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ΠΡΟΣ :
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Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού
Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΜΑ 10ο
Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας
διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε την επωνυµία ‘’ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’’, υφιστάµενη
µονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που βρίσκεται στα αγροτεµάχια 255 & 256 της Ν. Ευκαρπίας, 7ο
χλµ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, ∆. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση
για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας διαχείρισης στερεών
αποβλήτων µε την επωνυµία ‘’ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα διαχείρισης
στερεών αποβλήτων που βρίσκεται στα αγροτεµάχια 255 & 256 της Ν. Ευκαρπίας, 7ο χλµ. Θεσσαλονίκης –
Λαγκαδά, ∆. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 853/0606-2019 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.: 528371
(12385)/2018/31-05-2019 εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών
http://www.pkm.gov.gr
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Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι
πρόκειται για υφιστάµενη δραστηριότητα και ότι η προς έγκριση Μ.Π.Ε. συντάχθηκε λόγω µηχανολογικής
επέκτασης και δραστηριότητας (προσθήκη κωδικών ΕΚΑ). 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. Επίσης διευκρίνισε ότι η εισήγηση για την έκδοση
της σχετικής γνωµοδότησης συντάχθηκε από το Τµήµα Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας,
Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων κατόπιν αιτήµατος της επιχείρησης πριν από την αλλαγή της νοµοθεσίας
και ότι στο µέλλον αρµόδια υπηρεσία για την αδειοδότηση της δραστηριότητας θα είναι το Τµήµα
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας.
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

1.

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.: 528371 (12385)/2018/31-052019 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. 853/06-06-2019 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:
Γνωµοδ οτεί 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 διαχείρισης
στερεών αποβλήτων µε την επωνυµία ‘’ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων που βρίσκεται στα αγροτεµάχια 255 & 256 της Ν. Ευκαρπίας, 7ο χλµ.
Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, ∆. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί.

Περιγραφή της δραστηριότητας
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Για την µονάδα του θέµατος έχουν εκδοθεί:
• Ανανέωση – Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθµ. πρωτ. 15/8321/23.07.10 από το
Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών, της ∆/νσης Ανάπτυξης της
Γενικής ∆/νσης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, στη µονάδα διαχείρισης µη επικινδύνων
στερεών αποβλήτων µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
• Άδεια λειτουργίας µε την µορφή υπεύθυνης δήλωσης αρ. πρωτ. Φ14.2.27141/471582/11905/2015/20-112015, στη µονάδα διαχείρισης µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ
ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
• Βεβαίωση χρήσης Γης µε αρ. πρωτ. 6777/20.02.18 από το τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆/νσης
Πολεοδοµίας ∆ήµου Παύλου Μελά.
Πρόκειται για υφιστάµενη αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, µε δυναµικότητα
220tn/day.
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται λόγω µεταβολών της υφιστάµενης λειτουργίας της µονάδας σε
σχέση µε τη λειτουργία που είχε περιγραφεί στην προηγούµενη ΑΕΠΟ και πιο συγκεκριµένα λόγω
µηχανολογικής επέκτασης και δραστηριότητας (προσθήκη κωδικών ΕΚΑ).
Η επιχείρηση κατηγοριοποιεί αρχικά τα εισερχόµενα απόβλητα ως προς το είδος και τη δυνατότητα
αξιοποίησης τους ως προϊόντα ή µη, και στη συνέχεια κατηγοριοποιεί τα απόβλητα ως προς και τις εργασίες
διαχείρισης που θα πραγµατοποιηθούν (εργασίες διαλογής*, εργασίες αποθήκευσης).
Οι κύριοι τύποι µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: γεφυροπλάστιγγα, ζυγοπλάστιγγα,
γερανογέφυρα
µε
αρπάγη,
ταινιόδροµος,
τεµαχιστές,
µύλος
(σπαστήρας),
πρέσες
(συµπίεσης/δεµατοποίησης).*Συµπεριλαµβάνονται εργασίες όπως: τεµαχισµός, θρυµµατοποίηση, συµπίεση/
δεµατοποίηση)
Φάση λειτουργίας (διαδικασίες παραγωγής):
Ζύγιση  προσωρινή αποθήκευση  µηχανική διαλογή, χειροδιαλογή  αξιοποιήσιµα στερεά µη επικίνδυνα
απόβλητα για διάθεση ως προϊόντα  τεµαχισµός, θρυµµατοποίηση, επισκευή (ανάλογα µε το είδος του
υλικού)  διάθεση
Ζύγιση  προσωρινή αποθήκευση  µηχανική διαλογή, χειροδιαλογή  µη αξιοποιήσιµα στερεά µη
επικίνδυνα απόβλητα για διάθεση ως απόβλητα  τεµαχισµός, θρυµµατοποίηση, συµπίεση/δεµατοποίηση
(ανάλογα µε το είδος του υλικού)  διάθεση
(ως µη αξιοποιήσιµα απόβλητα λογίζονται και προϊόντα/υλικά τα οποία η επιχείρηση παραλαµβάνει µε σκοπό
την καταστροφή τους πριν τη διάθεση)
Ζύγιση αποθήκευση προς διάθεση στερεών αποβλήτων (συµπληρωµατικά µπορεί να εκτελούνται εργασίες,
όπως δεµατοποίηση/συµπίεση ή/και διαλογή στην περίπτωση αστοχιών µε χρήση ή µη ταινιοδρόµου)
Χρησιµοποιούµενες πρώτες και δευτερεύουσες ύλες:
Στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα: χαρτί/χαρτόνι, µέταλλα, υφάσµατα/υφαντουργικές ύλες, ξύλο, γυαλί,
πλαστικό, συσκευασίες (µεταλλικές, ξύλινες, χάρτινες, γυάλινες, υφασµάτινες, πλαστικές), AEKK, ΑΗΗΕ,
ελαστικά, φυτικά απόβλητα.
Παραγόµενα προϊόντα:
Αξιοποιήσιµα ως προϊόντα και µη, στερεά απόβλητα. ∆υναµικότητα 220 t/ηµέρα.
Αποθηκευτική ικανότητα:
Η αποθήκευση των διαχειριζόµενων αποβλήτων πραγµατοποιείται στον στεγασµένο (κτίρια – χώροι
αποθήκευσης) και στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης.
Εµβαδό στεγασµένου αποθηκευτικού χώρου: 1144,2 τ.µ.
Εµβαδό ενδεικτικού υπαίθριου αποθηκευτικού χώρου: ~3000 τ.µ.
Συνολική κινητήρια ισχύς των µηχανηµάτων, που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, και
πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: 98,64 kW
Συνολική θερµική ισχύς των µηχανηµάτων, που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, και
πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: Ø kW
http://www.pkm.gov.gr
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Συνολική ισχύς των µηχανηµάτων, που δε σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται
να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: 73,00 kW (αντλητικό συγκρότηµα πυρόσβεσης)
Απασχολούµενο προσωπικό:
Τεχνικό προσωπικό

-

∆ιοικητικό προσωπικό

-

Εργατοτεχνικό προσωπικό

2

Σύνολο

2

ΕΙ∆ΟΣ
Α/Α
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1 ΚΑΘΕΤΗ ΠΡΕΣΑ
2 ΜΥΛΟΣ (ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
3 ΠΡΕΣΑ
ΤΑΙΝΙΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ (80
4 τόνων)
ΖΥΓΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ
5 (5 τόνων)
ΦΟΡΗΤΗ
6 ΠΡΙΟΝΟΚΟΡ∆ΕΛΑ
7 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ
8 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ
9 ΚΟΧΛΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικός µηχανολογικός εξοπλισµός
Συνολική
Κινητήρια
Κινητήρια
Ισχύς
Ισχύς/Τεµ.
Ποσότητ
(kW)
α (ΤΕΜ)
(kW)
1
4,00
4,00
1
22,00
22,00

Θερµική
Ισχύς/Τεµ.
(kW)
-

Συνολική
Θερµική
Ισχύς (kW)
-

1

52,00
5,00

52,00
5,00

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1
2
1

3,00
0,77
7,00

3,00
1,54
7,00

-

-

1
10

4,10
-

4,10
98,64

-

-

Κατανάλωση νερού (κ. µ.): 200 κ.µ./έτος (Α.Π. άδειας χρήσης νερού: 60344/19-10-2015, ισχύει έως
31/12/2022). Η θέση της υφιστάµενης γεώτρησης επισηµαίνεται στο επισυναπτόµενο σχεδιάγραµµα. Η
υφιστάµενη γεώτρηση χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση του Μ.Υ.Π.∆. και την κάλυψη των υδρευτικών
αναγκών του προσωπικού της επιχείρησης.
Κατανάλωση ενέργειας (kWh): ~50.000/έτος
Χρήση υγρών καυσίµων : ΟΧΙ
Χρήση φυσικού αερίου : ΟΧΙ
Χρήση υγραερίου : ΟΧΙ
Ατµολέβητες ή ατµογεννήτριες : ΟΧΙ
Πυροπροστασία: Κατηγορία επικινδυνότητας σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α Φ.15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ
90/Β/30-1-2006): Κατηγορία Αβ, Κ.Α. 39. Η επιχείρηση διαθέτει εγκατεστηµένο Μόνιµο Υδροδοτικό
Πυροσβεστικό ∆ίκτυο κατηγορίας ΙΙΙ, αποτελούµενο από εννέα πυροσβεστικές φωλιές και αντλητικό
συγκρότηµα πυρόσβεσης συνολικής ισχύος 73kW. Αρ. Πιστ. Πυροπροστασίας: 6772/Φ.701.4, ηµερ.:
30/06/2015, ισχύει έως: 30/06/2023
∆εξαµενές νερού: Στη µονάδα είναι εγκατεστηµένη υπόγεια δεξαµενή νερού όγκου 57m3 που
χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του Μ.Υ.Π.∆.
Οι πίνακες που περιλαµβάνονται στον φάκελο της Μ.Π.Ε. παρουσιάζουν τους κωδικούς ΕΚΑ που
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διαχειρίζεται η επιχείρηση:
[Χ]: Υφιστάµενοι κωδικοί ΕΚΑ
Τρόπος αποθήκευσης:
• ∆Ε: δεµατοποιηµένα/συµπιεσµένα επί του εδάφους
•

ΧΕ: χύδην επί του εδάφους

•

ΑΚ: containers ανοιχτού και κλειστού τύπου

•

ΠΚ: press-containers

•

ΜΜ: big-bags

Φυσική κατάσταση αποβλήτων: Στερεή
Προέλευση αποβλήτων: Βιοµηχανίες-Βιοτεχνίες, Επαγγελµατικά Εργαστήρια, Άλλες επιχειρήσεις (πχ.
εµπορικές, τουριστικές κλπ.), Ιδιώτες, ∆ηµόσιοι φορείς
Αέρια απόβλητα:
∆εν υπάρχουν αέρια απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Τα µηχανήµατα στα οποία
υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας σκόνης, διαθέτουν εξοπλισµό κατακράτησης σκόνης µε σακόφιλτρα, έτσι
ώστε η συγκέντρωση της να είναι µικρότερη από 100 mg/m3 (Π.∆. 1180/81 ΦΕΚ 293 Α/6-10-81).
Αέρια απόβλητα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης δύναται να παραχθούν στις εξής περιπτώσεις:
Με την εισροή αποβλήτων στην επιχείρηση µέσω φορτηγών οχηµάτων που έχουν φορτώσει τα
απόβλητα είτε σε µέσα αποθήκευσης, είτε χύδην. Η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων
πραγµατοποιείται είτε µε οχήµατα της ίδιας της επιχείρησης (καθώς διαθέτει την κατάλληλη
άδεια), είτε µε οχήµατα άλλων επιχειρήσεων που διαθέτουν αντίστοιχες άδειες.
Κατά την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και ειδικότερα όταν εκπονούνται εργασίες R12.
Κατά την αποθήκευση των αποβλήτων µετά τις εργασίες R12.
Σηµειώνεται ότι:
Η επιχείρηση διαθέτει τις κατάλληλες άδειες για τη συλλογή και µεταφορά αποβλήτων, οπότε για
τα απόβλητα που δύνανται να προκαλέσουν την εµφάνιση σκόνης κατά τη µεταφορά τους
λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εµφάνισης σκόνης.
Τα απόβλητα τα οποία λόγω της τελικής τους µορφής, µετά τις εργασίες R12 τις οποίες θα έχουν
υποστεί ενέχουν κίνδυνο διασποράς, θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα µέσα αποθήκευσης
(containers ανοιχτού και κλειστού τύπου, press-containers, big-bags) αναλόγως του είδους του
αποβλήτου.
Εποµένως, οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα χαρακτηρίζονται αρνητικές (υπάρχουν εκποµπές αερίων
ρύπων και σωµατιδίων), ασθενείς σε ένταση (µικρότερες των οριακών τιµών), άµεσες, µακροχρόνιες, πιθανές
(για όσο διάστηµα λειτουργεί η µονάδα), αντιµετωπίσιµες (µε τον κατάλληλο εξοπλισµό), αναστρέψιµες
(µικρή ποσότητα, εντός των επιτρεπόµενων τιµών) και τοπικές σε έκταση.
Υγρά απόβλητα:
∆εν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία παρά µόνο από τους χώρους υγιεινής. Τα
απόβλητα αυτά οδηγούνται σε απορροφητική δεξαµενή. Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης εκτελούνται
πάνω σε στεγανές επιφάνειες και τακτικά καθαριζόµενους χώρους. Η λειτουργία του υπό µελέτη έργου δε θα
επηρεάσει µε οποιονδήποτε τρόπο την ποιότητα ή ποσότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της
ευρύτερης περιοχής.
Στερεά απόβλητα:
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης (υποπροϊόντα
εργασιών διαχείρισης) και τα αστικά απόβλητα του προσωπικού, τα οποία δεν µπορούν να διαχειριστούν
µέσω των διεργασιών της επιχείρησης προωθούνται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες µονάδες. Η ποσότητα των
στερεών αποβλήτων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα απόβλητα
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κατά την παραλαβή τους, η οποία αφορά κυρίως την καθαρότητα τους, µε την οποία και συνδέεται η
δυνατότητα επεξεργασίας τους ή µη (απευθείας προώθηση σε ΧΥΤΑ).
Στον φάκελο της Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας περιλαµβάνεται αναλυτικός πίνακας µε τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Τα µέτρα προστασίας περιβάλλοντος που έχουν ενσωµατωθεί στον σχεδιασµό του έργου είναι:
Τα απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία της µονάδας διαχειρίζονται κατάλληλα σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία για να αποφεύγεται ρύπανση ή υποβάθµιση των εδαφών και των υδάτων
Τακτικός έλεγχος και συντήρηση των µηχανηµάτων
Χρήση εξοπλισµού κατακράτησης σκόνης στα µηχανήµατα που απαιτείται
Μετρήσεις εκποµπής σκόνης στα µηχανήµατα που ενδέχεται να υπάρχει
Μετρήσεις προσδιορισµού στάθµης ηχητικής ισχύος στον περιβάλλοντα χώρο της µονάδας
Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του πυροσβεστικού δικτύου για τυχόν διαρροές
Τα λύµατα του προσωπικού διατίθενται σε σύστηµα σηπτικού απορροφητικού βόθρου
Η αποθήκευση πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην υπάρχει περίπτωση ανάµιξης
διαφορετικών ειδών αποβλήτων, καθώς και να µην είναι δυνατή η διασπορά τους σε µη
εγκεκριµένους χώρους
Η εγκατάσταση διαθέτει περίφραξη (τσιµεντένιος-µεταλλικός συµπαγής φράχτης) συνολικού ύψους
4,50 µέτρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µη διασπορά-πτώση των αποβλήτων εκτός της
εγκατάστασης και η οπτική και ηχητική αποµόνωση
Περιµετρικά του χώρου της εγκατάστασης θα πραγµατοποιηθούν φυτεύσεις προσαρµοσµένες στις
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής, οι οποίες δεν θα απαιτούν σηµαντικές ποσότητες νερού, και
σε συνδυασµό µε την περίφραξη θα συµβάλλουν στην οπτική και ηχητική αποµόνωση της
εγκατάστασης
Η στάθµη θορύβου της δραστηριότητας θα είναι µικρότερη από εκείνη που προβλέπει το Π∆ 1180/81. Παρ’
όλα αυτά θα τηρηθούν οι απαραίτητες ενέργειες της προληπτικής συντήρησης των µηχανηµάτων και του
περιοδικού ελέγχου τους καθώς και η έδραση των µηχανών, εργαλείων και συσκευών του εργοστασίου σε
ειδικές ηχοµονωτικές - αντικραδασµικές βάσεις, µε στόχο τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65dB.
Εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δεν υφίστανται παρά µόνο σηµειακά, όπου υπάρχει
εγκαταστηµένο δίκτυο της ∆.Ε.Η και δίκτυο τηλεπικοινωνιών.
Η µονάδα είναι υφιστάµενη και δεν αναµένεται να δηµιουργηθούν έκτακτες συνθήκες και επικίνδυνες
καταστάσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η αρµόδια 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. Σηµειώνεται δε, ότι η παρούσα γνωµοδότηση λαµβάνει χώρα από το Τµήµα
Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων καθώς ο φορέας αιτήθηκε
για ανανέωση των περιβαλλοντικών του όρων προγενέστερα της αλλαγής της νοµοθεσίας. Μελλοντικά, η
αρµόδια υπηρεσία για αδειοδότηση του εν λόγω φορέα θα είναι το Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας
σύµφωνα µε την ΚΥΑ Αριθµ. ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436Β/14.02.19) περί καθορισµού της
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων
«Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά επί της ΜΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος ∆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 05.12.2018.
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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

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 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

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ
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