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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  03/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 18/2019
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  4η του  μήνα  Φεβρουαρίου του  έτους  2019 ημέρα  της  εβδομάδας

Δευτέρα και  ώρα  18:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Η.Ν.  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από την
με  αριθμό  πρωτ.  162/30-1-2019  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Μπεναρδής Γεώργιος
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της Απόφασης Υπ.
Οικονομικών οικ.  2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019  (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος  Β’)  «Καθορισμός
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»

2. Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων  Δήμου  Ψαρών»  στο  Ε.Π.  «Βόρειο  Αιγαίο»  με  Κωδικό  πρόσκλησης
ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83  (Α/Α  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ:  3450)  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Προστασία  του
περιβάλλοντος  και  των  πόρων  και  μετάβαση  σε  μια  οικονομία  φιλική  στο  περιβάλλον,  με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο:
«Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
(ΟΧΕ)»- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου
Χίου

3. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του
Δήμου Χίου για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στον τομέα των τεχνικών
υπηρεσιών
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Διατύπωση  απόψεων  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΕΚΚ με
Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων από την
Επεξεργασία ΑΕΚΚ, στη θέση “Καστρί”, του Δήμου Ψαρών»

ΑΔΑ: 9ΖΒ5ΩΗΧ-6ΞΦ



Το κατεπείγον του 1ου θέματος έγκειται  στο γεγονός  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  που θέτει  η
εκδοθείσα απόφαση Υπ. Οικονομικών οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος
Β’) και αφορά στο υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης φορέων
γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω
απόφασης (δηλ. εντός 30 ημερών από την 24.01.2019).
Το  κατεπείγον  του  2ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  δρομολόγησης  των
διαδικασιών  που  απαιτούνται  (συγκέντρωση  δικαιολογητικών,  δημιουργία  φακέλου  κλπ)  για  την
έγκαιρη (έως 1/3/2019) υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» με
Κωδικό πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) καθώς έχει οριστεί καταληκτική
ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2019.
Το  κατεπείγον  του  3ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  σύναψης  σύμβασης
διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Χίου προκειμένω να εκτελεστεί ομαλά το τεχνικό πρόγραμμα
και να υλοποιηθούν τα έργα, μελέτες προμήθειες και υπηρεσίες του δήμου για τα έτη 2019 & 2020.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και αποδέχεται την πρόταση
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. την  υπ’  αριθμ.  1298/23-12-2016  Σύμβαση  μεταξύ  του  Δήμου  Ψαρών  και  των  μελετητών
Χριστόφορος  Ν.  Μανδυλάς,  Περιβαλλοντολόγος-Χωροτάκτης,  Ακινδύνα  Χατζηαντωνίου,
Πολιτικός Μηχανικό και Στυλιανό Βαβαλιάρο, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

2. την υπ’ αρ. πρωτ. 73962/20-11-2017 Πράξη Χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Χίου (ΑΔΑ:
6ΘΙ5ΟΡ1Ι-ΙΚΟ).

3. το υπ’ αρ. πρωτ. 25/31-1-2018 έγγραφο της «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» περί πρόθεσης συνεργασίας με
τον Δήμο Η.Ν. Ψαρών για την επεξεργασία των Αποβλήτων Εκσκαφών,  Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

4. την υπ’ αρ. 58/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ψαρών περί έγκρισης του
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Ψαρών.

5. το υπ’ αρ. 18-0554-003-2047-02/28-5-2018 Πιστοποιητικό Ανάλυσης του δείγματος ομβρίων
από  τον  αποκατεστημένο  ΧΑΔΑ  Δήμου  Ψαρών  στη  θέση  «Καστρί»  της  «Αναλυτικά
Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.».

6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48868/22-8-2018 αίτηση κατάθεσης φακέλου ΜΠΕ του Δήμου Ψαρών
στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

7. το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  54274/13-9-2018  έγγραφο  πληρότητας  φακέλου  ΜΠΕ  από  τη  Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  

8. το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  62239/17-10-2018  έγγραφο  αποστολής  φακέλου  ΜΠΕ σε  διαδικασία
διαβούλευσης και συλλογής γνωμοδοτήσεων

9. την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2997/113/15-1-2019  Ανακοίνωση  της  Περιφερειακής  Επιτροπής
Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Η.Ν. Ψαρών να διατυπώσει τις απόψεις του στο πλαίσιο της
διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΕΚΚ με
Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων από την Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, στη
θέση “Καστρί”, του Δήμου Ψαρών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
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 Το έργο προβλέπεται από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου (ΚΥΑ οικ. 4533/261,
ΦΕΚ  321/Β’/7-2-2017)  και  είναι  σύμφωνο  με  τα  προβλεπόμενα  στον  ΕΣΔΑ  (ΦΕΚ  Α’
174/2015), για την διαχείριση των ΑΕΚΚ σε μικρά νησιά και το Ν.4042/12. 

 Επίσης  το  έργο  προβλέπεται  στο  εγκεκριμένο  Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων
(Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Η.Ν. Ψαρών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 58/2018 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

 Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι ο ΔΗΜΟΣ Η.Ν. ΨΑΡΩΝ, ο οποίος είναι υπόχρεος
διαχειριστής ΑΕΚΚ (άρθ. 3, §20-21 ΚΥΑ 36259/10) των δημοτικών έργων που αναλαμβάνουν
με αυτεπιστασία και των εγκαταλελειμμένων ΑΕΚΚ, που συλλέγει στα όρια του δήμου του.

 Τέλος το έργο προτείνεται για χρηματοδότηση στη Αναπτυξιακή Στρατηγική Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014-2020, η τελευταία
πρόσκληση της οποίας έχει δημοσιευτεί από τις 20-12-2018.

1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η θέση που προτείνεται  για την εγκατάσταση της εξεταζόμενης μονάδας βρίσκεται στο χώρο του
αποκατεστημένου Χ.Α.Δ.Α. στη θέση “Καστρί” της περιοχής «Φανάρι» της αγροτικής περιφέρειας
του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Ο προτεινόμενος χώρος βρίσκεται:

- ΕΚΤΌΣ Σχεδίου Πόλεως και ορίων οικισμού < 2.000 κατ. 

- ΕΚΤΌΣ προστατευτέας περιοχής NATURA 2000, 

- ΕΝΤΌΣ του  κηρυγμένου  αρχαιολογικού  χώρου  «Νήσων  Ψαρά  και  Αντίψαρα»,  (ΥΑ
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/64437/3222π.ε./18-6-2001, ΦΕΚ 881/Β’/9-7-2001).

- ΕΝΤΌΣ περιοχής  με  ειδική προστασία και  καθορισμένους  ειδικούς  όρους  δόμησης δόμηση στις
εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχές μικρών νησιών, σύμφωνα με το το Π.Δ. 17-5-2002
(ΦΕΚ 402 Δ’) περί «Χαρακτηρισμός των νησιών Κίμωλος, ……………, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα
που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορισμός περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης
στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές αυτών».

Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται από τον οικισμό των Ψαρών μέσω τσιμεντοστρωμένης οδού μήκους
5km και εν συνεχεία μικρού τμήματος αγροτικής οδού, που διασχίζει όλο το νότιο τμήμα του νησιού
και κατευθύνεται νοτιοανατολικά προς το φάρο Κοκκινόπουλο, το ξωκλήσι του Αϊ-Γιώργη και την
παραλία «Φανάρι».

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η  εξεταζόμενη  δραστηριότητα  προτείνεται  στα  πλαίσια  του  έργου:  «Ολοκληρωμένη  Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ψαρών» το οποίο αποσκοπεί στην αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης
των αποβλήτων του μικρού νησιού για την προστασία του περιβάλλοντος και την σταδιακή εξέλιξη
του  μελλοντικά  ως  νησί  «Μηδενικών  Αποβλήτων»,  δηλαδή  με  συνεχώς  μειωμένη  ποσότητα
αποβλήτων που διατίθενται στο ΧΥΤΑ μέχρι «μηδενισμού», αφού όλα τα απόβλητα θα πηγαίνουν για
ανακύκλωση.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων από Κατασκευές, Κατεδαφίσεις
& Εκσκαφές (Α.Ε.Κ.Κ.) (εργασίες  R5,  R12 &  R13) και Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης αδρανών
υλικών & κατάλοιπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασίες D1, D13 & D15) στη θέση «ΚΑΣΤΡΙ»
του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, σε δημοτική έκταση 21.041,73 m2. 

Η ετήσια  ποσότητα εισερχόμενων  αποβλήτων των συγκεκριμένων  κατηγοριών  σε βάθος  20ετιας
εκτιμάται  σε  577tn/yr.  Η  ημερήσια  ποσότητα  εισερχόμενων  ΑΕΚΚ,  που  θα  διαχειρίζεται  η
εξεταζόμενη εγκατάσταση, υπολογίζεται σε  2,3tn/day, εκ των οποίων οι  0,1tn είναι απόβλητα από
κατασκευές  και  κατεδαφίσεις,  ενώ  οι  2,2tn προέρχονται  από  περίσσεια  εκσκαφών  από  την
κατασκευαστική δραστηριότητα ιδιωτικών και δημοσίων έργων στο Δήμο Η.Ν. Ψαρών.
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Τα εξερχόμενα προς ανάκτηση απόβλητα και τα προς αξιοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση προϊόντα,
εκτιμάται ότι θα ανέρχονται κατ’ ελάχιστον περί των 228tn/yr περίπου ήτοι το 40% της συνολικής
ποσότητας των ΑΕΚΚ, ενώ τα ακατάλληλα για δομικά υλικά κατάλοιπα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και
περίσσεια εκσκαφών, θα διατίθενται στο χώρο διάθεσης αδρανών τα οποία εκτιμούνται ότι θα είναι
της τάξεως των 349tn/yr περίπου, ήτοι το 60% της συνολικής ποσότητας των ΑΕΚΚ.

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί  5 ώρες περίπου την ημέρα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την
επεξεργασία των ΑΕΚΚ θα έχει  δυναμικότητα επεξεργασίας  τουλάχιστον 10 tn/h,  ανάλογα με τη
ρύθμιση του κάδου θραύσης. 

Τα  απόβλητα,  που  θα  διαχειρίζεται  η  εξεταζόμενη  δραστηριότητα  θα  είναι  σύμμεικτά,  αλλά  και
χωριστά  συλλεγόμενα  Μη επικίνδυνα  ΑΕΚΚ (κωδικός  ΕΚΑ 17,  εξαιρούμενων  αυτών  με  *)  του
Ευρωπαϊκού Κατάλογου Αποβλήτων

Συνοπτικά, οι εργασίες, που θα λαμβάνουν χώρα στην εξεταζόμενη εγκατάσταση θα είναι:

 Εργασίες Ανάκτησης (εργασίες R5, R12 και R13), όπου:

- εργασία    R  13:  αποθήκευση αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ.,  εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις
εργασίες ανάκτησης R1 έως R12. 

- εργασία    R  12:  προκαταρκτικές  εργασίες  (προεπεξεργασία)  πριν  από  την  ανάκτηση,  όπως,
μεταξύ  άλλων,  την  αποσυναρμολόγηση,  τη διαλογή,  τη  σύνθλιψη,  τη συμπαγοποίηση,  την
κοκκοποίηση, το διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθησή τους για
κάποια από τις εργασίες R1 έως R11.

- εργασία    R  5:  Ανακύκλωση/ανάκτηση  αδρανών  υλικών  και  Αποβλήτων  Εκσκαφών,
Κατασκευών  &  Κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  την  παραγωγή  διαβαθμισμένου  κλάσματος
δομικών υλικών από τη επεξεργασία μέσω θραύσης αυτών (κινητή μονάδα επεξεργασίας).

Αξιοποίηση των  προϊόντων που  θα  προκύψουν  από  τις  προηγούμενες  εργασίες  διαχωρισμένα  σε
κατηγορίες, τα οποία θα αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Τα δομικά υλικά που θα
προκύπτουν από τη θραύση θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αγροτική οδοποιία και λοιπές
ανάγκες για εργασίες επίχωσης του Δήμου Ψαρών, ενώ, τα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως τα μέταλλα,
πλαστικά,  ξύλα,  χαρτόνια  κλπ.,  θα  διατίθενται  σε  αδειοδοτημένους  ανακυκλωτές  ή  απευθείας  σε
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας που θα προκύπτουν από
την εγκατάσταση θα μεταφέρονται στο Πράσινο Σημείο Ψαρών. 

 Εργασίες Διάθεσης (εργασίες D1, D13 και D15), όπου: 

- εργασία D15: αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων, εν αναμονή υποβολής σε κάποια  από τις
εργασίες ανάκτησης D1 έως D14. 

- εργασία D13: προκαταρκτικές εργασίες (προεπεξεργασία) πριν από την διάθεση, όπως, μεταξύ
άλλων, την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση,
το διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθησή τους για κάποια από τις
εργασίες D1 έως D12.

- εργασία D1: εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους των υπολειμμάτων της επεξεργασίας ΑΕΚΚ που
θα προκύψουν από τις προηγούμενες εργασίες, τα οποία είναι ακατάλληλα για δομικά υλικά και
είναι αδρανή και θα χρησιμοποιηθούν στη πλήρωση του ΧΥΤ Αδρανών.

Στη  συνέχεια,  ο  Πίνακας  παρουσιάζει  τις  εισερχόμενες  ποσότητες  αποβλήτων  με  τις  επιμέρους
κατηγορίες αυτών, αλλά και τα εξερχόμενα προϊόντα που θα προκύψουν μετά την επεξεργασία.
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Πίνακας 1: Πίνακας εισερχόμενων αποβλήτων και εξερχόμενων 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (Α' ΥΛΕΣ) ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(tn/yr)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 556 ΔΗΜΟΣΙΑ / ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

96
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5 ΔΗΜΟΣΙΑ / ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΕΡΓΑ
1

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 16 ΔΗΜΟΣΙΑ / ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

3
ΣΥΝΟΛΟ 577  100

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
(ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(tn/yr)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

(%)ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 112 ΔΗΜΟΣ/ΙΔΙΩΤΕΣ 20
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ (ΧΑΡΤΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ,

ΜΕΤΑΛΛΑ κλπ.) 115
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ 20
ΣΥΝΟΛΟ 228  40

ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(tn/yr)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

(%)ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΔΡΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 349 ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 60
ΣΥΝΟΛΟ 349  60

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την εξεταζόμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης ΑΕΚΚ προτείνονται τα παρακάτω έργα
διαχείρισης και υποδομών μαζί με τον κατάλληλο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία
είναι σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα: 

 στο άρθρο 11, της ΚΥΑ 36259/2010 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», 

 τους όρους των σχετικών Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων της ΚΥΑ 171914/2013,

 την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 Β’), 

 την ΚΥΑ Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168 Β’) και 

 την  ΚΥΑ  114218/1997  (ΦΕΚ  1016/Β/17-11-97)  «Κατάρτιση  πλαισίου  προδιαγραφών  και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» και το λοιπό ισχύον σχετικό θεσμικό
πλαίσιο.

Στην μονάδα θα γίνεται διαχείριση (επεξεργασία ή/και προσωρινή αποθήκευση και διάθεση) ΜΟΝΟ
ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
(ΑΕΚΚ).

Η  Γενική  Διάταξη  έργων  και  χώρων  διαχείρισης  της  μονάδας,  που  συνοδεύει  την  παρούσα,
περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Ι) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ (εργασίες R5, R12 & R13)

ΙΑ) Τμήμα  ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΥ της  προσκομιζόμενης  πρώτης  ύλης  εισερχόμενων  ΑΕΚΚ,  το
οποίο περιλαμβάνει:

 Πύλη Εισόδου-Εξόδου.

 Οικίσκος/Φυλάκιο Εισόδου – Ελέγχου (προκατασκευασμένο), από όπου θα γίνεται ο έλεγχος
ύπαρξης  επικίνδυνων  υλικών,  οικιακών  κ.α.  αποβλήτων,  η  ογκομέτρηση  καθώς  και  η
καταγραφή των εισερχόμενων αποβλήτων.

 Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων του προσωπικού & Οχημάτων-Μηχανημάτων που εξυπηρετούν
την εγκατάσταση.

ΙΒ) Τμήμα  ΥΠΟΔΟΧΗΣ,  ΔΙΑΛΟΓΗΣ  &  ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ των  “ανάμεικτων”  εισερχόμενων
ΑΕΚΚ, το οποίο περιλαμβάνει:
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 Χώρο  ΥΠΟΔΟΧΗΣ των  “ανάμεικτων”  ΑΕΚΚ  για  τη  προετοιμασία  της  επεξεργασίας.  Η
διαλογή θα πραγματοποιείται με χειροδιαλογή και τη χρήση χειροκίνητων μέσων, αλλά και τη
βοήθεια ειδικών οχημάτων και μηχανημάτων. Τα ανακτώμενα υλικά που αποτελούνται από
ευμεγέθη μέταλλα υλικά, όπως σιδηροπλισμός, αλουμίνια κλπ αλλά και άλλα μη μεταλλικά
ανακυκλώσιμα υλικά, όπως ξύλο, πλαστικά, γυαλί, χαρτόνι, θα αποθηκεύονται σε containers
ανοικτά. 

Τα ειδικά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται στο χώρο θα είναι:

 Φορτωτής-Εκσκαφέας λαστιχοφόρος (ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

ΙΓ)  Τμήμα/Χώρος ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  -  ΘΡΑΥΣΗΣ     &  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ σε  σωρούς  των
απαλλαγμένων από προσμίξεις αδρανών ανόργανων ΑΕΚΚ το οποίο περιλαμβάνει:

 Χώρο  υποδοχής  των εισερχόμενων “καθαρών”  αδρανών  ή  των  “καθαρών”  ΑΕΚΚ  που
προκύπτουν από τη προηγούμενη διεργασία μετά τη διαλογή, κατάλληλα για επεξεργασία με
θραύση.

 Χώρο προσωρινής τοποθέτησης κάδου θραύσης και κάδου κοσκινίσματος για την επεξεργασία
των ΑΕΚΚ.

Ο κάδος θραύσης και ο κάδος κοσκινίσματος θα προσαρμόζονται σε κατάλληλο εκσκαφέα που
διαθέτει ή θα μισθώνει ο Δήμος Ψαρών.

Τα υλικά προς επεξεργασία θα εισέρχονται στο κάδο θραύσης από όπου θα προκύπτουν υλικά
διαβάθμισης  από  15-100mm ανάλογα  με  τη  ρύθμιση  του  θραυστήρα  και  τις  ανάγκες  σε
συγκεκριμένα υλικά. 

ΙΔ) Τμήμα/Χώροι  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ των  δευτερογενών  προϊόντων  θραύσης  για
επαναχρησιμοποίηση από το Δήμο Ψαρών (3Α, σκύρα κλπ.), των καθαρών υλικών περίσσειας
εκσκαφών  και  χώροι  και  μέσα  (container &  κάδοι)  αποθήκευσης  των  ανακτημένων
Ανακυκλώσιμων Υλικών για προώθηση τους σε αδειοδοτημένους ανακυκλωτές. 

Το τμήμα αυτό, θα περιλαμβάνει:

 Χώρους  αποθήκευσης  των  δευτερογενών  προϊόντων  που προκύπτουν  από τη  θραύση,  δύο
διαβαθμίσεων ήτοι:

α) σκύρα (διαβάθμισης 32-100mm).

β) αμμοχάλικα (διαβάθμισης 0-32mm).

 Χώρους αποθήκευσης περίσσειας υλικών εκσκαφών από δημόσια έργα, που απαντώνται στη
φύση  ως  αποθεσιοθάλαμοι  υλικών  για  επαναχρησιμοποίηση  τα  οποία  είναι  γαιώδη  υλικά-
φυτική γη, ημι-βραχώδη, βραχώδη και λίθοι από καθαιρέσεις οικοδομών.

 Χώρους αποθήκευσης των ανακτημένων υλικών, που προκύπτουν από τις δύο προηγούμενες
εργασίες διαλογής και επεξεργασίας οι οποίοι θα περιλαμβάνουν:

 για τα  Ανακυκλώσιμα  Υλικά (Α.Υ.):  τρία (3)  ανοικτά  containers  10-15m3 για  μέταλλα-
SCRAP (Μ)-πλαστικό (Π), ξύλα (Ξ) και χαρτί-χαρτόνι (Χ)-γυαλί (Γ) 

 τέσσερις (4) κάδοι, χωρητικότητας 1.100lt για τη αποθήκευση: (α) των σύμμεικτων ΑΣΑ
και άλλων μη επικίνδυνων υπολειμμάτων για μεταφορά στο ΣΜΑ Ψαρών και (β) για την
αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας για τη μεταφορά τους στο Πράσινο
Σημείο.

ΙΙ) ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ (εργασία D1)

ΙΙΑ)  Τμήμα/Χώρος  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΔΡΑΝΩΝ υλικών  και  των  υπολειμμάτων  της  επεξεργασίας
ΑΕΚΚ.  Στο  χώρο  θα  πραγματοποιείται  απόθεση  των  αδρανών  με  συγκεκριμένο  τρόπο
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πλήρωσης και δημιουργίας προσωρινών και μόνιμων πρανών με κατάλληλες κλίσεις, ώστε να
υπάρχει ευστάθεια αυτών και ασφαλή ενσωμάτωση του στον περιβάλλοντα χώρο. 

Στον  οικίσκο  ελέγχου  θα  τηρούνται  ξεχωριστά  στοιχεία  των  προς  τελική  διάθεση  αδρανών
υλικών και θα επιτελείται παρακολούθηση της πορείας πλήρωσης του χώρου. 

Ο χώρος διάθεσης θα περιλαμβάνει τα εξής έργα προστασίας του εδάφους και των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων:

 Διαμόρφωση Χώρου Διάθεσης Αδρανών

Για  τη  διαμόρφωση  του  χώρου  διάθεσης  θα  πραγματοποιηθούν  εργασίες  καθαρισμού  και
εξυγίανσης του εδάφους σε βάθος 0,3m (πάχος κατά την αποκατάσταση) και συγκέντρωση της
φυτικής γης για επένδυση των πρανών στα οποία θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις.

 Έργα στεγανοποίησης πυθμένα της λεκάνης του χώρου διάθεσης

Ο ΧΥΤ Αδρανών θα εδράζει  στη επιφάνεια του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στον οποίο έχει
τοποθετηθεί αργιλική μόνωση πάχους 0,3m με περατότητα k<10-9m/s, η οποία καλύπτει τις
προδιαγραφές της παραπάνω ΚΥΑ για τη στεγάνωση του χώρου, συνεπώς  δεν απαιτείται η
συμπλήρωση αυτής με επιπλέον στρώση στεγάνωσης.

 Έργα αποστράγγισης χώρου διάθεσης

Στα  πλαίσια  της  αποκατάστασης  του  ΧΑΔΑ τοποθετήθηκε  στρώση  αποστράγγισης  ύψους
0,2m και  σύστημα στραγγιστηρίων,  τα  οποία  συλλέγουν  τα στραγγίσματα και  τα οδηγούν
κατάντη  στο  υφιστάμενο  φρεάτιο.  Τα  παραπάνω  βρίσκονται  στο  υπόστρωμα  του  χώρου
διάθεσης των αδρανών και θα συνεχίσουν να λειτουργούν για τις ανάγκες του ΧΥΤ Αδρανών. 

 Στρώση επιφάνειας Χώρου Διάθεσης Αδρανών

Η στρώση επιφάνειας υποδοχής των αδρανών αποβλήτων στο χώρο διάθεσης Αδρανών υλικών
και κατάλοιπων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, θα είναι στρώση βάσης της πάχους περίπου 0,30m για
τη πρόσβαση των οχημάτων και τη διέλευση τους.

ΙΙΒ) Πλήρωση και Εκμετάλλευση χώρου διάθεσης αδρανών: Η πλήρωση και εκμετάλλευση του
χώρου διάθεσης αδρανών έχει  χωριστεί  σε δύο (2) Στάδια.  Η αποκατάσταση του αναγλύφου θα
πραγματοποιείται  με  την  ολοκλήρωση  των  μόνιμων  μετωπικών  και  πλευρικών  πρανών,  που  θα
δημιουργούνται κατά τα στάδια πλήρωσης και σύμφωνα με τη λειτουργικότητα του χώρου. Μετά
την  πλήρωση  του  ΧΥΤ  Αδρανών  και  τη  παύση  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  θα  πρέπει  να
αποκατασταθούν εκτός της λεκάνης του χώρου διάθεσης και ο γενικότερος χώρος εγκατάστασης της
μονάδας,  πραγματοποιώντας  φυτοκάλυψη,  έτσι  ώστε  να  αποκατασταθεί  η  έκταση  και  να
αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά η περιοχή.

ΙΙΙ) ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Επιπλέον, για την εξεταζόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ και τον χώρο διάθεσης αδρανών θα
κατασκευαστούν οι εξής υποστηρικτικές υποδομές:
Α) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

 Δημιουργία αναβαθμού, λόγω των απότομων πρανών της περιοχής όπου θα γίνει η εκσκαφή
για τη διεύρυνση του χώρου, αλλά και για την αποκοπή των ομβρίων από την ανάντη λεκάνη
να εισέλθουν στην περιοχή, που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες επεξεργασίας.

 Εργασίες  διαμόρφωσης  πλατείας,  στον  χώρο  που  προορίζεται  να  γίνεται  η  διαλογή,
επεξεργασία και αποθήκευση των αδρανών αποβλήτων με εκσκαφές-επιχώσεις και στρώσεις
εξομάλυνσης με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής του χώρου 

Β) ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

 Έργα οδοστρωσίας των εσωτερικών δρόμων της εγκατάστασης με 3Α.
Γ) ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 Έργα  αποτροπής  εισροής  των  ανάντη  όμβριων του  περιβάλλοντος  χώρου  στους  χώρους
χρήσης.
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 Αντιπλημμυρική προστασία έργων οδοποιίας και πλατειών διαχείρισης.
Δ) ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 Δάπεδο από σκυρόδεμα για την έδραση του οικίσκου και των containers.

 Τσιμεντένια  προκατασκευασμένα  χωρίσματα,  αποτελούμενα  από  μπλόκ  σειρά,  ώστε  να
αποτελούν  ένα  ενιαίο  διαχωριστικό  τοίχο,  ο  οποίος  έχει  τη  δυνατότητα  μετατόπισης  και
διαμόρφωσης των χώρων ανάλογα με τις ανάγκες.

Ε) ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Εκσυγχρονισμός  του  υφιστάμενου  δικτύου  υδροδότησης  και  επέκταση  του  εσωτερικά  της
εγκατάστασης για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της δραστηριότητας, της διαβροχής του χώρου
(καταπολέμηση σκόνης) και για πυρόσβεση.

 Αποχέτευση λυμάτων WC οικίσκου –φυλάκιου.

 Αντιπυρική προστασία και μέτρα πυροπροστασίας, με φορητούς πυροσβεστήρες και μόνιμα
προσαρμοσμένο κοινό ελαστικό σωλήνα νερού με ακροφύσιο στα σημεία υδροληψίας.

ΣΤ) ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 Τοποθέτηση σώματος φωτισμού επί ιστού στην είσοδο της εγκατάστασης και προβολέα επί
του οικίσκου και τα δυο με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία.

Ζ) ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 

 Ανακατασκευή τμημάτων της υφιστάμενης περίφραξης, περιμετρικά της δραστηριότητας.

 Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας κατά μήκος του εσωτερικού δρόμου πρόσβασης περιμετρικά
του χώρου διάθεσης αδρανών.

 Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης-πληροφόρησης εγκατάστασης.

 Κατάλληλες φυτεύσεις & διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου.
Κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Αδρανών στη θέση «Καστρί»,
θα εργάζονται σε αυτήν περί τα δυο (2) άτομα προσωπικό. 

4. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η εξεταζόμενη δραστηριότητα απέχει:

α. Όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων

 > 3Km από τα όρια του οικισμού των Ψαρών. 

β. Όρια περιοχών του Εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011 (Ν  atura   2000)

 1,8  Km περίπου από τη προστατευτέα περιοχή  NATURA 2000, ΖΕΠ «Νησιά Αντίψαρα και
Νησίδες Δασκαλειό, Μαστρογιώργη, Πρασονήσι, Κατω Νησί, Μεσιακό, Κουτσουλιά & Θαλάσσια
Ζώνη» (GR4130002), 

 3,9Km περίπου από το ΚΑΖ “Ξερόκαμπος-Φτελιά”.

γ. Κύριες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής & κοινής ωφέλειας

 600m περίπου από τον φάρο «Κοκκινόπουλο Ψαρών».

 >3,0km από το Λιμένα Ψαρών.

δ. Χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

  εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Νήσων Ψαρά και Αντίψαρα» ΦΕΚ 881/Β’/ 9-7-
2001.
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5. ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΟΓΕΙΣΑ ΛΥΣΗ

Οι εναλλακτικές λύσεις εξετάστηκαν ως προς τη θέση χωροθέτησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
ΑΕΚΚ  και  του  Οργανωμένου  Χώρου  Διάθεσης  Αδρανών  Υλικών  και  Κατάλοιπων  από  την
επεξεργασία  ΑΕΚΚ,  με  γνώμονα  πάντα  την  χωροθέτηση  την  εγκαταστάσεων  σε  μια  ήδη
διαταραγμένη περιοχή, ώστε να μην προσβληθεί το περιβάλλον της περιοχής από μια νέα επέμβαση
του ανθρώπου και για μην προκληθούν αντιδράσεις από τους πολίτες.

Επομένως εξετάστηκαν οι παρακάτω περιοχές:

α.  ΘΕΣΗ  1:  αποκατεστημένος ΧΑΔΑ  στη  θέση  «Διασέλι»,  βορειανατολικά  του  οικισμού  των
Ψαρών σε απόσταση 200m από τα όρια του οικισμού.

β. ΘΕΣΗ 2: αποκατεστημένος ΧΑΔΑ στη θέση «Σταυρός», βορειοδυτικά του οικισμού των Ψαρών
και σε απόσταση 400m από τα όρια του οικισμού.

γ. ΘΕΣΗ 3: αποκατεστημένος ΧΑΔΑ στη θέση «Καστρί», ανατολικά του οικισμού των Ψαρών σε
απόσταση μεγαλύτερη των 3Km από τα όρια του οικισμού.

Δεν  επιλέχθηκε  νέα  θέση  σε  άλλη  μη  διαταραγμένη  περιοχή  για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν
παραπάνω.

Αξιολόγηση-Επιλογή

Οι παραπάνω θέσεις  ελέγχθηκαν  και  επιλέχθηκε  η  θέση  στον  αποκατεστημένο  ΧΑΔΑ «Καστρί»
(ΘΕΣΗ 3) για τους παρακάτω λόγους:

 Οι ΘΕΣΕΙΣ 1 και 2 είναι πολύ κοντά στον οικισμό και με απότομο ανάγλυφο και δεν ενδείκνυται
για τη χωροθέτηση εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

 Η  ΘΕΣΗ  3  διαθέτει  υφιστάμενη  υποδομή,  όπως  δεξαμενή  πυρόσβεσης,  περίφραξη,  έργα
διευθέτησης ομβρίων, σύστημα αγωγών για αυτόματη πυρόσβεση, ενώ το ανάγλυφο έτσι όπως
έχει  διαμορφωθεί  είναι  σχετικά  ήπιο  και  ενδείκνυται  για  τέτοια  είδους  εγκατάσταση.  Επίσης
τηρούνται  τα  κριτήρια  χωροθέτησης  που  έχει  ορίσει  ο  εγκεκριμένος  Εθνικός  Σχεδιασμός
Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ)  (ΦΕΚ  174/Α’/15-12-2015)  και  ο  ισχύον  ΠΕΣΔΑ  Βορείου
Αιγαίου. Μειονέκτημα της θέσης είναι η μεγάλη απόσταση από τον οικισμό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, επιλέχθηκε η υλοποίηση της εξεταζόμενης εγκατάστασης
στη ΘΕΣΗ 3.

Η υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου θα προκαλέσει αναβάθμιση της περιοχής, δεδομένου ότι στην
περιοχή παρατηρείται ανεξέλεγκτη διάθεση ΑΕΚΚ και ογκωδών και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην
παρουσίαση  ενός  ορθολογικού  συστήματος  διαχείρισης,  επεξεργασίας/  αξιοποίησης  και  διάθεσης
αδρανών για το νησί των Ψαρών.

Η πραγματοποίηση  του  παρόντος  έργου  δεν  επιφέρει  επιπτώσεις  στο  φυσικό  περιβάλλον,  καθώς
πραγματοποιείται  σε  περιοχή  οπού  δεν  παρατηρούνται  ιδιαίτερα  στοιχεία  πανίδας-χλωρίδας  και
γενικότερα  οικοσυστημάτων.  Όσον  αφορά  το  ανθρωπογενές  περιβάλλον  το  έργο  θα  προκαλέσει
θορύβους  από  την  λειτουργία  των  μηχανημάτων  και  σκόνη  από  τις  μεθόδους  επεξεργασίας  των
ΑΕΚΚ, δεδομένου όμως της μεγάλης απόστασης από τον οικισμό των Ψαρών, καθώς και από άλλου
είδους ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι επιπτώσεις είναι μηδαμινές στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Μηδενική λύση

Το  υπό  μελέτη  έργο  είναι  έργο  που  εντάσσεται  σε  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα  ορθολογικής
διαχείρισης  και  προστασίας  του  περιβάλλοντος.  Η μηδενική  λύση  θα  σήμαινε  τη  μη  ορθολογική
αντιμετώπιση πολλών τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με
τη Δ.Σ.Α του νησιού.

Επομένως με την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου, επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  και  η  εφαρμογή  ενός  πιο  ορθολογικού  συστήματος  συλλογής  -
μεταφοράς - τελικής διάθεσης των παραγόμενων απορριμμάτων της περιοχής μελέτης.
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6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Τα  κυριότερα  θετικά  και  αρνητικά  χαρακτηριστικά  από  την  κατασκευή  και  λειτουργία  της
μελετώμενης δραστηριότητας συνοψίζονται στα εξής:

ΘΕΤΙΚΕΣ

 αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αφού θα εκλείψει το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης διάθεσης των
αποβλήτων  (ΑΕΚΚ  &  ογκωδών)  στο  χώρο  απέναντι  από  τον  αποκατεστημένο  ΧΑΔΑ.  Η
εξεταζόμενη εγκατάσταση θα δώσει την δυνατότητα, τόσο στους αρμόδιους για την καθαριότητα
φορείς, όσο και στους πολίτες, να οδηγούν τα απόβλητα σε μια καθορισμένη και προβλεπόμενη για
αυτή τη χρήση μονάδα. 

μετά  την  επεξεργασία  των  αποβλήτων  θα  προκύπτουν  υλικά  τα  οποία  θα  μπορούν  να
επαναχρησιμοποιηθούν από τη δημοτική αρχή για τις  ανάγκες  αγροτικής  οδοποιίας,  αλλά και  για
λοιπές εργασίες επιχώσεων του Δήμου (εργασία R5).

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

 περιορισμένες εκπομπές σκόνης και θορύβου κατά την φάση κατασκευής της εγκατάστασης, από
την λειτουργία και διέλευση, κυρίως των μηχανημάτων.

 αμελητέες  μεταβολές  τοπικές  και  σημειακής  σημασίας  στο  τοπίο  και  στο  οικοσύστημα  της
περιοχής από την εφαρμογή των έργων για την διαμόρφωση του χώρου. 

 εκπομπές θορύβου, αλλά και σκόνης κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας της μονάδας, τόσο
από την λειτουργία των μηχανημάτων εντός της εγκατάστασης, όσο και των οχημάτων μεταφοράς
των αποβλήτων σε αυτήν.

7. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  εξεταζόμενη  δραστηριότητα  αποσκοπεί  στην  αντιμετώπιση  του  σοβαρότατου  προβλήματος
διάθεσης των αποβλήτων ΑΕΚΚ, που παράγονται στο Δήμο Η.Ν. Ψαρών. Με αυτόν τον τρόπο, τα
οφέλη  από  την  υλοποίηση  του  έργου,  αναμένονται  σημαντικά,  με  ταυτόχρονη  αναβάθμιση  του
περιβάλλοντος, αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Πιο αναλυτικά, το προτεινόμενο έργο εμπεριέχει πολλαπλούς σκοπούς όπως: 

- Να συμβάλει στην παραγωγή υλικών, τα οποία ανάλογα με την ποιότητά τους θα μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  στην  αγροτική  οδοποιία  του  νησιού,
εξοικονομώντας οικονομικούς πόρους.

- Να συμβάλει στη φιλοσοφία της ολοκληρωμένης και ορθολογικής Διαχείρισης των ΑΕΚΚ, που
δεν είναι άλλη από την ανάκτηση χρήσιμων υλικών προτού καταστραφούν, για ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίησή τους. 

- Να  αποτελέσει  τροχοπέδη  στην  ανεξέλεγκτη  απόρριψη  ΑΕΚΚ  σε  περιοχές  του  Δήμου  Η.Ν.
Ψαρών. 

- Να συμβάλλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στον τόπο. 

- Να  υποβοηθήσει  τους  παραγωγούς  ΑΕΚΚ  του  νησιού,  να  ελέγξουν  και  να  διαχειριστούν
καλύτερα τον παραγόμενο όγκο ΑΕΚΚ.

Επομένως,  το εξεταζόμενο  έργο συμβάλλει  θετικά  στο φυσικό και  ανθρωπογενές  περιβάλλον της
περιοχής,  προσφέροντας  πολλαπλά οφέλη στην τοπική  κοινωνία,  ενώ μπορεί  να  αποτελέσει  έργο
πρότυπο ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του
στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  του  έργου: «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας ΑΕΚΚ με Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων από την
Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, στη θέση “Καστρί”, του Δήμου Ψαρών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

και  σύμφωνα  με  το  έντυπο  υπό  στοιχεία  Δ11  που  περιλαμβάνεται  στο  Παράρτημα  της  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β΄).

Να σημειωθεί ότι στο Δήμο Η.Ν. Ψαρών δεν προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής καθώς και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, διότι ο πληθυσμός του δήμου μας
δεν ξεπερνά τους δέκα χιλιάδες κατοίκους (άρθρα 73 & 76 Ν.3852/2010). Σύμφωνα όμως με την
εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.Δ.: «Σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για
τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο
δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας». Συνεπώς οι
εν λόγω αρμοδιότητες ασκούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 την υπ’ αρ. 58/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ψαρών περί έγκρισης του

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Ψαρών.
 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 62239/17-10-2018 έγγραφο αποστολής φακέλου ΜΠΕ σε διαδικασία

διαβούλευσης και συλλογής γνωμοδοτήσεων
 την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2997/113/15-1-2019  Ανακοίνωση  της  Περιφερειακής  Επιτροπής

Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
 το Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α)
 το φάκελο της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΕΚΚ με Οργανωμένο Χώρο

Διάθεσης  Αδρανών  Υλικών  και  Καταλοίπων  από  την  Επεξεργασίας  ΑΕΚΚ»,  στη  θέση
“Καστρί”, του Δήμου Ψαρών, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου»

 τα άρθρα 73 & 76 Ν.3852/2010
 την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.Δ.:
 το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 & το άρθρο 75 του Ν 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εκφράζει  τη  σύμφωνη  γνώμη  του,  δε  φέρει  αντιρρήσεις,  σχόλια  και  παρατηρήσεις  επί  της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΕΚΚ
με  Οργανωμένο  Χώρο  Διάθεσης  Αδρανών  Υλικών  και  Καταλοίπων  από  την  Επεξεργασίας
ΑΕΚΚ,  στη  θέση  “Καστρί”,  του  Δήμου  Ψαρών,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Χίου,  της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

2. Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο  Η.Ν.  Ψαρών  κ.  Κωνσταντίνο  Βρατσάνο  για  τη  συμπλήρωση  και
υπογραφή  του  εντύπου  υπό  στοιχεία  Δ11  που  περιλαμβάνεται  στο  Παράρτημα  της  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β΄).

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
της  Περιφέρειας  Β.  Αιγαίου  και  στη  Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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