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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την λειτουργία μονάδας μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready mix) & λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων, σε συνολική 
έκταση 10.151,60 m2» στη θέση «ΡΙΓΑΝΗ ή ΞΩΒΑΘΥ» Τ.Κ. Βαθέως, Δήμου Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, 
Περιφερείας Ιονίων Νήσων. 
 
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1 Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος 

2 Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86)  «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 
91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.». 

3 Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α)  Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

Δ9 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 



4 N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης. 

5 N.  4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17-01-2018 και Α' 
8/23-01-2018)  

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 

6 Υ.Α..167563/ΕΥΠΕ/13 (19/4/2014, ΦΕΚ964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης…» (ΦΕΚ 
964Β)  

7 ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012)  Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011  

8 Η αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 
2471B/10-08-2016) 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄209/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.» 
 

9 ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 
45/Β/15-01-2014 

«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  
 

10 ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 
(Α209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας» 

    
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ   

 
ΝΑΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΧΙ Χ 
 
 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμ. Συλλογικών οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΙΝ 
(το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με τα αριθμ. πρωτ. 28219/11903/10-4-2019 έγγραφο) για 
το έργο- δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:   
 
Η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά: 
Την λειτουργία μονάδας παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready mix) & λοιπών βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, σε συνολική έκταση 10.151,60 m2» στη θέση «ΡΙΓΑΝΗ ή ΞΩΒΑΘΥ» Τ.Κ. Βαθέως, 
Δήμου Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφερείας Ιονίων Νήσων. 
Φορέας είναι η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ Ο.Ε. 
Κατάταξη Δραστηριότητας:  



Σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011 και την Υ.Α. 1958/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
37674/2016, Η δραστηριότητα κατατάσσεται: 
 

ΟΜΑΔΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

9η 125 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Α2: Το σύνολο 

 
4. 1: Ιστορικό: 
H εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ Ο.Ε. λειτουργούσε μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος στη θέση 
"ΡΙΓΑΝΗ ή ΞΩΒΑΘΥ" Τ.Κ. Βαθέως του Δήμου Μεγανησίου, μετά την χορήγηση αδειών εγκατάστασης 
και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready 
mix) συνολικής ισχύος 104 KW, με Αποφάσεις του Αντινομάρχη Λευκάδας και την χορήγηση 
οικοδομικής άδειας για την κατασκευή των κτιριακών βοηθητικών εγκαταστάσεων, σε ιδιόκτητη 
αγροτική έκταση εμβαδού επιφανείας 10.151,60 m2. 
Οι παραπάνω αυτές άδειες ακυρώθηκαν με την Απόφαση: 1668/2014 του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε την 
22.1.2014. Όμως με την Απόφαση 13142/5.8.2014 του Γ.Γ. Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και 
Ιονίου παρατάθηκε μέχρι την 4/6/2017 η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 
λειτουργίας της μονάδας παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθητικών εγκαταστάσεων 
αυτής και η ενδιαφερόμενη εταιρεία, αιτήθηκε την επαναχορήγηση και την χορήγηση νέας άδειας 
κατασκευής και λειτουργίας των πιο πάνω μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, με τις 
από 1/12/2014 και18/9/2015 αιτήσεις της προς την Π.Ε. Λευκάδας. 
Η Π.Ε. Λευκάδας απέρριψε και τις δύο φορές το αίτημα της εταιρείας (Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη 
Λευκάδας με αρ. πρ. 84609/5.10.2015). Επίσης απορρίφθηκε και η κατατεθείσα προσφυγή προς την 
Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (25231/11869/22.12.2015 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα 
Α.Δ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου) αλλ’ όμως το ΣτΕ με την Απόφασή του 1653/2018, που 
εκδόθηκε την 2/8/2018, ακύρωσε τις πιο πάνω ακυρωτικές Πράξεις της Διοίκησης (Π.Ε. Λευκάδας και 
Α.Δ.). 
Επανέρχεται η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ Ο.Ε. υποβάλλοντας την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) του Ν. 4014/2011 για την ανανέωση των Π.Ό. που έληξαν την 4/6/2017, με σκοπό την έγκριση 
των Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος και 
βοηθητικές εγκαταστάσεις, ώστε μετά την έγκρισή της να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες άδειες.  
 
 
 
4.2: Θέση της υπό αδειοδότηση μονάδας. 
Με την Απόφαση υπ’ αρ. πρ. οικ. 1867/4.7.1986 της Νομάρχου Λευκάδας (ΦΕΚ/Δ’/831/16.9.1986) 
καθορίσθηκαν τα όρια, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των οικισμών Λευκάδας, μεταξύ των 
οποίων του Βαθέος, του Κατωμερίου και του Σπαρτοχωρίου και σε συνδυασμό με το Προεδρικό 
Διάταγμα (ΠΔ) της 24/4/1985 (ΦΕΚ/Δ’/181/3.5.1985), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ./5.5.1989 
(ΦΕΚ/Δ’/293/16.5.1989), απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
μέσης και υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού Βαθέος κι εντός ζώνης, που 
εκτείνεται περιμετρικά και σε απόσταση 500 m των ορίων του οικισμού. 
Επίσης με την Απόφαση υπ’ αρ. πρ. οικ. 2776/18.6.2007 (ΦΕΚ/ Τεύχος Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων & Πολεοδομικών Θεμάτων/αρ. φ. 279/2.7.2007) ο Αντινομάρχης Λευκάδας 
επεξέτεινε την ζώνη των 500 m σε 800 m.  
Στην Απόφαση 1653/2018 του ΣτΕ, (με την οποία ακυρώνονται οι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη 
Λευκάδας να μην χορηγήσει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην δραστηριότητα) μεταξύ 
άλλων, αναγράφονται: « η με αριθ. Πρωτ. οικ. 1867/4-7-1986 απόφαση της Νομάρχου Λευκάδας,… 
δύναται κατ αρχήν να ελεγχθεί από το δικαστήριο, επ ευκαιρία της κρινομένης αιτήσεως, …ο 
καθορισμός ορίων μη νομίμως έγινε με την ως άνω νομαρχιακή απόφαση και όχι με προεδρικό 
διάταγμα..….». 
Η απόσταση του γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος από τα 
όρια του οικισμού Βαθέος είναι περί τα 460 m αλλά η απόσταση των εγκατεστημένων μηχανολογικών 
και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων από τα όρια του οικισμού είναι 560 m. 
 



H ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης της μονάδας, έχει συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 
2000 με τον κωδικό GR2220003 (Ειδική Ζώνη Διατήρησης ΕΖΔ/SCI) «Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου 
(Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρόμωνας». Η περιοχή NATURA 2000 έχει έκταση 883 km2 περίπου και 
περιλαμβάνει όλη τη θαλάσσια έκταση που περικλείεται από Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά και την 
ηπειρωτική χώρα, καθώς και παράκτια τμήματα των περικλειόμενων νησίδων, εξαιρώντας τα 
ανώτερα υψόμετρα. Ο χώρος της περιοχής μελέτης και οι εγκαταστάσεις της δραστηριότητας 
βρίσκονται σε χερσαίο χώρο εσωτερικά του Μεγανησίου και σε απόσταση περί τα 550 m από την 
πλησιέστερη ακτή, Δκά του Βαθέος και μόλις 15 έως 150 m από το όριο της προστατευόμενης 
περιοχής, δηλαδή στο όριο της περιοχής NATURA 2000. Η εν λόγω περιοχή NATURA συνίσταται κατά 
ποσοστό 99,64% σε καθαρά θαλάσσιο περιβάλλον και κατά ποσοστό 0,36% σε χερσαίο χώρο, κυρίως 
ακταίο. 
Η ΜΠΕ συνοδεύεται από ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α). 
 
4.3: Περιγραφή της δραστηριότητας: 
Οι πρώτες ύλες της δραστηριότητας θα είναι αδρανή υλικά (άμμος, χαλίκι, ψηφίδα), τσιμέντο και 
νερό. Τα αδρανή υλικά θα τα προμηθεύεται η εταιρεία από λατομεία αδρανών υλικών και συναφείς 
εταιρείες της τοπικής αγοράς, με τις οποίες συνεργάζεται. Το τσιμέντο θα το προμηθεύεται από την 
εγχώρια Τσιμεντοβιομηχανία και το νερό από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μεγανησίου. 
Κατά την παραγωγική διαδικασία της δραστηριότητας, τα αδρανή υλικά θα μεταφέρονται από τις 
υπαίθριες αποθήκες τους, που βρίσκονται εντός του γηπέδου εγκατάστασης, με φορτηγά αυτοκίνητα 
ή με ελαστιχοφόρο φορτωτή και θα εκφορτώνονται στην αποθήκη αδρανών. Από τα σιλό τα αδρανή 
υλικά κατά κατηγορία (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι), με ειδικό τάμπερ, θα εκφορτώνονται σε ζυγιστική 
ταινία (ταινιοζυγό) στην οποία θα ζυγίζονται και εν συνεχεία με άλλη μεταφορική ταινία θα 
μεταφέρονται με ελεγχόμενο ρυθμό στο προσιλό αδρανών υλικών. 
Το τσιμέντο από τα δύο κυλινδρικά σιλό τσιμέντου, μέσω μεταλλικών αγωγών (κοχλιομεταφορείς) θα 
οδηγείται στην σκάφη συλλογής τσιμέντου (προσιλό τσιμέντου), όπου θα ζυγίζεται στο ζυγιστήριο 
τσιμέντου. 
Εν συνεχεία τα ζυγισμένα προϊόντα - πρώτες ύλες (αδρανή υλικά και τσιμέντο) μαζί με την κατάλληλη 
ποσότητα νερού, που έχει προηγουμένως ζυγισθεί στο προσιλό νερού, θα οδηγούνται στον 
αναμικτήρα - mixer, όπου θα γίνεται η βίαιη ανάμιξή τους, για ένα περίπου λεπτό (1’) και το έτοιμο 
πλέον, νωπό, σκυρόδεμα θα φορτώνεται σε φορτηγά αυτοκίνητα αναμικτήρες (βαρέλες) με 
προορισμό την κατανάλωση. 
 
Οι βοηθητικές - υποστηρικτικές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευασθεί από την παλαιότερη 
δραστηριότητα και αφορούν σε χώρο γραφείου - control room, αποθηκών, αποδυτηρίων κλπ. 
Ουσιαστικά αποτελείται από ένα κύριο διώροφο προκατασκευασμένο κτίσμα (οικοδομική άδεια 
523/2006), διαστάσεων 3x5, ύψους 6 m, που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Δκό άκρο του γηπέδου. 
Δεν προβλέπεται και δεν θα υπάρχουν εντός του χώρου του γηπέδου συνεργείο ή άλλες 
εγκαταστάσεις για την συντήρηση – επισκευή των μηχανημάτων της μονάδας (αυτοκίνητα 
αναμικτήρες - μπετονιέρες, πρέσες κλπ). 
Όσον αφορά στην ύδρευση της μονάδας, τόσο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και 
για την χρήση του προσωπικού, η μονάδα θα τροφοδοτείται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, με το 
οποίο έχει συνδεθεί η εταιρεία. Θα αποθηκεύεται δε αυτό σε τσιμεντένια υπόγεια δεξαμενή 
χωρητικότητας 200 m3, που έχει κατασκευασθεί εντός του γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας 
σκυροδέματος. 
Εκτιμάται ότι η μέγιστη κατανάλωση νερού θα ανέρχεται γύρω στα 700 m3/έτος. 
 
Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα της τάξεως των 100 m3 ετοίμου σκυροδέματος ανά 8ωρο, διαφόρων 
ποιοτήτων και τύπων ή της τάξεως των 20.000 m3/χρόνο 
Εκτιμάται όμως ότι η ετήσια παραγωγή σκυροδέματος θα είναι της τάξεως των 3.000 m3 
σκυροδεμάτων παντός τύπου και αντοχής στους τύπους: C12/15, C16/20 και C20/25. 
Το απασχολούμενο προσωπικό κατά την πλήρη λειτουργία της μονάδας σκυροδέματος και των 
συναφών εγκαταστάσεων, θα ανέρχεται σε επτά (7) ειδικευμένα άτομα, 
 
Σύμφωνα με την ΜΠΕ κατά την παραγωγική διαδικασία δεν θα παράγονται απόβλητα. 
Επίσης σύμφωνα με την ΜΠΕ (κεφάλαιο 12): 



 Τα λύματα του προσωπικού να διοχετεύονται σε σηπτικό, στεγανό βόθρο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κ.Υ.Α Ε1β. 221/65(ΦΕΚ138Β 724-2-65) και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια 
Υπηρεσία . 

 Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των κάδων των αναμικτήρων στη μονάδα 
έτοιμου σκυροδέματος (περίπου 2-3 m3/ημέρα) θα οδηγούνται σε μια στεγανή τσιμεντένια 
διθάλαμη δεξαμενή χωρητικότητας 15 m3 από όπου το καθαρό νερό που υπερχειλίζει στο 2o 
θάλαμο της δεξαμενής θα επανακυκλοφορεί στις δεξαμενές νερού της μονάδας έτοιμου 
σκυροδέματος. 

 Εντός δύο (2) μηνών θα κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης 
υγρών αποβλήτων που να περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων της εγκατάστασης προκειμένου να ληφθεί η σχετική άδεια. 

 
Στο κεφάλαιο 6 της ΜΠΕ γίνεται ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   
Στο κεφάλαιο  7 της ΜΠΕ παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και  εξετάζονται οι 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
Στο κεφάλαιο 8 της ΜΠΕ αποτυπώνεται η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ . 
Στο κεφάλαιο 9 της ΜΠΕ γίνεται ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ στη φάση λειτουργίας του έργου.    
Στο κεφάλαιο 10 της ΜΠΕ γίνονται προτάσεις μέτρων που αφορούν ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ στη φάση λειτουργίας του έργου.   
Στο κεφάλαιο 11 της ΜΠΕ περιγράφεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  

παρακολούθησης 
Στο κεφάλαιο 12 της ΜΠΕ γίνεται ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και περιγράφονται οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι.  
 
 

5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντιρρήσεις για την ανανέωση- έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που 
έληξαν την 4/6/2017, της δραστηριότητας «Μονάδα παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος και λοιπών 
βοηθητικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΡΙΓΑΝΗ» Τ. Κ. Βαθέως του Δήμου Μεγανησίου ιδιοκτησίας 
Αφοί Πολίτη Ο. Ε.» ώστε μετά την έγκρισή της να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες άδειες, με την 
προϋπόθεση ότι στην ανανέωση –έγκριση θα περιληφθούν και όλοι οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί 
όροι  στο κεφάλαια 12 της ΜΠΕ.  
Η παρούσα αφορά διατύπωση απόψεων για περιβαλλοντικά θέματα και δεν άπτεται θεμάτων που 
αφορούν την χωροθέτηση (θέση) της μονάδας, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4.2 του 
παρόντος εγγράφου.  
 

 
 

                                                          Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 
                       Δ/νσης Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού 

 
 

  ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
               Πολ. Μηχανικός Π.Ε./Α΄               
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