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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 9ο 
Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας 
παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας µε την επωνυµία ‘’ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Α.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα παραγωγής έτοιµων προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας µε επιτόπου 

παραγωγή σκυροδέµατος, στην οδό Καλοχωρίου, στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας µε την επωνυµία ‘’ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.’’, 

υφιστάµενη µονάδα παραγωγής έτοιµων προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας µε επιτόπου παραγωγή 

σκυροδέµατος, στην οδό Καλοχωρίου, στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης, στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 
676/03-05-2019 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.: 

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: 16 Ιουλίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 281641 (182) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 83/08-07-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 10/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 676/03-05-2019                                

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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552442 (13051)/2018/25-04-2019 εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, 
Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε 
ότι πρόκειται για υφιστάµενη δραστηριότητα στην οποία δεν υπάρχει καµία αλλαγή στην παραγωγική 

διαδικασία, ούτε κτιριακή ή µηχανολογική επέκταση. Η προς έγκριση Μ.Π.Ε. συντάχθηκε λόγω λήξης της 
ΑΕΠΟ. 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. Κατόπιν ζήτησε το λόγο η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, προκειµένου να 

υποβάλει ερώτηµα σχετικά µε τη δραστηριότητα. Στο ερώτηµα απάντησε η κ. Παπαδοπούλου. 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, 

τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, επίσης δήλωσε ότι 
θα ψηφίσει λευκό διότι θεωρεί ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στην εισήγηση της 
υπηρεσίας είναι απλώς ευχολόγια. 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 
1. ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης / 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδοµίας – Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος 

         29-10-2018 Αυτοτελές Τµήµα 

Συλλογικών Οργάνων 

Π.Κ.Μ. – 

Μητροπολιτική 

Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

 

 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.: 552442 (13051)/2018/25-04-

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. 676/03-05-2019 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  

     (µειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που ψήφισαν λευκό) 

                                                            
Θετικά για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας µε την επωνυµία ‘’ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.’’, 

υφιστάµενη µονάδα παραγωγής έτοιµων προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας µε επιτόπου παραγωγή 

σκυροδέµατος, στην οδό Καλοχωρίου, στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης, στην Περιφερειακή Ενότητα 
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Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί. 
 

 
Περιγραφή της δραστηριότητας 
Για την µονάδα του θέµατος έχουν εκδοθεί : 
 

� Περιβαλλοντική αδειοδότηση µε αριθµ. πρωτ. 3737/09.06.17 από το Τµήµα Περιβαλλοντικού και 
Χωρικού σχεδιασµού της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας, 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης,  στην µονάδα παραγωγής έτοιµων 

προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας, µε την επωνυµία «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.».                                                                                                          

� Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθµ. πρωτ. 15/8540/02.08.07 από το Τµήµα Προστασίας 
Περιβάλλοντος & Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών της ∆/νσης Ανάπτυξης, της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης του Νοµού Θεσσαλονίκης ΠΚΜ, στην 

µονάδα παραγωγής έτοιµων προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας, µε την επωνυµία «ΑΡΜΟΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.». 

� Άδεια λειτουργίας µε αριθµ. πρωτ. 15/Φ.14.2.25358/3/3469/22-02-2008 από το Τµήµα 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης ∆/νσης Ανάπτυξης Ν.Α. Θεσσαλονίκης, στην 

µονάδα παραγωγής έτοιµων προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας, µε την επωνυµία «ΑΡΜΟΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.». 

 

Πρόκειται για υφιστάµενο αδειοδοτηµένο εργοστάσιο παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας 
της εταιρείας «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.».  Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

αφορά στην εκτίµηση και τα µέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας της εταιρείας «ΑΡΜΟΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.». Η Μελέτη συντάχθηκε λόγω λήξης της ΑΕΠΟ. Πρέπει να σηµειωθεί πως δεν 

υπάρχει καµία αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, ούτε κτιριακή αλλά και ούτε µηχανολογική επέκταση. 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Η δυναµικότητα της µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος του εργοστασίου είναι 60 m
3
/h σκυροδέµατος, µε 

µέγιστη παραγωγή έτοιµων προϊόντων από σκυρόδεµα (στοιχείων σήραγγας) 80 m
3 ανά 24ωρο σε δύο 8ωρες 

βάρδιες ή 192 tn/ηµέρα έτοιµων προϊόντων. Τη συγκεκριµένη δυναµικότητα προέβλεπε και η µε αριθ. πρωτ. 
15/8540/02-08-2007 ΑΕΠΟ. 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου περιλαµβάνουν το κεντρικό κτίριο παραγωγής 
καθώς και βοηθητικά/υποστηρικτικά κτίρια (λεβητοστάσιο, γραφείο προσωπικού, χειριστήριο µίξερ, γενικός 
ηλεκτρολογικός πίνακας, κτίριο αεροσυµπιεστή, αποθήκη). Το συνολικό εµβαδόν των κτιρίων ανέρχεται σε 
3.871,81 m

2
. 

Στον χώρο του εργοστασίου υπάρχει επίσης το παρασκευαστήριο σκυροδέµατος που περιλαµβάνει σιλό 

τσιµέντου, αναµικτήρα, αποθήκες (σιλό) αδρανών, χοάνη τροφοδοσίας αδρανών, συνολικού εµβαδού 178,24 

m
2
. Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου υπάρχουν αποθήκες για την χύδην αποθήκευση 

αδρανών υλικών, εµβαδού 50,00 m
2
, βάση δεξαµενής µαζούτ εµβαδού 16,38 m

2
, γερανογέφυρα υπαίθρια, 

υπαίθριοι βοηθητικοί χώροι – χώροι αποθήκευσης των προϊόντων κ.α. 

 

Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο υφιστάµενος µηχανολογικός εξοπλισµός του εργοστασίου έχει συνολική κινητήρια ισχύ 332,25 HP (246 

KW). 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το εργοστάσιο λειτουργεί συνήθως σε 1 βάρδια ή σε 2 ή 3 βάρδιες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του αναδόχου 

του έργου κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί 240 ηµέρες/έτος και απασχολεί 25 άτοµα σε 1 

8ωρη βάρδια ή 50 άτοµα προσωπικό σε 2 8ωρες βάρδιες (τεχνικό, διοικητικό, εργατοτεχνίτες). 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος  
Η διαδικασία παραγωγής του έτοιµου σκυροδέµατος είναι η εξής: 
Τα αδρανή υλικά (άµµος κλπ.) οδηγούνται στις χοάνες αδρανών και από εκεί µε µεταφορική ταινία στο 

ζυγιστήριο όπου ζυγίζονται και ακολούθως οδηγούνται στον αναµικτήρα (µίξερ). Συγχρόνως στον 

αναµικτήρα οδηγούνται και οι απαιτούµενες ποσότητες νερού και τσιµέντου για να παραχθεί το έτοιµο 

σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα που παράγεται χρησιµοποιείται για την κατασκευή των προκατασκευασµένων 

στοιχείων σήραγγας. 
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Παραγωγή προκατασκευασµένων στοιχείων σηράγγων  

Η διαδικασία παραγωγής των προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας είναι η εξής: 
Τα καλούπια των στοιχείων είναι τοποθετηµένα σταθερά εντός του υπόστεγου και στη συνέχεια τοποθετείται 
ο διαµορφωµένος σιδηρούς οπλισµός. Κατόπιν διαστρώνεται το σκυρόδεµα και η τράπεζα της µηχανής 
δονείται, ώστε το σκυρόδεµα να αποκτήσει ακριβώς τη µορφή του καλουπιού. Μετά από ορισµένες ώρες 
αφαιρείται το καλούπι και το έτοιµο πλέον στοιχείο αποθηκεύεται.  
Επισηµαίνεται ότι ο οπλισµός εισάγεται στο εργοστάσιο σε έτοιµα διαµορφωµένα φύλλα και 
συναρµολογείται σύµφωνα µε την επιφάνεια του καλουπιού. 

Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου είναι: 
1. Τσιµέντο για την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος. Η ποσότητα τσιµέντου που χρησιµοποιείται 

για την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος είναι 25 tn/βάρδια ή ~6.000 tn/έτος (για 1 βάρδια 

λειτουργίας του εργοστασίου). Το τσιµέντο αποθηκεύεται σε 2 σιλό συνολικής αποθηκευτικής 
ικανότητας 160 tn. 

2. Άµµος λατοµείου για την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος. Η ποσότητα άµµου που 

χρησιµοποιείται για την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος είναι 60 tn/βάρδια ή ~14.400 tn/έτος 
(για 1 βάρδια λειτουργίας του εργοστασίου). Η άµµος αποθηκεύεται χύδην, σε ειδικά διαµορφωµένο 

αποθηκευτικό χώρο, που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της µονάδας. Ο αποθηκευτικός χώρος 
φέρει περιµετρικά προκατασκευασµένα τοιχία σκυροδέµατος, ενώ η οροφή είναι από µεταλλικό 

σκελετό και λαµαρίνα. 

3. Γαρµπίλι (χαλίκι) λατοµείου για την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος. Η ποσότητα χαλικιού που 

χρησιµοποιείται για την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος είναι 54 tn/βάρδια ή ~13.000 tn/έτος 
(για 1 βάρδια λειτουργίας του εργοστασίου). Το χαλίκι αποθηκεύεται χύδην, σε ειδικά διαµορφωµένο 

αποθηκευτικό χώρο, που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της µονάδας. Ο αποθηκευτικός χώρος 
φέρει περιµετρικά προκατασκευασµένα τοιχία σκυροδέµατος, ενώ η οροφή είναι από µεταλλικό 

σκελετό και λαµαρίνα.  

4. Νερό για την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος. Η ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται στην 

παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος είναι ~11 m
3
/βάρδια ή ~2.640 m

3
/έτος (για 1 βάρδια 

λειτουργίας του εργοστασίου). Αναλυτικά στοιχεία για την κατανάλωση νερού και για τις δεξαµενές 
αποθήκευσης αυτού παρατίθενται στην παρ. 6.5.2.2 που ακολουθεί. 

5. Πρόσθετα σκυροδέµατος (ρευστοποιητής και επιβραδυντής) για την παραγωγή του έτοιµου 

σκυροδέµατος. Τα υλικά αυτά προστίθενται κατά την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος και 
προσδίδουν τις επιθυµητές ιδιότητες στο σκυρόδεµα. Η ποσότητα των πρόσθετων που 

χρησιµοποιούνται είναι 180 kg/βάρδια ή ~43,2 tn/έτος (για 1 βάρδια λειτουργίας του εργοστασίου). 

Τα πρόσθετα σκυροδέµατος παραλαµβάνονται σε πλαστικές δεξαµενές του 1 tn. 

6. Σιδηρούς οπλισµός. Η ποσότητα σιδηρού οπλισµού για την παραγωγή των στοιχείων σηράγγων είναι 
6,4 tn/βάρδια ή ~1.536 tn/έτος (για 1 βάρδια λειτουργίας του εργοστασίου). 

7. Οι ανωτέρω ποσότητες των πρώτων υλών είναι βάσει των σηµερινών στοιχείων λειτουργίας της 
επιχείρησης και αφορούν τη µία βάρδια λειτουργίας του εργοστασίου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί 
από τον ανάδοχο αύξηση της παραγωγής, αυξάνονται και οι ηµερήσιες ποσότητες των πρώτων υλών.  

ΧΧρρήήσσηη  ΝΝεερροούύ 

Για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του εργοστασίου υπάρχει σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης της 
περιοχής.  
Οι απαιτήσεις σε νερό αφορούν σε παροχές για: 

� Την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος  
� Την παραγωγή ατµού στον ατµολέβητα 

� Την πλύση του αναµικτήρα, των βαρελών, των µηχανών και των οχηµάτων µεταφοράς των υλικών 

και προϊόντων (µπετονιέρες) 
� Τους χώρους υγιεινής 
� Την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του συγκροτήµατος, τη διαβροχή για την καταστολή της 

σκόνης κλπ. 

Η συνολική ποσότητα νερού που καταναλώνεται για όλες τις χρήσεις εκτιµάται σε 18,6 m
3
/ηµέρα. 

Για την αποθήκευση του νερού υπάρχουν δύο δεξαµενές και συγκεκριµένα: 

! Κυλινδρική µεταλλική δεξαµενή, χωρητικότητας 4 m
3
, για την αποθήκευση του νερού που 

χρησιµοποιείται στον ατµολέβητα 

! Μεταλλική δεξαµενή, χωρητικότητας 6 m
3
, για την αποθήκευση του νερού που χρησιµοποιείται για 

την παρασκευή του σκυροδέµατος  
Το νερό που χρησιµοποιείται στον ατµολέβητα υπόκειται σε επεξεργασία. Συγκεκριµένα, εντός του 

λεβητοστασίου υπάρχει µονάδα αποσκλήρυνσης. 
 

Ηλεκτρική Ενέργεια 
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Για τη λειτουργία των ηλεκτροκίνητων µηχανηµάτων χρησιµοποιείται ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο 

µέσης τάσης της ∆ΕΗ. Υπάρχει ένας (1) υποσταθµός µέσης τάσης µε έναν µετασχηµατιστή ισχύος 630 kVA. 

Η µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του εξοπλισµού ανέρχεται σε ~30.000 kWΗ. 

 

Καύσιµα 

Για τη λειτουργία του ατµολέβητα χρησιµοποιείται ως καύσιµο µαζούτ. Το µαζούτ αποθηκεύεται σε υπαίθρια 

µεταλλική κυλινδρική δεξαµενή όγκου 20 m
3
. Υπάρχει και µια µικρότερη µεταλλική κυλινδρική δεξαµενή 

ηµερήσιας κατανάλωσης όγκου 2 m
3
, η οποία είναι τοποθετηµένη εντός του λεβητοστασίου. Οι δεξαµενές 

πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή αποθήκευση καυσίµου και διαθέτουν δεξαµενή 

συγκράτησης διαρροών. Η ετήσια κατανάλωση µαζούτ ανέρχεται σε ~ 60 tn. 

 

Υγρά απόβλητα παράγονται από τους χώρους υγιεινής των γραφείων και των εργατών καθώς και από το 

πλύσιµο του αναµικτήρα, των βαρελών, των µηχανών και των οχηµάτων µεταφοράς των προϊόντων 

σκυροδέµατος (µπετονιέρες). 
Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής αποθηκεύονται σε στεγανές δεξαµενές προκειµένου να 

συλλεχθούν από βυτιοφόρο όχηµα και να οδηγηθούν προς επεξεργασία σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Αστικών Λυµάτων (ΕΕΛ). Η συνολική ποσότητα των παραγόµενων λυµάτων από τους χώρους υγιεινής 
εκτιµάται σε ~1,1 m

3
/ηµέρα. 

Το σύνολο των παραγόµενων υγρών αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία, τα οποία είναι νερό που 

περιέχει µικρές ποσότητες αδρανών και τσιµέντου, ανακυκλώνονται πλήρως. Αρχικά οδηγούνται σε 
δεξαµενή καθίζησης µε το καθαρό νερό να ανακυκλοφορείται και να επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία 

καλύπτοντας ένα µέρος των ηµερήσιων απαιτήσεων σε νερό. Η παραγόµενη ποσότητα υγρών αποβλήτων από 

τις πλύσεις του αναµικτήρα, των βαρελών και λοιπών µηχανών ανέρχεται σε ~1 m
3
/ηµέρα. 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου, τα στερεά απόβλητα που παράγονται είναι τα εξής:   
• Αστικά απορρίµµατα των εργαζοµένων - Κωδικός ΕΚΑ 20 03 01 ανάµεικτα αστικά απόβλητα. Τα υλικά 

αυτά συλλέγονται από τους εργαζοµένους και απορρίπτονται σε κάδο απορριµµάτων που υπάρχει στον χώρο 

του έργου. Ακολούθως αποκοµίζονται από τα οχήµατα του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης. Εκτιµώµενη 

ποσότητα: 1-2 tn/έτος. 
Η εργασία διαχείρισης στον τελικό αποδέκτη είναι η D1: εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος 

υγειονοµικής ταφής, κ.λπ.).   

• Ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτιά) από τον χώρο των γραφείων – Κωδικός ΕΚΑ 20 01 01 χαρτί και χαρτόνι. 
Τα συγκεκριµένα υλικά συλλέγονται από τους εργαζόµενους και απορρίπτονται σε κάδο ανακύκλωσης που 

υπάρχει στον χώρο του έργου. Ακολούθως αποκοµίζονται από τα οχήµατα του ∆ήµου Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης. Εκτιµώµενη ποσότητα: 300 kg/έτος. 
Η εργασία διαχείρισης στον τελικό αποδέκτη είναι η R3: ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν 

χρησιµοποιούνται ως διαλύτες.   

• Υπολείµµατα σιδήρου που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία - Κωδικοί ΕΚΑ  12 01 01 

προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων & 20 01 40 µέταλλα. Τα υλικά αυτά 

συλλέγονται από αδειοδοτηµένο συλλέκτη µη επικίνδυνων αποβλήτων και προωθούνται για ανακύκλωση. 

Εκτιµώµενη ποσότητα: 5-7 tn/έτος. Στο Παράρτηµα Ι της µελέτης παρατίθεται ενδεικτικό παραστατικό – 

τιµολόγιο πώλησης των υπολειµµάτων σιδήρου. 

Η εργασία διαχείρισης στον τελικό αποδέκτη είναι η R4: ανακύκλωση/ανάκτηση µετάλλων και µεταλλικών 

ενώσεων.  

• Απόβλητα σκυροδέµατος που προκύπτουν από τη δεξαµενή καθίζησης στη γραµµή παραγωγής 
σκυροδέµατος - Κωδικός ΕΚΑ  10 13 14 απόβλητα σκυροδέµατος και λάσπης σκυροδέµατος. Όπως 
προαναφέρθηκε, το στερεό υλικό (αδρανή) που καθιζάνει στη βάση της δεξαµενής καθίζησης καθαρίζεται 
τακτικά µε µηχανικά µέσα και επιστρέφει / επαναχρησιµοποιείται στη διαδικασία παραγωγής του 

σκυροδέµατος. Εναλλακτικά, τα συγκεκριµένα απόβλητα είναι δυνατόν να οδηγούνται σε αδειοδοτηµένη 

µονάδα διαχείρισης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) « Μέτρα, όροι 
και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» - Κωδικός ΕΚΑ  10 13 14 απόβλητα σκυροδέµατος και λάσπης σκυροδέµατος.  

Τα αέρια απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία του εργοστασίου είναι κυρίως: 
1. Αιωρούµενα σωµατίδια που προκύπτουν κατά την εκφόρτωση του τσιµέντου στα σιλό και 
αιωρούµενα σωµατίδια στη γραµµή ανάµιξης (διαδικασία παραγωγής σκυροδέµατος) 
Κατά τη φόρτωση των σιλό αποθήκευσης τσιµέντου (εξαέρωση του σιλό) καθώς και στη γραµµή ανάµιξης 
κατά την παραγωγή του σκυροδέµατος προκύπτουν αέρια απόβλητα (σκόνη τσιµέντου και αδρανών). 

Όλες οι διατάξεις του παρασκευαστηρίου σκυροδέµατος (σιλό τσιµέντου, ζυγιστήριο, αναµικτήρας, ταινίες 
τροφοδοσίας αδρανών και τσιµέντου στον αναµικτήρα κλπ.) είναι κλειστού τύπου, ώστε να ελαχιστοποιείται 
η διασπορά σκόνης στο περιβάλλον. 

ΑΔΑ: 6ΗΙ57ΛΛ-5ΔΑ
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Στα σιλό τσιµέντο υπάρχει κοινό σακόφιλτρο, το οποίο είναι τοποθετηµένο στον σωλήνα εκτόνωσης των 

σιλό για την αποφυγή διαρροής σκόνης τσιµέντου στο περιβάλλον. Όταν γεµίσει το σακόφιλτρο αδειάζεται 
το περιεχόµενο του πάλι στην παραγωγική διαδικασία και επανατοποθετείται. 
2. Αιωρούµενα σωµατίδια και σκόνη από την εκφόρτωση των αδρανών υλικών 

Η σκόνη που δηµιουργείται κατά την εκφόρτωση των αδρανών στη χοάνη τροφοδοσίας, στην γραµµή 

παρασκευής του σκυροδέµατος, αντιµετωπίζεται µε διαβροχή. Η µεταφόρτωση των πρώτων υλών στα σιλό 

αδρανών γίνεται µέσω µεταφορικής ταινίας κλειστού τύπου. 

Στην περίπτωση που τα σιλό αδρανών στο παρασκευαστήριο σκυροδέµατος είναι πληρωµένα, η εκφόρτωση 

των αδρανών υλικών γίνεται στις υφιστάµενες αποθήκες/υπόστεγα, που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο 

της µονάδας, µε τη χρήση του µηχανισµού ανατροπής των φορτηγών. 

Τα αδρανή αποθηκεύονται σε σωρούς στους αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίοι έχουν οροφή από µεταλλικό 

σκελετό και λαµαρίνα και φέρουν περιµετρικά προκατασκευασµένα τοιχία σκυροδέµατος, ώστε  να είναι 
προστατευµένοι από τον άνεµο και να αποφεύγεται οποιαδήποτε διασπορά σκόνης στο περιβάλλον. 

Επιπλέον, η σκόνη που δηµιουργείται αντιµετωπίζεται µε διαβροχή των σωρών αδρανών. 

3. Καυσαέρια από τη λειτουργία του ατµολέβητα  

Ο ατµολέβητας της µονάδας λειτουργεί µε καύσιµο µαζούτ. Βάσει βιβλιογραφικών στοιχείων, από την καύση 

1 lt µαζούτ προκύπτουν 11,6 m
3
 καυσαερίων. 

Βάσει στοιχείων λειτουργίας της επιχείρησης, η ετήσια κατανάλωση µαζούτ ανέρχεται σε 60 tn/έτος ή 61 

m
3
/έτος (δεδοµένου ότι µία µέση πυκνότητα του µαζούτ είναι 980-990 kg/m

3
) και η αντίστοιχη παραγόµενη 

ποσότητα καυσαερίων ανέρχεται σε ~700.000 m3 καυσαερίων.  

Η σύσταση των καυσαερίων από την καύση του µαζούτ ποικίλει ανάλογα µε την σύσταση του καυσίµου και 
συνήθως περιέχει CO2, O2, ΝOx, SOx κ.α. 

Γίνεται τακτική συντήρηση και ρύθµιση του συστήµατος καυστήρα-λέβητα, ενώ τηρείται βιβλίο συντήρησης 
και λειτουργίας του λέβητα. 

Η εταιρεία προβλέπεται να διενεργεί αναλύσεις των καυσαερίων του λέβητα προκειµένου να γίνεται έλεγχος 
της ποιότητας των καυσαερίων και έλεγχος της συµµόρφωσης µε την ΥΑ 11294/1993/ΦΕΚ 264Β/1993. 

Όλες οι δειγµατοληψίες και µετρήσεις στα καυσαέρια θα γίνονται βάσει των προδιαγραφών και µεθόδων που 

περιγράφονται στους κανονισµούς ΕΛΟΤ 235, ΕΛΟΤ 896 και ΕΛΟΤ 897.  

4. Καυσαέρια και σκόνη από τη κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς των Α΄ υλών και των προϊόντων και 
των αυτοκινήτων των εργαζοµένων 

Η σκόνη που δηµιουργείται κατά τη κίνηση των οχηµάτων αντιµετωπίζεται µε διαβροχή ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Λειτουργεί µόνιµο σύστηµα διαβροχής για τον περιορισµό της σκόνης που προκαλείται από τη 

διέλευση των οχηµάτων. 

Οι πρώτες ύλες (αδρανή υλικά) µεταφέρονται επάνω σε οχήµατα, τα οποία είναι κατάλληλα καλυµµένα, ώστε 
κατά τη διαδροµή τους να αποφεύγεται η διασπορά υλικών και οι εκποµπές σκόνης και σωµατιδίων στην 

ατµόσφαιρα. 

Όσον αφορά στα καυσαέρια, όλα τα οχήµατα που διαθέτει η εταιρεία πληρούν τις προδιαγραφές της 
ισχύουσας νοµοθεσίας για τα εργοταξιακά οχήµατα και γίνεται χρήση καλής ποιότητας καυσίµων στα 

χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και οχήµατα. 

 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου, πηγές θορύβου είναι όλα τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός 
που διαθέτει καθώς και τα οχήµατα µεταφοράς Α΄ υλών και προϊόντων. Τα επίπεδα του παραγόµενου 

θορύβου είναι χαµηλά και στα όρια του γηπέδου η στάθµη θορύβου είναι <55 dB. Η µονάδα βρίσκεται σε 
περιοχή όπου αναπτύσσεται βιοµηχανική/βιοτεχνική δραστηριότητα και δεν παραβιάζεται η ισχύουσα 

νοµοθεσία περί θορύβου (Π.∆. 1180/81).  

Βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το 

εργοστάσιο κατατάσσεται στις δραστηριότητες µέσης όχλησης. 
Κατά τη λειτουργία του εργοστασίου, δονήσεις παράγονται στις δονητικές τράπεζες όπου τοποθετούνται τα 

προϊόντα σκυροδέµατος για να κατανεµηθεί σωστά το σκυρόδεµα σε όλα τα σηµεία του προϊόντος. Οι 
µηχανικές αυτές δονήσεις επηρεάζουν µόνο τους εργαζόµενους στο τµήµα αυτό και δεν γίνονται αντιληπτές 
εκτός του χώρου αυτού. Οι εργαζόµενοι λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
Ιονίζουσα ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία δεν εκπέµπεται κατά τη λειτουργία του εργοστασίου. 

Κατά τη λειτουργία του εργοστασίου, δεν αναµένεται να προκληθούν σηµαντικής έκτασης ατυχήµατα λόγω 

έκτακτων συνθηκών. 

 

Για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα, δράσεις και 
πρωτοβουλίες: 
• Οι χώροι του εργοστασίου να διατηρούνται πάντα καθαροί, απαλλαγµένοι από κάθε είδους σκουπίδια, 

απορρίµµατα και άχρηστα υλικά. 
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• Οι διάδροµοι κίνησης των οχηµάτων εντός του χώρου της εγκατάστασης και όλη η ακάλυπτη επιφάνεια 

να καταβρέχονται για την αποφυγή έκλυσης σκόνης. 
• Για σκοπούς αποφυγής δηµιουργίας σκόνης από τους σωρούς που εκφορτώνονται τα αδρανή υλικά, οι 
σωροί πρέπει να διαβρέχονται ιδιαίτερα κατά τις ηµέρες µε καιρικές συνθήκες που ευνοούν την διασπορά της 
σκόνης (άνεµος κλπ.). 

• Τα φορτηγά οχήµατα µεταφοράς πρώτων υλών (αδρανών υλικών) προς τη µονάδα να είναι καλυµµένα 

κατάλληλα, ώστε κατά τη διαδροµής τους να αποφεύγεται η διασπορά υλικών και οι εκποµπές σκόνης και 
σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα. 

• Να ελέγχονται και να συντηρούνται κατάλληλα τα συστήµατα αντιρρύπανσης της µονάδας, προκειµένου 

να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία τους. 
• Να γίνεται καλή συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων καθώς και χρήση καλής ποιότητας 
καυσίµων. Να επιβληθεί χαµηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχηµάτων από, προς και εντός της 
µονάδας. Να προγραµµατίζονται κατάλληλα τα δροµολόγια των οχηµάτων µεταφοράς πρώτων υλών και 
προϊόντων, ώστε να µην δηµιουργούνται από την κυκλοφορία τους δευτερογενή περιβαλλοντικά 

προβλήµατα, από κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόµων κλπ. 

• Απαγορεύεται η παραµονή στον χώρο του εργοστασίου, οχηµάτων και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων 

χωρίς το πιστοποιητικό θορύβου τύπου ΕΟΚ. 

• Τα πάσης φύσεως στερεά απόβλητα που προκύπτουν να συλλέγονται και να διαχωρίζονται σε 
αξιοποιήσιµα/ανακυκλώσιµα και µη, και να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους υπό κατάλληλες υγειονοµικές 
συνθήκες. 
• Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), όπως ισχύουν. 

• Τα οικιακού τύπου µη επικίνδυνα και τα λοιπά µη αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα να 

αποµακρύνονται είτε από συνεργεία αποκοµιδής του οικείου Ο.Τ.Α., είτε από ειδικά αδειοδοτηµένο φορέα 

συλλογής/µεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειµένου να διατεθούν σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης στερεών 

αποβλήτων, τηρουµένων των διατάξεων της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) και του κανονισµού 

λειτουργίας του χώρου διάθεσης. 
• Τα απόβλητα ειδικών ρευµάτων και τα λοιπά αξιοποιήσιµα απόβλητα να αποµακρύνονται για 

αξιοποίηση από ειδικά αδειοδοτηµένους φορείς συλλογής/µεταφοράς στερεών αποβλήτων. Η διαχείριση των 

ειδικών ρευµάτων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) 

και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεών του 

και µε τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων. 

• Να τηρούνται τα όρια στάθµης θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81. 

• Η λειτουργία του λέβητα να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/15-4-1993). Να 

λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ρύθµισης και συντήρησης του συστήµατος λέβητα – καυστήρα για 

την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας και τη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. 

• Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και 
για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης της σε παρακείµενες περιοχές. 
• Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιµα 

κλπ., καθώς και η απόρριψη των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, επί επιφανειακών ή 

υπόγειων νερών και στο δίκτυο αποχέτευσης καθώς και η καύση τους για θέρµανση. Τα απόβλητα έλαια 

(χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια) εφόσον προκύψουν από τη λειτουργία του εργοστασίου, να συλλέγονται, να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς στεγανούς περιέκτες και να παραδίδονται άµεσα σε ειδικά 

αδειοδοτηµένες εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να είναι συµβεβληµένες µε Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ελαίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆. 

82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004). 

• Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζοµένων. 

• Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών / αποβλήτων είτε υπαίθρια είτε σε στεγασµένους 
χώρους. 
 

Κατά τ όσον αφορά στις επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα κατά τη λειτουργία του εργοστασίου, αυτές 
περιορίζονται µε την εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων: 

� Όλες οι διατάξεις του παρασκευαστηρίου σκυροδέµατος (σιλό τσιµέντου, ζυγιστήριο, αναµικτήρας, 
ταινίες τροφοδοσίας αδρανών και τσιµέντου στον αναµικτήρα κλπ.) είναι κλειστού τύπου 

� Στα σιλό τσιµέντο υπάρχει κοινό σακόφιλτρο, στον σωλήνα εκτόνωσης των σιλό για την αποφυγή 

διαρροής σκόνης τσιµέντου στο περιβάλλον 

� Γίνεται τακτική συντήρηση και ρύθµιση του συστήµατος καυστήρα-λέβητα, ενώ τηρείται βιβλίο 

συντήρησης και λειτουργίας του λέβητα 
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� ∆ιαβροχή κατά την εκφόρτωση των αδρανών υλικών 

� Η µεταφόρτωση των πρώτων υλών (αδρανών υλικών) στα σιλό αδρανών γίνεται µέσω µεταφορικής 
ταινίας κλειστού τύπου 

� Τα αδρανή υλικά αποθηκεύονται σε σωρούς στις αποθήκες που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο 

της µονάδας, οι οποίες έχουν οροφή από µεταλλικό σκελετό και λαµαρίνα και φέρουν περιµετρικά 

προκατασκευασµένα τοιχία σκυροδέµατος, ώστε να είναι προστατευµένοι από τον άνεµο και να 

αποφεύγεται οποιαδήποτε διασπορά σκόνης στο περιβάλλον 

� Τακτική διαβροχή των σωρών αδρανών 

� Τακτικό καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης για την αποφυγή δηµιουργίας 
σκόνης από τη κίνηση των οχηµάτων. Οι εκποµπές σκόνης που δηµιουργούνται κατά τη κίνηση των 

οχηµάτων αντιµετωπίζονται µε συχνό καθαρισµό (πλύσιµο-διαβροχή) των δρόµων κίνησης και του 

περιβάλλοντος χώρου 

� Οι πρώτες ύλες (αδρανή υλικά) µεταφέρονται επάνω σε οχήµατα, τα οποία είναι κατάλληλα 

καλυµµένα, ώστε κατά τη διαδροµή τους να αποφεύγεται η διασπορά υλικών και οι εκποµπές σκόνης 
και σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα 

� Χρήση καλής ποιότητας καυσίµων και τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων. 

 

Παρατίθενται οι πρακτικές που έχει υιοθετήσει η εταιρία κατά τη λειτουργία του εργοστασίου: 

� Συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των µη ανακυκλώσιµων στερεών αποβλήτων που προκύπτουν 

κατά τη λειτουργία του εργοστασίου 

� Κατάλληλη διαχείριση και διάθεση προς ανακύκλωση των ανακυκλώσιµων στερεών αποβλήτων 
που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του εργοστασίου 

� Κατάλληλη διαχείριση και ανακύκλωση – επαναχρησιµοποίηση των υγρών αποβλήτων που 

προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (πλύσεις κλπ)   

� Χρήση κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισµού στις πηγές αέριων εκποµπών. Τακτικός έλεγχος 
και καθαρισµός αυτών 

� Τακτική καθαριότητα των χώρων του εργοστασίου 

� Τακτικό έλεγχο, επιµελής ρύθµιση και συντήρηση του συστήµατος καυστήρα – λέβητα 

� Τακτικό έλεγχο (για πρόληψη διαρροών κλπ.) και συντήρηση των δεξαµενών αποθήκευσης 
καυσίµου και του εξοπλισµού µεταφοράς καυσίµου 

� Υποβολή ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων 

 

Στη µονάδα γίνεται αποθήκευση µαζούτ. Η συνολική χωρητικότητα των δεξαµενών µαζούτ είναι 22 m
3
. 

Θεωρώντας ότι ο βαθµός πλήρωσης των δεξαµενών ανέρχεται περίπου στο 85% και δεδοµένου ότι µία µέση 

πυκνότητα του µαζούτ είναι 980-990 kg/m3, η αποθηκευµένη ποσότητα µαζούτ στις δεξαµενές υπολογίζεται 
σε ~18,5 tn < 2.500 tn (οριακή τιµή για την εφαρµογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθµίδας, όπως ορίζεται 
στην ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO)).ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17-02-2016) «Καθορισµός κανόνων, 

µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, 

λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση 

και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 4
ης

 Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β’ 376), όπως διορθώθηκε 

(Β’ 2259/2007)» - Οδηγία SEVESO 

 

Η δραστηριότητα δεν εµπίπτει στην  παραπάνω ΚΥΑ για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα 

µεγάλης έκτασης (SEVESO), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 3.3.3.2 της παρούσας µελέτης αλλά 

ούτε και στην  ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14-06-2013) «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, 

µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 

βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών 

εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 24
ης

 Νοεµβρίου 2010» - IPPC καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη δραστηριότητα στην ΚΥΑ. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  
Η υπηρεσία 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 ΜΠΕ. 
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Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος γνωµοδότησε θετικά ο ∆ήµος 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης σύµφωνα µε την Αριθµ. Πρωτ. 18850/29.10.18 (Αριθµ. Πρωτ. ∆.Τ.Υ. 

4228/29.10.18) του Τµήµατος Μελετών- Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών, της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  Πολεοδοµίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης. 
∆ΕΝ εκφράστηκαν στην υπηρεσία εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόµενων πολιτών ή άλλων φορέων. 

Ηµεροµηνία λήξης της  προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους 
ορίστηκε η 07-11-2018. 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3 ν 

 

 

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. Χριστόπουλος Μιχάλης 
3. Παγώνης Ιωάννης 
4. Κελεσίδου Χρηστίνα 

5. Καζαντζίδης Παντελεήµων 

6. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

7. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
8. Αβραµίδης Γαβριήλ 

9. Μήττας Χρήστος 
 

 

Χ 
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