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ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ.
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

60/2021

απόφασης

της

Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
60/2021 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (πρακτικό
Νο 11/08-10-2021) που αφορά στην Έκφραση άποψης επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.
2752/14-8-2019 ΑΕΠΟ της «Υφιστάμενης Βιοτεχνίας Ασφαλτομίγματος
ιδιοκτησίας «ΕΜΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ» με την προσθήκη νέας
μονάδας θραύσης αποβλήτων ΑΕΚΚ και νέας γραμμής παραγωγής
ασφαλτομίγματος, στη θέση Λατζιμάς ΔΕ Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνου ΠΕ
Ρεθύμνου (ΠΕΤ έργου: 2010392021).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Βαρδιάμπαση Νίκη

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- 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 60/2021
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.: 276148/20-092021 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 Α5ο: Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου: Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2752/14-8-2019
ΑΕΠΟ της «Υφιστάμενης Βιοτεχνίας Ασφαλτομίγματος ιδιοκτησίας «ΕΜΜ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ» με την προσθήκη νέας μονάδας θραύσης
αποβλήτων ΑΕΚΚ και νέας γραμμής παραγωγής ασφαλτομίγματος, στη
θέση Λατζιμάς ΔΕ Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνου ΠΕ Ρεθύμνου (ΠΕΤ έργου:
2010392021).

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη:
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.
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
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.
Το αριθμ. 3955/29-10-2019 ΦΕΚ, Τεύχος Β΄ στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ.
90/2019 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
Την αριθμ. 280619/05-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που
αφορά στον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.
Την αριθμ. 304434/30-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ
1098/31-12-2020), που αφορά στην παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών.
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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.
8. Το με αρ. πρωτ. 2922/09-08-2021 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.: 244128/18-08-2021 ανακοίνωση του Περιφερειακού
Συμβουλίου στον τοπικό τύπο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι φορείς και οι
πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, για την αναφερόμενη Μ.Π.Ε.
10. Το με αρ. πρωτ. 259485/02-08-2021 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών
Οργάνων Π.Κ. προς το Δήμο Ρεθύμνου με θέμα: Διαβίβαση ΜΠΕ στο Δήμο σας
που
αφορά
το
έργο:
Μονάδα
Παραγωγής
Ασφαλτομίγματος
Χριστοδουλάκης ΑΕ στη θέση Λατζιμάς», για έκφραση γνώμης από τα οικεία
συλλογικά όργανα.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 271451/14-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤAΣ
➢ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ
του
έργου
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ στη
Θέση Λατζιμά Ρεθύμνου.»

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος. Η
παραγωγική διαδικασία περιγραμματικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1ο στάδιο: Είσοδος στην Εγκατάσταση
2ο στάδιο: Προσωρινή αποθήκευση Α’ υλών
3ο στάδιο: Τροφοδοσία πρώτων υλών
4ο στάδιο: Ξήρανση
5ο στάδιο: Κοσκίνιση/διαχωρισμός
6ο στάδιο: Ανάμιξη με άσφαλτο
7ο στάδιο: Διάθεση Προϊόντων στην Οδοποιία
Επιγραμματικά ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας αποτελείται από το
σύστημα τροφοδοσίας από το οποίο μέσω μεταφορικής ταινίας μεταφέρονται τα
αδρανή υλικά στο κλίβανο για τη πλήρη αποξήρανσή κατόπιν μεταφέρονται τα
στεγνά πλέον αδρανή υλικά στο σύστημα κοσκίνισης και στη συνέχεια στον
αναμικτήρα από όπου πραγματοποιείται η ανάμιξη με την κατάλληλα
ρευστοποιημένη μάζα της ασφάλτου. Η άσφαλτος πριν χρησιμοποιηθεί βρίσκεται
σε υπαίθριες κυλινδρικές δεξαμενές και μεταφέρεται απ' αυτές, αφού θερμανθεί,
με αντλία και σύστημα σωληνώσεων στον αναμικτήρα ψεκαζομενη υπό πίεση στα
περιστρεφόμενα αδρανή υλικά. Μετά τον απαραίτητο χρόνο ανάμειξης το έτοιμο
υλικό - μέσω κάδου - οδηγείται προς διάθεση στη κατανάλωση.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθούν όλες εργασίες που
περιλαμβάνουν:
- Χωματουργικά έργα – έργα πολιτικού μηχανικού (εκσκαφές, διαμορφώσεις
κλπ) για την εγκατάσταση εξοπλισμού
- Κατασκευή περίφραξης
- Τοποθέτηση δεξαμενών – σωληνώσεων
- Εγκατάσταση υποδομών και εξοπλισμού
- Συστήματα Πυρασφάλειας
- Ηλεκτρική εγκατάσταση
- Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου:
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- Παραλαβή πρώτων υλών
- Προσωρινή αποθήκευση Α’ υλών
- Τροφοδοσία πρώτων υλών
- Ξήρανση
- Κοσκίνηση
- Ανάμιξη με άσφαλτο
- Διάθεση προϊόντων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η υπό εξέταση μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη στην περιοχή "Λατζιμάς" της
κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου της Δημοτικής Ενότητας
Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης, σε απόσταση
περίπου 13 km από την πόλη του Ρεθύμνου. Το εμβαδό του γηπέδου των
εγκαταστάσεων, ανέρχεται σήμερα στα 11.559 m2. Η μονάδα γειτνιάζει με μονάδα
παραγωγής σκυροδέματος και βρίσκεται εντός εγκεκριμένης λατομικής περιοχής.
Το υπό εξέταση έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης, στην
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στο Δήμο Ρεθύμνου, όπως
διαμορφώθηκαν κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3852/2010.
✓ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α/Α ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
1 Κλιματικοί παράγοντες

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

2 Έδαφος - Γεωλογία

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

3 Τοπίο
4 Υδατικοί Πόροι

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

5 Χλωρίδα

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

6 Πανίδα

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

7
8
9
10

Προστατευόμενες περιοχές
Χρήσεις γης
Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
Πληθυσμός - Δημογραφικά

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΘΕΤΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Τεχνικές Υποδομές
• δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων
11
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
12 Πολιτιστική Κληρονομιά
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
Ακουστικό Περιβάλλον
• αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου από λειτουργία
μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας.
• έκθεση εργαζομένων σε υψηλή στάθμη θορύβου
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
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Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
• σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της
ποιότητας της ατμόσφαιρας από την λειτουργία του κινητού
14 εξοπλισμού.
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
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Εικόνα 1: Απεικόνιση της θέσης της δραστηριότητας σε σχέση με της
προστατευόμενες περιοχές (http://www.oikoskopio.gr/map)

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΑΣ
Α/Α
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)
1.
Ν.4014/2011
Περιβαλλοντική
αδειοδότηση
έργων
και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος
2.
ΚΥΑ 1958/13.1.2012
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄/2011) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3.
ΚΥΑ οικ.: 1649/45
Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων
(ΦΕΚ 45/Β’/15-1-2014)
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
ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19
παράγραφος 9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209),
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ
ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ
ΟΧΙ



4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές δηλώθηκαν πιο πάνω
(σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για
το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότηση μας επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:
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Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι:
1. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών<100
mg/Nm3 (ΠΔ 1180/81, άρθρο 2, παρ. 1,δ).
2. Για τους βιομηχανικούς λέβητες να τηρούνται οι οριακές τιμές παραμέτρων καυσαερίου
της ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β) και ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις καύσης:
i.
πετρελαίου μαζούτ
Δείκτης αιθάλης < 3 κλίμακας Bacharach, CO2 ≥10 % κ.o. ή O2 ≤ 7,5 % κ.o.
ii.
πετρελαίου diesel
3. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην ΗΠ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 4488/Β) για
το Διοξείδιο του θείου (SO2), το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2) και τα Οξείδια του Αζώτου
(ΝΟΧ), τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10/ΑΣ2,5), το μόλυβδο (PB), το Βενζόλιο και το
Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-07) για το
Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Yδράργυρο (Ηg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί
υδρογονάνθρακες.
4. Για το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος να τηρούνται οι οριακές τιμές για τη επιτρεπόμενη
συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών<100 mg/Nm3 και για την εκπομπή καπνού 1
βαθμού της κλίμακας Ringelmann, κατά μέγιστον.
5. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την
ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που
επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ).
6. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για
την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών
που τίθενται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει το όνομα αυτού
στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
7. Ο φορέας λειτουργίας της βιομηχανίας και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την
ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που
επιβάλλονται με την ΑΕΠΟ.
8. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
9. Οι πρώτες ύλες της βιομηχανίας (αδρανή υλικά) να προμηθεύονται από συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις, οι οποίες να διαθέτουν όλα τα αποδεικτικά νόμιμης λειτουργίας (έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, άδεια λειτουργίας, άδεια εξόρυξης, κλπ). Οι πρώτες ύλες να
μεταφέρονται στη βιομηχανία με φορτηγά οχήματα, καλυμμένα κατάλληλα, προς
αποφυγή τυχόν διαρροών υλικού και προκαλούμενων εκπομπών σκόνης.
10. Να τηρείται χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων εντός του γηπέδου της
βιομηχανίας.
11. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων,
όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 114218/97. Να τηρείται από την επιχείρηση σχέδιο
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.
12. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
13. Να ληφθεί μέριμνα ώστε τα όμβρια να μην μεταφέρουν στερεά απόβλητα ασφάλτου σε
γειτνιάζουσες εκτάσεις. Τα όμβρια ύδατα του γηπέδου της δραστηριότητας να διατίθενται
σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
14. Να τηρείται αρχείο των παραστατικών στοιχείων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών προς
και από τη βιομηχανία.
15. Να υπάρχουν στεγανές λεκάνες ασφαλείας ικανής χωρητικότητας για την αντιμετώπιση
τυχόν διαρροών - ατυχημάτων στις δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων.
16. Απαγορεύεται η πάσης φύσεως καύση υλικών ή αποβλήτων (ελαστικά, λάδια, κλπ).
17. Ο φορέας λειτουργίας της βιομηχανίας υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που
τίθενται με την παρούσα απόφαση και να γνωστοποιήσει το όνομα αυτού στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή.
18. Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ), στο οποίο υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες
7
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εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων κάθε τρέχοντος έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του
επόμενου έτους.
19. Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να
σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι
ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο
μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων.
Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο
αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
20. Η λειτουργία των βιομηχανικών λεβήτων να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11294/1993
(ΦΕΚ 264 Β). Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που
προβλέπεται στο άρθ. 4 της πιο πάνω απόφασης για τη διενέργεια μετρήσεων προς
παρακολούθηση της καλής λειτουργίας τους.
21. Κατά τη λειτουργία της μονάδας να μην γίνεται κανενός είδους απόρριψη υγρών ή
στερεών επεξεργασμένων ή μη αποβλήτων στο έδαφος ή σε υδάτινους αποδέκτες.
22. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του καυστήρα του
κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
23. Τα απόβλητα από τον καθαρισμό των καμινάδων να συλλέγονται σε στεγανά δοχεία και
κατόπιν να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει την
προβλεπόμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου
να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης.
24. Για την καταστολή της σκόνης να ληφθούν τα εξής μέτρα: Η εναπόθεση αδρανών υλικών
να γίνεται σε σωρούς χαμηλού ύψους. Να εγκατασταθεί και να συντηρείται, προκειμένου
να λειτουργεί αποτελεσματικά, μόνιμο σύστημα διαβροχής των σωρών αδρανών υλικών
και των οδών προσπέλασης οχημάτων. Επίσης να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα
διαβροχής με πίεση (μπεκ) σε κάθε χοάνη τροφοδοσίας αδρανών υλικών και στους
σπαστήρες. Να χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες καλυμμένες για τη μεταφορά των
αδρανών υλικών.
25. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο. Κατά την πλήρωση του βόθρου
τα λύματα να διατίθενται προς επεξεργασία στην ΕΕΛ του οικείου Δήμου μέσω
βυτιοφόρου οχήματος, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα παραστατικά παράδοσης /
παραλαβής αυτών. Σε καμία δε περίπτωση να μη διατίθενται ανεπεξέργαστα στο
περιβάλλον.
26. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του καυστήρα του
κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
27. Να ελέγχεται τακτικά η αποτελεσματική λειτουργία του σακόφιλτρου για την αποκονίωση
των κόσκινων και του κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
28. Μία (1) φορά το έτος να γίνεται μέτρηση των εκπομπών σκόνης από διαπιστευμένο
εργαστήριο στη έξοδο του σακόφιλτρου. Να τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα των
μετρήσεων.
29. Τα στερεά απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων
και να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης..
30. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στο περιβάλλον και η πάσης φύσεως
καύση υλικών (ελαστικά, λάδια, κλπ).
31. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών που
περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΗΠ
13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383 Β/28-3-06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ…» και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 791
Β/30-6-06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων…».
32. Όλα τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα
συλλογής & μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων ο οποίος να διαθέτει την προβλεπόμενη
στο άρθρο 7 της Η.Π. 13588/725/2006 ΚΥΑ άδεια για το συγκεκριμένο Κωδικό (ΕΚΑ)
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αποβλήτου. Στις συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και των συλλεκτών επικινδύνων
αποβλήτων να αναφέρονται οι κωδικοί ΕΚΑ των προς διαχείριση αποβλήτων, καθώς και
οι κωδικοί διαχείρισης (D/R) στους αποδέκτες, όπως αντίστοιχα αναφέρονται στα σχετικά
«Έντυπα Αναγνώρισης για τη Συλλογή και Μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων», το
οποίο πρέπει να συνοδεύει κάθε μεταφορά. Στην ΑΕΠΟ και την άδεια λειτουργίας του
τελικού αποδέκτη να προβλέπεται ότι αυτός δύναται να διαχειριστεί τα απόβλητα που
παραλαμβάνει.
33. Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων να είναι στεγασμένοι,
να φέρουν κατάλληλη σήμανση και να πληρούν τις προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος της
Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β).
34. Σε περίπτωση διαρροών μικρής έκτασης το υλικό να επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο
απορροφητικό μέσο (π.χ.πριονίδι, στουπιά) το οποίο πρέπει να απομακρύνεται μετά τον
εμποτισμό του και να αντικαθίσταται με νέο. Μεγάλης έκτασης διαρροές να ανακτώνται,
κατά το δυνατόν, και να επαναχρησιμοποιούνται εφόσον αυτό είναι δυνατό ή να
συλλέγονται σε δεξαμενή και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, τηρουμένων των
αναλόγων παραστατικών.
35. Τα απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να
διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ).
36. Γενικά τα μη επικίνδυνα απόβλητα της βιομηχανίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) και της Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1909/Β/22-12-2003), όπως αυτή ισχύει σήμερα.
37. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχει σε
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων
προϊόντων που προβλέπονται από το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01).
38. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικές συσκευασίες, ξύλα, κλπ. να
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες προς αξιοποίηση, σύμφωνα με
το Ν. 2939/01. Σε περίπτωση που η εταιρεία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή
βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με
τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων
που διαθέτει στην αγορά.
39. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, των μεταχειρισμένων
ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82 Α), ΠΔ 115/04 (ΦΕΚ 80 Α) και ΠΔ
109/04 (ΦΕΚ 75 Α).
40. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που προκύπτουν κατά την επισκευή – συντήρηση του
μηχανολογικού εξοπλισμού να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο συλλέκτη και μέσω
των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία με
προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α).
41. H συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων της βιομηχανίας θα πρέπει να γίνεται από
εγκεκριμένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει σχετική άδεια για το κάθε είδος (με κωδικό ΕΚΑ)
μεταφερόμενου αποβλήτου.
42. Οι επιχειρήσεις στις οποίες καταλήγουν τα απόβλητα της εν λόγω βιομηχανίας για τελική
επεξεργασία – διάθεση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτουν τα νόμιμα
δικαιολογητικά λειτουργίας, από τα οποία να προκύπτει σαφώς το δικαίωμα διαχείρισης
των αποβλήτων που παραλαμβάνουν.
43. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών λειτουργίας της βιομηχανίας
εντοπισθούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα θα πρέπει να διακοπούν άμεσα οι
εργασίες και να ειδοποιηθεί η αρμόδια Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας,
προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
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44. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της βιομηχανίας να αποκατασταθεί ο χώρος
εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν λόγω
ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
45. Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήματα και να υπάρχουν τα
απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια.
46. Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων ελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα
επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης
47. Τα αστικά στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που
δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων και προκύπτουν από τη
λειτουργία της επιχείρησης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να
περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου
Δήμου, είτε από εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών
αποβλήτων.
48. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή
δημόσιους χώρους.
49. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων,
όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 114218/97. Να τηρείται από την επιχείρηση σχέδιο
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.
50. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
51. Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ), στο οποίο υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες
εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων κάθε τρέχοντος έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του
επόμενου έτους.
52. Να τηρείται χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων εντός του εργοστασίου.
53. Να υπάρχουν στεγανές λεκάνες ασφαλείας ικανής χωρητικότητας για την αντιμετώπιση
τυχόν διαρροών - ατυχημάτων στις δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων, όγκου
ικανού να περιλάβει το περιεχόμενό τους σε περίπτωση διαρροής.
54. H συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων της βιομηχανίας θα πρέπει να γίνεται από
εγκεκριμένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει σχετική άδεια για το κάθε είδος (με κωδικό ΕΚΑ)
μεταφερόμενου αποβλήτου.
55. Οι επιχειρήσεις στις οποίες καταλήγουν τα απόβλητα της εν λόγω βιομηχανίας για τελική
επεξεργασία - διάθεση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτουν τα νόμιμα
δικαιολογητικά λειτουργίας, από τα οποία να προκύπτει σαφώς το δικαίωμα διαχείρισης
των αποβλήτων που παραλαμβάνουν.
56. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της βιομηχανίας να αποκατασταθεί ο χώρος
εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν λόγω
ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΟΡΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Η 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
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ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ
(ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 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
12. Την εισήγηση της κ.
Βογιατζή Χρυσάνθης, ειδικής συμβούλου
Αντιπερειφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ
13. 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: Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2752/14-8-2019 ΑΕΠΟ της
«Υφιστάμενης
Βιοτεχνίας
Ασφαλτομίγματος
ιδιοκτησίας
«ΕΜΜ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ» με την προσθήκη νέας μονάδας θραύσης
αποβλήτων ΑΕΚΚ και νέας γραμμής παραγωγής ασφαλτομίγματος, στη
θέση Λατζιμάς ΔΕ Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνου ΠΕ Ρεθύμνου (ΠΕΤ έργου:
2010392021), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με
αριθμ. πρωτ.: 271451/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου.
14. Τις απόψεις των μελών της Επιτροπής.
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί Θετικά για τους Περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του
έργου: Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2752/14-8-2019 ΑΕΠΟ της
«Υφιστάμενης
Βιοτεχνίας
Ασφαλτομίγματος
ιδιοκτησίας
«ΕΜΜ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ» με την προσθήκη νέας μονάδας θραύσης
αποβλήτων ΑΕΚΚ και νέας γραμμής παραγωγής ασφαλτομίγματος, στη
θέση Λατζιμάς ΔΕ Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνου ΠΕ Ρεθύμνου (ΠΕΤ έργου:
2010392021), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με
αριθμ. πρωτ.: 271451/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση δήλωσε παρών ο κ. Μαρινάκης Αλέξανδρος για τους
λόγους που ανέφερε και καταγράφηκαν 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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