υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. 
• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των χρησιµοποιηµένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων 
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.∆. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν. 
• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισµού του εργοστασίου ή 
και των οχηµάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του 
εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός 
του γηπέδου του εργοστασίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 
(ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη, σε εγκεκριµένο 
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η 
διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. 
• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α). 
• Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. 
Ζ7Τα ρινίσµατα και τα ρετάλια των µετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε 
εξειδικευµένη εταιρία ανακύκλωσης. 
Ζ12. Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: 
1. για επαναχρησιµοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β), 
2. σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost), 
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, 
4. στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Χαλκίδας 
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας. 
 
Η10.Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιµοποιούνται καµπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που 
χρησιµοποιούνται σε αυτές µετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωµάτων και διαλυτών να παραδίδονται 
σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει,κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 
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