
http://www.pkm.gov.gr 1  

     
             

 

 

∆10 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                 ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Κέντρου 

Αποθήκευσης και ∆ιανοµής, µε την επωνυµία ‘’ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ’’, υφιστάµενη αποθήκη τροφίµων µε 
ψυκτικούς θαλάµους (πρώην εγκατάσταση LIDL Hellas & Σια Ο.Ε.), στο αγροτεµάχιο 337 στην εκτός 
σχεδίου περιοχή της Γέφυρας, ∆.Ε. Αγίου Αθανασίου, ∆ήµου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Κέντρου Αποθήκευσης και 
∆ιανοµής, µε την επωνυµία ‘’ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ’’, υφιστάµενη αποθήκη τροφίµων µε ψυκτικούς θαλάµους 
(πρώην εγκατάσταση LIDL Hellas & Σια Ο.Ε.), στο αγροτεµάχιο 337 στην εκτός σχεδίου περιοχή της 
Γέφυρας, ∆.Ε. Αγίου Αθανασίου, ∆ήµου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 674/03-05-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Ανθ. Παπαδοπούλου, υπάλληλο του Τµήµατος Χορήγησης 
Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Παπαδοπούλου έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 158588(3919)/25-04-2019 εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών 

Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
 

Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Fax.               : 2313 319 723 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 07 Ιουνίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 281697 (183) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 64/31-05-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 8/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 674/03-05-2019                                                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: - 
 

  

  
   ΠΡΟΣ : 

   Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
   ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
   Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 

 

 

   Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε επιγραµµατικά στους λόγους για τους οποίους ανανεώνεται – τροποποιείται η 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και ενηµέρωσε τα µέλη ότι η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά µε 
την προϋπόθεση να τηρούνται οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι καθ’ υπαγόρευση της αρµόδιας 
υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ακολούθησε ερώτηση του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου, τακτικού 

µέλους, στην οποία απάντησε η κ. Παπαδοπούλου. Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, 
τακτικό µέλος, για να τοποθετηθεί. Η τοποθέτησή του κατατέθηκε γραπτώς και έχει ως ακολούθως: 
«Τοποθετούµαστε µε λευκό επειδή είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί ο ουσιαστικός έλεγχος από την 

υπηρεσία της τήρησης των όρων σε συνθήκες µεγάλου όγκου αποβλήτων, µεταξύ των οποίων και 
επικίνδυνων». Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., 

πρότεινε τη θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση  Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

           ------------------          ----------    ------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του παρόντος, 
η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 158588 (3919)/25-04-2019 εισήγηση του 

Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης 
& Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 674/03-05-2019 διαβιβαστικό 

έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-03-2017 απόφαση του Γ.Γ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών 

µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε 
αρ. πρωτ.: 18345/23-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την µε αρ. πρωτ. 
359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και 
αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                            Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

                                  (µειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό) 

                                                            
Θετικά για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Κέντρου Αποθήκευσης και 
∆ιανοµής, µε την επωνυµία ‘’ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ’’, υφιστάµενη αποθήκη τροφίµων µε ψυκτικούς θαλάµους (πρώην 

εγκατάσταση LIDL Hellas & Σια Ο.Ε.), στο αγροτεµάχιο 337 στην εκτός σχεδίου περιοχή της Γέφυρας, ∆.Ε. Αγίου 

Αθανασίου, ∆ήµου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί. 
 

Συνοπτικά στοιχεία έργου 

Επωνυµία επιχείρησης: 
Είδος έργου ή δραστηριότητας:  
Αποθηκ. Ικαν. ξηρού φορτίου:   

«ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» 

Υπηρεσίες αποθήκευσης µε ψυκτικούς θαλάµους 
294.172,76m

3
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Αποθηκ. Ικαν. ψυκτικών θαλάµων: 

Κινητήρια ισχύς:     

Θερµική ισχύς:  

Εµβαδόν γηπέδου: 

Κτιριακές εγκαταστάσεις:  

∆ιεύθυνση µονάδας: 

 

 

Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ.: 

Τηλ.:  

E-mail:  

 

101.182,21m
3
 

1.699,46 kW 

49,64 kW 

86.300,92 m
2
  

43.234,21 m
2
 

Αγροτεµάχιο 337 στην εκτός σχεδίου περιοχή της Γέφυρας, ∆Ε Αγίου 

Αθανασίου, ∆ήµου Χαλκηδόνας, ΠΕ Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57011 

094062259 – ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

210 2893500 

Α.Μitsou@metro.com.gr   

 

                                                         

Κατηγοριοποίηση έργου 
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2307/14.02.2018 Υ.Α., για την "Τροποποίηση της υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 

ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη 

δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισµένων έργων και δραστηριοτήτων των 

1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Οµάδων." η δραστηριότητα σας, ανήκει στην 9η 

οµάδα. Η περιβαλλοντική κατάταξη του έργου σύµφωνα µε την παραπάνω ΥΑ παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 
 

  

Βάσει του παραπάνω πίνακα και δεδοµένου ότι ο όγκος των αποθηκών ξηρού φορτίου διαµορφώνεται στα 

294.172,76 m
3
 ενώ αντίστοιχα ο όγκος αποθήκευσης των ψυκτικών θαλάµων στα 101.182,21 m

3
, η εν λόγω 

δραστηριότητα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία και τη δεύτερη υποκατηγορία, δηλαδή στην Α2.  

 

Επιπλέον στην δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθούν επιµέρους συνοδές εγκαταστάσεις για την αρτιότερη 

εξυπηρέτησή της οι οποίες περιλαµβάνουν Πρατήριο Υγρών Καυσίµων και Συνεργείο Οχηµάτων τα οποία 

κατατάσσονται στο σύνολό τους βάσει της προαναφερθείσας Υ.Α. στην κατηγορία Β και ως εκ τούτου δεν 

επηρεάζουν την κατάταξη της δραστηριότητας.  
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048Β/04.05.2012), η 

οποία αφορά στην κατάταξη δραστηριοτήτων σε βαθµούς όχλησης, κατατάσσεται στην µέση όχληση, όπως 
παρατίθεται ακολούθως: 
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Ο κωδικός της δραστηριότητας βάσει της ελληνικής στατιστικής κατάταξης οικονοµικών δραστηριοτήτων 

(ΣΤΑΚΟ∆) είναι όπως αναφέρεται στον πίνακα ο 52.10.11 & 52.10.19. Αντίστοιχα, η τάξη NACE για την υπό 

εξέταση δραστηριότητα είναι 52.10. 

 

Αδειοδότηση δραστηριότητας: 
                                                                                                                                                                                                              

• Παράταση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθµ. πρωτ. 1994/31.03.16 από το Τµήµα 

Περιβαλλοντικού και Χωρικού σχεδιασµού της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής 
Μακεδονίας, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης στο Κέντρο Αποθήκευσης και ∆ιανοµής (Αποθήκη 

Τροφίµων µε ψυκτικούς θαλάµους), µε την επωνυµία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ». 

• Τροποποίηση άδειας λειτουργίας µε αρ. πρωτ. Φ.14.2.24974/285328/9056/17.08.16, από το Τµήµα Χορήγησης 
Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/κης, της Γενικής ∆/νσης 
Ανάπτυξης, στο Κέντρο Αποθήκευσης και ∆ιανοµής (Αποθήκη Τροφίµων µε ψυκτικούς θαλάµους), µε την επωνυµία 

«ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ». 

• Άδεια ∆όµησης µε αρ. 4036/13.03.18 από το Τµήµα Έκδοσης Αδειών ∆όµησης της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης, 
∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου, στο Κέντρο Αποθήκευσης και ∆ιανοµής (Αποθήκη Τροφίµων µε ψυκτικούς θαλάµους), 
µε την επωνυµία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ». 

• ∆ήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 για το ακίνητο µε A/A 2875248/17.11.17, από το Τµήµα Έκδοσης Αδειών 

∆όµησης της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης, ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου., στο Κέντρο Αποθήκευσης και ∆ιανοµής 
(Αποθήκη Τροφίµων µε ψυκτικούς θαλάµους), µε την επωνυµία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» . 

• Βεβαίωση χρήσης Γης µε αρ. πρωτ. ∆.Υ.∆./4083/19/19-4-2019 από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας-Υπηρεσιών ∆όµησης 
του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου.  

 

Πρόκειται για υφιστάµενη αδειοδοτηµένη Μονάδα υπηρεσιών αποθήκευσης τροφίµων µε ψυκτικούς θαλάµους, µε 
αποθηκευτική ικανότητα ξηρού φορτίου 294.172,76m

3
 και αποθηκευτική ικανότητα ψυκτικών θαλάµων 101.182,21 

m
3
. Η εγκατάσταση αποτελεί Κέντρο Αποθήκευσης και ∆ιανοµής και πιο συγκεκριµένα λειτουργεί ως Αποθήκη 

Τροφίµων µε ψυκτικούς θαλάµους.  
 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβάλλεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4014/2011, 

µε σκοπό τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 8224/13.08.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω: 

I. Κτιριακής επέκτασης της δραστηριότητας µε την κατασκευή νέων κτιρίων συνολικής κάλυψης 18.012,57 

m
2
,    

II. Αύξησης των χώρων αποθήκευσης ξηρού φορτίου αλλά και του όγκου των ψυκτικών θαλάµων, η οποία 

έχει ως άµεση συνέπεια την µηχανολογική επέκταση της δραστηριότητας, λόγω της αναγκαιότητας 
εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού – συγκροτηµάτων ψύξης. 

III. Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, η εν λόγω δραστηριότητα έχει αδειοδοτηθεί ως "Αποθήκη 

Τροφίµων- Ποτών µε ψυκτικούς θαλάµους" και για την λειτουργία της έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 
8224/13.08.2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η υπ’ αρ. πρωτ. 
15/Φ.14.2.24974/2/16110/07.12.2007 Α/1 10398 Άδεια Λειτουργίας από την ∆/νση Ανάπτυξης της Ν.ΑΘ.. 

Παρόλα αυτά, η εν λόγω δραστηριότητα αποθήκευσης θεωρείται πλέον Κέντρο Αποθήκευσης και ∆ιανοµής 
κατά την έννοια του Ν. 4302/2014 και υπάγεται στις διατάξεις αυτού. Ως εκ τούτου η δραστηριότητα 

Ψυγείων-Αποθηκών Τροφίµων αδειοδοτείται πλέον ως Κέντρο Αποθήκευσης ∆ιανοµής από τη ∆/νση 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. οικ. 

53346/645/Φ.61/16.05.2017 ΚΥΑ.  

IV. Αλλαγής του χρησιµοποιούµενου ψυκτικού µέσου. Συγκεκριµένα για την λειτουργία των ψυκτικών 

θαλάµων της εγκατάστασης χρησιµοποιούνταν ως ψυκτικό µέσο το R404a το οποίο θα αντικατασταθεί µε 
αµµωνία.  

V. Αλλαγής Επωνυµίας καθότι η υπό εξέταση δραστηριότητα έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της METRO 

AEBE, ενώ µέχρι πρότινος λειτουργούσε υπό την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

Βαθµός Όχλησης Α/Α Είδος ∆ραστηριότητας Κωδ. 
ΕΣΥΕ Υψηλή Μέση Χαµηλή 

274 Υπηρεσίες αποθήκευσης 
υπό ψύξη  

52.10.11  > 30.000 m
2
 ≤ 30.000 m

2
 

275 Άλλες υπηρεσίες 
αποθήκευσης (εφόσον 

εµπίπτουν στις 
περιπτώσεις α και ε της 
παρ. 4 του άρθρου 17 

του Ν. 3982  

52.10.19  > 50.000 m
2
 ≤ 50.000 m

2
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VI. Εγκατάστασης Πρατηρίου Υγρών Καυσίµων Ιδιωτικής Χρήσης και Συνεργείου Οχηµάτων αποκλειστικά 

για την εξυπηρέτηση των οχηµάτων της εταιρείας. 
1.   

Οι επιπτώσεις από την κτιριακή επέκταση και την λειτουργία της δραστηριότητας συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα:  

Α/Α Κατηγορία Επιπτώσεων  Χαρακτηρισµός Επίπτωσης  

I. Κλιµατικά και Βιοκλιµατικά Χαρακτηριστικά  Καµία Επίπτωση  

II. Μορφολογικά - Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά Θετική Επίπτωση, Μέτριας Έντασης, Άµεση   

III. Γεωλογικά, Τεκτονικά και Εδαφολογικά 
Χαρακτηριστικά  

Αρνητική, Χαµηλής Έντασης, Άµεση, 
Μακροχρόνια,  Μη Αναστρέψιµη 

IV. Φυσικό Περιβάλλον  Καµία επίπτωση  

V. Ανθρωπογενές Περιβάλλον   

   Χρήσεις Γης Θετική Επίπτωση, Χαµηλής Έντασης, Άµεση  

   ∆ιάρθρωση και Λειτουργίες 
Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος 

Καµία Επίπτωση 

  Πολιτιστική Κληρονοµιά Καµία Επίπτωση 

VI. Κοινωνικοοικονοµικές Επιπτώσεις  Θετική, Μέτριας Έντασης, Άµεση και 
Μακροχρόνια 

VII. Επιπτώσεις στις Τεχνικές Υποδοµές  Καµία Επίπτωση 

VIII. Συσχέτιση µε τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο 
περιβάλλον  

Καµία Επίπτωση 

IX. Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  Αρνητική, Χαµηλής Έντασης, Άµεση, 
Βραχυχρόνια Αναστρέψιµη (Κατά το στάδιο 
των εργασιών κατασκευής)  

X. Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις  Χαµηλής Έντασης, Αρνητική, Άµεση, 
Βραχυχρόνια και Αναστρέψιµη (Κατά το 
στάδιο των εργασιών κατασκευής)  

XI. Επιπτώσεις σχετικές µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία  Καµία Επίπτωση  

XII. Επιπτώσεις στα ύδατα   Καµία Επίπτωση  

 

Η κύρια εγκατάσταση της δραστηριότητας είναι οι χώροι αποθήκευσης, ξηρού φορτίου και ψυκτικών θαλάµων. 

 

 ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΑ∆Ο (m
2
) 

ΚΤΙΡΙΟ Α ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ 20.437,44 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ 2.349,03 ΚΤΙΡΙΟ Β 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ   292,78 

ΓΡΑΦΕΙΑ 1.411,72 ΚΤΙΡΙΟ Γ 

ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ) 78,00 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ 4.917,47 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 10.303,64 

ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ (Η/Μ ΧΩΡΟΣ) 266,53 

ΚΤΙΡΙΟ ∆ 

ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ (ΕΣ. ΟΡΟΦΟΣ) 674,50 

ΚΤΙΡΙΟ Ε ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ 1.058,90 

ΚΤΙΡΙΟ Ζ ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ 711,52 

ΚΤΙΡΙΟ Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 518,75 

ΚΤΙΡΙΟ Θ ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ 71,04 

ΚΤΙΡΙΟ Ι ΦΥΛΑΚΙΟ ΠΥΛΗΣ 13,72 

ΚΤΙΡΙΟ Κ ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ (ΠΥΚ) 15,00 

ΚΤΙΡΙΟ 2 ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ 38,70 

ΚΤΙΡΙΟ 3 ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ 46,30 

ΚΤΙΡΙΟ 4 ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ 6,87 
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ΚΤΙΡΙΟ WC ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ 8,30 

ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘ. ΧΡΗΣΗ 14,00 

ΣΥΝΟΛΟ 43.234,21 

 

Ο συνολικός όγκος αποθήκης ξηρού φορτίου µετά την επέκταση θα διαµορφωθεί στα 294.172,76 m
3
 έναντι των 

223.100,9 m
3
 που είναι σήµερα. Ο συνολικός όγκος αποθήκης µε ψύξη ή κατάψυξη µετά την επέκταση θα 

διαµορφωθεί στα 101.182,21 m
3
 έναντι των 28.312 m

3
 που είναι σήµερα. 

Η συνολική κινητήρια ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στην υπό εξέταση 

δραστηριότητα διαµορφώνεται στα 1.699,46 kW. Αντίστοιχα η θερµική ισχύς του εξοπλισµού διαµορφώνεται στα 

49,64 kW. 

Στην εγκατάσταση θα απασχολούνται 400 άτοµα ηµερησίως, σε τρεις βάρδιες λειτουργίας. Κατά την νυχτερινή 

βάρδια θα απασχολούνται λιγότερα άτοµα και σε συγκεκριµένα τµήµατα της δραστηριότητας.  
 

Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας αναλύονται ως εξής :  

• Πραγµατοποίηση Προµηθειών. Τα προϊόντα µεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της µονάδας µε φορτηγά 

οχήµατα των προµηθευτών ή µεταφορικών εταιρειών. Ειδικότερα υπάρχουν συµβεβληµένες βιοµηχανίες 
παραγωγής τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.  

• Εκφόρτωση Προµηθειών. Κατά την άφιξη των εµπορευµάτων οι εργαζόµενοι της επιχείρησης ξεφορτώνουν 

τις παλέτες από τα φορτηγά οχήµατα µε την χρήση περονοφόρων οχηµάτων.  

• Έλεγχος ποιότητας και παραλαβή. Κατά την παραλαβή των αποθεµάτων πραγµατοποιείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθότητα της παραγγελίας.  

• Αποθήκευση Εµπορευµάτων. Στο στάδιο αυτό τα εµπορεύµατα τοποθετούνται στους ψυκτικούς θαλάµους 
(κατάψυξης ή ψύξης) ή αντίστοιχα στο χώρο αποθήκευσης ξηρού φορτίου κατά οµάδες ώστε να είναι εφικτή 

και γρήγορη η ανεύρεση τους.  
• Εισαγωγή, Έλεγχος & Καταχώρηση Παραγγελίας. 
• Συγκέντρωση Παραγγελίας. Οι έτοιµες παραγγελίες συγκεντρώνονται σε ξεχωριστούς χώρους µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να µη παρεµποδίζουν τις υπόλοιπες λειτουργίες της µονάδας. 
• Τιµολόγηση. Το λογιστήριο λαµβάνει την εντολή τιµολόγησης και εκδίδει τα δελτία αποστολής. 
• Φόρτωση. Με την έκδοση δελτίου αποστολής η παραγγελία φορτώνεται στα οχήµατα µεταφοράς και 

συνοδεύει το φορτίο. 

 

 Στην υπό εξέταση δραστηριότητα δεν πραγµατοποιείται αποσυσκευασία των προϊόντων σε εµπορεύσιµες 
µονάδες. Κατά την παραλαβή των παλετών αφαιρείται το stretch film και ανάλογα µε το είδος των προϊόντων 

χωρίζονται σε επιµέρους συσκευασίες για την διευκόλυνση της µεταφοράς και της τοποθέτησή τους. Η τελική 

αποσυσκευασία των προϊόντων πραγµατοποιείται στα καταστήµατα λιανικής πώλησης.   
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εντός της εγκατάστασης θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει Πρατήριο Υγρών 

Καυσίµων Ιδιωτικής Χρήσης και Πλυντήριο-Λιπαντήριο των φορτηγών οχηµάτων.  

 

Κατανάλωση Πρώτων Υλών  

Με δεδοµένο ότι πρόκειται για δραστηριότητα αποθήκευσης και διανοµής δεν λαµβάνει χώρα κατανάλωση πρώτων 

υλών, όπως αυτή συναντάται στις µεταποιητικές δραστηριότητες. Πρώτες ύλες και προϊόντα ταυτίζονται.  

Ως προς την πυρασφάλεια της µονάδας, η εγκατάσταση θα καλύπτεται από:  

1) Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο (κατασβεστικό υλικό: νερό) 

2) Φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης   
3) ∆οχεία αφρού   

Ως προς την θέρµανση-ψύξη, ο βιοτεχνικός χώρος δεν θα θερµαίνεται. Για την θέρµανση των γραφείων θα 

χρησιµοποιηθούν µονάδες κλιµατισµού, οι οποίες θα χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία τους. 

Εκροές υγρών αποβλήτων κατά τις εργασίες κατασκευής  

Τα υγρά απόβλητα τα οποία ενδεχοµένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής είναι αυτά που 

προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοταξίου. Συγκεκριµένα, κατά την εκτέλεση παρόµοιων κτιριακών έργων 

δύναται να προκύψουν: 

• χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε στεγανά δοχεία και θα παραδίδονται σε 
αδειοδοτηµένες εταιρείες υπό την ευθύνη του εργοταξιάρχη 

•  διαρροές καυσίµων από τα εργοταξιακά οχήµατα  

 Τα µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τα υγρά απόβλητα συνοψίζονται στα εξής: 
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- Τα υπολείµµατα ορυκτελαίων από τα µηχανήµατα κατασκευής, θα πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλη 

θέση του εργοταξίου και να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 

- Σε περίπτωση διαρροών καυσίµων υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κτλ. 

Συνεπώς θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή ειδικού 

γεωυφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη 

διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

Στερεά Απόβλητα από τις εργασίες κατασκευής     

Κατά την κατασκευή του έργου, τα στερεά απόβλητα, θα πρέπει να συλλέγονται καθηµερινά σε κάδους κατάλληλα 

τοποθετηµένους στο χώρο του εργοταξίου και κατά µήκος του χώρου των εργασιών, και να αποµακρύνονται (µε 
ευθύνη του υπεύθυνου του εργοταξίου) από το χώρο του έργου. Η διάθεσή τους θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
Κατά τη λειτουργία του έργου τα απορρίµµατα των εργαζοµένων και των επισκεπτών θα συλλέγονται σε ειδικούς 
κάδους απορριµµάτων και θα παραλαµβάνονται από οχήµατα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του οικείου ∆ήµου.  

Τέλος, δεν θα απαιτηθούν εκτεταµένες χωµατουργικές εργασίες, συνεπώς δεν αναµένεται από τις εργασίες να 

προκληθεί οιαδήποτε απώλεια χώµατος. 
Περίσσευµα σκυροδέµατος κατά τις εργασίες σκυροδέτησης θα µεταφέρεται µε τις βαρέλες πίσω στην µονάδα 

σκυροδέµατος.  
Συνεπώς τα µόνα απόβλητα τα οποία θα προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής είναι: 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

17 01 01 Σκυρόδεµα Μικρές ποσότητες σκυροδέµατος από την καθαίρεση µικρού τµήµατος της 
υφιστάµενης πλάκας έδρασης 

17 05 04 Χώµατα εκσκαφής ∆εν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές ποσότητες χώµατος  παρά µόνο 
από την εγκατάσταση των δεξαµενών καυσίµων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν 

εντός του γηπέδου για διαµορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου. 
20 03 01 ∆ηµοτικά Απόβλητα 60 kg/µήνα για όλο το διάστηµα των εργασιών κατασκευής (60 µέρες- 5 

εργαζόµενοι- 0,4 kg/d/άτοµο) 

Εκποµπές αέριων ρύπων από τις εργασίες κατασκευής 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου αναµένεται ότι θα υπάρξουν αµελητέες επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

στην περιοχή του έργου, που θα προέρχονται κυρίως από κίνηση βαρέων οχηµάτων, αφενός για τη µεταφορά των 

υλικών κατασκευής του έργου και αφετέρου για την αποκοµιδή άχρηστων υλικών.  

Εκποµπές θορύβου και δονήσεων από τις εργασίες κατασκευής   

∆εδοµένου ότι οι εργασίες κατασκευής (χωµατουργικές και οικοδοµικές) είναι σηµαντικά περιορισµένες τα επίπεδα 

θορύβου δεν αναµένεται να ξεπεράσουν τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα για την περιοχή, και επιπλέον λόγω της 
φύσης των εργασιών κατασκευής δεν αναµένεται να προκληθούν δονήσεις.    
Κατά τη φάση της κατασκευής, τα µηχανήµατα θα τοποθετηθούν σε αντικραδασµικές βάσεις για την αποφυγή 

πρόκλησης θορύβου ή/και δονήσεων.  

Τα µηχανήµατα που θα συνθέσουν το εργοτάξιο, θα φέρουν ευανάγνωστα και ανεξίτηλα τη σήµανση «CE», 

σύµφωνα µε την απόφαση 93/465/ΕΟΚ, συνοδευόµενη από την αναγραφή της εγγυηµένης στάθµης ακουστικής 
ισχύος.   

Εκποµπές Ηλεκτροµαγνητικής Ενέργειας  

Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής δεν αναµένεται οιαδήποτε εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας. Η 

λήψη των µέτρων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τις εργασίες κατασκευής δεν ενέχουν οποιεσδήποτε 
τεχνικές ή οργανωτικές απαιτήσεις.  
  

Κατανάλωση πρώτων και βοηθητικών υλών.  

Το συγκρότηµα λειτουργεί αποκλειστικά ως διαµετακοµιστικό κέντρο των αποθηκευόµενων προϊόντων µε χώρους 
ψυκτικών θαλάµων και αποθήκες ξηρού φορτίου χωρίς να υπάρχει καµιά διαδικασία µεταποίησης ή παραγωγής, 
πέραν της ανασυσκευασίας προϊόντων όπου αυτή απαιτείται.  
 

Κατανάλωση νερού 

∆εδοµένου ότι δεν λαµβάνει χώρα χρήση νερού κατά την παραγωγική διαδικασία, η µόνη κατανάλωση νερού 

αφορά στην κάλυψη των αναγκών υγιεινής του προσωπικού η οποία διαµορφώνεται στα 400ατ. X 50lit/ατ/d= 

20.000 lt/d= 20 m
3
/ηµέρα. Για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου εκτιµάται µια ποσότητα της τάξης του 0,5 

m
3
/d για τους µήνες από Μάιο έως Σεπτέµβριο, δηλαδή περίπου 75 m

3
/y. Επιπροσθέτως για την λειτουργία του 
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πλυντηρίου οχηµάτων η κατανάλωση νερού εκτιµάται περίπου στα 0,8 m
3
/d, µε δεδοµένο ότι θα πλένονται κατά 

µέσο όρο 4 οχήµατα την µέρα.   

Συνεπώς η συνολική κατανάλωση νερού διαµορφώνεται στα 6.585,4 m
3
/y.  

Η υδροδότηση της µονάδας θα πραγµατοποιείται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. 
Χρήση Ενέργειας  
Κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου απαιτείται ενέργεια σε µορφή ηλεκτρισµού για τη λειτουργία του 

µηχανολογικού εξοπλισµού των µονάδων καθώς και για φωτισµό του χώρου και για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης 
των γραφείων.   

 

Εκροές Υγρών Αποβλήτων κατά την λειτουργία του έργου  

Τα µόνα υγρά απόβλητα που σχετίζονται µε την λειτουργία του έργου είναι τα αστικού τύπου απόβλητα από τους 
υγειονοµικούς χώρους. Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα τα οποία προκύπτουν από την λειτουργία της 
δραστηριότητας είναι µόνο τα υγρά λύµατα που προκύπτουν από τους εργαζόµενους της εταιρείας. Η µέγιστη 

παροχή λυµάτων είναι ίση µε 20 m3/ηµέρα και αναλύεται ως εξής 400ατ. X 50lit/ατ/d= 20000 lt/d= 20 m
3
/ηµέρα 

από το προσωπικό της επιχείρησης (συνολικά απασχολούµενο προσωπικό 400 άτοµα). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει 
να επισηµανθεί ότι στην εγκατάσταση δεν λαµβάνει χώρα καµία εργασία πλύσης δαπέδων. Συνεπώς, δεν 

αναµένονται επιπτώσεις σε ότι αφορά τα υγρά αστικά λύµατα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του υπό 

µελέτη έργου, τα οποία θα καταλήγουν απευθείας σε στεγανό βόθρο και θα µεταφέρονται µε βυτιοφόρο όχηµα στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων της ΕΥΑΘ.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων θα είναι όµοια µε αυτά των αστικών λυµάτων, δηλαδή:   

 

BOD5 250-300mg/lt 

COD 400-450mg/lt 

SS 250-300mg/lt 

∆ιαλυµένα στερεά (TS) 250-300mg/lt 

pH 6,5-7 

 

Υγρά Απόβλητα από την λειτουργία του πλυντηρίου  

Τα υγρά απόβλητα από την λειτουργία του πλυντηρίου φορτηγών οχηµάτων είναι τα νερά που θα προκύπτουν κατά 

το πλύσιµο αυτών µε την χρήση του πιεστικού - πλυστικού µηχανήµατος καθώς και τα λάδια από τους κινητήρες 
στις περιπτώσεις που θα υπάρξουν διαρροές κατά την αντικατάστασή τους. Το γεγονός αυτό θεωρείται πολύ σπάνιο 

λόγω του ότι οι αλλαγές των λαδιών θα πραγµατοποιούνται µε µεγάλη προσοχή και µε τα κατάλληλα µέσα (δοχείο 

αλλαγής λαδιών µε χωνί διαµέτρου τουλάχιστον 50cm). Οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής λαδιών στο έδαφος, θα 

αντιµετωπίζεται µε τη χρήση προσροφητικών µέσων (πριονίδι, πανί κλπ.). Τα απόβλητα αυτά θα οδηγούνται µέσω 

κατάλληλων σχαρών σε σύστηµα ελαιολασποσυλλέκτη - σηπτικής δεξαµενής και εν συνεχεία θα οδηγούνται σε 
στεγανό βόθρο.  

Ο χώρος της δραστηριότητας θα επικαλυφθεί µε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα το οποίο θα έχει κλίσεις οι 
οποίες θα οδηγούν τα διαφυγόντα λάδια σε φρεάτιο µε µεταλλική εσχάρα. Το φρεάτιο αυτό θα καταλήγει σε 
σύστηµα ελαιολασποσυλλέκτη στην έξοδο του οποίου θα υπάρχει φρεάτιο δειγµατοληψίας. Επίσης στον 

ελαιολασποσυλλέκτη θα καταλήγουν και τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από την πλύση των οχηµάτων. Ο 

ελαιολασποσυλλέκτης θα κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχωρίζεται η λάσπη και τα διάφορα 

λιπαντικά και στην έξοδο να φεύγει όσο το δυνατόν καθαρό νερό το οποίο θα οδηγείται σε σηπτική δεξαµενή και 
ακολούθως σε στεγανό βόθρο. Η λάσπη θα συλλέγεται στον πυθµένα της πρώτης δεξαµενής µέσω καθίζησης και θα 

αποµακρύνεται χειρωνακτικά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Έπειτα, θα συλλέγεται σε ειδικά βαρέλια όπου και θα 

παραµένει µέχρι την παραλαβή της από ειδικά αδειοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Τα λάδια θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και έπειτα θα 

παραλαµβάνονται από ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες που διαθέτουν σχετική άδεια διαχείρισης αποβλήτων από 

την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.  
Επιπλέον θα γίνεται τακτικός έλεγχος και καθαρισµός/εκκένωση του συστήµατος φρεατίων – λασποσυλλέκτη – 

ελαιοσυλλέκτη – σηπτικής δεξαµενής-απορροφητικού βόθρου ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η καλή λειτουργία 

του.  

 

Εκροές Στερεών Αποβλήτων κατά την λειτουργία του έργου  

Αστικά Απόβλητα  

Τα στερεά αστικά απόβλητα µε κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 από την χρήση του προσωπικού θα συγκεντρώνονται σε  
κάδους του οικείου ∆ήµου και εν συνεχεία θα συλλέγονται από την αρµόδια υπηρεσία καθαριότητας. Οι ποσότητες 
των απορριµµάτων που αναµένεται να προκύψουν δεν πρόκειται να είναι ιδιαίτερα µεγάλες και συνεπώς δεν θα 
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δηµιουργούν κανένα πρόβληµα στο ήδη υπάρχον σύστηµα αποκοµιδής απορριµµάτων.  

Αναµενόµενη ποσότητα: 50  tn ετησίως 
Εργασία ∆ιάθεσης (εκτός µονάδας): D1  

 

Μη Επικίνδυνα Στερεά Βιοµηχανικά Απόβλητα  

Τα απόβλητα τα οποία αναµένεται να προκύψουν από την λειτουργία της δραστηριότητας είναι τα εξής: 
Τα µη επικίνδυνα απόβλητα τα οποία αναµένεται να προκύψουν από την λειτουργία της δραστηριότητας είναι τα 

εξής: 
I. 02 02 03 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία. Πρόκειται για ληγµένα προϊόντα τα οποία θα 

παραλαµβάνονται από αδειοδοτηµένους φορείς διαχείρισης προκειµένου να οδηγηθούν σε µονάδες παραγωγής 
βιοαερίου. Η ποσότητα των εν λόγω αποβλήτων δεν αναµένεται να ξεπεράσει τους 30 tn/yr.  

II. 15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι. Πρόκειται για τα υλικά αποσυσκευασίας πρώτων υλών ή κατεστραµµένα 

υλικά συσκευασίας προϊόντων τα οποία διατίθενται σε αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης.  
2. Η ποσότητα των αποβλήτων συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στους 300 tn/yr, 

περίπου. 
III. 15 01 02 Πλαστική Συσκευασία. Πρόκειται επίσης για τα υλικά αποσυσκευασίας πρώτων υλών ή κατεστραµµένα 

υλικά συσκευασίας προϊόντων τα οποία διατίθενται σε αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης. Τα απόβλητα πλαστικών 

συσκευασιών τα οποία αναµένεται να παραχθούν ετησίως από την λειτουργία της µονάδας ανέρχονται περίπου στους 
20 tn/yr. 

IV. 15 01 03 Ξύλινη Συσκευασία. Πρόκειται για υλικά συσκευασίας (ξύλινες παλέτες) τα οποία καταστρέφονται κατά την 

χρήση και δεν δύνανται να επαναχρησιµοποιηθούν. Θα διατίθενται σε αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης και η 

ποσότητά τους εκτιµάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 2 tn/yr.  
V. 15 01 04 Μεταλλική Συσκευασία Πρόκειται για τα υλικά αποσυσκευασίας πρώτων υλών ή κατεστραµµένα υλικά 

συσκευασίας προϊόντων τα οποία διατίθενται σε αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης. Τα απόβλητα µεταλλικής 
συσκευασίας τα οποία εκτιµάται ότι θα προκύψουν από την λειτουργία της µονάδας ανέρχονται στους 250 tn/yr. 

VI. 15 01 06 Μεικτή Συσκευασία. Πρόκειται επίσης για τα υλικά αποσυσκευασίας πρώτων υλών ή κατεστραµµένα υλικά 

συσκευασίας προϊόντων τα οποία διατίθενται σε αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης. Τα απόβλητα µεικτής 
συσκευασίας τα οποία αναµένεται να παραχθούν ετησίως από την λειτουργία της µονάδας ανέρχονται περίπου στους 
60-65 tn/yr. 

VII. 20 01 36  Απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία 20 01 

21, 20 01 23 και 20 01 35. Πρόκειται για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ο οποίος προκύπτει κατά τις εργασίες 
συντήρησης της δραστηριότητας. Εκτιµάται ότι η ετήσια ποσότητα δεν θα ξεπεράσει τους 5 tn/yr.  

   
Επικίνδυνα Στερεά Βιοµηχανικά Απόβλητα. 

Εκτός των µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, η µονάδα θα παράγει και επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), τα οποία θα αποθηκεύονται προσωρινά εντός της εγκατάστασης σε 
κατάλληλο χώρο. Στην συνέχεια τα απόβλητα αυτά θα παραλαµβάνονται από ειδικά αδειοδοτηµένη εταιρεία 

παραλαβής και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Τα απόβλητα τα οποία αναµένεται να προκύψουν από την 

λειτουργία της δραστηριότητας είναι τα εξής : 
• 13 02 06* Συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης τα οποία προκύπτουν από την λίπανση των 

µηχανηµάτων. Η εκτιµώµενη ετήσια ποσότητα διαµορφώνεται στους 0,5 τόνους.  

• 13 05 02* Λάσπες ∆ιαχωριστή Ελαίου Νερού, οι οποίες προκύπτουν από την λειτουργία του ελαιολασποσυλλέκτη. Οι 
λάσπες οι όποιες συγκρατώνται στην δεξαµενή καθίζησης θα αποµακρύνονται χειρωνακτικά και θα συλλέγονται σε 
στεγανά δοχεία προκειµένου να παραδοθούν σε αδειοδοτηµένους φορείς διαχείρισης.  

• 15 02 02*: Πρόκειται για χρησιµοποιηµένα απορροφητικά υλικά, και τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση 

διαρροής λιπαντικών ελαίων κατά την συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού ή των φορτηγών οχηµάτων στο 

χώρο του πλυντηρίου - λιπαντηρίου. ∆εν είναι δυνατή η εκτίµηση των ποσοτήτων των επικινδύνων αποβλήτων που 

ενδεχοµένως να προκύψουν από την λειτουργία της δραστηριότητας, καθότι αφορούν πιθανή και τυχαία διαρροή 

λιπαντικών ελαίων και όχι συστηµατική παραγωγή. 
Τα παραπάνω απόβλητα δεν θα υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία εντός της δραστηριότητας. Θα τοποθετούνται σε στεγανά 

βαρέλια και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός της εγκατάστασης.  
  

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Ποσότητα   Περιγραφή 
Αποβλήτου 

Κωδικός 
ΕΚΑ 

Πηγή 
Αποβλήτου t/y m

3
/y 

 
 
Μέγιστος 
χρόνος 

αποθήκευσ
ης  

 

Αξιοποίηση/ 
∆ιάθεση εντός 

της 
εγκατάστασης 

(Εργασία R ή D, 
µέθοδος)  

Αξιοποίηση
/ ∆ιάθεση 
εκτός της 
εγκατάστασ

ης 
(Εργασία R 

ή D, 
µέθοδος) 

150101 συσκευασία 
από χαρτί και 

150101 Αποσυσκευασία 
Πρώτων & 

300 - 35 ηµέρες   
- 

 R3 
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χαρτόνι βοηθητικών 
υλών  

150104 µεταλλική 
συσκευασία 

150104 Αποσυσκευασία 
Πρώτων & 
βοηθητικών 

υλών 

250  35 ηµέρες -  R4 

150102 πλαστική 
συσκευασία 

150102 Αποσυσκευασία 
Πρώτων & 
βοηθητικών 

υλών  

50  35  ηµέρες - R3 

130206 * συνθετικά 
έλαια µηχανής, 
κιβωτίου ταχυτήτων 
και λίπανσης 

130206 *  Συντήρηση 
Εξοπλισµού  

0,5  35  ηµέρες    
- 

R6 

200301 ανάµεικτα 
δηµοτικά απόβλητα 

200301 Χρήση 
Προσωπικού  

50  3 ηµέρες - D1 

200121 * σωλήνες 
φθορισµού και άλλα 
απόβλητα 
περιέχοντα 
υδράργυρο 

200121 * Συντήρηση 
Εξοπλισµού 

 -  Όταν 
πληρούται ο 
περιέκτης 

- R12 

200136 
απορριπτόµενος 
ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός άλλος 
από τον 
αναφερόµενο στα 
σηµεία 20 01 21, 20 
01 23 και 20 01 35 

200136 Συντήρηση 
Εξοπλισµού 

-   Όταν 
πληρούται ο 
περιέκτης  

 
- 

R12 

13 05 02* λάσπες 
διαχωριστή 
ελαίου/νερού 

13 05 02*  Ελαιολασποσυλ
λέκτη  

0,5  Όταν 
πληρούται ο 
περιέκτης 

- R12 

 
Εκποµπές αέριων ρύπων  κατά την λειτουργία του έργου  
Η χρήση της αµµωνίας ως ψυκτικό µέσο δεν επιφέρει σηµαντική σωρευτική περιβαλλοντική επιβάρυνση από εκποµπές 
αερίων που συµβάλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου ή την καταστροφή µορίων της στοιβάδας του όζοντος. Είναι 
αέριο βιοδιασπώµενο µε µικρό χρόνο ζωής αφού διαφύγει στην ατµόσφαιρα.  
Στην επιχείρηση υπάρχουν πάντα διαθέσιµα τα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data Sheets) και 
θα τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται σ’ αυτά σχετικά µε την προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος. 
Έχει προβλεφθεί εγκατάσταση συστήµατος ανιχνευτών αµµωνίας, οι οποίοι σε περίπτωση διαρροής θα δίνουν οπτικά και 
ηχητικά σήµατα.    

Εκποµπές θορύβου και δονήσεων κατά την λειτουργία του έργου  
 Η δηµιουργία εκποµπών θορύβου συνίσταται κυρίως στις µετακινήσεις των οχηµάτων µεταφοράς των προϊόντων, χωρίς 
όµως να δηµιουργούνται επικίνδυνα επίπεδα θορύβου είτε για τους κοντινούς οικισµούς είτε για τους εργαζόµενους. Από 

την άλλη, εγκαταστάσεις της αποθήκης όπως εξαερισµός, θέρµανση- ψύξη γραφείων και συµπιεστές ψυκτικών 

µηχανηµάτων επιβαρύνουν ασήµαντα το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. Το επίπεδο του θορύβου είναι χαµηλό και 
κάτω από τα όρια που θέτει το Π∆ 1180/81. 

Εκποµπές Ηλεκτροµαγνητικής Ενέργειας κατά την λειτουργία του έργου 
Κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου δεν αναµένεται οποιαδήποτε εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας. 
Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον δεν αναµένονται κατά την λειτουργία της δραστηριότητας. 

 

Επιπτώσεις σχετικές µε τα κλιµατικά και Βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 

∆εν αναµένονται επιπτώσεις σχετικές µε τα κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά. Η εκποµπή των καυσαερίων 

από την κίνηση των οχηµάτων για την διακίνηση των προϊόντων δεν δύναται επ’ ουδενί να προκαλέσει µεταβολές στην 

θερµοχωρητικότητα.  

 

Επιπτώσεις στα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Το τοπίο µπορεί να χαρακτηριστεί χαµηλής αισθητικής αξίας δεδοµένου ότι δυτικά της θέσης εγκατάστασης εντοπίζεται 
άτυπη συγκέντρωση Βιοµηχανικών ∆ραστηριοτήτων, και νότια αυτής είναι εγκατεστηµένο το Βιοµηχανικό Πάρκο 

Θεσσαλονίκης. Η δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί σε υφιστάµενα κτίσµατα και οι όποιες οικοδοµικές εργασίες 
θα πραγµατοποιηθούν εντός του υφιστάµενου γηπέδου µε αποτέλεσµα να µην αναµένεται να προκύψουν επιπτώσεις στα 

µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά στης περιοχής. Άλλωστε, η επανάχρηση των υφιστάµενων κτιρίων και 
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δεδοµένου ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης µεγάλος αριθµός αυτών εγκαταλείπονται, µόνο θετικές επιπτώσεις µπορεί να 

έχει στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά.  
Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα    

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα παράγονται αέριοι ρύποι από τις κινήσεις των οχηµάτων και την 

λειτουργία των απαραίτητων µηχανηµάτων για την κατασκευή της µονάδας. Οι κύριοι αέριοι ρύποι που αναµένεται να 

εκπέµπονται είναι σωµατίδια (PM10), CO, HC, SOx και NOx. 
 Οι επιπτώσεις των αέριων ρύπων στην ποιότητα της ατµόσφαιρας δεν αναµένεται να είναι σηµαντικές λόγω της 
περιορισµένης διάρκειάς των έργων και λόγω του ότι οι διάφορες εργασίες θα είναι µη συνεχούς διάρκειας.  
 Το γεγονός ότι όλη η πλατεία κίνησης είναι ασφαλτοστρωµένη διασφαλίζει και την απουσία εκποµπών σωµατιδίων ή 

σκόνης και κατά την λειτουργία της δραστηριότητας (κίνηση φορτηγών οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης). Επιπλέον για την 

θέρµανση ψύξη των γραφείων θα χρησιµοποιηθούν κλιµατιστικά.  
Επιπτώσεις από θόρυβο και δονήσεις    
 Η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης δεν αναµένεται να επηρεαστεί από την λειτουργία της 
µονάδας. Τα επίπεδα θορύβου στα όρια του γηπέδου θα βρίσκονται εντός των ορίων που προβλέπονται βάσει της 
κείµενης νοµοθεσίας και δεν απαιτείται λήψη περαιτέρω µέτρων.  
Επιπτώσεις στα ύδατα  
Η δραστηριότητα είναι ελάχιστα υδροβόρα, όπως αναλυτικά περιγράφηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, ως εκ τούτου δεν 

αναµένονται επιπτώσεις στην ποιότητα ή της ποσότητα των υδάτων και δεν απαιτείται ανάπτυξη της παρούσας ενότητας.  
Όσον αφορά στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων από την λειτουργία του πλυντηρίου θα τοποθετηθεί 
ελαιολασποσυλλέκτης πριν την διάθεση τους στο στεγανό βόθρο.  
 

Σύνοψη Επιπτώσεων 

Α/Α Κατηγορία Επιπτώσεων  Χαρακτηρισµός Επίπτωσης  
XIII.  Κλιµατικά και Βιοκλιµατικά 

Χαρακτηριστικά  
Καµία Επίπτωση  

XIV.  Μορφολογικά - Τοπιολογικά 
Χαρακτηριστικά 

Θετική Επίπτωση, Μέτριας Έντασης, 
Άµεση   

XV.  Γεωλογικά, Τεκτονικά και Εδαφολογικά 
Χαρακτηριστικά  

Αρνητική, Χαµηλής Έντασης, Άµεση, 
Μακροχρόνια, Αναστρέψιµη 

XVI.  Φυσικό Περιβάλλον  Καµία επίπτωση  

XVII.  Ανθρωπογενές Περιβάλλον   

   Χρήσεις Γης Θετική Επίπτωση, Χαµηλής Έντασης, 
Άµεση  

   ∆ιάρθρωση και Λειτουργίες 
Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος 

Καµία Επίπτωση 

  Πολιτιστική Κληρονοµιά Καµία Επίπτωση 

XVIII.  Κοινωνικο- οικονοµικές Επιπτώσεις  Θετική, Μέτριας Έντασης, Άµεση και 
Μακροχρόνια 

XIX.  Επιπτώσεις στις Τεχνικές Υποδοµές  Καµία Επίπτωση 

XX.  Συσχέτιση µε τις ανθρωπογενείς πιέσεις 
στο περιβάλλον  

Καµία Επίπτωση 

XXI.  Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  Αρνητική, Χαµηλής Έντασης, Άµεση, 
Βραχυχρόνια Αναστρέψιµη (Κατά το στάδιο 
κατασκευής)  

XXII.  Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις  Χαµηλής Έντασης, Αρνητική, Άµεση, 
Βραχυχρόνια και Αναστρέψιµη (Κατά το 
στάδιο κατασκευής)  

XXIII.  Επιπτώσεις σχετικές µε τα 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία  

Καµία Επίπτωση  

XXIV.  Επιπτώσεις στα ύδατα   Καµία Επίπτωση  

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Επιπτώσεις σχετικά µε τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  
Οι µόνες επιπτώσεις αφορούν στην φάση κατασκευής και είναι σηµαντικά περιορισµένες δεδοµένου ότι και οι εργασίες 
κατασκευής δεν περιλαµβάνουν σηµαντικές επεµβάσεις στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου παρά την κατασκευή νέου 

κτιρίου επί υφιστάµενης βάσης µπετόν. Τα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων στο έδαφος 
προτείνονται τα παρακάτω µέτρα: 

� Τα υπολείµµατα ορυκτελαίων από τα µηχανήµατα κατασκευής, θα πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλη θέση του 
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εργοταξίου και να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 
� Σε περίπτωση διαρροών καυσίµων θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή 

ειδικού γεωυφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη 

διάθεση τοξικών αποβλήτων 
Εκτεταµένες χωµατουργικές εργασίες, δεν προβλέπονται. 
 

Μέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα    

Κατά τη φάση κατασκευής 
Η µόνη πηγή αέριας ρύπανσης κατά την φάση κατασκευής των απαιτούµενων υποδοµών της µονάδας είναι η σκόνη και 
τα παραγόµενα καυσαέρια από την κίνηση των εργοταξιακών οχηµάτων. Ο έλεγχος των αερίων αποβλήτων θα γίνεται µε 
απλές µεθόδους διαχείρισης και το επίπεδο όχλησης εξαρτάται σηµαντικά από τα µέτρα ελέγχου στην πηγή. Ένας 
κώδικας διαχείρισης για τον περιορισµό της σκόνης και των αερίων αποβλήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
περιλαµβάνει: 

 Τακτικό έλεγχο των µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων προς την τήρηση των ορίων των αερίων εκποµπών τους. 
 Συλλογή και διαχείριση των εργοταξιακών υγρών αποβλήτων και απαγόρευση απόρριψης αποβλήτων σε 

υδάτινους αποδέκτες. 
 ∆ιαβροχή των σωρών αποθηκευµένων αδρανών υλικών 
 Σήµανση στις εξόδους του εργοταξίου  
 ∆ιαβροχή διαδρόµων κίνησης οχηµάτων  
 Χαµηλή ταχύτητα κυκλοφορίας των οχηµάτων µεταφοράς 

Οι επιπτώσεις των αέριων ρύπων στην ποιότητα της ατµόσφαιρας δεν αναµένεται να είναι σηµαντικές λόγω της 
περιορισµένης διάρκειάς και έκτασης των εργασιών κατασκευής. 
 
Κατά τη φάση λειτουργίας 
 Όλοι οι δρόµοι, αλλά και η πλατεία κίνησης που χρησιµοποιούνται από τα φορτηγά οχήµατα είναι ασφαλτοστρωµένα 

διασφαλίζοντας έτσι την απουσία εκποµπών σωµατιδίων ή σκόνης και κατά την λειτουργία της δραστηριότητας.  
 Επισηµαίνεται ότι ως ψυκτικό µέσο θα χρησιµοποιείται η αµµωνία η οποία δεν περιλαµβάνεται στις 
απαγορευµένες ψυκτικές ουσίες βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29
ης

 Ιουνίου 2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος. Στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να επισηµανθεί ότι στην δραστηριότητα βρίσκονται εγκατεστηµένες µεταλλικές δεξαµενές αµµωνίας κυλινδρικής 
διατοµής και συνολικής χωρητικότητα 50 m

3
. Στη µονάδα βρίσκονται εγκατεστηµένοι ανιχνευτές αµµωνίας προκειµένου 

σε περίπτωση ανίχνευσης στο χώρο του µηχανοστασίου αερίων να αποστέλλεται σήµα στον πίνακα πυρανίχνευσης και 
µέσω της ηλεκτροβαλβίδας γίνεται αυτόµατη διακοπή της παροχέτευσης αµµωνίας στο κύκλωµα.   
 
Μέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από θόρυβο και δονήσεις    
Κατά την Φάση Κατασκευής   

Κατά τη φάση της κατασκευής ο εξοπλισµός θα τοποθετηθεί σε αντικραδασµικές βάσεις για την αποφυγή πρόκλησης 
θορύβου και δονήσεων. Τα µηχανήµατα που θα συνθέσουν το εργοτάξιο, θα φέρουν ευανάγνωστα και ανεξίτηλα τη 

σήµανση «CE», σύµφωνα µε την απόφαση 93/465/ΕΟΚ, συνοδευόµενη από την αναγραφή της εγγυηµένης στάθµης 
ακουστικής ισχύος.   
Άλλωστε οι εργασίες κατασκευής είναι σηµαντικά περιορισµένες και αντίστοιχα περιορισµένες αναµένονται και οι 
επιπτώσεις στα επίπεδα θορύβου.  
Κατά την Φάση Λειτουργίας   
 Η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης δεν αναµένεται να επηρεαστεί από την λειτουργία της 
µονάδας. Τα επίπεδα θορύβου στα όρια του γηπέδου θα βρίσκονται εντός των ορίων που προβλέπονται βάσει της 
κείµενης νοµοθεσίας και δεν απαιτείται λήψη περαιτέρω µέτρων.  
 

Μέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων σχετικές µε ηλεκτροµαγνητικά Πεδία   
∆εν αναµένονται επιπτώσεις και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η ανάπτυξης της παρούσας ενότητας.  
 

Μέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων  στα ύδατα  
Η δραστηριότητα είναι ελάχιστα υδροβόρα, όπως αναλυτικά περιγράφηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, ως εκ τούτου δεν 

αναµένονται επιπτώσεις στην ποιότητα ή της ποσότητα των υδάτων και  δεν απαιτείται ανάπτυξη της παρούσας 
ενότητας.  Ειδικότερα, όσον αφορά στα υγρά απόβλητα από την λειτουργία της δραστηριότητας αυτά οδηγούνται σε 
ελαιολασποσυλλέκτη και εν συνεχεία στο στεγανό βόθρο και η ποσότητά τους δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 1 m

3
/d.  

 

Συνοπτικά τα µέτρα και οι όροι που θα πρέπει ακολουθηθούν  

 Όσον αφορά την φάση κατασκευής της εγκατάστασης τα µέτρα και οι όροι που θα πρέπει να πληρούνται είναι: 
• Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζοµένων καθώς 

και για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευήςτου σταθµού και για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων. 
• Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, 
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σωρών κλπ) 
• Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κ.τ.λ. Οµοίως 

απαγορεύεται η απόρριψη µεταχειρισµένων λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων 

ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/02.03.04). 
• Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, να τηρούνται τα προβλεπόµενα στις: 

1. Υ.Α./2375/78 (ΦΕΚ 678/Β/1 8.8.78) 
2. Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.85) 

3. Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β/18.8.88) 
4. Υπ. Απ. 76591 (ΦΕΚ 81/β/21.2.91) 

5. ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ1418Β/01.10.03) 
Η µέση ενεργειακή στάθµη κατά τη λειτουργία των εργοταξίων είναι τα 65 dB(A). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 

των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81).  
Όσον αφορά στην φάση λειτουργίας οι όροι οι οποίοι θα πρέπει να πληρούνται είναι οι παρακάτω:  

• Οι φορτοεκφορτώσεις προϊόντων να γίνονται µόνο σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι χώροι 
αυτοί να είναι τσιµεντοστρωµένοι/ασφαλτοστρωµένοι για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης κατά τη διακίνηση 

των οχηµάτων µεταφοράς. 
• Τα λύµατα αστικού τύπου να οδηγούνται σε σύστηµα στεγανού βόθρου και ανά τακτά διαστήµατα να 

πραγµατοποιείται εκκένωση και µεταφορά των λυµάτων στις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισµού της 
ΕΥΑΘ. 

• Όλα τα στερεά απόβλητα που ανήκουν στον κατάλογο των µη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ορίζεται στην 

Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/03), να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε 
αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους, υπό κατάλληλες 
υγειονοµικές συνθήκες.  

• Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς χώρους συλλογής και να 

παραλαµβάνονται από τα απορριµµατοφόρα του οικείου ΟΤΑ ή από εταιρία που διαθέτει σχετική άδεια 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων   
• Τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, προστατευµένο από 

τις καιρικές συνθήκες, µε αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες 
εταιρίες. Να κρατούνται όλα τα σχετικά παραστατικά για τρία (3) χρόνια. 

• Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 

179Α/6-8-01), όπως ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω νόµου και του αντίστοιχου για 

κάθε ρεύµα Προεδρικού ∆ιατάγµατος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:  
• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της µονάδας, να επιστρέφονται 

στον προµηθευτή, εφόσον µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή 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 και θα πρέπει να συµβληθεί µε εγκεκριµένο από το ΥΠΕΚΑ 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 82Α/5-3-04) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12Α/3-2-06) και Π.∆. 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-

04) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10) όπως ισχύουν  
•  Τα Απόβλητα Έλαια από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισµού 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. Απαγορεύεται η απόρριψη 

χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων είτε επί του εδάφους, είτε επί επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, είτε στο δίκτυο 

αποχέτευσης, και η καύση αυτών τόσο σε ανοικτό όσο και σε κλειστό χώρο. 
• Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και 

δηµόσιους χώρους  
• Η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί θεωρηµένο µητρώο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, µε καταγραφή του 

εξαψήφιου κωδικού βάσει Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), της ποσότητας, φύσης, προέλευσης, 
φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, των στοιχείων παραλαβής και εκχώρησης (ηµεροµηνίες, 
κάτοχος, µέσο µεταφοράς, αποδέκτης κ.τ.λ.) καθώς και της µεθόδου επεξεργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της 
Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909B/03).  

• Να τηρούνται τα παραστατικά διάθεσης των αξιοποιήσιµων µη επικινδύνων αποβλήτων για τρία (3) τουλάχιστον 

χρόνια.  
• Η προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν την ανάκτηση 

χρήσιµων υλών ή την επεξεργασία και το ένα (1) έτος πριν από τη διάθεση 
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• Η επιχείρηση να συµµορφώνεται µε τις σχετικές Αποφάσεις και τις υποδείξεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για τον 

τρόπο διάθεσης των στερεών αποβλήτων. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  
 

Η αρµόδια υπηρεσία της Μ.Ε.Θ. δεν έχει αντίρρηση για την Ανανέωση – Τροποποίηση της Α.ΕΠΟ του θέµατος µε 
την υποχρέωση να τηρούνται οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι καθ΄ υπαγόρευση της αρµόδιας υπηρεσίας 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά επί της Μ.Π.Ε.. 

 

Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. του θέµατος γνωµοδότησε οµόφωνα θετικά το 

Τµήµα Τεχνικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χαλκηδόνος, του Νοµού Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 17245/2018/06.03.19 διαβίβαση απόψεων 

σχετικά µε την Μ.Π.Ε.. ∆ΕΝ εκφράστηκαν στην υπηρεσία εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόµενων πολιτών ή 

άλλων φορέων. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων 

εκπροσώπησης τους ορίστηκε η 17.01.2019. 
 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Κούης Κωνσταντίνος 
2. Παγώνης Ιωάννης 
3. Τερζανίδης Χρήστος 
4. Κελεσίδου Χρηστίνα 

5. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 

6. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

7. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
8. Αβραµίδης Γαβριήλ 

9. Μήττας Χρήστος 
 

 

Χ 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΦΔ7ΛΛ-ΦΟΤ
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