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:Πλατεία Ελευθερίας
:712 01
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ΚΟΙΝ.:- Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού ΠΚ
- Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΚ
- Δήμο Μαλεβιζίου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 57/2021 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος
και Χωροταξίας.
Σας διαβιβάζουμε για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
57/2021 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (πρακτικό Νο
11/08-10-2021)

που

αφορά

στην

Έκφραση

άποψης

επί

της

Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Περιβαλλοντική αδειοδότηση του
έργου με τίτλο «Πράσινο Σημείο» (ΠΣ), Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης
και

Διαλογής

Απορριμμάτων

στην
(ΣΜΑ)

Πηγή
στην

(ΚΑΕΔΙΣΠ)
θέση

και

Σταθμός

Αλμυρός

ΤΚ

Μεταφόρτωσης

Σκαφιδαρά

Δήμου

Μαλεβιζίου, με φορέα έργου τον Δήμο Μαλεβιζίου.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Βαρδιάμπαση Νίκη

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 11/08-10-2021
Αριθμός Απόφασης 57/2021
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30,
συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας, στην αίθουσα 409 της Δ/νσης Περιβάλλοντος, στο κτίριο της οδού
Μάρκου Μουσούρου 15 Ηράκλειο, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-052020 και την αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.57069/2021 - ΦΕΚ 4337/Β/18-9-2021 «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 06:00», ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 276148/20-09-2021
πρόσκληση σε 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:
1 Ξυλούρης Νικόλαος
2 Χανιωτάκη – Μυλωνάκη
Μαρία
3 Ζάχαρης Ευάγγελος
4 Σκουλάς Νικόλαος
5 Δοξαστάκης Ζαχαρίας
6 Δανδουλάκης
Κωνσταντίνος
7 Κονταξάκης Γεώργιος
8 Μανούσακας Ιωάννης
(Βλαντάς)
9 Τζεδάκης Σταύρος
10 Κώτσογλου Κυριάκος
11 Δασκαλάκη Καλλιόπη
12 Μαρινάκης Αλέξανδρος
13 Μαλανδράκη –
Κρασουδάκη Σοφία
14 Μερωνιανάκης Γιώργος

Αντιπεριφερειάρχης
Περιβάλλοντος ΠΚ
Περιφερειακός
Σύμβουλος
»
»
»
»
»
»
»
»

Πρόεδρος της Επιτροπής
Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής
τακτικό μέλος
»
»
»
»
»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»
»

»
»
»

»

»

ως τακτικό μέλος
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

Αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ.
Γύπαρης Κωνσταντίνος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Χνάρης Εμμανουήλ και
Συντυχάκης Εμμανουήλ.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Βεγλιρής Εμμανουήλ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων,
Μεραμβελιωτάκης
Ιωάννης
Υπάλληλος
Τμήματος
Περιβάλλοντος
και
Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων, Καγιαμπάκη Άννα προϊστάμενος του Τμήματος
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Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.
Αβραμάκη Χρυσούλα υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος
Αντιπερειφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Γεωργιλάκης Γεώργιος Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Καντάνου Σελίνου, Κορρέ Αικατερίνη εκπρόσωπος του
Συντονιστικού Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ και Καλτσής Απόστολος εκπρόσωπος
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και για την τήρηση των πρακτικών οι:
Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα και Νικάκη
Δέσποινα υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο: Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο «Πράσινο Σημείο»
(ΠΣ), Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή
(ΚΑΕΔΙΣΠ) και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην θέση
Αλμυρός ΤΚ Σκαφιδαρά Δήμου Μαλεβιζίου, με φορέα έργου τον Δήμο
Μαλεβιζίου.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1650/1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
β) Του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
γ) Του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
δ) Του Ν. 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»,
ε) της αριθμ. 1649/45-15-1-2014 ΚΥΑ, η οποία αφορά στην «εξειδίκευση των
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής
του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012
(ΦΕΚ Α΄ 21),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ
242/27-12-2010, τεύχος Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ.
1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης
3. Τη με αριθμ. 90/2019 σε ορθή επανάληψη Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
(πρακτικό 11/25-09-2019) με την οποία έγινε η εκλογή μελών της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, για το πρώτο ήμισυ της θητείας
των Περιφερειακών Αρχών έως και 07/11/2021.
4. Το αριθμ. 3955/29-10-2019 ΦΕΚ, Τεύχος Β΄ στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ.
90/2019 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
5. Την αριθμ. 280619/05-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που
αφορά στον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.
6. Την αριθμ. 304434/30-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ
1098/31-12-2020), που αφορά στην παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών.
7. Τη με αριθμ. πρωτ.: 160372/02-06-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που
ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΠΚ τον κ. Ξυλούρη
Νικόλαο.
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8. Το με αρ. πρωτ. 1416/17-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο μας διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η
Μ.Π.Ε. για το αναφερόμενο έργο.
9. Τη με αριθμ. πρωτ.: 192348/01-07-2021 ανακοίνωση του Περιφερειακού
Συμβουλίου στον τοπικό τύπο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι φορείς και οι
πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για την αναφερόμενη Μ.Π.Ε.
10. Το με αρ. πρωτ. 194250/02-07-2021 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών
Οργάνων Π.Κ. προς το Δήμο Μαλεβιζίου με θέμα: Διαβίβαση ΜΠΕ στο Δήμο σας
που αφορά το έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο
«Πράσινο Σημείο» (ΠΣ), Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής
στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
στην θέση Αλμυρός ΤΚ Σκαφιδαρά Δήμου Μαλεβιζίου, με φορέα έργου τον
Δήμο Μαλεβιζίου», για έκφραση γνώμης από τα οικεία συλλογικά όργανα.
11. Την με αρ. 60/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου, που
αφορά το έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο «Πράσινο
Σημείο» (ΠΣ), Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή
(ΚΑΕΔΙΣΠ) και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην θέση
Αλμυρός ΤΚ Σκαφιδαρά Δήμου Μαλεβιζίου, με φορέα έργου τον Δήμο
Μαλεβιζίου».
12. Το με αριθμ. πρωτ. 282452/24-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ - Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα
παρακάτω:
1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Απόψεις της υπηρεσίας μας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
‘’Πράσινο Σημείο (ΠΣ), Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης & Διαλογής στην Πηγή
(ΚΑΕΔΙΣΠ) & Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)’’ στην θέση Αλμυρός Τ.Κ.
Σκαφιδαρά Δήμου Μαλεβιζίου ΠΕ Ηρακλείου»
2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1 Νόμος 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α΄/7-6-2010),
όπως
έχει Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα
τροποποιηθεί και ισχύει.
Καλλικράτης».
2 Υπ’ αριθμ. 1218/2021 (ΦΕΚ 762 «Έγκριση
τροποποίησης
του
Οργανισμού
Β΄/26-2-2021) Απόφαση
της Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
Συντονίστριας
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Κρήτης
3 ΚΥΑ
37111/2021/26-09-2003 «Περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και
(ΦΕΚ 1391/Β΄/29-09-03)
συμμετοχής κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης
Περιβαλλοντικών
Όρων
των
έργων
και
δραστηριοτήτων…».
4 Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209 «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση
έργων
και
Α΄/2011),
όπως
έχει δραστηριοτήτων,
ρύθμιση
αυθαιρέτων
σε
τροποποιηθεί και ισχύει.
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος».
5 Υ.Α.ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α.
2471 Β΄/2016)
1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1
4
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παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ
209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί».
6ΤονΝ. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α/23- «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/
7-2021)
851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί
αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί
συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών,
πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα
και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και
συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
7
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10

11

12
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ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/10 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
(ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010)
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος
–
Α΄/2012)
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
ΚΥΑ 18485/2017
Καθορισμός
των
κατηγοριών
και
των
(ΦΕΚ 1412 Β’/2017)
προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των
Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής
στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης
(ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ),
σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως
ισχύει.
ΚΥΑ 11936/2019
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για
(ΦΕΚ 436 Β’/2019)
την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και
δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών
Υποδομών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992 Τροποποίηση των άρθρων 3,4 και 15 και του
(ΦΕΚ 2316 /Β/2020
Πίνακα χωροθέτησης του Παραρτήματος της
υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/2019 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για
την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και
δραστηριοτήτων ‘’Συστημάτων Περιβαλλοντικών
Υποδομών’’» (Β 436).
Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
92/Α/2020), όπως έχει
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
τροποποιηθεί και ισχύει.
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις».
ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/
Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
Β/2006).
επικίν− δυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα
επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
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19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων» (Β΄604).
3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το γήπεδο εγκατάστασης του ‘’Πράσινου Σημείου (ΠΣ), Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης
και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)’’
έχει εμβαδό περίπου 5.589,64 m2 και βρίσκεται στην θέση «Αλμυρός», Τ.Κ. Σκαφιδαρά του
Δήμου Μαλεβιζίου. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε ξεχωριστό και διαχωρισμένο τμήμα εντός του
γηπέδου έκτασης περίπου 3.850,39 m 2 για τον ΣΜΑ και έκτασης περίπου 1.739,25 m2 για το
Πράσινο Σημείο και το ΚΑΕΔΙΣΠ.
Το γήπεδο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 και δεν
εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Επίσης, βρίσκεται εκτός των ορίων του
Καταφυγίου Άγριας Ζωής Αλμυρού – Κέρης. Δεν βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού
χώρου, αλλά σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς στην εν λόγω περιοχή έχουν
εντοπισθεί στο παρελθόν πιθοταφές και θαλαμοειδείς τάφοι των μινωικών χρόνων.
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) αποτελεί εγκατάσταση ή χώρο υποδοχής
απορριμμάτων, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα.
Όσον αφορά στις κατηγορίες αποβλήτων – υλικών, στο Σταθμό Μεταφόρτωσης γίνονται δεκτά
μόνο μη επικίνδυνα Αστικά Στερεά Απόβλητα, δηλαδή απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως
δημοτικά και παρεμφερή.
Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη
κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι
δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα,
πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως
ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη
συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.
Το ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή) είναι χώρος για
τον οποίο ισχύουν τα αναφερόμενα για το Πράσινο Σημείο, σε συνδυασμό με εκπαίδευση για
τη Διαλογή στην Πηγή και για πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.
Η διαμόρφωση του χώρου του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα γίνει σε δύο
επίπεδα: Στο ανώτερο επίπεδο θα γίνεται η κίνηση των απορριμματοφόρων και στο κατώτερο
θα σταθμεύουν οι συρμοί μεταφόρτωσης. Ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί το Πράσινο Σημείο
και το ΚΑΕΔΙΣΠ θα διαμορφωθεί σε ένα επίπεδο.
Η εγκατάσταση θα υδροδοτηθεί από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Το νερό θα καλύπτει τις
ανάγκες ύδρευσης, πλύσης του χώρου και το δίκτυο πυρόσβεσης. Θα κατασκευαστούν επίσης
εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
Φάση Κατασκευής
Στερεά Απόβλητα (απόβλητα εκσκαφών, αστικά απορρίμματα εργαζομένων, υφάσματα).
Υγρά απόβλητα (Λύματα προσωπικού, ορυκτέλαια μηχανημάτων).
Αέρια απόβλητα (κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων, κατασκευή εργασιών).
Φάση Λειτουργίας
Στερεά απόβλητα (αστικού τύπου από τους επισκέπτες και το προσωπικό).
Υγρά απόβλητα (αστικού τύπου καθημερινών δραστηριοτήτων προσωπικού - επισκεπτών,
πλύσεις δαπέδων).
Τα συνολικά υγρά απόβλητα της εγκατάστασης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα
συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή, κυλινδρικής διατομής, ενώ τα συνολικά υγρά απόβλητα της
εγκατάστασης του Πράσινου Σημείου και ΚΑΕΔΙΣΠ θα συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή,
ορθογωνικής διατομής.
Αέρια απόβλητα (κίνηση οχημάτων χρηστών, οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων, λειτουργία
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μηχανημάτων).
Οι δεξαμενές θα διαθέτουν φρεάτιο επισκέψεως και διάταξη αερισμού. Τα παραγόμενα
λύματα της εγκατάστασης και από τις δύο δραστηριότητες θα μεταφέρονται με
βυτιοφόρα για επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Ηρακλείου.
4. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΝΑΙ
√
ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΧΙ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω
(σημείο 2 του παρόντος), και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το
έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του
υποβληθέντος φακέλου της Μελέτης Περιβάλλοντος έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
- Την με αρ. πρωτ. 235992/28-11-2016 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
του έργου ‘’Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή Σκαφιδαράς Δήμου
Μαλεβιζίου’’ της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.
- Την με αρ. πρωτ. 7707/19-8-2016 Πράξη Χαρακτηρισμού της έκτασης ως «μη δασική» από
τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου.
- Την με αρ. πρωτ. 49596/29-7-2020 θετική χρήση γης για Μεγάλο Πράσινο Σημείο από τη
Δ/νση Πολεοδομίας.
- Την υπ’ αρ. 62/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με το οποίο εγκρίθηκε
η ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων της
Περιφέρειας, στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ),
στον οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση Μεγάλου Πράσινου Σημείου στο Δήμο Μαλεβιζίου.
- Την με αρ. 60/9-4-21 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου με θέμα:
‘’Αποδοχή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ‘’Πράσινο Σημείο Δ. Μαλεβιζίου’’
(αρ. πρωτ. 213111/19-7-2021).
- Το γεγονός ότι τα Πράσινα σημεία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στο
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) μέσω των δραστηριοτήτων προετοιμασίας
ανακυκλώσιμων υλικών προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και ότι
μειώνονται οι όγκοι απορριμμάτων που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ.
- Ότι η εγκατάσταση χωροθετείται εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000
και εκτός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Αλμυρού – Κέρης, και χωρίς να υπάρχουν οικίες ή
άλλες ευαίσθητες ανθρώπινες χρήσεις πλησίον της θέσης εγκατάστασης.
Πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων πρέπει να συμπληρωθεί η
ΜΠΕ της δραστηριότητας με τα ακόλουθα:
α) Να γίνει εκτίμηση των μέγιστων ποσοτήτων ανά κατηγορία αποβλήτου, που μπορούν να
συγκεντρωθούν και να αποθηκευτούν προσωρινά στο συγκεκριμένο Πράσινο Σημείο.
β) Να εξεταστεί εάν απαιτείται βελτίωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου της
οδού πρόσβασης στην εγκατάσταση, καθώς η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση της κυκλοφορίας οχημάτων.
Για την εν λόγω δραστηριότητα προτείνουμε ότι στην ΑΕΠΟ θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα
ακόλουθα:
1. Στο σχεδιασμό του έργου να εξεταστεί και να προβλεφθεί η δυνατότητα μετεξέλιξης του
Πράσινου Σημείου σε Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ), δηλαδή σε
κέντρο για την ανταλλαγή, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση υλικών και την εκπαίδευση
στην επισκευή, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο
Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία (Μάρτιος 2021), το οποίο αφού
ολοκληρώθηκε η διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προχωράει για
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έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, να συνταχθεί γεωλογική έκθεση για να εξεταστεί
η ευστάθεια του εδάφους, ούτως ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καθιζήσεων κατά την
λειτουργία της δραστηριότητας.
3. Να οριστεί από το φορέα της εγκατάστασης, περιβαλλοντικός υπεύθυνος, τα στοιχεία του
οποίου θα κοινοποιηθούν στην Περιβαλλοντικά Αδειοδοτούσα Αρχή και στην Υπηρεσία μας.
4. Ο χώρος της εγκατάστασης να διαστρωθεί με αδιαπέρατο υλικό και να δημιουργηθεί δίκτυο
συλλογής όμβριων υδάτων με κατάλληλες κλίσεις και σχάρες. Τα όμβρια ύδατα, πριν την
διάθεσή τους σε φυσικό αποδέκτη να οδηγούνται σε κατάλληλο σύστημα κατακράτησης λιπών
– ελαίων και στερεών απορριμμάτων από τυχόν διαρροές ή διαφυγή από τα σημεία
συγκέντρωσης των αποβλήτων.
5. Ο φορέας της δραστηριότητας να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα πυρασφάλειας, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά και απόβλητα που παραλαμβάνονται να συγκεντρώνονται
αποκλειστικά εντός των καθορισμένων θέσεων ανά είδος αποβλήτου. Να πραγματοποιείται
έλεγχος εντός και εκτός των εγκαταστάσεων, ώστε να συλλέγονται απορρίμματα που τυχόν
παρασύρθηκαν εξαιτίας των επικρατουσών μετεωρολογικών συνθηκών (από τον άνεμο, τη
βροχή).
7. Σε περίπτωση που εντοπιστούν επικίνδυνα απόβλητα μεταξύ των ποσοτήτων που έχουν
παραδοθεί, να υπάρχει μέριμνα για χωριστή προσωρινή απόθεσή τους, ώστε να μην
αναμιγνύονται με τα υπόλοιπα απόβλητα, και να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διάθεσή τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων.
8. Να γίνεται καθημερινή καταγραφή των ποσοτήτων των διαχειριζόμενων αποβλήτων. Το
μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, ο φορέας του έργου να καταχωρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα ζητούμενα στοιχεία για τα
απόβλητα που διαχειρίστηκε στη συγκεκριμένη εγκατάσταση κατά το προηγούμενο έτος.
10. Να γίνει περιμετρική δεντροφύτευση, καθώς και εσωτερική, όπου απαιτείται, αποκλειστικά
με είδη της τοπικής χλωρίδας, ώστε να επιτευχθεί οπτική απομόνωση, σκίαση, δροσισμός.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή
ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ –
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 5 ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή
ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
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13. Την εισήγηση της κας Καγιαμπάκη ΄Αννας Προϊσταμένης Τμήματος
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
14. Την εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ.
Ξυλούρη Νικολάου, με την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: εισηγούμαι στην
επιτροπή να γνωμοδοτήσει Θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του
έργου με τίτλο «Πράσινο Σημείο» (ΠΣ), Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης
και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και Σταθμός Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην θέση Αλμυρός ΤΚ Σκαφιδαρά Δήμου Μαλεβιζίου,
με φορέα έργου τον Δήμο Μαλεβιζίου», με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ.: 282452/24-09-2021 έγγραφο της Τμήματος
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
15. Τις απόψεις των μελών της Επιτροπής.
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Γνωμοδοτεί Θετικά για τους Περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του έργου με
τίτλο: «Πράσινο Σημείο» (ΠΣ), Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και
Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΣΜΑ) στην θέση Αλμυρός ΤΚ Σκαφιδαρά Δήμου Μαλεβιζίου, με φορέα έργου
τον Δήμο Μαλεβιζίου», με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
με αριθμ. πρωτ.: 282452/24-09-2021 έγγραφο της Τμήματος Περιβάλλοντος της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση ψήφισε κατά ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μαρινάκης
Αλέξανδρος, για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο 08-10-2021
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Τα Μέλη

Νίκος Ξυλούρης
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ
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