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Αριθμός 22 

3
η
 σνεδρίαζη 

Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής Δήμοσ Παηρέων 

ηης 30
ης

 Απριλίοσ 2020 

--------------------------- 
 

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 30
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 11:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε αξηζκφ 3/23-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής Ποιόηηηας 

Ζωής, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε 

Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών 

ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης 

διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη 

για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19, 

αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο  - Αληηπξφεδξνο, 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθφ κέινο, 4) Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθφ κέινο, 5) Ήξα - 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθφ κέινο, 6) Θεφδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο (ζηελ ζέζε 

ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο θ. Ρψξνπ Γεσξγίνπ). 

Οη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλχζηνο θαη Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απφθαζεο 19/2020). 

Ο θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απφθαζεο 19/2020).  

Ο θ. Πιέζζαο Γηνλχζηνο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απφθαζεο 22/2020).  

Ο θ. Βνξίζεο Γηνλχζηνο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο 

πνπ αληηκεηψπηζε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….………… 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην (4ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηo ππ' αξηζ. 4597/21-4-2020 δηαβηβαζηηθφ 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 4344/10-4-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Πξαζίλνπ - Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο ηνλ θ. 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο - Δληαχζα ΘΔΜΑ: «Γλσκνδφηεζε επί ηνπ θαθέινπ 

ΜΠΔ γηα ην έξγν «Μνλάδα παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, επεμεξγαζίαο αδξαλψλ 

πιηθψλ, θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ νηθνδνκψλ, επεμεξγαζία ΑΔΔΚ ζηε ζέζε «θάια» Σ.Κ. 

Θεξηαλνχ- Γ.Δ. Βξαρλαηΐθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ΠΓΔ/ΑΓΠΓΔΗ ηεο ΑΓΓΔΛΟ 

ΠΑΡΑΚΖ ΟΔ (ΠΔΣ 2001237920)». –ΥΔΣ.: -1.Σν κε Αξηζ. Πξση. 

ΠΓΔ/ΔΠΦΠΠΓΔ/79431/62 – 24/03/2020 (νηθ. 13087/26-03-2020) έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ 

Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
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Γπηηθήο Διιάδαο. -2.H κε ππ. αξηζ. πξση. 29114/04-03-2020  Μ.Π.Δ. πνπ ππνβιήζεθε ζηελ 

Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ/Γ/λζε ΠΔΥΩΥ. -3.Σν Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 

209/21.09.2011 ηεχρνο Α΄). -4.Σελ Απφθαζε Τπ. Πεξ. Δλεξγ. θαη Κιηκ. Αιι. ππ’ αξηζ. 

1958/13.01.2012 (ΦΔΚ 21/13.01.2012 ηεχρνο Β΄). -5.Σελ Κ.Τ.Α. ππ’ 

αξηζ.Οηθ.1649/45/14.01.2014 (ΦΔΚ 45/15.01.2014 ηεχρνο Β΄)  -6.Σελ απφθαζε Τπ. Πεξ. 

Δλεξγ. Καη Κιηκ. Αιι. ππ’ αξηζ. 170225/20.01.2014 (ΦΔΚ 135/27.01.2014 ηεχρνο Β΄) -7.Ζ 

ΤΑ κε αξ. ΓΗΠΑ/νηθ 37674/27.7.2016 (ΦΔΚ 2471Β/10.8.2016 «Σξνπνπνίεζε θαη 

θσδηθνπνίεζε ηεο ΤΑ 1958/2012 – Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο -8.Σηο ΚΤΑ Φ15/48/5 (ΦΔΚ 27 Β /13-01-

14), ΚΤΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ 1048Β/2012) -χκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. (1) ζρεηηθφ, ν 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 

Γπηηθήο Διιάδαο, θαιεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  θαη ην 

πκβνχιην ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα γλσκνδνηήζνπλ ζρεηηθά κε ην 

θάθειν ΜΠΔ γηα ηελ αλαλέσζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ: πθηζηάκελε 

«Μνλάδα παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, επεμεξγαζίαο αδξαλψλ πιηθψλ, θαηεξγαζίαο 

ζηδήξνπ νηθνδνκψλ, επεμεξγαζία ΑΔΔΚ ζηε ζέζε «θάια» Σ.Κ. Θεξηαλνχ- Γ.Δ. 

Βξαρλαηΐθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ΠΓΔ/ΑΓΠΓΔΗ ηεο ΑΓΓΔΛΟ ΠΑΡΑΚΖ ΟΔ (ΠΔΣ 

2001237920), ε νπνία έρεη ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε. -Απφ ηε κειέηε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: -Ζ παξνχζα δηαδηθαζία αθνξά πθηζηάκελε αδεηνδνηεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν «Μνλάδα παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, επεμεξγαζίαο αδξαλψλ 

πιηθψλ, θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ νηθνδνκψλ, επεμεξγαζία ΑΔΔΚ ζηε ζέζε «θάια» Σ.Κ. 

Θεξηαλνχ- Γ.Δ. Βξαρλαηΐθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ΠΓΔ/ΑΓΠΓΔΗ ηεο ΑΓΓΔΛΟ 

ΠΑΡΑΚΖ ΟΔ. -Ζ επηρείξεζε βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή 

«θάια», ζηελ Σ.Κ. Θεξηαλνχ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Βξαρλαηΐθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζε 

γήπεδν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 5602,65 η.κ.. ηελ ίδηα δηεχζπλζε βξίζθνληαη ε έδξα, ηα γξαθεία 

θαη ε παξαγσγηθή κνλάδα ηεο επηρείξεζεο. Σν ππφ εμέηαζε έξγν είλαη πθηζηάκελν θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ έρεη απνπεξαησζεί. Σν νηθφπεδν, ζην νπνίν έρεη αλεγεξζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

κνλάδα, πιεξνί φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ κνλάδα έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ ζέζε απηή 

θαη ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα απφ ην 2001. Ζ πιεζηέζηεξε νηθηζηηθή ζπγθέληξσζε ζηελ άκεζε 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη ν νηθηζκφο Θεξηαλνχ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 500,00m. Οη 

νηθηζκνί Αγ. ηέθαλνο θαη Γηδαραίηθα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1500m θαη ε πφιε 

ησλ Παηξψλ ζε απφζηαζε πεξίπνπ 20Κm. ε απφζηαζε πεξίπνπ 500,00m. απφ ηελ κνλάδα 

ππάξρεη θαη ε ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ. -Σν γήπεδν ηεο εγθαηάζηαζεο απνηειεί κε δαζηθή έθηαζε ζην 

ζχλνιφ ηνπ φπσο θαίλεηαη ζηνλ θπξσκέλν δαζηθφ ράξηε. Ζ φιε πεξηνρή κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο πεδηλή θαη κηθηή, αθνχ θαηά θχξην ιφγν επηθξαηνχλ βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ' φιε απηή ηελ 

πεξηνρή δελ παξνπζηάδνληαη δαζηθέο εθηάζεηο ή πεξηνρέο πνπ λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

ζεζκηθέο ή άιιεο ξπζκίζεηο (ΕΟΔ, ΒΗΠΔ θ.ι.π.) ή πεξηνρέο πνπ λα είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο 

πξνζηαηεπφκελεο απφ Π. Γηαηάγκαηα ε άιιε ζπλζήθε πξνζηαζίαο. -ηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ δελ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο ππνδνκήο θαη θνηλήο σθέιεηαο. Ζ πξφζβαζε 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο Δ.Ο. Θεξηαλνχ - Φαξξψλ ε νπνία νδεγεί θαη 

ζηελ ΒΗ.ΠΔ.Παηξψλ. Σα δίθηπα χδξεπζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ δηέξρνληαη απφ ην φξην ηνπ 

γεπέδνπ ηεο κνλάδαο επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ. -Ζ δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ηεο 

εγθαηάζηαζεο σο πξνο ην έηνηκν ζθπξφδεκα είλαη 130 m³/ψξα ή 130 m³Υ8=1040 m³/ ή 

312000 m³/έηνο. Ωο πξνο ην ζπαζηεξνηξηβείν, ε παξαγσγή κπνξεί λα θηάζεη έσο 1000 
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ηφλνπο/έηνο. Ωο πξνο ηελ θαηεξγαζία ζηδήξνπ, ε παξαγσγή κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 5000 

ηφλνπο αλά/έηνο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ΑΔΚΚ ιφγσ ηνπ φηη είλαη λέα δξαζηεξηφηεηα δελ 

ππάξρνπλ αθφκα ζηνηρεία. -Σν ππφ εμέηαζε έξγν, κε βάζε ηα ππ’ αξηζ. (8) θαη (5) ζρεηηθά 

θαηαηάζζεηαη ζην ζπλνιφ ηνπ ζηελ Α2 ππνθαηεγνξία έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 9εο 

Οκάδαο «Βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο» δηφηη είλαη ε 

δπζκελέζηεξε θαηεγνξία απφ ηηο δηάθνξεο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. -Λφγσ ηνπ φηη ε 

κνλάδα πξνυπάξρεη θαη αλήθε ζηελ ρακειή φριεζε, ζπλερίδεη θαη ζήκεξα λα αλήθεη ζηελ 

ρακειή φριεζε ζχκθσλα θαη κε ηελ ΚΤΑ Φ15/48/5 πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 27 Β /13-

01-14 θαη αλαθέξεη φηη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηηο 04-04-2012 θαη αλήθαλ ζηελ 

ρακειή φριεζε ζπλερίδνπλ λα αλήθνπλ ζηελ ρακειή φριεζε έζησ θαη αλ κε ηελ απφθαζε 

3137/191.Φ.15 ΦΔΚ 1048/Β/2012 απφ άπνςε φριεζεο ε κνλάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ κέζε 

φριεζε. -Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη εθνδηαζηεί 

κε ηηο παξαθάησ άδεηεο: -α) ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΑΓΔΗΔ: 1118/98, 462/204, 205/09. -β) 

Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) κε αξ. 510/26-07-2006, απφ ην 

Ννκάξρε Αραΐαο-γ) Άδεηα εγθαηάζηαζεο κε αξ. Γ.Β.Φ.14.2/1806/2099/98.-δ) Άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο Γ/λζεο Βηνκεραλίαο ηεο Ννκ/θήο Απη/θεζεο Αραΐαο κε αξ. 

Γ.Β.Φ.14,2/1454/2099/25-06-2001. -ε) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Αλάπηπμεο ηεο Ννκ/θήο Απη/θεζεο Αραΐαο κε αξ. Γ.Α.Φ.14,2/808/2099/24-02-2009. -Ζ 

ηειεπηαία άδεηα είρε εθδνζεί ιφγσ κεραλνινγηθήο επέθηαζεο. Δπίζεο νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ε δξαζηεξηφηεηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηηο ππ’αξίζ.1118/88,462/04 θαη 

205/09 νηθνδνκηθέο άδεηεο. -Ζ ππφ εμέηαζε εγθαηάζηαζε είλαη πθηζηάκελε κνλάδα 

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, επεμεξγαζίαο αδξαλψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν) θαη 

θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ νηθνδνκψλ πνπ ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα απφ ην έηνο 2001. ηελ παξνχζα 

θάζε δεηείηαη αλαλέσζε ηεο Α.Δ.Π.Ο. γηα ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε θαη γηα ηελ 

πξνζζήθε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ΑΔΔΚ. (κφλν κεραλνινγηθή επέθηαζε 

– φρη θηηξηαθή). -Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ΑΔΚΚ, ε πξψηε χιε πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα 

είλαη θπξίσο πιηθά απφ θαηεδαθίζεηο, εθζθαθέο, δηακνξθψζεηο θ.ι.π.. Σα κπάδα πξψηα ζα 

θαζαξίδνληαη απφ ηπρφλ ζθνππίδηα ή πιηθά φπσο ζίδεξνο, μχια θ.ι.π. θαη ζηελ ζπλέρεηα 

κέζσ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ζπαζηεξνηξηβείνπ ζα παξάγεηαη εθ λένπ, ραιίθη, ςεθίδα, άκκνο, 

πιηθφ 3Α θ.ι.π. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ΑΔΚΚ ζα ηξνθνδνηεί ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε 

θαη θπξίσο ην ζπαζηεξνηξηβείν θαη ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλαθχθισζε ησλ 

απνβιήησλ απφ θαηεδαθίζεηο θηι. Θα αζθείηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο ππάξρνπζαο θαη 

αδεηνδνηεκέλεο εγθαηάζηαζεο πνπ δηαζέηεη, ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ρψξνπο 

ππνδνρήο ησλ ΑΔΚΚ, ρψξνπο δηαινγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ αλαθηεκέλσλ πιηθψλ, ρψξνπο 

επεμεξγαζίαο/αλαθχθισζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνλ 

απαξαίηεην ηερληθφ θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Ο ρψξνο είλαη πεξηθξαγκέλνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ απφξξηςε άιινπ ηχπνπ απνβιήησλ θαη ζα πιεξεί 

φιεο ηηο απαηηήζεηο γηα ηε πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα. Δπίζεο ζα ιεθζνχλ φια ηα κέηξα 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ππξνπξνζηαζίαο. Αλ είλαη 

απαξαίηεην ζα ιεθζνχλ θαη θαηάιιεια κέηξα εμνπδεηέξσζεο ησλ νζκψλ. -Καηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, νη θπξηφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ θαη ηελ ζθφλε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζε ηαηλίεο 

κεηαθνξάο. Γελ ππάξρνπλ ηνμηθά ή επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα, ελψ ηα πγξά βηνκεραληθά 

απφβιεηα νδεγνχληαη κε θπζηθή ξνή κέζσ θαηάιιεισλ αλαθπθιψζεσλ ζε δεμακελέο 

θαζίδεζεο. Γεληθά, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή επίπησζε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο δελ έρεη δηαπηζησζεί λα έρνπλ 
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επεξεαζηεί ε ρισξίδα, παλίδα θαη γεληθφηεξα ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. -Καηά ηελ 

ζπλνιηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ν θπξηφηεξνο ξππαληήο ηεο αηκφζθαηξαο πνπ παξάγεηαη 

είλαη ε ζθφλε (παηπάιε) απφ ην ρψξν μήξαλζεο. Σν πνζνζηφ παηπάιεο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θζάλεη ην 9% ηνπ βάξνπο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ. Μεγάιν κέξνο ηνπ πνζνζηνχ 

απηνχ (γχξσ ζην 6%) δηαθεχγεη απφ ην ρψξν μήξαλζεο. Γειαδή δηαθεχγνπλ 60 kg 

παηπάιεο/ton παξαγσγήο, ελψ κέξνο ηεο παηπάιεο αθαηξείηαη απφ ηελ ζπξίδα πνπ βξίζθεηαη 

ζην πίζσ κέξνο ηνπ μεξνχ θνληνζπιιέθηε. Γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο ππάξρνπλ δχν (2) θίιηξα ζσκαηηδίσλ κε απφδνζε 2.3 m³ παηπάιεο ηελ εκέξα ζε 

παξαγσγή 600 ηφλσλ. -Γηα ηε κείσζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ιφγσ ησλ εξγαζηψλ, 

ηεξνχληαη επηπιένλ ηα αθφινπζα: -*Οη ζσξνί ησλ απνζεθεπκέλσλ αδξαλψλ θαη γεληθφηεξα 

νη ρψξνη ηνπ εξγνηαμίνπ δηαβξέρνληαη πεξηνδηθά, ηδηαίηεξα θαηά ηηο μεξέο πεξηφδνπο. -*Σα 

θνξηεγά κεηαθνξάο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ είλαη θαιπκκέλα κε θαηάιιεια κέζα θαη 

απνθεχγεηαη ε ππεξπιήξσζή ηνπο. -*Σν χςνο πηψζεο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ είλαη 

ην ειάρηζην δπλαηφ. -Γελ αλακέλνληαη εθπνκπέο ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ άιισλ αέξησλ 

ξππαληψλ (SO2, NΟx θιπ) απφ ηελ ζέξκαλζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ θαη 

απφ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Γηα λα δηαζθαιηζηεί απηφ, πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή 

(εβδνκαδηαία) ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ θαη θαπζηήξσλ θαη θαηάιιειε ζπληήξεζε ησλ 

νρεκάησλ κεηαθνξάο πξψησλ πιψλ θαη ηειηθνχ πξντφληνο. Με ηε ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε 

ησλ νρεκάησλ, επηηπγράλεηαη ζπκκφξθσζε κε ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο αέξησλ ξχπσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 11294/1993 (ΦΔΚ 264/Β/15.04.1993). -Ζ κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο δελ έρεη πξνθαιέζεη νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ερνξχπαλζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηνρήο θαη επηπιένλ δελ αλακέλεηαη λα  ππάξμεη ζεκαληηθή πξφζζεηε επηβάξπλζε ζε ζρέζε 

κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Καηά ηελ κειινληηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ε πνηφηεηα ηνπ 

αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί πεξαηηέξσ. 

Σα επίπεδα ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ζα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη δελ απαηηείηαη ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ. -Μεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί ζε αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο, 

θαηέγξαςαλ ζφξπβν 54 dB(A) ζηελ θακπίλα ρεηξηζκνχ θαη 68 dB(A) ζην ρψξν αλάκημεο, ζηα 

δε φξηα ηνπ γεπέδνπ νη κεηξήζεηο βξίζθνληαλ ζηαζεξά θάησ απφ 60 dB(A). Γειαδή, ε 

αλακελφκελε ζηάζκε ζνξχβνπ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ δελ ππεξβαίλεη (ζηα φξηα 

ηνπ γεπέδνπ) ην θαζνξηδφκελν απφ ην Π.Γ. 1180/81 φξην ησλ 65 dB(A) πνπ ηζρχεη ζε 

πεξηνρέο φπνπ επηθξαηεί θπξίσο ην βηνκεραληθφ ζηνηρείν θαη γεληθφηεξα δελ επεξεάδεη ην 

αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. -Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ζνξχβνπ, ην 

ζπλνιηθφ επίπεδν ηνπ νπνίνπ δελ αλακέλεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 70 dB,  ηα κεραλήκαηα θαη νη 

ζπζθεπέο εξγνηαμίνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE, φπνπ αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο 

ηζρχνο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ππ ’ αξηζκ. 37393/2003 (ΦΔΚ Β ́ 1418) ΚΤΑ θαη ζηελ ππ’ 

αξηζκ. 9272/2007 (ΦEK Β ́ 286) ΚΤΑ. Δπίζεο, γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ησλ 

κεραλεκάησλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην αζφξπβε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα ηα κεραλήκαηα πνπ 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ δνλήζεηο, ππάξρεη πξφβιεςε λα 

εδξάδνληαη ζε θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλεο αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε ησλ επηπέδσλ πξνβιέπεηαη πεξηκεηξηθά θπηνηερληθή δηακφξθσζε κε ρισξηδηθά είδε 

πνπ έρνπλ ερνδηαιπηηθέο ηδηφηεηεο . Με ηα θαηάιιεια κέηξα ερνκφλσζεο επηδηψθεηαη , ν 

ζφξπβνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζηαζεξέο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο λα κελ ππεξβαίλεη 

ηα φξηα ηνπ Π .Γ. 1180/1981 (ΦΔΚ Α ́ 293), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηξνχκελνο ζηα φξηα ηνπ 

νηθνπέδνπ. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη δελ ππάξρνπλ θαηνηθίεο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 500m 

θαη νη γχξσ εγθαηαζηάζεηο είλαη βηνκεραληθέο. -Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ 
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Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 151/13-04-

2009), γίλεηαη θαλεξφ φηη ην ππφ εμέηαζε έξγν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζηήξημε ηεο 

βηνκεραληθήο  δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο θαηαζθεπήο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, θηλείηαη εληφο ησλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ ηεο γεληθήο αλαπηπμηαθήο 

θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. -ηελ ελ ιφγσ ΜΠΔ, παξαηεξήζεθαλ αλαθνξέο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αξγνζηνιίνπ. Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα ιάζε εθ παξαδξνκήο θαη δελ επεξεάδνπλ 

ηελ νπζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κειέηεο. -Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαπάλσ θαη 

αμηνινγψληαο ην γεγνλφο φηη δελ αλακέλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ 

ΑΔΠΟ πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη φηη ζα εθαξκνζηνχλ φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα γηα ηελ 

Τγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ πεξίνηθσλ, εηζεγνχκαζηε: -

ΘΔΣΗΚΑ -Τπέξ ηεο αλσηέξσ Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ -O Αληηδήκαξρνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ - Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο. 

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής, κε ηε δηεπθξίληζε φηη απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε 

ν θ. Γηνλχζηνο Πιέζζαο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ εηζεγεηή – 

Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη είδε ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο 

έγγξαθα.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε θαη κεηείρε ν θ. Γθνπληάλεο Άγγεινο, 

Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Θεξηαλνχ ν νπνίνο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε εθηφο 

ηνπ ζέκαηνο ηεο επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, κε ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν.θ. Ξπιηάο 

Θεφδσξνο δήισζε «απνρή» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε 

ην νπνίν αλ θάπνην κέινο  αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή ψήθο, λογίζεηαι ως παρόν θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή 

ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, η Επιηροπή 

Ποιόηηηας Ζωής,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

1.  Σν κε αξηζ. πξση. ΠΓΔ/ΔΠΦΠΠΓΔ/79431/62 – 24/03/2020 (νηθ. 13087/26-03-2020) 

έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο. 

2. Σελ κε αξηζ. πξση. 29114/04-03-2020 Μ.Π.Δ. πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Α.Γ. 

Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ/Γ/λζε ΠΔΥΩΥ. 

3. Σν Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 209/21.09.2011 ηεχρνο Α΄). 

4. Σελ Απφθαζε Τπ. Πεξ. Δλεξγ. θαη Κιηκ. Αιι. ππ’ αξηζ. 1958/13.01.2012 (ΦΔΚ 

21/13.01.2012 ηεχρνο Β΄). 

5. Σελ Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζ.Οηθ.1649/45/14.01.2014 (ΦΔΚ 45/15.01.2014 ηεχρνο Β΄)  

6. Σελ απφθαζε Τπ. Πεξ. Δλεξγ. Καη Κιηκ. Αιι. ππ’ αξηζ. 170225/20.01.2014 (ΦΔΚ 

135/27.01.2014 ηεχρνο Β΄) 

7. Σελ ΤΑ κε αξ. ΓΗΠΑ/νηθ 37674/27.7.2016 (ΦΔΚ 2471Β/10.8.2016 «Σξνπνπνίεζε θαη 

θσδηθνπνίεζε ηεο ΤΑ 1958/2012 – Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 
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8. Σηο ΚΤΑ Φ15/48/5 (ΦΔΚ 27 Β /13-01-14), ΚΤΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ 

1048Β/2012) 

 

χκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. (1) ζρεηηθφ, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, θαιεί ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  θαη ην πκβνχιην ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, λα 

ιάβνπλ γλψζε θαη λα γλσκνδνηήζνπλ ζρεηηθά κε ην θάθειν ΜΠΔ γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ: πθηζηάκελε «Μνλάδα παξαγσγήο έηνηκνπ 

ζθπξνδέκαηνο, επεμεξγαζίαο αδξαλψλ πιηθψλ, θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ νηθνδνκψλ, 

επεμεξγαζία ΑΔΔΚ ζηε ζέζε «θάια» Σ.Κ. Θεξηαλνχ- Γ.Δ. Βξαρλαηΐθσλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ΠΓΔ/ΑΓΠΓΔΗ ηεο ΑΓΓΔΛΟ ΠΑΡΑΚΖ ΟΔ (ΠΔΣ 2001237920), ε νπνία έρεη 

ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε. 

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

Ζ παξνχζα δηαδηθαζία αθνξά πθηζηάκελε αδεηνδνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν 

«Μνλάδα παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, επεμεξγαζίαο αδξαλψλ πιηθψλ, θαηεξγαζίαο 

ζηδήξνπ νηθνδνκψλ, επεμεξγαζία ΑΔΔΚ ζηε ζέζε «θάια» Σ.Κ. Θεξηαλνχ- Γ.Δ. 

Βξαρλαηΐθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ΠΓΔ/ΑΓΠΓΔΗ ηεο ΑΓΓΔΛΟ ΠΑΡΑΚΖ ΟΔ. 

Ζ επηρείξεζε βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή «θάια», ζηελ 

Σ.Κ. Θεξηαλνχ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Βξαρλαηΐθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζε γήπεδν 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 5602,65 η.κ.. ηελ ίδηα δηεχζπλζε βξίζθνληαη ε έδξα, ηα γξαθεία θαη ε 

παξαγσγηθή κνλάδα ηεο επηρείξεζεο. Σν ππφ εμέηαζε έξγν είλαη πθηζηάκελν θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ έρεη απνπεξαησζεί. Σν νηθφπεδν, ζην νπνίν έρεη αλεγεξζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

κνλάδα, πιεξνί φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ κνλάδα έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ ζέζε απηή 

θαη ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα απφ ην 2001. Ζ πιεζηέζηεξε νηθηζηηθή ζπγθέληξσζε ζηελ άκεζε 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη ν νηθηζκφο Θεξηαλνχ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 500,00m. Οη 

νηθηζκνί Αγ. ηέθαλνο θαη Γηδαραίηθα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1500m θαη ε πφιε 

ησλ Παηξψλ ζε απφζηαζε πεξίπνπ 20Κm. ε απφζηαζε πεξίπνπ 500,00m. απφ ηελ κνλάδα 

ππάξρεη θαη ε ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ. 

Σν γήπεδν ηεο εγθαηάζηαζεο απνηειεί κε δαζηθή έθηαζε ζην ζχλνιφ ηνπ φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ θπξσκέλν δαζηθφ ράξηε. Ζ φιε πεξηνρή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πεδηλή 

θαη κηθηή, αθνχ θαηά θχξην ιφγν επηθξαηνχλ βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ' φιε απηή ηελ πεξηνρή δελ παξνπζηάδνληαη 

δαζηθέο εθηάζεηο ή πεξηνρέο πνπ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ζεζκηθέο ή άιιεο ξπζκίζεηο (ΕΟΔ, 

ΒΗΠΔ θ.ι.π.) ή πεξηνρέο πνπ λα είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο πξνζηαηεπφκελεο απφ Π. 

Γηαηάγκαηα ή άιιε ζπλζήθε  πξνζηαζίαο. 

ηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο ππνδνκήο θαη 

θνηλήο σθέιεηαο. Ζ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο Δ.Ο. Θεξηαλνχ – 

Φαξξψλ, ε νπνία νδεγεί θαη ζηελ ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ. Σα δίθηπα χδξεπζεο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ δηέξρνληαη απφ ην φξην ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ.  

Ζ δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο ην έηνηκν ζθπξφδεκα είλαη 130 

m³/ψξα ή 130 m³Υ8=1040 m³/ ή 312000 m³/έηνο. Ωο πξνο ην ζπαζηεξνηξηβείν, ε παξαγσγή 

κπνξεί λα θηάζεη έσο 1000 ηφλνπο/έηνο. Ωο πξνο ηελ θαηεξγαζία ζηδήξνπ, ε παξαγσγή 

κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 5000 ηφλνπο αλά/έηνο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ΑΔΚΚ ιφγσ ηνπ φηη 

είλαη λέα δξαζηεξηφηεηα δελ ππάξρνπλ αθφκα ζηνηρεία. 
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Σν ππφ εμέηαζε έξγν, κε βάζε ηα ππ΄ αξηζ. (8) θαη (5) ζρεηηθά θαηαηάζζεηαη ζην 

ζπλνιφ ηνπ ζηελ Α2 ππνθαηεγνξία έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 9εο Οκάδαο 

«Βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο» δηφηη είλαη ε δπζκελέζηεξε 

θαηεγνξία απφ ηηο δηάθνξεο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Λφγσ ηνπ φηη ε κνλάδα πξνυπάξρεη θαη αλήθε ζηελ ρακειή φριεζε, ζπλερίδεη θαη 

ζήκεξα λα αλήθεη ζηελ ρακειή φριεζε ζχκθσλα θαη κε ηελ ΚΤΑ Φ15/48/5 πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 27 Β /13-01-14 θαη αλαθέξεη φηη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

ζηηο 04-04-2012 θαη αλήθαλ ζηελ ρακειή φριεζε ζπλερίδνπλ λα αλήθνπλ ζηελ ρακειή 

φριεζε έζησ θαη αλ κε ηελ απφθαζε 3137/191.Φ.15 ΦΔΚ 1048/Β/2012 απφ άπνςε φριεζεο 

ε κνλάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ κέζε φριεζε. 

 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη εθνδηαζηεί κε 

ηηο παξαθάησ άδεηεο:  

α)  ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΑΓΔΗΔ: 1118/98,  462/204, 205/09.  

β) Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) κε αξ. 510/26-07-2006, απφ ην 

Ννκάξρε Αραΐαο 

γ)  Άδεηα εγθαηάζηαζεο κε αξ. Γ.Β.Φ.14.2/1806/2099/98. 

δ) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο Γ/λζεο Βηνκεραλίαο ηεο Ννκ/θήο Απη/θεζεο  

Αραΐαο κε αξ. Γ.Β.Φ.14,2/1454/2099/25-06-2001.  

ε) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Ννκ/θήο Απη/θεζεο 

Αραΐαο κε αξ. Γ.Α.Φ.14,2/808/2099/24-02-2009.  

 Ζ ηειεπηαία άδεηα είρε εθδνζεί ιφγσ κεραλνινγηθήο επέθηαζεο. Δπίζεο νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ε δξαζηεξηφηεηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηηο ππ’αξίζ.1118/88,462/04 θαη 

205/09 νηθνδνκηθέο άδεηεο. 

 Ζ ππφ εμέηαζε εγθαηάζηαζε είλαη πθηζηάκελε κνλάδα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, 

επεμεξγαζίαο αδξαλψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν) θαη θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ νηθνδνκψλ πνπ 

ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα απφ ην έηνο 2001. ηελ παξνχζα θάζε δεηείηαη αλαλέσζε ηεο 

Α.Δ.Π.Ο. γηα ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε θαη γηα ηελ πξνζζήθε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ ΑΔΔΚ. (κφλν κεραλνινγηθή επέθηαζε – φρη θηηξηαθή) 

 Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ΑΔΚΚ, ε πξψηε χιε πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη 

θπξίσο πιηθά απφ θαηεδαθίζεηο, εθζθαθέο, δηακνξθψζεηο θ.ι.π.. Σα κπάδα πξψηα ζα 

θαζαξίδνληαη απφ ηπρφλ ζθνππίδηα ή πιηθά φπσο ζίδεξνο, μχια θ.ι.π. θαη ζηελ ζπλέρεηα 

κέζσ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ζπαζηεξνηξηβείνπ ζα παξάγεηαη εθ λένπ, ραιίθη, ςεθίδα, 

άκκνο, πιηθφ 3Α θ.ι.π. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ΑΔΚΚ ζα ηξνθνδνηεί ηελ ππάξρνπζα 

εγθαηάζηαζε θαη θπξίσο ην ζπαζηεξνηξηβείν θαη ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ απφ θαηεδαθίζεηο θηι. Θα αζθείηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

ππάξρνπζαο θαη αδεηνδνηεκέλεο εγθαηάζηαζεο πνπ δηαζέηεη, ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ρψξνπο ππνδνρήο ησλ ΑΔΚΚ, ρψξνπο δηαινγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ 

αλαθηεκέλσλ πιηθψλ, ρψξνπο επεμεξγαζίαο/αλαθχθισζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ 

δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Ο ρψξνο είλαη πεξηθξαγκέλνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ απφξξηςε άιινπ 

ηχπνπ απνβιήησλ θαη ζα πιεξεί φιεο ηηο απαηηήζεηο γηα ηε πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα. Δπίζεο 

ζα ιεθζνχλ φια ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ 

ππξνπξνζηαζίαο. Αλ είλαη απαξαίηεην ζα ιεθζνχλ θαη θαηάιιεια κέηξα εμνπδεηέξσζεο ησλ 

νζκψλ. 

 Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, νη θπξηφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ θαη ηελ ζθφλε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ 
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ζε ηαηλίεο κεηαθνξάο. Γελ ππάξρνπλ ηνμηθά ή επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα, ελψ ηα πγξά 

βηνκεραληθά απφβιεηα νδεγνχληαη κε θπζηθή ξνή κέζσ θαηάιιεισλ αλαθπθιψζεσλ ζε 

δεμακελέο θαζίδεζεο. Γεληθά, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή επίπησζε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο δελ έρεη δηαπηζησζεί 

λα έρνπλ επεξεαζηεί ε ρισξίδα, παλίδα θαη γεληθφηεξα ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. 

Καηά ηελ ζπλνιηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ν θπξηφηεξνο ξππαληήο ηεο αηκφζθαηξαο 

πνπ παξάγεηαη είλαη ε ζθφλε (παηπάιε) απφ ην ρψξν μήξαλζεο. Σν πνζνζηφ παηπάιεο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο θζάλεη ην 9% ηνπ βάξνπο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ. Μεγάιν 

κέξνο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ (γχξσ ζην 6%) δηαθεχγεη απφ ην ρψξν μήξαλζεο. Γειαδή 

δηαθεχγνπλ 60 kg παηπάιεο/ton παξαγσγήο, ελψ κέξνο ηεο παηπάιεο αθαηξείηαη απφ ηελ 

ζπξίδα πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ μεξνχ θνληνζπιιέθηε. Γηα ηελ απνθπγή 

θαηλνκέλσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ππάξρνπλ δχν (2) θίιηξα ζσκαηηδίσλ κε απφδνζε 2.3 

m³ παηπάιεο ηελ εκέξα ζε παξαγσγή 600 ηφλσλ. 

Γηα ηε κείσζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ιφγσ ησλ εξγαζηψλ, ηεξνχληαη επηπιένλ 

ηα αθφινπζα:  

 Οη ζσξνί ησλ απνζεθεπκέλσλ αδξαλψλ θαη γεληθφηεξα νη ρψξνη ηνπ εξγνηαμίνπ 

δηαβξέρνληαη πεξηνδηθά, ηδηαίηεξα θαηά ηηο μεξέο πεξηφδνπο.  

 Σα θνξηεγά κεηαθνξάο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ είλαη θαιπκκέλα κε θαηάιιεια κέζα θαη 

απνθεχγεηαη ε ππεξπιήξσζή ηνπο.  

 Σν χςνο πηψζεο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ. 

Γελ αλακέλνληαη εθπνκπέο ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ άιισλ αέξησλ ξππαληψλ (SO2, 

NΟx θιπ) απφ ηελ ζέξκαλζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ θαη απφ ηελ θίλεζε ησλ 

νρεκάησλ. Γηα λα δηαζθαιηζηεί απηφ, πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή (εβδνκαδηαία) ζπληήξεζε 

ησλ κεραλψλ θαη θαπζηήξσλ θαη θαηάιιειε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξψησλ 

πιψλ θαη ηειηθνχ πξντφληνο. Με ηε ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ, επηηπγράλεηαη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο αέξησλ ξχπσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 

11294/1993 (ΦΔΚ 264/Β/15.04.1993).  

 Ζ κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ έρεη πξνθαιέζεη νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα 

ερνξχπαλζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη επηπιένλ δελ αλακέλεηαη λα  ππάξμεη 

ζεκαληηθή πξφζζεηε επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Καηά ηελ 

κειινληηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ε πνηφηεηα ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί πεξαηηέξσ. Σα επίπεδα ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ 

γεπέδνπ ζα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

θαη δελ απαηηείηαη ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ. 

Μεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο, θαηέγξαςαλ ζφξπβν 54 dB(A) ζηελ θακπίλα ρεηξηζκνχ θαη 68 

dB(A) ζην ρψξν αλάκημεο, ζηα δε φξηα ηνπ γεπέδνπ νη κεηξήζεηο βξίζθνληαλ ζηαζεξά θάησ 

απφ 60 dB(A). Γειαδή, ε αλακελφκελε ζηάζκε ζνξχβνπ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

κεραλεκάησλ δελ ππεξβαίλεη (ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ) ην θαζνξηδφκελν απφ ην Π.Γ. 1180/81 

φξην ησλ 65 dB(A) πνπ ηζρχεη ζε πεξηνρέο φπνπ επηθξαηεί θπξίσο ην βηνκεραληθφ ζηνηρείν 

θαη γεληθφηεξα δελ επεξεάδεη ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ζνξχβνπ, ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηνπ νπνίνπ δελ 

αλακέλεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 70 dB,  ηα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο εξγνηαμίνπ θέξνπλ 

ζήκαλζε CE, φπνπ αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο ηζρχνο, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζηελ ππ’ αξηζκ. 37393/2003 (ΦΔΚ Β ́ 1418) ΚΤΑ θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 9272/2007 (ΦEK Β ́ 

286) ΚΤΑ. Δπίζεο, γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ φζν ην 
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δπλαηφλ πην αζφξπβε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα ηα κεραλήκαηα πνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 

δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ δνλήζεηο, ππάξρεη πξφβιεςε λα εδξάδνληαη ζε θαηάιιεια 

πηζηνπνηεκέλεο αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ επηπέδσλ 

πξνβιέπεηαη πεξηκεηξηθά θπηνηερληθή δηακφξθσζε κε ρισξηδηθά είδε πνπ έρνπλ 

ερνδηαιπηηθέο ηδηφηεηεο. Με ηα θαηάιιεια κέηξα ερνκφλσζεο επηδηψθεηαη, ν ζφξπβνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ζηαζεξέο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ 

Π.Γ. 1180/1981 (ΦΔΚ Α ́ 293), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηξνχκελνο ζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ. 

Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη δελ ππάξρνπλ θαηνηθίεο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 500m θαη νη 

γχξσ εγθαηαζηάζεηο είλαη βηνκεραληθέο. 

 Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 151/13-04-2009), γίλεηαη θαλεξφ φηη ην ππφ 

εμέηαζε έξγν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζηήξημε ηεο βηνκεραληθήο  δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

θαη ηεο θαηαζθεπήο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, θηλείηαη εληφο ησλ 

ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ ηεο γεληθήο αλαπηπμηαθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. 

 ηελ ελ ιφγσ ΜΠΔ, παξαηεξήζεθαλ αλαθνξέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξγνζηνιίνπ. 

Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα ιάζε εθ παξαδξνκήο θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ νπζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο κειέηεο. 

 

 Καηόπιν ηων ανωηέρω, η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα 

παξαπάλσ θαη αμηνινγψληαο ην γεγνλφο φηη δελ αλακέλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξεζνχλ νη 

πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ΑΔΠΟ πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη φηη ζα εθαξκνζηνχλ φια ηα 

πξνβιεπφκελα κέηξα γηα ηελ Τγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ 

πεξίνηθσλ, γνωμοδοηεί θεηικά επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ 

«Μνλάδα παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, επεμεξγαζίαο αδξαλψλ πιηθψλ, θαηεξγαζίαο 

ζηδήξνπ νηθνδνκψλ, επεμεξγαζία ΑΔΔΚ ζηε ζέζε «θάια» Σ.Κ. Θεξηαλνχ- Γ.Δ. 

Βξαρλαηΐθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ΠΓΔ/ΑΓΠΓΔΗ ηεο ΑΓΓΔΛΟ ΠΑΡΑΚΖ ΟΔ (ΠΔΣ 

2001237920), 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ           ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

           ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

 ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

           ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

         ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

 ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 
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