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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης
1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ∆ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον
ενδιαφερόµενο επενδυτή.
2. Τα συνηµµένα έγγραφα / δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης και
συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρµόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία µε (*) συµπληρώνονται από την αρµόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη ∆ήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την
υπογραφή του / της δηλούντα / ούσης καθώς και του / της παραλαβόντα / ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται
από την Υπηρεσία ο αριθµός Πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης ∆ήλωσης.

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9895/Φ.14/1643

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(*) Κοινοποίηση: Ως συνηµµένος πίνακας αποδεκτών

(*) Ηµεροµηνία
17 / 11/ 2014

Όνοµα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυµο

Ονοµ/µο πατέρα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

Ονοµ/µο µητέρας

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ

Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας (Α∆Τ)

ΑΖ 490922

ΑΓΓΕΛΟΥ

Εκδούσα
Αρχή

Τ.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

ΑΦΜ

050009819

∆ΟΥ

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

Ηµεροµηνία γέννησης

15/02/1972

Τόπος
γέννησης

ΧΑΛΚΙ∆Α

∆ιεύθυνση (Νοµός, ∆ήµος,
Οδός, Αριθµός, ΤΚ)

ΕΥΒΟΙΑ, ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ, ΧΑΛΚΙ∆Α, ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ,
Τ.Κ. 34100

Τηλέφωνα

22210 92523

e-mail

Φαξ

22210 90181

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι
• Τα στοιχεία της µονάδας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ» όπως έχουν πλήρως
δηλωθεί και περιγραφεί στο από 08/04/2014 υπ’ αριθ. 3211 θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο
προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
Υπεύθυνης ∆ήλωσης, είναι ακριβή και αληθή, καθώς επίσης και την υπ.αριθ.9895/20-102014 Αίτηση του µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. Έναρξη λειτουργίας της παραπάνω
µονάδος, η οποία και δηλώνεται µε την παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση, λαµβάνει χώρα
σύµφωνα µε τους όρους της από 24/06/2014 υπ’ αριθ. 5154/Φ.14/1643 Άδειας
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Εγκατάστασης Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης και της µε αριθ. έγκρισης δόµησης
103/22-7-2014 Προσθήκης Προκατασκευασµένου οικίσκου και ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντα
Χώρου.

Επωνυµία
∆ραστηριότητα
ΚΑ∆ 2008
ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Επιφάνεια οικοπέδου :
Αποθηκευτική ικανότητα :
Περιβαλλοντική Κατάταξη

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
52.10.12
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
Γεωγραφικό πλάτος: 38°28'13.39"Β
(ΕΚΤΟΣ
Γεωγραφικό µήκος: 23°37'58.86"Α
ΣΧΕ∆ΙΟΥ)
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ
Ε=2.560,62µ²
Q: 260,00κ.µ.
9η Οµάδα -α/α 201 – Χερσαίες Β΄ Κατηγορία
εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου,
υγρών καυσίµων και χηµικών προϊόντων.
∆εν περιλαµβάνεται η αποθήκευση των
προϊόντων που εντάσσονται στο είδος µε
α/α 213
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Α/Α 280) διότι 260m3 < 300m3
(αποθηκευτική ικανότητα)

ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
Κινητήρια ισχύς (KW) : 8,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ
Νο 1/98193718-Τ-38-00469
Νο 3/98193718-T-38-00471
Νο 4/98193718-T-3800472
Νο 6/98193718-T38-00474
Νο 7/98193718-T38-00475

Θερµική ισχύς (KW): 0
Νο 2/98193718-Τ-3800470
Νο 5/98193718-T38-00473

• Τηρούνται όλοι οι προβλεπόµενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιµέρους άδειες, εγκρίσεις
και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια
Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις.
• Θα τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε
αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β΄/11-04-2012)
και ειδικότερα οι
αναφερόµενες στον Πίνακα Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον
συνηµµένο Πίνακα 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΤΑΚΟ∆

∆ραστηριότητα

2008

52

•

Αποθήκευση και
υποστηρικτικές προς
τη µεταφορά
δραστηριότητες

Γενικές
∆εσµεύσεις

Κανόνες
υγιεινής και
ασφάλειας

Θόρυβος

Αέρια
απόβλητα

Υγρά
απόβλητα

Στερεά
απόβλητα

Α1, Α2, Α3,
Α4, Α5, Α6,
Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

∆1, ∆2,
∆3, ∆5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ12

Ειδικές
∆εσµεύσεις

Η11

Αναφορικά µε τη µονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη
Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη ∆ήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 3982/2011.
Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση για την
έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόµενης δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας.
Συνηµµένα έγγραφα / δικαιολογητικά :
1. Παράβολο ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Ε.Τ.Ε T.E: 37254/A/A15/12-11-2014 € 90,00
2. Βεβαίωση χρήσης γης υπ’ αριθ. πρωτ. 2421/19-05-2014.
3. Έγκριση ∆όµησης µε αριθµό 103/22-07-2014 από το Τµήµα Έκδοσης Αδειών της
∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Χαλκιδεών.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς πόσους και ποιας
ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιµοποιήσει κατά νόµο. (από 06-11-2014).
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας µηχανικών ότι τα
προβλεπόµενα έργα εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες. (από 06-11-2014).
6. H υπ’ αριθ. 5154/Φ14/1643/24-06-2014 Άδεια Εγκατάστασης Μηχανολογικής και κτιριακής
επέκτασης.
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4531 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 1509/28-06-2010 Πιστοποιητικό Ενεργητικής
Πυροπροστασίας.
8. Την υπεύθυνη ∆ήλωση του Παναγιώτη Σπυρίδη από 22-10-2014 (Σχετικά µε την
ολοκλήρωση του Συστήµατος εισροών – εκροών).
9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.2-1516/21/10/2013 Γενικής Γραµµατείας Εµπορείου ∆/νση
Μετρολογίας.
10.Στοιχεία εγκατάστασης Α.Μ.∆Ι.ΚΑ 0500098193718 (ΕΝΕΡΓΟ).
11.ΚΒΣ 13 - Έντυπο ∆ήλωσης Έναρξης λειτουργίας Φ.Η.Μ µε ΑΦΜ 050009819 Αγγέλου
Γεώργιος.
12.Την υπ’ αριθ. 1503/16-6-04 Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης.
13.Την υπεύθυνη ∆ήλωση του Νικολάου ∆ηµήτριου για την Στατική Επάρκεια (από 11-112014).
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόµο
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω ∆ήλωση στηρίζεται σε
αληθή και ακριβή γεγονότα.
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη ∆ήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόµου 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει.
Με τη συµπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης, ο δηλών / ούσα δηλώνει ότι
αναλαµβάνει ατοµική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόµου 1599/1986, σύµφωνα µε τις οποίες
«όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10)
ετών».
Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασµένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο / η
υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της
δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η
διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγµατοποιείται από τα όργανα της
Περιφέρειας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα άλλωστε και µε το ως άνω
άρθρο.
Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης στην αρµόδια Υπηρεσία, καθίσταται
δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόµενης δραστηριότητας.
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστηµα.
Ο / Η δηλών / ούσα

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
υπογραφής

(Ηµεροµηνία & Υπογραφή)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ηµεροµηνία: 17/11/2014
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραµ. Βιοµ. Ενέργ. Τεχνολογίας
Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών
∆ιεύθυνση Πληροφορικής - Τµήµα Γ’
Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. 10192 Αθήνα
2.Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου
∆ιεύθυνση Μετρολογίας
Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. 10181 Αθήνα
3.Υπουργείο Οικονοµικών
Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών
∆/νση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα
Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
4.Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης
Αρκαδίου 8 - Τ.Κ 35100 ΛΑΜΙΑ
5.Τµήµα τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εύβοιας
Βελισαρίου 2 34100 Χαλκίδα
6. ∆ΗΜΟΣ Χαλκιδέων
7. Αστυνοµική ∆/νση Χαλκίδας
8. ∆Ε∆∆ΗΕ Χαλκίδας
9. «ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
(Με συνηµµένα σχέδια)
10. ∆.Ο.Υ Χαλκίδας
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Πίνακας ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.)
(συνοδεύει την υπ’ αριθ. 9895/Φ14/1643/17-11-2014 Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας
Μεταποιητικής Μονάδας Χαµηλής Όχλησης).
Οι δεσµεύσεις της δραστηριότητας είναι οι εξής:
Γενικές ∆εσµεύσεις
Α1
Α2

Α3

Α4
Α5

Α6
Α7

Α8

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα
αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
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.
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).
Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις ή τις εγκεκριµένες µελέτες.
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.
Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων / υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε
στεγασµένους χώρους.
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 Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και
την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφαλείας
Β2
Β4

Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων για την
προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Εκπαίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος
Γ1

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 60 dB.

Αέρια απόβλητα
∆1

∆2

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.
Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία,
καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύµφωνα
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∆3
∆5

µε την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
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.
Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων.

Υγρά απόβλητα
Ε 1-3 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό
βόθρο.
Ε 2-1 ∆εν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Στερεά απόβλητα
Ζ1
Ζ 12

Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να
αποµακρύνονται σε τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς.
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 Απόφαση80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
2. σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
4. στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ……,
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας.

Ειδικές ∆εσµεύσεις
Η11

Οι δεξαµενές αποθήκευσης χηµικών και καυσίµων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης
ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασµένες για να συγκρατούν
ατυχηµατικές διαρροές, ,ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου
υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να
αποµακρύνονται µε την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.
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