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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 34η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 311/2018 

Σήμερα 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 205611/19-10-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, της από 22-10-2018 ορθής 
επανάληψης αυτής και της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 208966/24-10-2018 συμπλήρωσής 
της, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 19-10-2018, 22-10-2018 και 24-10-2018 
αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με την επωνυμία “ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, που βρίσκεται επί της οδού Καραμπίνη 8 στην περιοχή 
Γούβα –Μπατσί (εντός βιοτεχνικού πάρκου και εντός λατομικής ζώνης του ΓΠΣ 
Σαλαμίνας) του Δήμου Σαλαμίνας, Ν. Αττικής. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) παρόντων 
Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
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Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καραμέρος Γεώργιος,  Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης 
Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα 
Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), 
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, 
Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς 
Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεβέντη Αγγελική, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας 
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), 
Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, 
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, 
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), 
Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - 
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Τζόκας Σπυρίδων. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βασιλάκη Άννα, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καμάρας Παύλος, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, 
Μαραβέλιας Δημήτριος, Νικηταρά Φωτεινή, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, 
Σωτηροπούλου Ελένη, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
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Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 108891/18/19-10-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 

2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 
90/Α/2013)]. 

3. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)]. 

4. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/10) και Υ.Α. 
9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/07)]. 

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον 
Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

6. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «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 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

7. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) “Προδιαγραφές περιεχομένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του 
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Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)”. 

8. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 
166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/2013), την Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 
3089/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/2014)]. 

9. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. οικ. 
2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018)]. 

10. Την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που 
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/2014), την Υ.Α. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 
2604/Β/2014), και την Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012)]. 

11. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) “Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”. 

12. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων 
πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά 
εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» 
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) 
και την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014)]. 

13. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

14. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

15. Της Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών 
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014)]. 

16. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 

17. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 
όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, 
ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο». 

18. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’ αριθμ. 
Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801/Β/1974) και Υ.Α. 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 
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19. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 
γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 34852/2152/2018 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση φακέλου 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Μονάδα παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος με την επωνυμία “ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.”, που βρίσκεται επί της οδού Καραμπίνη 8 στην περιοχή Γούβα –Μπατσί 
(εντός βιοτεχνικού πάρκου και εντός λατομικής ζώνης του ΓΠΣ Σαλαμίνας) του 
Δήμου Σαλαμίνας, Ν. Αττικής» από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

21. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 100881/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” 
από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
/ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.14.ΣΑΛ.422/1994 Άδεια Λειτουργίας περιορισμένης χρονικής, 
από το Τμήμα Α / Δ/νση Βιομηχανίας / Νομαρχία Πειραιά. 

23. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1415/2017 έγγραφο με θέμα «Βεβαίωση χρήσης γης» (σύμφωνα 
με την οποία η ιδιοκτησία βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, 
εκτός ορίων οικισμού και σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. νήσου Σαλαμίνας η ιδιοκτησία 
εντοπίζεται εντός «Βιοτεχνικού Πάρκου», εντός λατομικής ζώνης και σε απόσταση 
μικρότερη των 500μ. από ενεργό λατομείο αδρανών υλικών), από το Τμ. 
Τοπογραφικό / Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού / 
Δήμος Σαλαμίνας. 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 350989/1992 έγγραφο με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
δραστηριότητας Β’ κατηγορίας για την λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ετοίμου 
σκυροδέματος», από το Γραφείο Περιβάλλοντος / Δ/νση Πολεοδομίας / Νομαρχία 
Πειραιά. 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11153/2017 έγγραφο με θέμα «Απάντηση σε αίτηση» (σχετικά με 
την υδροδότηση της μονάδας από τον Δήμο Σαλαμίνας), από το Τμ. Εσόδων & 
Ανταποδοτικών Τελών / Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών / Δήμος Σαλαμίνας. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11012/2017 έγγραφο με θέμα «Χορήγηση βεβαίωσης» (σχετικά 
με το πλάτος της οδού Καραμπίνη), από το Τμ. Τοπ. & Πολ. Σχεδιασμού / Δήμος 
Σαλαμίνας. 

27. Την με α/α 3730175 Δήλωση ένταξης στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 
 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος 
με την επωνυμία “ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας “ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, που βρίσκεται 
επί της οδού Καραμπίνη 8 στην περιοχή Γούβα –Μπατσί (εντός βιοτεχνικού πάρκου 
και εντός λατομικής ζώνης του ΓΠΣ Σαλαμίνας) του Δήμου Σαλαμίνας, Ν. Αττικής, η 
οποία διαβιβάστηκε με το (20) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 



 6 

 
Κύριος του Έργου: 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 
 
Συντάκτης μελέτης: 
ΓΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μηχανικός Περιβάλλοντος 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.  ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
7.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
8.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

12.  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

13.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
14.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Η μονάδα αφορά εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος που περιλαμβάνει ένα 
πλήρες αυτόματο συγκρότημα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος αποτελούμενο από 
ένα αναδευτήρα βίαιης ανάμιξης, ταινίες και κοχλίες διακίνησης των αδρανών και του 
τσιμέντου καθώς και σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών. 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ  

Το γήπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται στη θέση Γούβα – Μπατσί εντός ΒΙΟΠΑ 
Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνας, εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισμού απέχει περίπου 2,5 χιλ. σε ευθεία γραμμή από το την πόλη της 
Σαλαμίνας και περίπου 3,5 χιλ. από το Ferry Boat στα Παλούκια. 

Σύμφωνα με το Γενικό πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) νήσου Σαλαμίνας (Απόφαση 
58048/2378/85, ΦΕΚ 572/Δ/85 & τροπ. Αποφάσεις 33810/6890/97, ΦΕΚ 1105/Δ/97 
και 41619/14 ΦΕΚ 302/ΑΑΠ/14) η ιδιοκτησία εντοπίζεται εντός του «Βιοτεχνικού 
Πάρκου», στο οποίο οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης ορίζονται βάσει του άρθρου 5 του 
Π.Δ/γματος της 23.02.87 (ΦΕΚ 166/Δ/87).  
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Η εν λόγω ιδιοκτησία βρίσκεται εντός της λατομικής ζώνης σε απόσταση μικρότερη 
των 500 μ. από ενεργό λατομείο αδρανών υλικών, του οποίου η θέση έχει καθοριστεί 
με την Απόφαση 50622/8842/86 (ΦΕΚ 601/Β/86). 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.4 του άρ. 3 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α), όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρ. 17 του Ν.3335/05 (ΦΕΚ 95/Α) καθώς και με το 
άρ. 14 του Ν. 3438/06 (ΦΕΚ 33 Α) «Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε 
απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, 
απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου 
ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που 
εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα, για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος 
νομάρχης».  

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι οποίες διέπονται 
από τις διατάξεις του Ν. 2516/97 (ΦΕΚ 159/Α), όπως αυτές ισχύουν, μετά την 
αντικατάστασή τους, καθώς «και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και τις εγκαταστάσεις κάθε μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών 
Περιοχών που προβλέπονται στο ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254 Α), σε αποστάσεις 
μεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Η 
ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα 
εκατόν πενήντα (150) μέτρα. Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να περιορίζονται, κατά 
περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εφόσον το ανάγλυφο της 
περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν».  

Στην παρ.4 του άρ. 3 του Ν. 1428/1984, όπως ισχύει, προστίθεται τέταρτο και πέμπτο 
εδάφιο, ως εξής: 

«Ομοίως, το όριο των χιλίων (1.000) μέτρων δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων που 
προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, 
στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 163 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ΄ 
580/1999), τα οποία χωροθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων 
(500) μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής, εξαιρουμένων των πτηνοτροφικών 
και κτηνοτροφικών μονάδων για τις οποίες απαιτείται και προηγούμενη θετική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού του άρθρου 4 του Ν. 4056/2012 (Α΄52), 
όπως ισχύει».  

Η δόμηση της ιδιοκτησίας καθορίζεται βάσει του από 31-3-87 Π.Δ. (ΦΕΚ 303/Δ/87), 
που αφορά στα βιομηχανικά κτίρια σε περιοχές με χρήση γης που επιτρέπει την 
εγκατάσταση των σχετικών δραστηριοτήτων.  

Ωστόσο σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΛΜΑΥ/Γ/Φ.5.2/180701/2749/16 
Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών εγκρίθηκε 
το αίτημα της εταιρείας “Κέντρο Ανακύκλωσης Σαλαμίνας Ο.Ε.” σχετικά με τον 
περιορισμό της απόστασης των 500 μ. Από τα όρια της λατομικής περιοχής σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3335/05, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρ. 14 του Ν. 3438/06 στη θέση “Γούβα Μπατσί” του Δήμου 
Σαλαμίνας προκειμένου να επιτραπεί η εγκατάσταση μονάδας “Επεξεργασίας και 
Αξιοποίησης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), 
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Πράσινων Απορριμμάτων & Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος”. Σύμφωνα με την 
ως άνω απόσταση τα όρια της εν λόγω λατομικής περιοχής ορίζονται στα 115 μ. 

Το γήπεδο της μονάδας σκυροδέματος αποτελεί τμήμα γηπέδου συνολικής εκτάσεως 
9.076 τ.μ. και έχει έκταση 2.760 τ.μ. το οποίο προέκυψε μετά την εκμίσθωση από τη 
Σούπερ Μπετόν Σαλαμίνας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ τμήματος γηπέδου στην Εταιρεία του 
Κέντρου Ανακύκλωσης Σαλαμίνας ΟΕ για λειτουργία μονάδας Ανακύκλωσης 
Πράσινου Απορρίμματος, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 13473425 Δήλωση 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης και τμήματος γηπέδου στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 13473317 Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης για λειτουργεία μονάδας Ανακύκλωσης Προϊόντων Κατεδαφίσεων και 
Εκσκαφών της εταιρείας (ΑΕΚΚ).  

➢ Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87: 

α/α Χ Υ 

Α 456592.27 4204001.74 

Β 456646.67 4204002.31 

Γ 456667.01 4203948.51 

Δ 456648.04 4203885.10 

Ε 456567.19 4203884.48 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΟΧΛΗΣΗΣ  

Για την περιβαλλοντική κατάταξη ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 
209/Α/11) & της Υ.Α. 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/12) ως ισχύει:  

Η μονάδα έτοιμου σκυροδέματος υπάγεται στην Ομάδα 9 (Βιομηχανικές 
δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις) της ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ Β΄ 21/12) ως 
ισχύει, σύμφωνα με την οποία εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία, υποκατηγορία Α2, 
Α/Α (125) «Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος ».  

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση με τους βαθμούς όχλησης σύμφωνα με την υπ. 
αριθμ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ 1048/Β΄/12 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» ως ισχύει, 
υπάγεται στη μέση όχληση, Α/Α (132) Κωδ. 23.63 «Κατασκευή έτοιμου 
σκυροδέματος».  

Για τη μονάδα έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 350989/92 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων από το Νομάρχη Πειραιά και η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.14 
ΣΑΛ.4322/Β 5610 της Δ/νσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας Πειραιά «Άδεια λειτουργίας 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε συγκρότημα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος 
“Σούπερ Μπετόν Σαλαμίνος ΕΠΕ” στην περιοχή Γούβα Μπατσί του Δήμου 
Σαλαμίνας.» 

Ωστόσο η μονάδα ήταν ανενεργή και δοθέντος ότι στερούνταν εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των δύο ετών έγινε η 
ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την εταιρεία 
ώστε να εκδοθεί η ΑΕΠΟ της μονάδας. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Το γήπεδο της μονάδας σκυροδέματος αποτελεί τμήμα γηπέδου συνολικής εκτάσεως 
9.076 τ.μ. και έχει έκταση 2.760 τ.μ. το οποίο προέκυψε μετά την εκμίσθωση από τη 
Σούπερ Μπετόν Σαλαμίνας Μονοπρόσωπή ΕΠΕ τμήματος γηπέδου στην Εταιρεία του 
Κέντρου Ανακύκλωσης Σαλαμίνας ΟΕ 2300 τ.μ. για λειτουργία μονάδας 
Ανακύκλωσης Πράσινου Απορρίμματος, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 13473425 
Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης και τμήματος γηπέδου 3850 τ.μ στην 
εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 13473317 Δήλωση 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης για λειτουργία μονάδας Ανακύκλωσης 
Προϊόντων Κατεδαφίσεων και Εκσκαφών της εταιρείας (ΑΕΚΚ).  

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα σκυροδέματος με ιδιοκτήτρια εταιρεία την Σούπερ 
Μπετόν Σαλαμίνας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Η μονάδα λειτουργούσε αρχικά σε γήπεδο 
συνολικής εκτάσεως 9.076 τ.μ. ωστόσο τμήμα από το αρχικό γηπέδου όπως 
προαναφέρθηκε μισθώθηκε για τη λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης του Κέντρου 
Ανακύκλωσης Σαλαμίνας ΟΕ και για τη μονάδα Ανακύκλωσης Προϊόντων 
Κατεδαφίσεων και Εκσκαφών, το εναπομείναν γήπεδο εκτάσεως 2670 τ.μ. αποτελεί 
το γήπεδο της μονάδας σκυροδέματος της ιδίας εταιρείας χωρίς να επέλθει 
οποιαδήποτε αλλαγή στην μηχανολογική διάταξη του συγκροτήματος.  

Η εν λόγω μονάδα διαθέτει ένα πλήρες αυτόματο συγκρότημα παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος αποτελούμενο από ένα αναδευτήρα βίαιης ανάμιξης, ταινίες και 
κοχλίες διακίνησης των αδρανών και του τσιμέντου καθώς και τα σιλό αποθήκευσης 
τους.  

Η εν λόγω μονάδα έτοιμου σκυροδέματος έχει δυναμικότητα 90 m3/h έτοιμου 
σκυροδέματος και διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό με συνολική κινητήρια ισχύ 
147,20 KW.  

Στην μονάδα σκυροδέματος απασχολούνται 4 άτομα. 

➢ Περιγραφή Υλικού  

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι άμμος, γαρμπίλι, χαλίκι, τσιμέντο, νερό, 
πρόσθετα σκυροδέματος και παραγόμενα προϊόντα είναι έτοιμο μπετόν (σκυρόδεμα) 
διαφόρων τύπων. 

Ανάλογα με την αντοχή που παρουσιάζει το σκυρόδεμα (ηλικίας 28 ημερών) 
κατατάσσεται σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος στις 
παρακάτω κατηγορίες Β 80, Β 120, Β 160, Β 225, Β 300, Β 450 και ειδικής 
κατηγορίας σκυροδέματα αντοχής μεγαλύτερης από Β 450, Gunite, κ.λπ.  

Το σκυρόδεμα δεν μπορεί να αποθηκευτεί, η διάρκεια ζωής του και ανάλογα με τον 
τύπο είναι περίπου 2 ώρες και οι παραγγελίες που εκτελούνται αποστέλλονται 
αυθημερόν.  

Η μονάδα σκυροδέματος λειτουργεί σε μία βάρδια (8 ώρες). 

➢ Παραγωγική Διαδικασία 

Η παραγωγική ικανότητα της μονάδας είναι: 80-100 m3/h και μέγιστη παραγωγική 
ικανότητα 500-600 m3/ ημέρα σε έτοιμο σκυρόδεμα.  

Τα στάδια που ακολουθούνται για την παραγωγή του σκυροδέματος είναι:  
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Εισαγωγή Πρώτων Υλών  

Όπως αναφέρθηκε οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι τα αδρανή (άμμος, 
γαρμπίλι, χαλίκι), το τσιμέντο και τα πρόσθετα. Για τα μεν αδρανή ακολουθεί ο 
μακροσκοπικός τους έλεγχος και η λήψη δειγμάτων από διάφορα φορτία περιοδικά. Η 
διαδικασία της δειγματοληψίας ακολουθείται για το τσιμέντο επίσης περιοδικά. Τα 
αδρανή κατόπιν αποθηκεύονται σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο (χοάνη αδρανών), σε 
μικρές ποσότητες. Το τσιμέντο αποθηκεύεται εντός των silos τσιμέντου. 

Ζύγιση Α΄Υλών  

Η παραγωγή συγκεκριμένης ποιότητας σκυροδέματος απαιτεί επίσης συγκεκριμένη 
δοσολογία Α΄ υλών. Οι απαιτούμενες δοσολογίες ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος 
δίδονται από την Δνση Ποιοτικού Ελέγχου και είναι διαφορετικές για κάθε ποιότητα 
σκυροδέματος που παράγεται. Η ζύγιση των αδρανών γίνεται με ζυγιστική ταινία και 
χρήση ηλεκτρονικών δυναμοκυψελών. Η ζύγιση του τσιμέντου και νερού γίνεται με 
κάδο ζυγίσεως και επίσης ηλεκτρονικών δυναμοκυψελών. Ο έλεγχος όλων των 
ζυγίσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστικού συστήματος το οποίο 
συγχρόνως εκτελεί όλες τις απαραίτητες διορθώσεις βάρους Α’ υλών. Τα 
αποτελέσματα των ζυγίσεων, εκτός της στιγμιαίας εμφανίσεως τους με ψηφιακές 
ενδείξεις στην οθόνη του υπολογιστικού συστήματος και στα ψηφιακά όργανα του 
πίνακα ελέγχου, θα καταγράφονται μέσω εκτυπωτή. 

Ανάμειξη - Φόρτωση  

Οι ζυγισμένες ποσότητες των αδρανών θα μεταφέρονται με μεταφορική ταινία εντός του 
αναμικτήρα. Εντός αυτού μεταφέρεται και το τσιμέντο με τη χρήση κλειστών 
μεταφορικών κοχλιών και καθώς επίσης και το νερό με αντλία. Η ανάμιξη όλων των 
υλικών γίνεται βίαια. Η ικανότητα του είναι 80 – 100 κ.μ. ανά ώρα και η χωρητικότητα 
του 4 κ.μ. ανά χαρμανιά. Στη συνέχεια θα γίνεται το άδειασμα του αναμικτήρα εντός του 
αυτοκινήτου αναμικτήρα. 

Διανομή Σκυροδέματος  

Ο έλεγχος του παραγόμενου σκυροδέματος θα εκτελείται αμέσως μετά τη φόρτωση και 
συνίσταται στη λήψη δοκιμίων και ζύγιση του αυτοκινήτου – αναμικτήρα. Στη συνέχεια 
θα αναχωρεί το αυτοκίνητο – αναμικτήρας για τον τελικό του προορισμό αφού ο 
οδηγός θα εφοδιασθεί από τον υπεύθυνο του γραφείου κίνησης με το δελτίο 
αποστολής. 

Ισοζύγιο Υλικών  

Α) Ποσότητες Υλικών  

Κατά την παραγωγική διαδικασία (1 m3) θα έχουμε είσοδο ποσοτήτων τσιμέντου, 
νερού αδρανών και έξοδο ποσοτήτων σκυροδέματος σύμφωνα με τις αναλογίες που 
παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Τύπος 
Σκυρ/τος 

ΑΜΜΟΣ 
(Kgr) 

ΓΑΡΜΠΙΛ
Ι 

(Kgr) 

ΧΑΛΙΚΙ 
(Kgr) 

ΤΣΙΜΕΝΤ
Ο 

(Kgr) 

ΝΕΡΟ 
(Kgr) 

Β160 1020 340 580 270 195 

Β225 980 300 580 340 195 

Β300 940 300 570 400 200 
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Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται είναι άμμος, χαλίκι, τσιμέντο και νερό σε 
διάφορες αναλογίες ανάλογα με το προϊόν – σκυρόδεμα που παράγεται σε 90 m3. 

Τύπος 
Σκ/τος 

Άμμος 
(tn) 

Γαρμπίλι 
(tn) 

Χαλίκι 
(tn) 

Τσιμέντο 
(tn) 

Νέρό 
(tn) 

Β160 91,8 30,6 52,2 24,3 17,5 

Β225 88,2 27,0 52,2 30,6 17,5 

Β300 84,6 27,0 51,3 35,0 18,0 

Β) Κατανάλωση νερού 

Για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγής σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης 
απαιτούνται σε ημερήσια βάση:  

Q1=100m3 νερού για την παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος 500 m3  

Q2=50m3 νερού για την μεταφορά του στους χώρους διάθεσης  

Q3=10m3 νερού για τη διαβροχή, το πλύσιμο του αναμικτήρα, το πλύσιμο της 
βαρέλας των οχημάτων μεταφοράς και τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων 
παραγωγής σκυροδέματος  

Συνολικά απαιτούνται 160m3/ημέρα  

Και 160m3/ημέρα Χ 22 ημέρες Χ 12 μήνες = 42.240 m3 ανά έτος  

Δεχόμενοι συντελεστή χρησιμοποίησης της εγκατάστασης 50% η συνολική ανάγκη 
της εγκατάστασης σε νερό σε ετήσια βάση δεν αναμένεται να υπερβεί τα 22.000 m3.  

Η μονάδα υδροδοτείται από το Δήμο Σαλαμίνας.  

Η εταιρεία θα έχει ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής 
σκυροδέματος. Το σύστημα παραγωγής θα συλλέγει μετρήσεις από τα ζυγιστικά 
όργανα και ελέγχει τη δοσομετρία και την ανάμιξη στον αναμικτήρα (mixer), με βάση 
την παραγγελία και τη μελέτη σύνθεσης για τον αντίστοιχο τύπο σκυροδέματος.  

Τo σύστημα θα έχει τη δυνατότητα προκαταχώρησης των αναλογιών πρώτων υλών 
ανά ποιότητα σκυροδέματος και μαζί με τα στοιχεία πελατών και τις τρέχουσες 
παραγγελίες ελέγχει την παραγωγή του σκυροδέματος.  

Όλες οι συνθέσεις θα διατηρούνται στον Η/Υ με δυνατότητα άμεσης ανεύρεσης και 
εκτύπωσης. Ο χειριστής θα μπορεί να κάνει κάποιες τροποποιήσεις στο νερό 
ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η εταιρεία στο πλαίσιο εφαρμογής 
συστήματος ποιότητας που θα εφαρμόσει θα διατηρεί και θα υλοποιεί συγκεκριμένη 
διαδικασία και οδηγία εργασίας για την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Το 
σύστημα θα δίνει επίσης τη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση που 
παρουσιαστούν προβλήματα.  

Η χειροκίνητη λειτουργία θα γίνεται από τον χειριστή αφού θα έχει προηγηθεί 
κατάλληλη εκπαίδευση από τον υπεύθυνο παραγωγής. Η ανάμιξη του μίγματος θα 
γίνεται σε αναμικτήρα βίαιης ανάμιξης και σε χρόνο που θα έχει καθορισθεί σύμφωνα 
με το Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και τις οδηγίες του κατασκευαστεί του 
αναμικτήρα. Οι χειριστές θα έχουν τη δυνατότητα από την οθόνη του συστήματος να 
έχουν την εποπτική παρακολούθηση της εγκατάστασης και θα είναι υπεύθυνοι για την 
συνεχή αξιόπιστη και απρόσκοπτη λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του 
κατασκευαστή.  
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Το νερό που θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του μίξερ και την κατάβρεξη της 
σκόνης που προέρχεται από τα αδρανή κατά τη παραγωγική διαδικασία θα οδηγείται 
σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης. Το νερό από τη δεξαμενή θα αντλείται με τη βοήθεια 
αντλίας και θα χρησιμοποιείται για στο δίκτυο για την κατάβρεξη της σκόνης ενώ η 
ιλύς θα μεταφέρεται σε αδειοδοτημένο φορέα υποδοχής της. 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

Εντός του γηπέδου βρίσκεται ο κάτωθι μηχανολογικός εξοπλισμός: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΕΜ
. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΙΣΧΥΣ 
(ΚW) 

1 
Πίνακας 
χειρισμών 
ηλεκτρονικός 

2 - - 

2 
Μετρητής νερού 
ηλεκτρονικός 

1 - - 

3 
Τροφοδοτικές 
μεταλλικές ταινίες 

2 6 m* 800 mm 7,36 

4 Κομπρεσερ αέρα 1 500 lit 3,68 

5 Αντλία νερού 1 120 m3/h 7,36 

6 Σιλό τσιμέντου 2 75 tn - 

7 Δεξαμενή Νερού 1 - - 

8 
Καμπίνα 
χειρισμού 

1 - - 

9 
Ζυγιστικό 
αδρανών 

1 10.000 kgr - 

10 

Αποθήκη 
αδρανών 
τεσσάρων 
διαμερισμάτων 

1 
12 m * 4 m * 1,80 

m 
- 

11 
Μετ. ταινία 
αδρανών 

1 25 m * 0,80 m 14,72 

12 
Μετ. Κοχλίας 
Τροφοδοσίας 
(Μιxer) 

1 Φ 220 * 120 m 3,68 

13 

Μεταφορικός 
κοχλίας 
τροφοδοσίας 
τσιμέντου 

1 Φ 220 * 19 m 14,72 

14 
Ζυγιστικό σιλό 
τσιμέντου 

1 1800 kgr - 

15 
Αναμικτήρας 
(Μιxer) 

1 4 m3 95,66 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 147,2 
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ΔΙΚΤΥΑ  

Στη μονάδα θα κατασκευαστούν σύγχρονα δίκτυα, ύδρευσης και καταιονισμού καθώς 
και θα εκσυγχρονιστεί το δίκτυο που μεταφέρει το νερό πλύσης του αναμικτήρα και 
της περίσσειας της διαβροχής στη δεξαμενή καθίζησης. 

 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ  

Τα υγρά πλύσης του αναμικτήρα καθώς και η λιγοστή ποσότητα των νερών από τη 
πλύση των βαρελών των οχημάτων θα κατευθύνονται σε δεξαμενή καθίζησης.  

Τα νερά με φυσική ροή θα διοχετεύονται στην ανοικτή στεγανή δεξαμενή διαστάσεων 
2μ*4μ*0,5μ=4μ όπου θα καθιζάνει η ιλύς και επαναχρησιμοποιούνται μέσω άντλησης 
για διαβροχή, τα υγρά είναι απαλλαγμένα από βιολογικό φορτίο.  

Η ιλύς θα μεταφέρεται με οχήματα που διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς μη 
επικινδύνων αποβλήτων αντιστοίχου ΚΑΔ (10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και 
λάσπης σκυροδέματος) και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους υποδοχής. 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Η μονάδα ανήκει στην Ο κατηγορία πυροπροστασίας και θα τηρεί όλα τα αναγκαία 
μέτρα πυροπροστασίας και τους όρους πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας [ΚΥΑ Φ15/ΟΙΚΞ.1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/06)] για 
την Πυρασφάλεια που αφορά την Ο κατηγορία. 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Τα στερεά απόβλητα της μονάδας είναι τα απόβλητα του προσωπικού, οι 
μικροποσότητες σκυροδέματος που διαφεύγουν κατά τη φόρτωση των αυτοκινήτων 
προς τη μεταφορά του, η σκόνη και η ιλύς από τη δεξαμενή καθίζησης. Τα κυρίως 
απόβλητα της μονάδας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων 
λαμβάνουν κωδικούς ΕΚΑ:  

10 13 06 σωματίδια και σκόνη (εκτός από τα σημεία 10 13 12 και 10 13 13)  

10 13 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων  

10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος  

15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων 
ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 
ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες  

15 02 03 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενο στο σημείο 15 02 02  

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια  

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής  

Τα απόβλητα θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένους μεταφορείς στους 
αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ και θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εταιρείες προς 
περαιτέρω εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης. 
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Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 
Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 
741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 
(ΦΕΚ 218/Β/2014) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014)] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/2012), τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

 
Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

2. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και 
να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές 
συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ) να δίνονται 
για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του 
συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.  

3. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως 
τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 
286/Β/07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαια 
συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

4. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε καθημερινή βάση.  

5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ 
άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή και 
επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την 
παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, 
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απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα 
διατεθούν.  

6. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, 
τελικό αποδέκτη, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα 
έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 
εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός αποδέκτης να αναφέρεται 
ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου.  

7. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/93 
(ΦΕΚ 328Β/1993). 

8. Να συντηρείται το σύστημα ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων, ενώ η 
καθιζάνουσα λάσπη, αφού ξεραθεί, να απομακρύνεται απο αδειοδοτημένες 
εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για αποκατάσταση ανενεργών 
λατομείων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 και Ν. 4030/12 για τα 
απόβλητα υλικών καθαιρέσεων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  

9. Οι εκκενώσεις των υπολειμμάτων των βαρελών σκυροδέτησης θα πρέπει να 
ελέγχονται έτσι ώστε να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου. Σε περίπτωση υπολειμμάτων, οι μπετονιέρες πρέπει να επιστρέφουν στο 
χώρο παραγωγής ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου θα υφίστανται κατάλληλη 
επεξεργασία (δεξαμενή καθίζησης). 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

10. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών 
χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί 
τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να 
διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε 
νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία 
παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, 
ημερομηνίες παραλαβών κλπ). 

11. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων των χώρων 
παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

12. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα 
ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

13. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών 
υδάτων. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων 
καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης 
στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από 
την εγκατάσταση. 

14. Τα νερά έκπλυσης του εξοπλισμού παραγωγής σκυροδέματος και προϊόντων 
σκυροδέματος να ανακυκλώνονται μέσω του συστήματος δεξαμενών καθίζησης και 
να επαναχρησιμοποιούνται.  

15. Να συντηρείται το σύστημα ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων, ενώ η 
καθιζάνουσα λάσπη, αφού ξεραθεί, να απομακρύνεται από αδειοδοτημένες 
εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για αποκατάσταση ανενεργών 
λατομείων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 36259/10 και του Ν. 4030/12 
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για τα απόβλητα καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 
Εναλλακτικά η αποξηραμένη λάσπη να συλλέγεται περιοδικά και να 
επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή 
σκυροδέματος χαμηλών απαιτήσεων (μπετόν καθαριότητας). 

16. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα 
ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 
64/Α/04), δηλαδή θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

17. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων ή λαδιών να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται 
ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

18. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και στις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 
488/Β/11). 

19. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, 
να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 
(άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

20. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου 
από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει 
το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1), και 
γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

21. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της μονάδας να υπάρχει πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου. 

22. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύει κάρτα 
καυσαερίων. 

23. Τα αδρανή υλικά πριν από την προς μεταφορά φόρτωση τους (προς την 
εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) σε φορτηγά να ψεκάζονται με 
νερό. 

24. Συχνή διαβροχή του περιβάλλοντος χώρου ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και τις 
ημέρες που επικρατούν ισχυροί άνεμοι.  

25. Ο χώρος παραλαβής και αποθήκευσης των αδρανών να καλύπτεται και από τις 
τρεις πλευρές του, να εγκατασταθεί σύστημα καταιονισμού για περιορισμό της 
σκόνης και όπου είναι εφικτό υφασμάτινες κουρτίνες. 

26. Σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση συστημάτων αναρροφήσεως και 
κατακρατήσεως της σκόνης στα σιλό και τους αναμικτήρες.  

27. Οι ταινίες μεταφοράς των αδρανών υλικών προς τα σιλό να είναι καλυμμένες για 
τον περιορισμό της σκόνης. 

28. Η συλλεγόμενη σκόνη από τα σιλό τσιμέντου και από τα σακόφίλτρα να 
επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. 
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29. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού της μονάδας από τυχόν 
αιωρούμενα σωματίδια/ σκόνη.  

30. Ομαλή ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων μέσα στη μονάδα.  

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

31. Να αποφεύγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες της 
μονάδας μέσα από τους οικισμούς. Σε κάθε περίπτωση εφ΄ όσον μεταφέρονται 
χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, κλπ), οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες 
με ειδικό κάλυμμα.  

32. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποβλήτων και 
εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται 
η διασπορά ή η διάχυσή υλικών στους δρόμους. 

33. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε 
αδειδοτημένα συνεργεία. 

34. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 
προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε 
θέματα ασφάλειας, υγιεινής και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην 
εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό 
(γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό 
γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας.  

35. Να ληφθεί μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης 
δασικών πυρκαγιών. 

36. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται 
αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Η 
εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων βοηθειών. 

37. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς 
(είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας 
των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

38. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

39. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και 
εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  

40. Σε περίπτωση δημοσιεύσεως ΠΔ είτε άλλων νομοθετημάτων που θα αναφέρεται 
στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων η εταιρία 
οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί με αυτό. 

41. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να 
προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι 
αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους. 

42. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε 
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επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν 
διαρρεόντων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά 
βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από 
αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

43. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην 
υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ. 

44. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
(γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

45. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

46. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

47. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές τον 
χρόνο) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών 
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων: 

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. 

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου. 

48. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της 
προληπτικής συντήρησης. 

49. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο 
σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

50. Να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης του ανακυκλώσιμου νερού και του νερού που 
εν γένει χρησιμοποιείται στην μονάδα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε 
περίπτωση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς (χρήση βανών, στομίων σύνδεσης, 
κλπ. συμβατών με τον εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαγιών της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας). 

51. Να εφαρμόζονται (κάθε χρόνο), σε συνεργασία με το αρμόδιο Δασαρχείο και την 
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέτρα πρόληψης πυρκαγιών περιμετρικά της 
μονάδας. 

52. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα 
Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους. 

53. Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφυτεύσης. Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις 
αειθαλών (π.χ. ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή, κλπ.) σε 
κατάλληλα σημεία. Να γίνει συνδυασμός δενδρυλλίων τόσο μικρής όσο και μεγάλης 
ηλικίας με σκοπό την άμεση προστασία της γειτνιαζόμενης περιοχής από οχλήσεις 
(θόρυβο, σκόνες, οπτική όχληση, κλπ.). 

54. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των 
τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. 
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55. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

56. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να 
αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

57. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που 
θα γίνουν να διατηρηθούν. 

58. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. 
ΗΠ 24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα 
οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006. 

 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της 
εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 
 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με την επωνυμία “ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, που βρίσκεται επί της οδού Καραμπίνη 8 στην περιοχή 
Γούβα –Μπατσί (εντός βιοτεχνικού πάρκου και εντός λατομικής ζώνης του ΓΠΣ 
Σαλαμίνας) του Δήμου Σαλαμίνας, Ν. Αττικής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής : 
 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 
Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 
741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 
(ΦΕΚ 218/Β/2014) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014)] 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
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24/Α/2012), τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007)] 

-  Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β΄/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

 
Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 

ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 
2. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και 

να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές 
συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ) να δίνονται 
για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του 
συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.  

3. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως 
τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 
286/Β/07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαια 
συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

4. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε καθημερινή βάση.  
5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ 

άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή και 
επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την 
παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, 
απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα 
διατεθούν.  

6. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, 
τελικό αποδέκτη, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα 
έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της 
εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός αποδέκτης να αναφέρεται 
ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου.  

7. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/93 
(ΦΕΚ 328Β/1993). 

8. Να συντηρείται το σύστημα ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων, ενώ η 
καθιζάνουσα λάσπη, αφού ξεραθεί, να απομακρύνεται από αδειοδοτημένες 
εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για αποκατάσταση ανενεργών 
λατομείων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 και Ν. 4030/12 για τα 
απόβλητα υλικών καθαιρέσεων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.  
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9. Οι εκκενώσεις των υπολειμμάτων των βαρελών σκυροδέτησης θα πρέπει να 
ελέγχονται έτσι ώστε να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου. Σε περίπτωση υπολειμμάτων, οι μπετονιέρες πρέπει να επιστρέφουν στο 
χώρο παραγωγής ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου θα υφίστανται κατάλληλη 
επεξεργασία (δεξαμενή καθίζησης). 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
10. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών 

χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί 
τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να 
διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε 
νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία 
παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, 
ημερομηνίες παραλαβών κλπ). 

11. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων των χώρων 
παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων. 

12. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε 
ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

13. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών 
υδάτων. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων 
καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης 
στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από 
την εγκατάσταση. 

14. Τα νερά έκπλυσης του εξοπλισμού παραγωγής σκυροδέματος και προϊόντων 
σκυροδέματος να ανακυκλώνονται μέσω του συστήματος δεξαμενών καθίζησης 
και να επαναχρησιμοποιούνται.  

15. Να συντηρείται το σύστημα ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων, ενώ η 
καθιζάνουσα λάσπη, αφού ξεραθεί, να απομακρύνεται από αδειοδοτημένες 
εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για αποκατάσταση ανενεργών 
λατομείων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 36259/10 και του Ν. 4030/12 
για τα απόβλητα καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 
Εναλλακτικά η αποξηραμένη λάσπη να συλλέγεται περιοδικά και να 
επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή 
σκυροδέματος χαμηλών απαιτήσεων (μπετόν καθαριότητας). 

16. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα 
ορυκτέλαια να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 
64/Α/04), δηλαδή να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

17. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων ή λαδιών να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα 
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
18. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και στις λοιπές 

διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 
488/Β/11). 

19. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 
ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή 
οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
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μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 
1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

20. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου 
από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην 
υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 
1), και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

21. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της μονάδας να υπάρχει πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές 
θορύβου. 

22. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύ κάρτα 
καυσαερίων. 

23. Τα αδρανή υλικά πριν από την προς μεταφορά φόρτωση τους (προς την 
εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) σε φορτηγά να ψεκάζονται με 
νερό. 

24. Συχνή διαβροχή του περιβάλλοντος χώρου ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και τις 
ημέρες που επικρατούν ισχυροί άνεμοι.  

25. Ο χώρος παραλαβής και αποθήκευσης των αδρανών να καλύπτεται και από τις 
τρεις πλευρές του, να εγκατασταθεί σύστημα καταιονισμού για περιορισμό της 
σκόνης και όπου είναι εφικτό υφασμάτινες κουρτίνες. 

26. Σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση συστημάτων αναρροφήσεως και 
κατακρατήσεως της σκόνης στα σιλό και τους αναμικτήρες.  

27. Οι ταινίες μεταφοράς των αδρανών υλικών προς τα σιλό να είναι καλυμμένες για 
τον περιορισμό της σκόνης. 

28. Η συλλεγόμενη σκόνη από τα σιλό τσιμέντου και από τα σακκόφιλτρα να 
επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. 

29. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού της μονάδας από τυχόν 
αιωρούμενα σωματίδια/ σκόνη.  

30. Ομαλή ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων μέσα στη μονάδα.  
ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
31. Να αποφεύγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες της 

μονάδας μέσα από τους οικισμούς. Σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται 
χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, κλπ), οι καρότσες των φορτηγών να είναι 
σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.  

32. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποβλήτων και 
εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται 
η διασπορά ή η διάχυσή υλικών στους δρόμους. 

33. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε 
αδειδοτημένα συνεργεία. 

34. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 
προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε 
θέματα ασφάλειας, υγιεινής και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή 
κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην 
εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό 
(γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό 
γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας.  
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35. Να ληφθεί μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης 
δασικών πυρκαγιών. 

36. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα 
φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. 
Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων 
βοηθειών. 

37. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς 
(είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας 
των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

38. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
39. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και 

εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  
40. Σε περίπτωση δημοσιεύσεως ΠΔ είτε άλλων νομοθετημάτων που θα αναφέρονται 

στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων η 
εταιρία οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί με αυτά. 

41. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να 
προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι 
αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους. 

42. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε 
επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν 
διαρρεόντων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά 
βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από 
αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

43. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην 
υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ. 

44. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
(γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

45. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις. 

46. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

47. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές τον 
χρόνο) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών 
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων: 

▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. 
▪ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου. 

48. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της 
προληπτικής συντήρησης. 

49. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος 
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πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο 
σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

50. Να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης του ανακυκλώσιμου νερού και του νερού 
που εν γένει χρησιμοποιείται στην μονάδα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε 
περίπτωση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς (χρήση βανών, στομίων σύνδεσης, 
κλπ. συμβατών με τον εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαγιών της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας). 

51. Να εφαρμόζονται (κάθε χρόνο), σε συνεργασία με το αρμόδιο Δασαρχείο και την 
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέτρα πρόληψης πυρκαγιών περιμετρικά της 
μονάδας. 

52. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα 
Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους. 

53. Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφυτεύσης. Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις 
αειθαλών (π.χ. ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή, κλπ.) σε 
κατάλληλα σημεία. Να γίνει συνδυασμός δενδρυλλίων τόσο μικρής όσο και 
μεγάλης ηλικίας με σκοπό την άμεση προστασία της γειτνιαζόμενης περιοχής από 
οχλήσεις (θόρυβο, σκόνες, οπτική όχληση, κλπ.). 

54. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των 
τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. 

55. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη 
πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
56. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να 

αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

57. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που 
θα γίνουν να διατηρηθεί. 

58. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. 
ΗΠ 24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα 
οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, 
 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


