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Θέμα 36ο: Παραχώρηση χώρου στην «ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ» για τη λειτουργία
καταστήματος ανακύκλωσης/επανάχρησης (ΨΝΘ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τα αριθ. 4697/01.03.2019 & 16037/27.08.2019 έγγραφα του Επιστημονικά
Υπεύθυνου, του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», σύμφωνα με τα οποία ζητείται η
παραχώρηση του χώρου του παλιού ΕΚΑΒ (κάτω από τα Ακαταλόγιστα),
στην «ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ», για χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται σε νόμιμη
λειτουργία η «ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ» προκειμένου να λειτουργήσει κατάστημα
ανακύκλωσης/επανάχρησης
2. Το αριθ. 18431/27.09.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας με
θέμα: «Παραχώρηση χώρου στην ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ για τη λειτουργία
καταστήματος ανακύκλωσης στον παλαιό χώρου του ΕΚΑΒ», με το οποίο
γνωμοδοτεί θετικά στο ανωτέρω αίτημα εφόσον τηρηθούν οι όροι που
περιγράφονται σε αυτό
Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των Μελών του
Αποφασίζει ομόφωνα
Την παραχώρηση του χώρου του παλιού ΕΚΑΒ (κάτω από το Τμήμα
Ψυχιατροδικαστικής) της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, στην «ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ», για χρονικό διάστημα στο οποίο θα
βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία η «ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ» προκειμένου να
λειτουργήσει κατάστημα ανακύκλωσης/επανάχρησης, τηρώντας του παρακάτω
όρους:
1. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σχετικό
έγγραφο της μονάδας και μόνο
2. Δεν θα αναπτυχθεί ισχυρός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που να
επιβαρύνει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ηλεκτροκολλήσεις, κινητήρες,
φούρνοι κλπ). Πριν τη χρήση, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα λάβει
πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ HD 384 από αδειούχο ηλεκτρολόγο, διαδικασία που
ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη για όλα τα κτίρια του ΨΝΘ, εντός και εκτός
3. Το κτίριο που στέγαζε την πρώην δομή του ΕΚΑΒ διαθέτει τη στοιχειώδη
τεχνική υποδομή, πλην όμως από την εποχή της μετακίνησης του ΕΚΑΒ, ο
χώρος δεν έχει συντηρηθεί. Πιθανόν δε, να χρειαστεί δημιουργία νέας
υποδομής (π.χ ράφια, χωρίσματα χώρων κλπ). Η δημιουργία της υποδομής
θα πρέπει να γίνει με ανθρώπινους πόρους (τεχνικό προσωπικό) από τη
μονάδα ΑΡΓΩ και όχι την τεχνική υπηρεσία, η οποία είναι εξαιρετικά
επιβαρυμένη με την αντιμετώπιση των καθημερινών βλαβών
4. Θα ληφθεί μέριμνα για την πυροπροστασία του χώρου (το τμήμα αυτό,
επειδή δεν λειτουργούσε, είναι εκτός της σύμβασης συντήρησης
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πυρανιχνευτών και πυροσβεστήρων).
5. Σε κάθε περίπτωση θα απαγορευθεί η ενασχόληση με υλικά που φέρουν τα
παρακάτω σήματα

6. Αν απαιτηθεί έκδοση άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου, θα γίνει ανάθεση
σε ειδικό τεχνικό γραφείο προς τούτο, λόγω έλλειψης εμπειρίας και
τεχνογνωσίας από την τεχνική υπηρεσία
7. Αν απαιτηθεί έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, θα γίνει ανάθεση σε
ειδικό τεχνικό γραφείο προς τούτο, λόγω έλλειψης εμπειρίας και
τεχνογνωσίας από την τεχνική υπηρεσία
8. Αν απαιτηθεί χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, θα γίνει πιστοποίησή τους
από διαπιστευμένο φορέα, ενώ ο οδηγός θα φέρει ειδική άδεια χειριστή
ανυψωτικού
9. Θα ενημερωθεί ο τεχνικός ασφαλείας για τη δραστηριότητα του
εργαστηρίου

