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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/3/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017    Αριθ. Απόφασης: 248 /2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/21625/24-3- 
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Ευάγγελου 
Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), 
και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος, 

27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

 29.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  
Αντιδήμαρχος 

32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήμαρχος, 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

   

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. . ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 
(δικ/νη) 

6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
(δικ/νος) 

 
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)  
 

5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)  
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Η Πρόδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
Θ Ε Μ Α 5.3 : Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 
έργου/δραστηριότητας «Εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΥΑΜ, 
επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης & μεταφόρτωσης 
επικινδύνων αποβλήτων και αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής 
και συντροφιάς καθώς και Ζωικών Υποπροϊόντων, στην θέση Κ.Μ. 
870Β Γαιών Κοσκινού της Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του 
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Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Π.Ε. Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας 
“ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε”» αρ.πρωτ.2/13865/2017. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός, έθεσε  υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ. Πρωτ. 2/13865/2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου,   η οποία έχει ως εξής: 
 

Με το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.) 2/88112/19-10-2015 (ΤΤ 13385/18-10-
2016) έγγραφο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ζήτησε την άποψη του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητας του θέματος, προκειμένου εκείνη 
ακολούθως να γνωμοδοτήσει για τη Μ.Π.Ε. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., 
δεν έχουν την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο (Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. Οικ. 
1649/45, ΦΕΚ 45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήματος της 
Περιφέρειας για γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ως εκ τούτου, η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου –σύμφωνα με 
τη Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς και η γενική μας άποψη για τα περιβαλλοντικά 
και μόνο θέματα τα σχετικά με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) 
 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στην 

δραστηριότητα εγκατάστασης αποστείρωσης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), επεξεργασίας ιλύος 
από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, αποθήκευσης & 
μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων & αποτέφρωσης νεκρών 
ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και Ζωικών Υποπροϊόντων 
(ΖΥΠ). 

Σύμφωνα με τη Μελέτη: 
το έργο ανήκει στις ομάδες έργων που χαρακτηρίζονται ως α) 

Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών και β) Βιομηχανικές 
δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις. Θα αναπτυχθεί σε μισθωμένο 
γήπεδο έκτασης 4.000m2 εντός του οποίου υφίστανται δύο κτίρια. 
Τονίζεται ότι: 

 
1. Η δραστηριότητα της αποστείρωσης ΕΑΥΜ δεν αποτελεί νέα – 

από το μηδέν – δραστηριότητα, αλλά μετεγκατάσταση της ήδη 
αδειοδοτημένης δραστηριότητας της εταιρείας σε νέο χώρο 
με ταυτόχρονη παύση λειτουργίας της υφιστάμενης 
εγκατάστασης που βρίσκεται στην Κ.Μ. 123 Γαιών Κοσκινού. Η 
εγκατεστημένη δραστηριότητα είναι εφοδιασμένη με τη με αρ. 
πρωτ. 18/09-02-2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων. 

2. Οι δραστηριότητες της αποτέφρωσης Ζωικών 
Υποπροϊόντων και νεκρών ζώων συντροφιάς έχουν ήδη 
υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, με την 
7337/19.11.2015 Απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΑΔΑ: 72937ΛΞ - 8Τ4. Επίσης, 



4 

 

έχουν λάβει την με Α.Π. 506/02.02.2016 – ΑΔΑ: 7ΨΘΝ7ΛΞ-ΟΦΚ 
Κτηνιατρική Άδεια Λειτουργίας. 

 Το γήπεδο του έργου βρίσκεται στη θέση Κ.Μ. 870Β Γαιών 
Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Δωδ/σου, Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 

Το έργο – και συγκεκριμένα οι νέες δραστηριότητες – κατατάσσεται 
στην Υποκατηγορία Α2 και ως εξής: 

• Ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, α/α 1: 
Εγκαταστάσεις αποστείρωσης – απολύμανσης μολυσματικών 
αποβλήτων υγειονομικών μονάδων: Υποκατηγορία Α2. 

• Ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, α/α 23: 
Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και 
οικισμών (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12): 
Υποκατηγορία Α2. 

• Ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, α/α 3: 
Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων εξαιρουμένης της 
προσωρινής αποθήκευσης εν αναμονή της συλλογής στο χώρο 
παραγωγής των αποβλήτων: Υποκατηγορία Α2 για Q (Ολική 
χωρητικότητα) <250 t. 

• Ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, α/α 18: 
Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (εργασία D10): 
Υποκατηγορία Α2. 

 
Οι δραστηριότητες που ήδη έχουν αδειοδοτηθεί στο συγκεκριμένο 

χώρο, κατατάσσονται ως εξής: 
Ομάδα 9η Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, 

α/α 4: Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και 
αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία με ή χωρίς 
αποτέφρωση υποπροϊόντων σφαγής και κρέατος ζώων, πουλερικών και 
αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας καθώς και των 
κρεαταλεύρων, οστεαλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και 
ιχθυαλεύρων: Κατηγορία B γιατί 4,95tn/ημέρα και 60 μόρια. 

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ. 
 
Όπως αναφέρθηκε, το έργο αναπτύσσεται σε μισθωμένο γήπεδο έκτασης 

4.000m2. Εντός του γηπέδου υπάρχουν δύο κτίρια συνολικής 
επιφανείας 786,14m2, τα οποία ανεγέρθηκαν δυνάμει της υπ΄αριθμό 
570/1987 οικοδομικής αδείας και της από 27.11.2008 αναθεώρησης αυτής.  

Το κτίριο 1 είναι διώροφο με υπόγειο. Το υπόγειο είναι επιφανείας 
49,06m2, το ισόγειο 166,42m2 και ο Α’ όροφος 122,16m2. Στο εν λόγω 
κτίριο θα στεγάζονται τα γραφεία διοικήσεως και λοιπού διοικητικού 
προσωπικού, χώρος συναντήσεων και αίθουσα σεμιναρίων, το αρχείο της 
εταιρείας και αποδυτήρια του προσωπικού στο υπόγειο. Επίσης θα υπάρχει 
κουζίνα και λουτρό. Το κτίριο 2 είναι ισόγειο, συνολικής επιφανείας 
448,50m2 και εντός αυτού θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες διαχείρισης των 
ΕΑΥΜ, των ΖΥΠ και της ιλύος. Εντός του κτιρίου θα υπάρχουν τα 
αποδυτήρια του προσωπικού, το γραφείο του τεχνικού υπευθύνου της 
εγκατάστασης, ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης, ο κλίβανος και τα 
μηχανήματα αποστείρωσης, καθώς και χώρος πλυσίματος – απολύμανσης 
και αποθήκευσης καθαρών συσκευασιών. Στον περιβάλλοντα χώρο θα 
αποθηκεύεται η ιλύς, εν αναμονή της περαιτέρω διαχείρισής της, σε 
κατάλληλα μέσα αποθήκευσης και συσκευασίες.  



5 

 

Στη Μελέτη παρουσιάζονται οι εισερχόμενες ποσότητες που θα 
αποθηκεύονται και θα τυγχάνουν διαχείρισης στην εγκατάσταση, η εργασία 
διαχείρισης, ο χώρος και τα μέσα αποθήκευσης. 

Αποθηκευτικός Χώρος Α1: Στο συγκεκριμένο χώρο – που αποτελείται 
από δύο ψυκτικούς θαλάμους, θα αποθηκεύονται 2tn εισερχομένων 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. 

Αποθηκευτικός Χώρος Α2: Στο συγκεκριμένο χώρο – ψυκτικό θάλαμο, θα 
αποθηκεύονται 5tn εισερχομένων ΖΥΠ. 

Αποθηκευτικός Χώρος Α3: Στο συγκεκριμένο χώρο – σιλό, θα 
αποθηκεύονται 50tn ιλύος. 

Όσον αφορά τα μή επικίνδυνα απόβλητα η συνολική αποθηκευτική 
ικανότητα ανέρχεται στους 55tn. 

Στη Μελέτη γίνεται εκτενής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
μέσων αποθήκευσης (ψυκτικούς θαλάμους, σιλό), στον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (κλίβανο, μηχανήματα αποστείρωσης) 
κλπ. 

Το σύνολο των επικινδύνων και μή επικινδύνων αποβλήτων που θα 
παραλαμβάνει και θα διαχειρίζεται η εγκατάσταση, θα προέρχονται από 
πάσης φύσεως σταθερές και κινητές μονάδες και δραστηριότητες.  

Για την λειτουργία της Εγκατάστασης δεν θα απαιτηθούν εκτεταμένες 
κατασκευαστικές εργασίες. Η αποθήκευση και διαχείριση θα γίνεται τόσο 
εντός του υφιστάμενου κτιρίου 2 όσο και εξωτερικά σε δεξαμενές. Τμήμα 
του περιβάλλοντος χώρου είναι ήδη καλυμμένο από gross beton. Οι μόνες 
επεμβάσεις που θα απαιτηθούν στη φάση κατασκευής θα είναι η 
κατασκευή του μεταλλικό σιλό αποθήκευσης ιλύος και μικρές 
εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης της κτιριακής υποδομής. 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αδειοδότησης που έχει ήδη λάβει η 
εταιρεία και της προετοιμασίας της εγκατάστασης για την εν λόγω 
δραστηριότητα, σημαντικό τμήμα των εργασιών διαμόρφωσης και 
συντήρησης της κτιριακής υποδομής, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, έχει ήδη υλοποιηθεί. 

Κατά τη φάση λειτουργίας, τα απόβλητα θα εισέρχονται στην 
εγκατάσταση κατόπιν ελέγχου και μετά την αποδοχή τους θα οδηγούνται 
προς τους κατάλληλους χώρους αποθήκευσης. Εκεί θα παραμένουν μέχρι 
να γίνουν οι κατάλληλες και απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες 
για την διαχείρισή τους – και σε κάθε περίπτωση για χρόνο σύμφωνο με τα 
όσα προβλέπονται στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό της εγκατάστασης, 
εντός της εγκατάστασης θα γίνεται διαχείριση των εξής κατηγοριών 
αποβλήτων: 

• Η κατηγορία εκείνη των ΕΑΥΜ που χαρακτηρίζονται ως 
Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) θα αποστειρώνονται. 

• Τα ΖΥΠ θα αποτεφρώνονται. 
• Η ιλύς θα ξηραίνεται. 
Όσον αφορά τις καταναλώσεις νερού, καυσίμων και ενέργειας 

εκτιμώνται ως εξής: 
• Κατανάλωση νερού: 530m3 ανά έτος. Η ποσότητα αυτή αφορά 

καταναλώσεις για την ατομική υγιεινή του προσωπικού καθώς και τις 
πλύσεις των εσωτερικών παραγωγικών χώρων της εγκατάστασης.  

• Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος: Η ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικού εκτιμάται στις 69MWh. 

• Κατανάλωση καυσίμων: Πετρέλαιο: 17.500lit/έτος (Χρησιμοποιείται 
για την κίνηση οχημάτων της εταιρείας και τη λειτουργία του 
κλιβάνου). 
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Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν προκύψει από αναγωγή των στοιχείων που 
διαθέτει στο αρχείο της η εταιρεία από την υφιστάμενη δραστηριότητά της, 
κατά την οποία έχουν ληφθεί υπόψη και οι πρόσθετες ανάγκες από την 
επέκταση των δραστηριοτήτων της. 

Η ιστορική εξέλιξη της εγκατάστασης Αποστείρωσης ΕΑΥΜ της 
εταιρείας, η οποία λειτουργεί ήδη στη θέση Κ.Μ. 123 Γαιων Κοσκινού έχει 
ως εξής: 

1. Έκδοση της 379/90 οικοδομικής άδειας βιομηχανικών κτιρίων. 
2. Έκδοση της με ΑΠ. 1257/21-2-2006 Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Νομάρχη Δωδ/σου.  
3. Έκδοση της με ΑΠ. 3036/25.05.2006 Άδειας Διάθεσης Λυμάτων της 

Δ/νσης ΠΟ.ΧΩ.ΠΕ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.  
4. Έκδοση της με ΑΠ. 859/Φ14.1279/05.07.2006 Άδειας Εγκατάστασης 

& Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών 
Αποβλήτων  

5. Έκδοση της με ΑΠ. 18/09.02.2011 ΑΕΠΟ Μονάδας Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου. 

6. Έκδοση της με Α.Π. 801/28.06.2011 Απόφασης Τροποποίησης της 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου. 

7. Έκδοση της με Α.Π. 276/26.04.2013 απόφασης του Γενικού 
Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

Στις αρχές του 2015, η ECOPRIME, αποφάσισε την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στη διαχείριση και άλλων τύπων αποβλήτων με 
ταυτόχρονη προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και ως εκ τούτου άρχισε τις 
διαδικασίες ανεύρεσης νέου καταλληλότερου χώρου. 

Αφού κατέληξε στον νέο χώρο, έλαβε τη με Α.Π. 1577/2015 
Βεβαίωση Χρήσεων Γης από την Διεύθυνση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου με την οποία επιβεβαιώθηκε η καταλληλότητα 
του εν λόγω γηπέδου. Στη συνέχεια κατέθεσε σχετικό φάκελο με 
αποτέλεσμα οι δραστηριότητες της αποτέφρωσης Ζωικών Υποπροϊόντων 
και νεκρών ζώων συντροφιάς να έχουν ήδη υπαχθεί σε ΠΠΔ με την 
7337/19.11.2015 Απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου – ΑΔΑ: 72937ΛΞ - 8Τ4. Επίσης, έχει λάβει την με Α.Π. 
506/02.02.2016 – ΑΔΑ: 7ΨΘΝ7ΛΞ-ΟΦΚ Κτηνιατρική Άδεια Λειτουργίας. 

Σύμφωνα πάντα με τη Μελέτη, πλησίον του γηπέδου του έργου και σε 
ακτίνα 500m από αυτό, υφίστανται τουλάχιστον 20 βιοτεχνικά κτίρια σε 
πολλά από τα οποία φιλοξενούνται ακόμα και σήμερα μετά από 5,5 χρόνια 
ύφεσης σημαντικές εμπορικές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες του νησιού. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το σύνολο των ανωτέρω κτιρίων αναπτύσσεται δυτικά του 
γηπέδου του έργου, η συντριπτική πλειοψηφία τους δε, βρίσκεται από την 
απέναντι πλευρά της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου.   

Πλησίον του γηπέδου του έργου δεν υφίστανται χώροι συνάθροισης του 
κοινού ή κοινής ωφελείας. Γενικά η εν λόγω εγκατάσταση δεν παρουσιάζει 
συσσωρευτικές επιδράσεις επί άλλων έργων και δραστηριοτήτων (σε ότι 
αφορά τόσο στην ομαλή λειτουργία τους, όσο και τις περιβαλλοντικές τους 
επιπτώσεις), είτε αυτά είναι παρόμοιας φύσεως είτε διαφορετικής, 
αντιθέτως δρα συμπληρωματικά προς αυτά καθώς αποτελεί μια υποδομή 
για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων από αυτές αποβλήτων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το γήπεδο του έργου βρίσκεται στη θέση 
Κ.Μ. 870Β Γαιών Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Δωδ/σου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η συγκεκριμένη θέση επιλέχθηκε γιατί μεταξύ 
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των άλλων πλεονεκτημάτων εμφανίζει πλήρη συμβατότητα με τις 
θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής. Το 
γήπεδο του έργου συγκεντρώνει τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών και εκτός 
ορίων του εγκεκριμένου ΓΠΣ του οικισμού Κοσκινού (ΦΕΚ 
42Δ/30.01.1995) σε περιοχή όπου δεν υφίσταται Ζ.Ο.Ε. και 
δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις χρήσεις γης. 

• Βρίσκεται εκτός εθνικά προστατευόμενων περιοχών του 
Νόμου 3937/2011 και σε απόσταση 4,65km ΒΑ της 
πλησιέστερης Ζώνης Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας 
(ΖΕΠ) με κωδικό GR4210029 “Ανατολική Ρόδος: Προφήτης 
Ηλίας – Επτά Πηγές”. 

• Δεν αποτελεί δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση. 
• Βρίσκεται σε απόσταση από χώρους συνάθροισης κοινού και 

άλλες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. 
• Δεν βρίσκεται πλησίον θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

 
Περιγραφή διαδικασιών & εργασιών διαχείρισης αποβλήτων 

Στον Μελέτη αναφέρονται οι εργασίες διαχείρισης στις οποίες θα 
υποβάλλεται κάθε κατηγορία αποβλήτων. 

Από τα ΕΑΥΜ, μέρος τους, επίσης θα αποθηκεύεται στην 
εγκατάσταση, μέχρι να αποσταλεί σε άλλες εγκαταστάσεις ανάκτησης ή 
διάθεσης, αλλά τα ΕΑΑΜ θα υφίστανται επιτόπου επεξεργασία μέσω 
αποστείρωσης. 

Τα Ζωικά Υποπροϊόντα, θα υφίστανται και αυτά επιτόπου 
επεξεργασία μέσω αποτέφρωσης στον περιστροφικό πυρολυτικό κλίβανο.  

Η ιλύς, επίσης θα υφίσταται επεξεργασία μέσω ξήρανσης στον 
περιστροφικό πυρολυτικό κλίβανο – σε διαφορετικούς κύκλους από τα ΖΥΠ 
– ώστε να προετοιμαστεί για διασπορά στο έδαφος εν συνεχεία. 
 Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές διεργασίες διαχείρισης που 
θα λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση. 
 
Αποστείρωση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) 

Οι φάσεις του αποστειρωτικού κύκλου διακρίνονται ως εξής: 
• Τα απόβλητα φορτώνονται στον κάδο, το καπάκι κλείνει και 

πατώντας το start αρχίζει ο κύκλος. 
• Ένας κινητήρας, δίνει κίνηση σε ένα περιστρεφόμενο μαχαίρι εντός 

του θαλάμου το οποίο με την γρήγορη περιστροφή του, 
κονιορτοποιεί τα απόβλητα. Ταυτόχρονα η θερμοκρασία αρχίζει να 
ανεβαίνει. 

• Στην τρίτη φάση η ταχύτητα περιστροφής του μαχαιριού, αυξάνεται 
και η θερμοκρασία ανεβαίνει κατακόρυφα και τα απόβλητα 
κονιορτοποιούνται σε διαστάσεις που καθιστούν αδύνατη την 
αναγνώριση και επαναχρησιμοποιησή τους.  

• Όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 96 με 100 βαθμούς Κελσίου τότε 
ο αποστειρωτής διατηρεί σταθερή αυτή την θερμοκρασία μέχρι το 
νερό που υπάρχει μέσα στα απόβλητα να εξατμισθεί εντελώς. 

• Στο επόμενο στάδιο η θερμοκρασία αρχίζει να αυξάνεται μέχρι να 
φθάσει τους 150 βαθμούς.  

• Η μάζα των αποβλήτων, καταβρέχεται από νερό μέχρι να κατέβει η 
θερμοκρασία στους 95 βαθμούς. 

Εδώ ο κύκλος αποστείρωσης τελειώνει, το καπάκι ανοίγει και τα 
απόβλητα εξάγονται με την βοήθεια ενός πνευματικού συστήματος μέσα σε 
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σάκο. Η αποστείρωση των ΕΑΑΜ με την παραπάνω διαδικασία 
επιτυγχάνεται: 

• Με την θερμική λύση των πρωτεϊνών ως αποτέλεσμα της αντίδρασής 
τους με το νερό 

• Με την διάρρηξη των κυτταρικών μεμβρανών  
• Χημική μετατροπή των κυτταρικών συστατικών  
Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο 

Πρότυπο ΕΝ 12740/00 και η αποστειρωτική ικανότητα επιβεβαιώνεται με 
Βιολογικούς Δείκτες που συμμορφώνονται με την σειρά Προτύπων ΕΝ 
11138. Επιπλέον τούτων διασταύρωση των αποτελεσμάτων γίνεται και με 
μικροβιολογικές αναλύσεις του υπολείμματος από διαπιστευμένο 
εργαστήριο. 

• Τα εκπεμπόμενα απαέρια από τον αποστειρωτή, φιλτράρονται από 
μικροβιοκρατή φίλτρα HEPA και αποβάλλονται αβλαβή στο εξωτερικό 
περιβάλλον. 

• Τα συμπυκνώματα από την λειτουργία του αποστειρωτή, 
αποβάλλονται σε στεγανό φρεάτιο αφού πρώτα περάσουν από 
φίλτρα ενεργού άνθρακα για την απόσμηση και από εναλλάκτη για 
το κρύωμα.  

• Ο περιβάλλων αέρας εξέρχεται στο εξωτερικό περιβάλλον, με 
μηχανικό εξαερισμό, αφού πρώτα περάσει μέσα από μικροβιοκρατή 
φίλτρα ΗΕΡΑ. 

• Όλες οι παράμετροι της μηχανής (χρόνοι, θερμοκρασίες) 
καταγράφονται αυτόματα σε χαρτί, φωτοτυπία του οποίου συνοδεύει 
τον σάκο των αποστειρωμένων αποβλήτων. 

• Τα θερμόμετρα και γενικά όλες οι συσκευές μέτρησης ελέγχου, 
διακριβώνονται ετήσια. 

• Ο χώρος που διενεργείται η αποστείρωση είναι σαφώς 
διαχωρισμένος από τους υπόλοιπους χώρους της εγκατάστασης με 
πάνελ 4 και 8cm με υγειονομικές γωνιές, το δε δάπεδο είναι 
βιομηχανικού τύπου βαμμένο με εποξικό. 

• Όλοι οι χώροι του εργοστασίου αλλά κυρίως ο χώρος αποστείρωσης 
και ο αποστειρωτής, υπόκεινται σε ημερήσιο πρόγραμμα καθαρισμών 
και απολυμάνσεων.  

Η εγκατάσταση θα διαθέτει δύο μηχανήματα αποστείρωσης, μία 
μονάδα αποστείρωσης τύπου NEWSTER 10 δυναμικότητας αποστείρωσης 
30kg αποβλήτων ανά ώρα με μία διάρκεια των 20/30 λεπτών περίπου για 
κάθε κύκλο αποστείρωσης και μια μονάδα αποστείρωσης τύπου 
STERI2FLASH 001 δυναμικότητας αποστείρωσης 30kg αποβλήτων ανά ώρα 
με μία διάρκεια των 30 λεπτών περίπου για κάθε κύκλο αποστείρωσης. 
 Με το συνδυασμό των δύο μονάδων τεμαχισμού και αποστείρωσης η 
δυναμικότητα της εταιρείας ανάλογα και με το ωράριο εργασίας θα 
κυμαίνεται πλέον από 480kg/ημέρα σε περιόδους λειτουργίας με μία 
βάρδια έως 1440kg/ημέρα σε περιόδους λειτουργίας με τρεις βάρδιες με 
συνήθη ρυθμό λειτουργίας τις δύο βάρδιες, με δυναμικότητα της τάξης των 
960kg/ημέρα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το τμήμα αποστείρωσης θα 
λειτουργεί 330 ημέρες ανά έτος, έχοντας ικανότητα αποστείρωσης έως και 
316,8 τόνους ΕΑΑΜ ανά έτος (δύο βάρδιες ανά ημέρα), ωστόσο, εάν 
απαιτηθεί μπορεί να αυξήσει τους ρυθμούς επεξεργασίας έως τις 365 
ημέρες ανά έτος σε τρεις βάρδιες επιτυγχάνοντας μέγιστη ικανότητα 
αποστείρωσης 525,6 τόνους ΕΑΑΜ ανά έτος.   
 
Αποτέφρωση Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) 
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Τα Ζωικά Υποπροϊόντα φορτώνονται στο θάλαμο αποτέφρωσης από 
την πόρτα. Η φόρτωση μπορεί να με ποικιλία μεθόδων (χειροκίνητα, χρήση 
ανυψωτικού μέσου, μεταφορική ταινία κτλ.). Όταν ολοκληρωθεί η 
φόρτωση εκκινούν δύο καυστήρες του θαλάμου μετάκαυσης. Όταν η 
θερμοκρασία του θαλάμου μετάκαυσης φθάσει στην προγραμματισμένη 
ένδειξη, βάσει της Οδηγίας 1069/2009 – 1200°C (1900°C max), εκκινεί ο 
κύριος καυστήρας και αρχίζει η ροή του επιλεγμένου προγράμματος.  

Στον πρώτο θάλαμο – θάλαμος αποτέφρωσης – γίνεται ελεγχόμενη 
αύξηση της θερμοκρασίας, μέχρι 1100°C (1600°C max), σε απουσία 
αέρα/οξυγόνου – πυρολυτική διαδικασία με αποτέλεσμα την πλήρη 
αποτέφρωση των ΖΥΠ. Κατόπιν τα καπναέρια καίγονται στον δευτερεύοντα 
θάλαμο – θάλαμος μετάκαυσης- με περίσσεια νωπού αέρα περιβάλλοντος, 
ο οποίος προσάγεται μέσω ανεμιστήρων, σε θερμοκρασία μέχρι 1200°C 
(1900°C max) και με αυτή την διαδικασία μετάκαυσης, επιτυγχάνεται ο 
καθαρισμός της εκπομπής των καπναερίων και η διοχέτευσή τους στο 
περιβάλλον πλήρως ακίνδυνα και άοσμα. Σε αυτόν τον θάλαμο, λόγω της 
κυκλωνικής αποκονίωσης, τα αέρια καθαρίζονται και από σκόνες και 
αιωρούμενα σωματίδια. Ο χρόνος παραμονής στο θάλαμο μετάκαυσης είναι 
4 sec και υπερκαλύπτει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που απαιτούν 
χρόνο μετάκαυσης τουλάχιστον 2 sec. 

Οι θερμοκρασίες των θαλάμων ανιχνεύονται από θερμοστοιχεία που 
είναι τοποθετημένα επί των θαλάμων και ενημερώνουν το PLC του 
ηλεκτρολογικού πίνακα, το οποίο με τη σειρά του ελέγχει τη συνολική 
λειτουργία του κλιβάνου (εκκίνηση ή παύση καυστήρων, περιστροφή 
θαλάμου αποτέφρωσης, έλεγχος ανεμιστήρων κτλ.). Στην αρχή της 
λειτουργίας όλων των προγραμμάτων, ο θάλαμος αποτέφρωσης ή 
αποξήρανσης, είναι σταθερός, κατόπιν αρχίζει να περιστρέφεται περιοδικά 
και κατόπιν συνεχώς, για την πλήρη αποτέφρωση ή αποξήρανση των 
απορριμμάτων. Στην καπνοδόχο κατά την έξοδο υπάρχει σύστημα 
απότομης ψύξης των καυσαερίων ώστε να φεύγουν στο περιβάλλον με 
μικρότερη θερμοκρασία και να αποφεύγονται οι υγροποιήσεις και η 
δημιουργία επιβλαβών ενώσεων. 

Η δυναμικότητα της εγκατάστασης θα είναι 450kgr ΖΥΠ/ώρα με 
μέγιστη λειτουργία 11 ώρες ημερησίως, επιτυγχάνοντας μέγιστη 
δυναμικότητα 4,95 τόνους/ημέρα. Σε ετήσια βάση η δυναμικότητα της 
εγκατάστασης θα κυμαίνεται από 1.633,5 τόνους/έτος (330 ημέρες 
λειτουργίας) έως 1.806,75 τόνους/έτος. 
 
Θερμική Ξήρανση Ιλύος 

Η ξήρανση της ιλύος θα λαμβάνει χώρα στον περιστροφικό 
πυρολυτικό κλίβανο. Η διαδικασία έχει μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με 
την αποτέφρωση των ΖΥΠ και η οποία είναι ότι η όλη διαδικασία θα 
λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία 300°C και όχι στις θερμοκρασίες που 
απαιτούνται για την αποτέφρωση των ΖΥΠ.  

Οι διαδικασίες φόρτωσης και ελέγχου της λειτουργίας του κλιβάνου 
θα γίνονται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που αναφέρθηκε ανωτέρω. Τελικά 
θα παράγονται δύο είδη παραπροϊόντων: στερεά που περιέχουν αδρανή 
υλικά και άνθρακα, και απαέρια. Δεδομένου ότι η θερμοκρασία της ιλύος 
θα είναι μεγαλύτερη από 80°C, η περιεκτικότητα σε νερό λιγότερο από 
10% και η δράση του ύδατος (AW) πάνω από 0,90 την πρώτη ώρα της 
επεξεργασίας, η ιλύς θεωρείται ότι έχει υποστεί προηγμένη επεξεργασία 
σύμφωνα με την κείμενη βιβλιογραφία (Βούρβαρχη, Εναλλακτικοί Τρόποι 
Διαχείρισης των Παραπροϊόντων από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
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Λυμάτων, Ομάδα εργασίας ΤΕΕ). Η θερμικά ξηραμένη λυματολάσπη μπορεί 
να διατεθεί και ως βελτιωτικό εδάφους, είναι δε αποστειρωμένη. 
 Η δυναμικότητα της εγκατάστασης θα είναι 1tn ιλύος/ώρα και 
ανάλογα με το ωράριο εργασίας θα κυμαίνεται από 8tn/ημέρα σε περιόδους 
λειτουργίας με μία βάρδια έως 24tn/ημέρα σε περιόδους λειτουργίας με 
τρεις βάρδιες παρουσιάζοντας μέγιστη δυναμικότητα 8.760tn/έτος 
(365/7/24). Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 
εταιρείας οι ανάγκες διαχείρισης για τη Νήσο Ρόδο κυμαίνονται σε 
6tn/ημέρα την χειμερινή περίοδο και 9tn/ημέρα τη θερινή περίοδο συν 
μικρότερες ποσότητες από ιδιωτικούς βιολογικούς σταθμούς εκτιμάται ότι 
θα γίνεται διαχείριση περίπου 3.500 τόνων κατά μέσο όρο ετησίως. 
Επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση θα δύναται να δεχθεί ιλύ και από άλλες 
ΕΕΛ εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.   
 

Παραγωγική Διαδικασία  
Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 
Τα ΕΑΥΜ θα μεταφέρονται με μέριμνα της ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ, 

καθότι η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά των 
ανωτέρω αποβλήτων. Εξ αυτών, τα ΕΑΑΜ θα υφίστανται αποθηκεύονται 
στον ένα ψυκτικό θάλαμο και θα τυγχάνουν επεξεργασίας με αποστείρωση. 
Τα ΜΕΑ και τα ΑΕΑ θα αποθηκεύονται στον άλλο ψυκτικό θάλαμο και εν 
συνεχεία θα αποστέλλονται για περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλους 
αποδέκτες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία 
διατάξεις.  

Ζωικά Υποπροϊόντα 
Τα Ζωικά Υποπροϊόντα θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση είτε μέσω 

ιδιόκτητων ή μισθωμένων οχημάτων, είτε μέσω άλλων τρίτων 
συνεργαζόμενων μεταφορέων. Σημειώνεται ότι τα ΖΥΠ – όπως έχει 
αναφερθεί και ανωτέρω – δεν υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2003 
και ως εκ τούτου δεν αδειοδοτούνται οι μεταφορείς όπως συμβαίνει με τα 
λοιπά απόβλητα, αλλά τα οχήματα μεταφοράς από την αρμόδια Κτηνιατρική 
υπηρεσία. 

Κατά την είσοδό των ΖΥΠ στην μονάδα θα γίνεται επιθεώρηση αυτών 
ώστε να διαπιστωθεί αφενός η σωστή συσκευασία τους, η ύπαρξη ή μη 
ακατάλληλων αποβλήτων που πιθανόν να είναι αναμεμειγμένα με τα ΖΥΠ και 
αφετέρου η ύπαρξη των κατάλληλων εγγράφων που να εξασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητά τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη μη 
αποδεκτών αποβλήτων, αυτά δεν θα εισέρχονται στην μονάδα, αλλά θα 
επιστρέφονται στον κάτοχό τους. 

Εν συνεχεία θα αποθηκεύονται στον ψυκτικό θάλαμο των ΖΥΠ και θα 
υφίστανται αποτέφρωση, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σύμφωνα με τον 
ισχύοντα προγραμματισμό της εγκατάστασης. 

Ιλύς 
Η ιλύς θα μεταφέρεται στην εγκατάσταση μέσω άλλων τρίτων 

συνεργαζόμενων και κατάλληλα αδειοδοτημένων μεταφορέων. Κάθε φορτίο 
θα συνοδεύεται από χημική ανάλυση που θα αποδεικνύει την απουσία 
επιβλαβών και επικίνδυνων ουσιών και θα τεκμαίρει πλήρως τον 
χαρακτηρισμό της Ιλύος με τους ΕΚΑ 190805 ή 190812. Σε διαφορετική 
περίπτωση το φορτίο δεν θα γίνεται αποδεκτό στην εγκατάσταση. Επιπλέον 
το φορτίο θα πρέπει να συνοδεύεται και από το τριπλότυπο έντυπο μη 
επικινδύνων αποβλήτων. Εν συνεχεία θα αποθηκεύεται στο σιλό και θα 
τυγχάνει εργασιών διαχείρισης D15 & D9 με τη μέθοδο που αναφέρθηκε 
ανωτέρω, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό της εγκατάστασης. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Στη Μ.Π.Ε. αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω. 
 
Κατά τη φάση κατασκευής, θα προκύψουν ποσότητες Αποβλήτων 

Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από την διαμόρφωση 
των εξωτερικών χώρων αποθήκευσης αποβλήτων, την κατασκευή της 
λεκάνης ασφαλείας και την κατασκευή του μεταλλικού κτιρίου. Τα 
παραγόμενα ΑΕΕΚ εκτιμώνται σε  περίπου 1,92 τόνους. 

Επίσης, κατά τη φάση της κατασκευής θα προκύψουν μικρές ποσότητες 
αερίων ρύπων και συγκεκριμένα, σκόνης από την εκτέλεση των 
κατασκευαστικών εργασιών και καυσαερίων από την κίνηση των 
οχημάτων. 

Γενικά από την ανάπτυξη του έργου δεν προκύπτουν τάσεις 
παλινδρόμησης της εξέλιξης του φυσικού περιβάλλοντος, καμία 
χειροτέρευση των συνθηκών που διαμορφώνουν το ανθρωπογενές 
περιβάλλον, αλλά ούτε και αρνητική διαφοροποίηση της ποιότητας 
περιβαλλοντικών μέσων. Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει καμία υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος της περιοχής. 

• Αναμένεται μικρή μόνο αύξηση στην όχληση κατά τη φάση 
κατασκευής, η οποία όμως θα είναι περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας και σημειακού χαρακτήρα. Δεν πρόκειται γίνουν 
εκτεταμένες επεμβάσεις, ενώ η ενδεχόμενη επιβάρυνση της 
κυκλοφορίας θα είναι μικρή.  

• Οι επιπτώσεις στην χλωρίδα της περιοχής θα είναι συνολικά 
αμελητέες, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία βλάστησης στο γήπεδο 
του έργου.  

• Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής. Δεν 
υφίστανται κίνδυνοι πρόσκρουσης της ορνιθοπανίδας δεδομένου του 
χαμηλού ύψους των εγκαταστάσεών τους ή απομάκρυνσης κάποιων 
ειδών από την ευρύτερη περιοχή καθότι το γήπεδο του έργου δεν 
βρίσκεται πλησίον κρίσιμων ενδιαιτημάτων της ορνιθοπανίδας.  

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή της εγκατάστασης θεωρούνται 
σημειακές και μικρής εντάσεως. 
 

Για τις επιπτώσεις από την λειτουργία της εγκατάστασης, 
αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

Επιπτώσεις στη χλωρίδα  
Οι επιπτώσεις στην χλωρίδα είναι μηδαμινές καθώς το εν λόγω έργο θα 

κατασκευαστεί  επί γηπέδου με απουσία βλάστησης.  
 
Επιπτώσεις στην πανίδα  
Στην προκειμένη περίπτωση, οι επιπτώσεις του έργου στην πανίδα της 

περιοχής είναι αμελητέες. Από τα έργα εγκατάστασης δεν αναμένονται 
οχλήσεις στα ζωικά είδη που αποτελούν την πανίδα της περιοχής του 
έργου. Παράλληλα, δεν προβλέπεται αλλαγή της σύνθεσης των ειδών της 
περιοχής ούτε μείωση των πληθυσμών τους λόγω απώλειας ενδιαιτήματός 
τους, μιας και η επιφάνεια που θα καταλάβει τελικώς η εγκατάσταση θα 
είναι πάρα πολύ μικρή και χωρίς καμία επίπτωση στα ενδιαιτήματα.  

Δεδομένων των χαρακτηριστικών του έργου, αποδεικνύεται ότι δεν 
αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής 
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Χρήσεις Γης 
 Οι κυριότερες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν 
αναμένεται να επηρεαστούν. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου, 
την θέση εγκατάστασης, αλλά και το γεγονός ότι δεν απαιτούνται 
σημαντικές παρεμβάσεις, είναι προφανές ότι δεν δημιουργείται καμία μη 
αναστρέψιμη συνθήκη ή μεταβολή που να παρεμποδίζει την ομαλή 
λειτουργία των υφιστάμενων ή προγραμματισμένων χρήσεων γης ή να 
επηρεάζει περιοχές υπό ειδικό καθεστώς προστασίας.  

Επιπλέον, σύμφωνα με την με Α.Π. 1577/2015 Βεβαίωση Χρήσεων 
Γης από την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου, το 
γήπεδο του έργου βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών 
και εκτός ορίων του εγκεκριμένου ΓΠΣ του οικισμού Κοσκινού (ΦΕΚ 
42Δ/30.01.1995) σε περιοχή όπου δεν υφίσταται Ζ.Ο.Ε. και δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις χρήσεις γης. 
Δομημένο Περιβάλλον 

Σύμφωνα πάντα με τη Μελέτη, από το εξεταζόμενο έργο δεν 
προκαλείται καμία ασυμβατότητα με τις κατευθύνσεις του πολεοδομικού 
σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής και στην περιοχή του έργου  δεν 
υπάρχουν κατοικίες και δεν θεωρείται πιθανό να προκύψει άμεση ανάγκη 
δημιουργίας νέων. 

Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Στην περιοχή 
του γηπέδου καθώς και σε έκταση επηρεαζόμενη από το έργο δεν 
βρίσκεται κάποια αρχαιολογική περιοχή και ούτε κάποιο στοιχείο 
συνδεόμενο με την πολιτιστική κληρονομιά.  

Χρήση Νερού – Ενέργειας 
Ύδρευση: Η υδροδότηση της εγκατάστασης για νερό χρήσης θα 

γίνεται μέσω υπέργειας δεξαμενής χωρητικότητας 10m3 που θα 
πληρώνεται με υδροφόρα και από εκεί θα καταναλώνεται για τις ανάγκες 
της μονάδας. Για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό θα 
χρησιμοποιούνται 15λιτρες φιάλες. Η ημερήσια κατανάλωση νερού – 
δεδομένου ότι θα απασχολούνται 8 άτομα προσωπικό και εκτιμώμενης 
ποσότητας 50lt/ημέρα/άτομο (περιλαμβάνεται προσωπική καθαριότητα, 
ύδρευση) – εκτιμάται σε 400lt ανά ημέρα.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας από την υφιστάμενη 
εγκατάσταση, η κατανάλωση νερού για το 2014 ανήλθε στα 440m3. Η 
ποσότητα αυτή αφορούσε καταναλώσεις για την ατομική υγιεινή του 
προσωπικού. Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες νερού που προέρχονται από 
τη διαδικασία αποστείρωσης (υγροποιημένος ατμός), αλλά και σύμφωνα με 
τις χημικές αναλύσεις που έχουν γίνει στην υφιστάμενη εγκατάσταση είναι 
απολύτως καθαρές και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στη διαδικασία 
αποστείρωσης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της εταιρείας, και στη νέα 
εγκατάσταση, οι ανωτέρω ποσότητες νερού θα οδεύουν σε υπέργεια 
πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 5m3. Εκεί θα γίνεται απολύμανση με 
υποχλωριώδες νάτριο ως επιπλέον μέτρο προστασίας και εν συνεχεία με τη 
χρήση πιεστικού θα οδηγούνται εκ νέου στο σύστημα αποσκλήρυνσης και 
από εκεί για χρήση στα μηχανήματα αποστείρωσης. Η εταιρεία έτσι θα έχει 
δημιουργήσει ένα κλειστό κύκλωμα νερού χρήσης στη διαδικασία 
αποστείρωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση 
νερού. Επισημαίνεται, ότι με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου στην 
υφιστάμενη εγκατάσταση επιτεύχθηκε μείωση της κατανάλωσης κατά 
280m3 ή 39% σε σχέση με πριν.  
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Δεδομένων και των νέων δραστηριοτήτων που θα λαμβάνουν χώρα 
στη νέα εγκατάσταση, εκτιμάται ότι η χρήση νερού θα είναι αυξημένη κατά 
20% και θα κυμανθεί στα 530m3. Οι επιπλέον καταναλώσεις θα οφείλονται 
στην ανάγκη καθαρισμού των περιεκτών των ΖΥΠ, καθώς και ότι οι χώροι 
εργασίας θα έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια από ότι στην υφιστάμενη 
εγκατάσταση.  

Ηλεκτρική Ενέργεια: Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων γίνεται 
από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. σε κεντρικό πίνακα, από όπου διανέμεται για την 
ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων και του υπόλοιπου εξοπλισμού 
που χρησιμοποιείται. Οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνονται 
στις 60MWh ετησίως στην υφιστάμενη εγκατάσταση.  Δεδομένων και των 
νέων δραστηριοτήτων που θα λαμβάνουν χώρα στη νέα εγκατάσταση, 
εκτιμάται ότι η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι αυξημένη κατά 15% 
και θα κυμανθεί στις 69MWh ετησίως. 
 Κατανάλωση καυσίμων: Το καύσιμο για τη λειτουργία του κλιβάνου 
θα είναι πετρέλαιο το οποίο θα αποθηκεύεται σε υπαίθρια υπέργεια 
δεξαμενή χωρητικότητας 3.000lit. Η ετήσια κατανάλωση εκτιμάται σε 
15.000lit. Επίσης εκτιμάται η κατανάλωση 2.500lit/έτος πετρελαίου 
κίνησης για τα οχήματα της εταιρείας. 

 
Παραγωγή Στερεών, Υγρών και Αέριων Αποβλήτων 
Κατά την φάση λειτουργίας της δραστηριότητας παράγονται 

ποσότητες στερεών υγρών και αέριων αποβλήτων.  
Στερεά Απόβλητα 
Τα παραγόμενα Στερεά Απόβλητα από την λειτουργία της 

εγκατάστασης έχουν αναγνωρισθεί ότι είναι ποσοτικά κυρίως μή επικίνδυνα 
απόβλητα, τέφρα κλιβάνου, λάσπη σηπτικής δεξαμενής και άλλα που 
αναφέρονται σε πίνακα της Μελέτης.  

Επίσης στη Μελέτη γίνεται εκτενής περιγραφή για τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των αποβλήτων (επικινδύνων και μή επικινδύνων). 

Υγρά απόβλητα 
• Υγρά αστικά απόβλητα του προσωπικού. 
• Εκπλύματα από την πλύση και απολύμανση του 

εσωτερικού των οχημάτων Συλλογής και μεταφοράς 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 
(ΕΑΥΜ) καθώς και από την πλύση και απολύμανση των 
Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και των Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), που 
οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή κατόπιν απολύμανσης 
με υποχλωριώδες νάτριο. 

• Νερό από τη διαδικασία αποστείρωσης. Σύμφωνα με το 
σχεδιασμό της εταιρείας, οι ανωτέρω ποσότητες νερού 
θα οδεύουν σε υπέργεια πλαστική δεξαμενή 
χωρητικότητας 5m3. Εκεί θα γίνεται απολύμανση με 
υποχλωριώδες νάτριο ως επιπλέον μέτρο προστασίας 
και εν συνεχεία με τη χρήση πιεστικού θα οδηγούνται 
εκ νέου στο σύστημα αποσκλήρυνσης και από εκεί για 
χρήση στα μηχανήματα αποστείρωσης. Πρόθεση 
δηλαδή της εταιρείας είναι να δημιουργήσει ένα κλειστό 
κύκλωμα νερού χρήσης στη διαδικασία αποστείρωσης, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
εξοικονόμηση νερού. 
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Αέρια απόβλητα 
• Μοναδική πηγή έκλυσης σκόνης είναι η κίνηση των 

οχημάτων στον αύλιο χώρο. Η ποσότητες των ανωτέρω 
ρύπων είναι αμελητέες.  

• Τα εκπεμπόμενα απαέρια από τον αποστειρωτή, 
φιλτράρονται από μικροβιοκρατή φίλτρα HEPA και 
αποβάλλονται αβλαβή στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο 
περιβάλλων αέρας εξέρχεται στο εξωτερικό περιβάλλον, 
με μηχανικό εξαερισμό, αφού πρώτα περάσει μέσα από 
μικροβιοκρατή φίλτρα ΗΕΡΑ. 

• Καυσαέρια από τη λειτουργία του κλιβάνου. Τα 
καπναέρια καίγονται στον δευτερεύοντα θάλαμο – 
θάλαμος μετάκαυσης – με περίσσεια νωπού αέρα 
περιβάλλοντος, ο οποίος προσάγεται μέσω 
ανεμιστήρων, σε θερμοκρασία μέχρι 1200°C (1900°C 
max) και με αυτή την διαδικασία μετάκαυσης, 
επιτυγχάνεται ο καθαρισμός της εκπομπής των 
καπναερίων και η διοχέτευσή τους στο περιβάλλον 
πλήρως ακίνδυνα και άοσμα. Στην καπνοδόχο κατά 
την έξοδο υπάρχει σύστημα απότομης ψύξης των 
καυσαερίων ώστε να φεύγουν στο περιβάλλον με 
μικρότερη θερμοκρασία και να αποφεύγονται οι 
υγροποιήσεις και η δημιουργία επιβλαβών ενώσεων. 

 
Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 
Τα υψηλά επίπεδα θορύβου στον χώρο εργασίας επηρεάζουν την 

ψυχική και σωματική υγεία των ατόμων, την ανθρώπινη ακοή, την 
επικοινωνία των εργαζομένων, την ικανότητα αντίληψης και απόδοσης του 
ατόμου, καθώς και την πρόκληση ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα όρια του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το επιτρεπτό όριο ασφάλειας είναι τα 85dΒ 
για 8 ώρες. Από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης δεν προκαλούνται 
πηγές θορύβου που να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.  

Επιφανειακά & υπόγεια ύδατα 
Η λειτουργία του έργου σε μία περιοχή δεν εμποδίζει την ελεύθερη 

κίνηση των νερών της περιοχής, ούτε προκαλεί μείωση της ποσότητάς τους 
από τη στιγμή που δεν απαιτείται νερό (επιφανειακό ή υπόγειο) για την 
κατασκευή και λειτουργία του. Επίσης, δεν πρόκειται να υπάρξουν 
επιπτώσεις στην υπόγεια και επιφανειακή υδροφορία κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, καθώς δεν θα υπάρξουν εκσκαφές. Επιπλέον, το γεγονός ότι 
το δάπεδο του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου είναι καλυμμένο με 
μπετόν και οι χώροι αποθήκευσης των αποβλήτων περιβάλλονται από 
λεκάνες ασφαλείας για την συγκράτηση τυχόν διαρροών, συμβάλλει στην 
προστασία του εδάφους, του υπεδάφους, των επιφανειακών νερών και του 
υδροφόρου ορίζοντα. Αποφεύγεται, λοιπόν, η μόλυνσή τους και δεν 
επηρεάζονται οι υφιστάμενες χρήσεις του νερού στην ευρύτερη περιοχή. 
Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία επίπτωση στα επιφανειακά και υπόγεια 
νερά από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

Η απορροή των ομβρίων υδάτων από τις επιφάνειες στέγης του 
κτιρίου βεραντών κτλ. εξασφαλίζεται μέσω του υφιστάμενου αποχετευτικού 
δικτύου του κτιρίου και είναι αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη του έργου. Η 
απορροή των ομβρίων από τους χώρους της εγκατάστασης που δεν 
υπάρχει κίνδυνος ανάμειξης με απόβλητα της μονάδας, δεδομένης της 
έλλειψης κεντρικού αγωγού ομβρίων υδάτων, θα γίνεται στα  ρείθρα των 
πεζοδρομίων σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στον κτιριοδομικό 
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κανονισμό. Στους χώρους αποθήκευσης θα συγκρατούνται εντός της 
λεκάνης ασφαλείας, θα απαντλούνται και εφόσον από αναλύσεις προκύπτει 
ότι πληρούν τις προδιαγραφές διάθεσης λυμάτων στην ΕΕΛ, θα 
μεταφέρονται εκεί μαζί με τα αστικά λύματα. 

 
Στη Μελέτη οι αναμενόμενες επιπτώσεις συνοψίζονται σε 

πίνακες. Μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι δεν αναμένονται σημαντικές 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα και δυσάρεστες οσμές και ότι αναμένεται 
αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου, πιθανός κίνδυνος διαφυγής 
επικίνδυνων ουσιών και πιθανή έκθεση ανθρώπων σε κινδύνους βλάβης 
της υγείας τους.   

 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 
Σύμφωνα με τη Μελέτη, κατά την φάση της κατασκευής θα ληφθούν 

τα εξής μέτρα για την αντιμετώπιση και περαιτέρω μείωση των ήδη 
αμελητέων επιπτώσεων: 
 

• Συχνή διαβροχή των οικοδομικών υλικών.  
• Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών κατασκευής.  
• Αποφυγή της διασποράς των άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κλπ. 

στις παρακείμενες περιοχές με την οργάνωση κατάλληλων 
συνεργείων αποκομιδής.  

• Οι εγκαταστάσεις εργοταξίου που εκπέμπουν σκόνη θα πρέπει να 
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από κατοικίες και γενικότερα 
δομημένο αστικό περιβάλλον, γεγονός που εξυπακούεται λόγω της 
αρκετά σημαντικής απόστασης της θέσης του έργου από τους 
υφιστάμενους οικισμούς.  

• Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) 
στην περιοχή του έργου.  

• Παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω μέτρων 
αντιρρύπανσης.  

• Παράλληλα, θα ακολουθείται αυστηρός κανονισμός και θα 
χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας για την εργασία του 
προσωπικού στις διάφορες κατασκευαστικές εργασίες.  

Στη Μελέτη αναλύθηκε ότι κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 
δεν αναμένεται η πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων σε ότι έχει να κάνει 
σχέση με: 

• Κλιματολογικά και Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  
• Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  
• Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά  
• Επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα 
• Χρήσεις γης  
• Δομημένο περιβάλλον  
• Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
• Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις  
• Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  
• Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις 
• Επιφανειακά & υπόγεια ύδατα  
Αντιθέτως, οι όποιες επιπτώσεις προκύπτουν από τη λειτουργία του 

έργου, σχετίζονται με τις εξής παραμέτρους και ως εκ τούτου στην 
συνέχεια αναλύονται τα μέτρα αντιμετώπισης των εν λόγω επιπτώσεων.  

• Χρήση Νερού & Ενέργειας 
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• Κυκλοφοριακή Επιβάρυνση 
• Παραγωγή στερεών & υγρών αποβλήτων 

 
Χρήση Νερού & Ενέργειας 

Η ημερήσια κατανάλωση σε νερό δεν διαφέρει από τις αντίστοιχες 
καταναλώσεις των υπόλοιπων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων της 
περιοχής. Παρόλα αυτά, η διοίκηση της εταιρείας θα λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού 
όπως: 

• Τακτικούς ελέγχους της υδραυλικής εγκατάστασης για έγκαιρη 
διάγνωση τυχόν διαρροής και λήψη των αναγκαίων μέτρων 
επιδιόρθωσης των βλαβών.  

• Άμεση επιδιόρθωση βρυσών που στάζουν αφού μια ελαττωματική 
βρύση, έστω κι αν στάζει σταγόνα, σταγόνα, μπορεί να 
σπαταλήσει αρκετούς τόνους νερό.  

• Ρύθμιση στο καζανάκι του αποχωρητηρίου ώστε να περιορίζεται η 
ποσότητα νερού που καταναλώνεται.  

• Χρήση νέων συστημάτων και εξαρτημάτων οικονομικής χρήσης 
του νερού.  

• Προτροπή στο προσωπικό να μην σπαταλάει νερό. 
Όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαφέρει από τις 
αντίστοιχες καταναλώσεις των υπόλοιπων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 
της περιοχής. Παρόλα αυτά, η διοίκηση της εταιρείας θα λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση όπως: 
    - Χρήση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό του φυσικού φωτισμού. 

- Χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 
- Απενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων όταν δεν 

απαιτείται η χρήση τους. 
    Κυκλοφοριακός φόρτος 
Τα δρομολόγια των οχημάτων γίνεται προσπάθεια να προγραμματίζονται σε 
ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής. 
    Στερεά Απόβλητα 
Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα θα διαχειρίζονται σύμφωνα με πίνακα της 
Μελέτης. Συνοπτικά προβλέπεται ότι τα μή επικίνδυνα θα μεταφέρονται στο 
ΧΥΤΑ, τα χαρτιά, οι πλαστικές συσκευασίες, τα μέταλλα, σωλήνες 
φθορισμού, χρώματα, κόλλες κλπ. θα παραλαμβάνονται από κατάλληλα 
αδειοδοτημένο συλλέκτη και οι αποξηραμένες λάσπες λυμάτων θα 
παραλαμβάνονται από το Χ.Υ.Τ.Α. και τη Δ/νση Δασών (κατά δήλωση του 
εκπροσώπου της μονάδας).  

Υγρά Απόβλητα 
• Υγρά Αστικά Απόβλητα του προσωπικού. Θα οδηγούνται σε στεγανή 

δεξαμενή που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου 2 συνολικής 
χωρητικότητας υγρών 20m3. Η ανωτέρω χωρητικότητα είναι αρκετή για 
να καλύψει τις απαιτήσεις της Υ.Α. Ειβ 221/1965  (ΦΕΚ 
138/Β`/24.2.1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων» για αποθήκευση των λυμάτων για 7 τουλάχιστον ημέρες 
και στην ουσία ο χρόνος πλήρωσής της είναι 22 ημέρες. Σε κάθε 
περίπτωση, όταν ο βαθμός πλήρωσης θα φθάνει στο 80%, τα εν λόγω 
αστικά απόβλητα θα συλλέγονται και θα παραδίδονται στην ΕΕΛ. 

• Εκπλύματα από την πλύση και απολύμανση του εσωτερικού των 
οχημάτων Συλλογής και Μεταφοράς των ΕΑΥΜ καθώς και από την 
πλύση και απολύμανση των περιεκτών των ΖΥΠ και ΕΑΑΜ οδηγούνται 
σε στεγανή δεξαμενή χωρητικότητας 20m3 η οποία βρίσκεται στο κτίριο 
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1. Όταν ο βαθμός πλήρωσης θα φθάνει στο 80%, τα εν λόγω απόβλητα 
θα συλλέγονται και θα παραδίδονται στην ΕΕΛ. 
 

Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση   
Η εταιρία θεωρεί τις κοινωνικές της ευθύνες αναπόσπαστο τμήμα των 

δραστηριοτήτων της και παράγοντα «κλειδί» για τους συνολικούς 
επιχειρηματικούς της στόχους και το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (ΣΠΔ) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, παρέχοντας μια 
οργανωμένη μέθοδο καταγραφής και ελέγχου της περιβαλλοντικής 
απόδοσης της εταιρείας. 

Αναφέροντια σχετικά μεταξύ άλλων: 
Περιβαλλοντική πολιτική: Βασική απαίτηση για την ανάπτυξη του 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η ικανοποίηση των αρχών 
περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας. 
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Το σχέδιο που θα καταρτισθεί, θα περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανάλυση της αντίδρασης σε έκτακτα συμβάντα που μπορεί να 
εκδηλωθούν στα εργοστάσια μεταλλουργίας και εμπλουτισμού και στις 
εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων. 

Στη Μελέτη αναλύεται το εν λόγω Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών το οποίο οφείλει να γνωρίζει όλο το προσωπικό.  

Οι δράσεις του προγράμματος παρακολούθησης περιβάλλοντος 
ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν: 

• Οικολογική Μελέτη Βάσης (Ο.Μ.Β.) της παρούσας μελέτης. 
• Μέτρηση της υφιστάμενης κατάστασης του ακουστικού 

περιβάλλοντος 
• Μετρήσεις για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος. 
Στη συνέχεια, αναφέρονται οι περιβαλλοντικές παράμετροι που θα 
παρακολουθούνται: 

• Οικολογικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του 
Έργου 

• Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
• Ακουστικό περιβάλλον 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

 
1. Η με αρ. πρωτ. 18388/11-03-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου περί άδειας για τη μεταφορά αποστειρωμένων 
ιατρικών αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 

2. Η με αρ. πρωτ. 2686/199/29.01.2013 Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων της Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:ΒΕΙΛΟ- 4ΣΣ). 

3. Κτηνιατρική Άδεια Εγκατάστασης στη μονάδα αποτέφρωσης με αρ. 
πρωτ. 86/07-01-2016 της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

4. Κτηνιατρική Άδεια Λειτουργίας στη μονάδα αποτέφρωσης με αρ. 
πρωτ. 506/02-02-2016 της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

5. Βεβαίωση με αρ. πρωτ. 1577/26-08-2015 Χρήσεων Γης Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου 

6. Βεβαίωση Συλλογής Υγρών Αποβλήτων. 
7. Βεβαιώσεις της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ. Ρόδου 

περί πρόθεσης παραλαβής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στο 
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ΧΥΤΑ Β. Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/52480/15-10-2014 και 2/51448/24-
06-2016. 

8. Βεβαίωση Υδροδότησης Εγκαταστάσεων. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση Μη ύπαρξης Αυθαιρέτου Κατασκευής. 

 
 
 

Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ.οικ 62896/07-09-2016 έγγραφο, 
το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη ξεκινήσει την σχετική διαδικασία. 

Η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 2/89320/21-10-2016 έγγραφο 
ζήτησε από τη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού τη διατύπωση γνώμης 
σχετικά με το θέμα. H Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού απέστειλε στην 
Υπηρεσία με φαξ την 11-01-2017 τη με αρ. 10/2016 Απόφαση, σύμφωνα 
με την οποία: 

«… 
στην ανωτέρω εταιρεία θα γίνεται καύση των επικίνδυνων 

νοσοκομειακών αποβλήτων με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα 
στην περιοχή από την καύση, ήδη κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της 
είχαμε πολλά παράπονα από κατοίκους και επιχειρήσεις για αυτό λοιπόν 
προτείνω να μη συμφωνήσουμε στην εγκατάσταση της ανωτέρω εταιρείας 
στην περιοχή μας. 

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε 
την εισήγηση του Προέδρου  

Αποφασίζει: Ομόφωνα 
Δεν συμφωνεί στην εγκατάσταση της εταιρείας ECOPRIME SOLUTIONS 

Ε.Π.Ε. αποστείρωσης ΕΥΑΜ επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης & 
μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων και αποτέφρωσης νεκρών ζώων 
εκτροφής και συντροφιάς καθώς και ζωικών υποπροϊόντων για λογαριασμό 
της εταιρείας στην Κ.Μ. 870Β γαιών Κοσκινού περιοχής Τσαϊρι. 

…» 
Η Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού με το με αρ. πρωτ. 7/9292/08-02-

2017 έγγραφο διαβίβασε στην Υπηρεσία τη με αρ. 1/2017 Απόφαση της 
Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, σύμφωνα με την οποία:   

«… 
Λαμβάνοντας υπόψη τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την 
αναγκαιότητα να μην καταλήγουν στο ΧΥΤΑ τα ζωικά υποπροϊόντα και 
υπολείμματα αλλά και τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα καθώς και τις 
διαβεβαιώσεις εκπροσώπου της εταιρείας που παραβρίσκεται στη 
συνεδρίαση ότι δεν θα προκαλείται όχληση στην περιοχή από αέρια της 
καύσης, προτείνω να συμφωνήσουμε στην εγκατάσταση της εταιρείας. 
 Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε 
την εισήγηση του Προέδρου. 
     Αποφασίζει: Ομόφωνα 
συμφωνεί στην εγκατάσταση της εταιρείας ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε 
αποστείρωσης ΕΥΑΜ επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης & 
μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων και αποτέφρωσης νεκρών ζώων 
εκτροφής και συντροφιάς καθώς και ζωικών υποπροϊόντων για λογαριασμό 
της εταιρείας στην Κ.Μ. 870Β γαιών Κοσκινού περιοχής Τσαϊρι.   

…» 
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Η παρούσα εισήγηση κοινοποιείται στη Δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, η οποία έχει εκδώσει τη με αρ. πρωτ. 1577/26-08-2015 
Βεβαίωση Χρήσεων Γης. Σύμφωνα με αυτή βεβαιώνεται ότι:  
    «Η Μερίδα 870Β Γαιών Κοσκινού, βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου 
πόλεως και οικισμού, όπου δεν υφίστανται θεσμοθετημένες Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και δεν υπάρχουν περιορισμοί στις χρήσεις 
γης.  
 
Είναι επιτρεπτή η χρήση βιοτεχνικής εγκατάστασης μέσης όχλησης που 
αφορά “Αποστείρωση ιατρικών αποβλήτων και Αποτέφρωση δια 
πυρολητικού  περιστροφικού κλιβάνου, ζωικών υποπροϊόντων, νεκρών 
ζώων, επικινδύνων αποβλήτων”, εντός της πιο πάνω κτηματολογικής 
μερίδας, με την προϋπόθεση ότι πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης 
νομοθεσίας και με την επιφύλαξη: 
1.των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, 
2.των εγκρίσεων των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τις 
διέπουν 
3.των εγκρίσεων που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες 
4.των εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές που πρέπει να έχουν ως ειδικά 
κτίρια, 
5.την εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλείας. 
                                                                        …» 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί του 
ερωτήματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 
(π.χ. Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, επιμέρους άδειες διαχείρισης 
ανά στάδιο όλων των κατηγοριών αποβλήτων, Βεβαίωση 
δυνατότητας υδροδότησης για την απαιτούμενη ποσότητα νερού, 
Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης από τη Δ/νση Δασών κλπ.) και 
γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι 
σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται 
στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προτεινόμενοι 
Περιβαλλοντικοί Όροι). 

2. Να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποφυγή διαφυγής 
επικίνδυνων ουσιών (και ειδικά τυχόν οσμηρών ή και επικίνδυνων 
αερίων αποβλήτων από την καπνοδόχο της εγκατάστασης) και για 
την αποφυγή έκθεσης ανθρώπων σε κινδύνους βλάβης της υγείας 
τους. Εφόσον διαπιστώνεται πιθανότητα να έχουν συμβεί τα 
παραπάνω, οι αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν την άμεση ανάκληση της 
λειτουργίας της μονάδας και με μέριμνα και δαπάνη του κυρίου του 
έργου να τεκμηριώνεται άμεσα με κατάλληλες μετρήσεις η ορθή 
λειτουργία της εγκατάστασης. 
 Οι αέριες εκπομπές να τηρούν τα επιτρεπόμενα όρια της κείμενης 
νομοθεσίας και να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικών ελέγχων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, βάσει και πρότερου έλεγχου της μονάδας από το 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και 
από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, να προβεί –



20 

 

εφόσον κριθεί- σε εξέταση της εγκατάστασης κατά τη φάση 
συστηματικής λειτουργίας. 

4. Να υπάρχει κανονισμός λειτουργίας της μονάδας, ο οποίος θα 
τηρείται τόσο από το προσωπικό όσο και από τους συνεργαζόμενους 
και επισκέπτες στην εγκατάσταση. Η τήρησή του να ελέγχεται από 
τον υπεύθυνο του έργου που έχει ορίσει η εταιρεία για το σκοπό 
αυτό. 

5. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Να υπάρχουν αποθηκευμένα 
σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα υλικά σε 
επάρκεια (π.χ. πριονίδι, προσροφητικά υλικά κ.α.) μέσω των οποίων 
θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή/και η προσρόφηση και κατά 
συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών, 
διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α.. Ειδικότερα, να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τη διαρροή υγρών 
αποβλήτων κατά τις διαδικασίες αποθήκευσης 

6.     Σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου 
περιστατικού, ο υπεύθυνος της υπόψη εγκατάστασης υποχρεούται 
να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία της αποθήκης μόλις αυτό 
καταστεί εφικτό και να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η 
εγκατάσταση παύει να τροφοδοτείται με επικίνδυνα απόβλητα, μέχρι 
αποκατάστασης του προβλήματος και τη σύμφωνη γνώμη της αρχής 
έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υπόψη 
δραστηριότητα. 

7.      Να τηρείται αναλυτικό αρχείο ποσότητας και ποιότητας των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων αποβλήτων και να εξασφαλίζεται 
αυστηρά η τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας κατά τη 
μεταφορά όλων των αποβλήτων προς και από τη μονάδα. 

8.      Η ιλύς των επεξεργασμένων λυμάτων να αποθηκεύεται με 
κατάλληλο και προστατευμένο τρόπο και να υπόκειται στις 
προβλεπόμενες δειγματοληψίες για μικροβιολογική ανάλυση πριν τη 
διασπορά της σε εδαφικές εκτάσεις. Να αποσαφηνιστεί η διαδικασία 
διασποράς της επεξεργασμένης ιλύος στο έδαφος (ποσότητες, 
αποδέκτες κλπ.). Να παραδίδεται σε κάθε αποδέκτη της 
επεξεργασμένης ιλύος αντίγραφο των εν λόγω αναλύσεων.   

9.      Να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στις με αρ. πρωτ. 
2/52480/15-10-2014 και 2/51448/24-06-2016 Βεβαιώσεις της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ. Ρόδου περί πρόθεσης 
παραλαβής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου.  

10.     Να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στη με αρ. πρωτ. 
18388/11-03-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου περί άδειας για τη μεταφορά αποστειρωμένων ιατρικών 
αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 

11.     Να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στη με αρ. πρωτ. 
2686/199/29-01-2013 Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:ΒΕΙΛΟ- 4ΣΣ). 

12.      Να αποσαφηνιστεί ο τύπος των ΕΑΥΜ που θα αποθηκεύεται στην 
εγκατάσταση μέχρι να αποσταλεί σε άλλες εγκαταστάσεις ανάκτησης 
ή διάθεσης, να διευκρινιστούν αυτοί οι αποδέκτες πριν τη λήψη της 
Α.Ε.Π.Ο. και να τηρείται αρχείο παράδοσης των αποβλήτων σε 
αυτούς.   
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13. Να τηρείται αρχείο εκκένωσης-μεταφοράς των υγρών αστικών 
αποβλήτων με βυτιοφόρο.   

14.Να διευκρινιστούν οι συνεργαζόμενοι αδειοδοτημένοι αποδέκτες για 
τα λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά π.χ. χαρτιά, πλαστικές συσκευασίες, 
μέταλλα, σωλήνες φθορισμού, χρώματα, κόλλες κλπ.  

15.Να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του παρακείμενου 
ρέματος και να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την 
προστασία αυτού από πάσης φύσεως υγρά ή στερεά απόβλητα. 

16.Απαγορεύεται γενικά οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων στη 
θάλασσα, σε ρέματα, προστατευόμενες περιοχές καθώς και σε 
οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

17.Να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποφυγή οπτικής 
ρύπανσης από την εγκατάσταση (διατήρηση ευταξίας στον 
περιβάλλοντα χώρο, τακτική συντήρηση της κτιριακής 
εγκατάστασης, περιμετρική φύτευση κλπ.).  

18.Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζόμενων. 
Να δοθεί έμφαση στα μέτρα πυροπροστασίας για αποφυγή 
πρόκλησης πυρκαγιάς στην περιοχή (τακτική αποψίλωση και 
καθαρισμός της εγκατάστασης) και στα μέτρα αποφυγής κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας. Ειδικότερα να γίνεται απομάκρυνση από τις 
αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. όλων των 
άχρηστων υλικών που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους 
σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς. 

19.Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, να γίνει άμεση 
αποξήλωση-καθαίρεση των εγκαταστάσεων και νόμιμη απομάκρυνση 
του συνόλου των αποβλήτων. 

 
Μετά τα παραπάνω ζητείται: 

 
Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 
έργου/δραστηριότητας «Εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΥΑΜ, 
επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης & μεταφόρτωσης 
επικινδύνων αποβλήτων και αποτέφρωσης νεκρών ζώων 
εκτροφής και συντροφιάς καθώς και Ζωικών Υποπροϊόντων, 
στην θέση Κ.Μ. 870Β Γαιών Κοσκινού της Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. 
Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού 
Δωδεκανήσου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για 
λογαριασμό της εταιρείας “ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε”», 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   
 

ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε πάνω σε αυτό 
το θέμα ήθελα να πω δυο λόγια. Ξεκίνησε αυτή η υπόθεση με αυτήν 
την εταιρία επί της Δημαρχίας μας και είχαμε εγκρίνει τότε και 
αναθέσαμε την περισυλλογή των αποβλήτων από τα δημοτικά 
ιατρεία στην εταιρία αυτή θεωρώντας ότι προσφέρει έργο 
προκειμένου να μην έχουμε μολύνσεις.  

Θεωρώ ότι και το Νοσοκομείο προχώρησε στην ίδια πράξη και 
η κλινική η «EUROMEDICA» μήπως θα ήταν πρέπον να 
προχωρήσουμε και να ενταχθούν σε αυτήν την διαδικασία του να 
παραδίδουν τα απόβλητά τους τα ιατρεία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι μπορώ να σας ενημερώσω εγώ ότι έχει 
ζητήσει υπερβολικό αντίτιμο κ. Χατζηευθυμίου.  

 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Υπερβολικό αντίτιμο. Δεν ξέρω 

υπερβολικό αντίτιμο ποιο είναι το θέτω ως θέμα για την προστασία 
της υγείας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν έχω προσωπικά. Απλώς ξέρω ότι σε 

συνεννόηση αυτό που λέτε κ.Χατζηευθυμίου. 
 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Είναι πρόβλημα κ. Πρόεδρε. 

Είναι πρόβλημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι πρόβλημα βεβαίως. 
 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Δηλαδή υπάρχει μόλυνση, 

υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, ακόμα, ακόμα και αν είναι 
100 € θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο θα 
αρνηθούμε να υπάρχει αυτή. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καμία αντίρρηση ότι είναι υποχρεωτικό και 

αναγκαίο. Άλλωστε το προβλέπει και ο νόμος. Αυτό είναι σίγουρο. 
Απλώς επειδή γνωρίζω λόγω του επαγγέλματος μου.  

 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Επειδή όμως και ο Δήμος 

λαμβάνει χώρα και αδειοδοτεί και ο Ιατρικός Σύλλογος δίνει την 
άδεια προκειμένου να λειτουργήσει ένα Ιατρείο μήπως θα έπρεπε να 
επιβληθεί στους όρους. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι εκ του νόμου προβλεπόμενο απλώς 

υπάρχει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρία αυτό ξέρω. 
Και ξέρω ότι θα κατεβάσετε λίγο τις τιμές.  

 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Δεν ξέρω εγώ δεν μιλάω για τις 

τιμές εγώ μιλάω για το θέμα της υγείας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι η διαδικασία είναι εκ του νόμου 

προβλεπόμενη.  
 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Εκ του νόμου. Άρα δεν 

εφαρμόζεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι υπάρχει αυτό 

το θέμα. Λοιπόν εν πάση περιπτώσει να με ενημερώσετε μετά για να 
έχω και εγώ εικόνα έτσι και αλλιώς είναι πιο εξειδικευμένο το θέμα.  

 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Εφόσον είναι εδώ να μας κάνει 

μια ενημέρωση για το θέμα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Βεβαίως κ. Καρατζιά έχετε το λόγο.  
 
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Κύριε Χατζή υπάρχουν δύο 

δικογραφίες από Οικονόμου και από τον συγχωρεμένο τον 
Μπούτσικο. Εγώ έχω έλθει πολλές φορές σε επαφή για τα ιατρικά 
απόβλητα και με τον σύλλογο των ιατρών. Πήγα στη Μύκονο για τα 
απόβλητα έχω παρακολουθήσει και εκεί 5-6 ημέρες με το Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο.  

Λυπάμαι που θα το πω αυτή τη στιγμή εδώ μέσα όταν 
πηγαίνουμε στους γιατρούς για να μας θεραπεύσουν δυστυχώς τα 
ιατρικά απόβλητα είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό είναι γύρω στα 400 με 
500 άτομα δυστυχώς σήμερα δεν ξέρω αν ξεπερνούν τους 100, είναι 
ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη.  

 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Δεν κατάλαβα 400 με 500 

άτομα τι; 
 
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Από 400 άτομα που υπάρχουν 

απόβλητα, τα ιατρικά απόβλητα, συνδεδεμένοι με την εταιρία είναι 
μόνο 100 τα υπόλοιπα λοιπόν είναι πεταμένα στους κάδους των 
σκουπιδιών.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι εδώ ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα 

ακούσουμε μια πιο έγκυρη γνώμη.  
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : Όσο για την τιμή κ. Πρόεδρε δεν 

ισχύει αυτό είναι κάτω από το μισό από την τιμή που είπατε. Κάτω 
από μισό και φανταστείτε είναι και χαμηλότερο από 50 € και όταν 
εμείς πηγαίνουμε τα υλικά μόνοι μας οδηγός πηγαίνει στα ιατρεία 
όλα τα υλικά συσκευασίας, διαχείρισης, είναι δικά μας το μόνο που 
πληρώνει ο γιατρός είναι το τιμολόγιο μάξιμουμ 50 €. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία χαίρομαι για τη διευκρίνιση γιατί είχα την 

εντύπωση ότι ήταν διαφορετικές οι τιμές. Τέλος πάντων η ουσία είναι 
ότι υπάρχει κ. Χατζηευθυμίου αυτή η διάταξη τα ξέρω από τον 
Ιατρικό Σύλλογο και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτικό και βεβαίως θα 
ισχύει γιατί υπάρχει και δυνατότητα αφαίρεσης αδείας αν δεν ισχύει. 
Είναι υποχρεωτικό.  

 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Τι ψηφίζουμε τώρα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το 5.3 εάν συμφωνούμε θετικά, δηλαδή είναι 

θετική η διατύπωση η εισήγηση είναι θετική. 
 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Θετική εισήγηση με την 

προσθήκη το ότι θα πρέπει να ενταχθούν όλοι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι να βάλουμε μέσα ότι πρέπει να ενταχθούν 

όλοι σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντίρρηση. Κύριε Κυριαζή. 
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ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ : Μια από τις προϋποθέσεις είναι και 

του κ. Χατζηευθυμίου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα υπό αυτήν λοιπόν την προϋπόθεση νομίζω 

ότι συμφωνούμε. Κύριε Υψηλάντη ; Παρών. Κυρία Μπιλλιά; 
Παρούσα. Κατά πλειοψηφία δεκτό. Γιατί κ. Υψηλάντη παρών; 

 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Τώρα να κάνουμε όλη τη 

συζήτηση επί μιας περιβαλλοντικής μελέτης στην οποία εκφράζουμε 
απλά μια γνώμη; Να παίρναμε και απόφαση δεν το είχα τίποτε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι εντάξει.  
 

Στο σημείο αυτό ανακεφαλαιώνοντας ο Πρόεδρος του Δ.Σ., επισημαίνει ότι 

μετά από πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Χ.Χατζηευθυμίου, προστίθεται στις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω, η παρακάτω (20η )προϋπόθεση: 

«Να γίνεται συλλογή των ιατρικών αποβλήτων ιατρείων, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος, ο 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι.Περδίκης , ο Γραμματέας του Δ.Σ. 

κ. Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, 

Β.Ψυλλάκης και Μ.Δράκος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ.Υψηλάντη καθώς και της 
Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου κας. Αικ.Μπιλλιά, οι οποίοι 
ψήφισαν «παρών»  

 
Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) του έργου /δραστηριότητας «Εγκατάσταση αποστείρωσης 
ΕΥΑΜ, επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης & 
μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων και αποτέφρωσης 
νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και Ζωικών 
Υποπροϊόντων, στην θέση Κ.Μ. 870Β Γαιών Κοσκινού της Δ.Κ. 
Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, 
Νομού Δωδεκανήσου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
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για λογαριασμό της εταιρείας “ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε”», 
σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:   

 
1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 

(π.χ. Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, επιμέρους άδειες διαχείρισης 
ανά στάδιο όλων των κατηγοριών αποβλήτων, Βεβαίωση 
δυνατότητας υδροδότησης για την απαιτούμενη ποσότητα νερού, 
Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης από τη Δ/νση Δασών κλπ.) και 
γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι 
σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται 
στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προτεινόμενοι 
Περιβαλλοντικοί Όροι). 

2. Να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποφυγή διαφυγής 
επικίνδυνων ουσιών (και ειδικά τυχόν οσμηρών ή και επικίνδυνων 
αερίων αποβλήτων από την καπνοδόχο της εγκατάστασης) και για 
την αποφυγή έκθεσης ανθρώπων σε κινδύνους βλάβης της υγείας 
τους. Εφόσον διαπιστώνεται πιθανότητα να έχουν συμβεί τα 
παραπάνω, οι αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν την άμεση ανάκληση της 
λειτουργίας της μονάδας και με μέριμνα και δαπάνη του κυρίου του 
έργου να τεκμηριώνεται άμεσα με κατάλληλες μετρήσεις η ορθή 
λειτουργία της εγκατάστασης. 

i. Οι αέριες εκπομπές να τηρούν τα επιτρεπόμενα όρια της 
κείμενης νομοθεσίας και να ελέγχονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικών ελέγχων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, βάσει και πρότερου έλεγχου της μονάδας από το 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και 
από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, να προβεί –
εφόσον κριθεί- σε εξέταση της εγκατάστασης κατά τη φάση 
συστηματικής λειτουργίας. 

4. Να υπάρχει κανονισμός λειτουργίας της μονάδας, ο οποίος θα 
τηρείται τόσο από το προσωπικό όσο και από τους συνεργαζόμενους 
και επισκέπτες στην εγκατάσταση. Η τήρησή του να ελέγχεται από 
τον υπεύθυνο του έργου που έχει ορίσει η εταιρεία για το σκοπό 
αυτό. 

5. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Να υπάρχουν αποθηκευμένα 
σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα υλικά σε 
επάρκεια (π.χ. πριονίδι, προσροφητικά υλικά κ.α.) μέσω των οποίων 
θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή/και η προσρόφηση και κατά 
συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών, 
διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α.. Ειδικότερα, να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τη διαρροή υγρών 
αποβλήτων κατά τις διαδικασίες αποθήκευσης 

6.     Σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου 
περιστατικού, ο υπεύθυνος της υπόψη εγκατάστασης υποχρεούται 
να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία της αποθήκης μόλις αυτό 
καταστεί εφικτό και να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η 
εγκατάσταση παύει να τροφοδοτείται με επικίνδυνα απόβλητα, μέχρι 
αποκατάστασης του προβλήματος και τη σύμφωνη γνώμη της αρχής 
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έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υπόψη 
δραστηριότητα. 

7.      Να τηρείται αναλυτικό αρχείο ποσότητας και ποιότητας των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων αποβλήτων και να εξασφαλίζεται 
αυστηρά η τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας κατά τη 
μεταφορά όλων των αποβλήτων προς και από τη μονάδα. 

8.      Η ιλύς των επεξεργασμένων λυμάτων να αποθηκεύεται με 
κατάλληλο και προστατευμένο τρόπο και να υπόκειται στις 
προβλεπόμενες δειγματοληψίες για μικροβιολογική ανάλυση πριν τη 
διασπορά της σε εδαφικές εκτάσεις. Να αποσαφηνιστεί η διαδικασία 
διασποράς της επεξεργασμένης ιλύος στο έδαφος (ποσότητες, 
αποδέκτες κλπ.). Να παραδίδεται σε κάθε αποδέκτη της 
επεξεργασμένης ιλύος αντίγραφο των εν λόγω αναλύσεων.   

9.      Να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στις με αρ. πρωτ. 
2/52480/15-10-2014 και 2/51448/24-06-2016 Βεβαιώσεις της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ. Ρόδου περί πρόθεσης 
παραλαβής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου.  

10.     Να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στη με αρ. πρωτ. 
18388/11-03-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου περί άδειας για τη μεταφορά αποστειρωμένων ιατρικών 
αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 

11.     Να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στη με αρ. πρωτ. 
2686/199/29-01-2013 Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:ΒΕΙΛΟ- 4ΣΣ). 

12.     Να αποσαφηνιστεί ο τύπος των ΕΑΥΜ που θα αποθηκεύεται στην 
εγκατάσταση μέχρι να αποσταλεί σε άλλες εγκαταστάσεις ανάκτησης 
ή διάθεσης, να διευκρινιστούν αυτοί οι αποδέκτες πριν τη λήψη της 
Α.Ε.Π.Ο. και να τηρείται αρχείο παράδοσης των αποβλήτων σε 
αυτούς.   

13.Να τηρείται αρχείο εκκένωσης-μεταφοράς των υγρών αστικών 
αποβλήτων με βυτιοφόρο.   

14.Να διευκρινιστούν οι συνεργαζόμενοι αδειοδοτημένοι αποδέκτες για 
τα λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά π.χ. χαρτιά, πλαστικές συσκευασίες, 
μέταλλα, σωλήνες φθορισμού, χρώματα, κόλλες κλπ.  

15.Να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του παρακείμενου 
ρέματος και να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την 
προστασία αυτού από πάσης φύσεως υγρά ή στερεά απόβλητα. 

16.Απαγορεύεται γενικά οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων στη 
θάλασσα, σε ρέματα, προστατευόμενες περιοχές καθώς και σε 
οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

17.Να λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποφυγή οπτικής 
ρύπανσης από την εγκατάσταση (διατήρηση ευταξίας στον 
περιβάλλοντα χώρο, τακτική συντήρηση της κτιριακής 
εγκατάστασης, περιμετρική φύτευση κλπ.).  

18.Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζόμενων. 
Να δοθεί έμφαση στα μέτρα πυροπροστασίας για αποφυγή 
πρόκλησης πυρκαγιάς στην περιοχή (τακτική αποψίλωση και 
καθαρισμός της εγκατάστασης) και στα μέτρα αποφυγής κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας. Ειδικότερα να γίνεται απομάκρυνση από τις 
αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. όλων των 
άχρηστων υλικών που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους 
σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς. 
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19.Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, να γίνει άμεση 
αποξήλωση-καθαίρεση των εγκαταστάσεων και νόμιμη απομάκρυνση 
του συνόλου των αποβλήτων. 

20.Να γίνεται συλλογή των ιατρικών αποβλήτων ιατρείων, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 
 

 
                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 


