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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 21η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 221/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 26/07/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.65158/20-07-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 20/07/2011. 
 
 

Θέµα  10ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
εγκατάσταση υποδοχής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης 
αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε» στη 
θέση ‘Λαµπρικά – Μύντρεζα’ του ∆ήµου Κορωπίου Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  Αδαµοπούλου 
Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος 
Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 
Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, 



 2 

Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, 
Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας 
Ιωάννης, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης,  
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ζαννιάς 
Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, 
Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Κόκκαλης Βασίλειος, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη 
Στυλιανή, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, 
Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης,  Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, 
Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, 
Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς 
Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, 
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Χολέβα 
Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Κισκήρα Χρυσάνθη, 
Χρήστου Στέφανος, Σ. ∆ήµου. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος 
Γεώργιος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γούδης Χρήστος, Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κουρούσης Χρήστος, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαρούγκα Ασπασία, Μεθυµάκη Άννα, Μανώλης 
Ιωάννης, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, 
Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως  εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 

περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 
91/25.04.2002). 
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2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς 
διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

3. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε το Ν.1650/1986».  

4. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων». 

5. Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί 
καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 
Ε.Π.Ο.». 

6. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 
ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005. 

7. Της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

8. Το ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα και 
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ».  

9. Της ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) «Κατάρτιση 
πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων». 

10. Το Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

11. Της Εγκυκλίου 103731/1278/2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη 
διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

12. Του Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/05.03.2004) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. 
Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».  

13. Του Π∆ 115/2004 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 73537/14/1995 
«∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 
ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» και της ΚΥΑ 19817/2000 «Τροποποίηση της 
ΚΥΑ 75537/1995 κλπ». Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των χρησιµοποιούµενων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 
(ΦΕΚ 80/Α/05.03.04). 

14. Του Π∆ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05.03.04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής 
τους».  

15. Του Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05.03.2004) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού», σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών 
2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων 
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ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 
«σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού». 

16. Του Π∆ 82/2004 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 
«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιούµενων 
ορυκτελαίων». Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» (64/Α/02.03.04). 

17. Το ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθµ. 13588/725 κοινή υπουργική 
απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 
(παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 

18. Την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη µέτρων 
πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και µηχανολογικές εγκαταστάσεις 
παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και 
σε λοιπές δραστηριότητες». 

19. Την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) «Μέτρα, όροι και 
προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

20. Το Π.∆. 78/2011 (ΦΕΚ 187/∆/16-06-2011) «Καθορισµός µέτρων 
προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών 
Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων.» 

21. Την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες 
καύσης». 

22. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ4208/1613/ΠΕΡΙΒ-9/17-05-2011 µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
εγκατάσταση υποδοχής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης 
αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της εταιρείας “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” στη 
θέση “Λαµπρικά - Μύντρεζα” του ∆ήµου Κορωπίου Αττικής.» του Τµ. Α’ / 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  

23. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ9108/ΦΠΕΡΙΒ-9/15-12-2008 µε θέµα 
«Συµπληρωµατικά στοιχεία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
εγκατάστασης επεξεργασίας (διαλογή – θραύση – κοκκοµετρική ταξινόµηση) 
και ανακύκλωσης υλικών εκσκαφών της “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”.» 
του Τµ. Α’ / ∆/νση ΠΕΧΩ/ Γενική ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής.  

 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση υποδοχής, 
επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της 
εταιρείας “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” στη θέση “Λαµπρικά - 
Μύντρεζα” του ∆ήµου Κορωπίου Αττικής, για την έκφραση απόψεων µας, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
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Κατηγορία - Κατάταξη Επιχείρησης: 
 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/05-08-2002) 

η δραστηριότητα ανήκει στην 9η οµάδα «Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις», έχει 
αύξοντα αριθµό 290 και Κωδικό Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 38 32 39 0.2 
(πρώην ΣΤΑΚΟ∆ 372.0) και επειδή η εγκατεστηµένη ισχύς είναι µεγαλύτερη 
των 500kw κατατάσσεται στην 2η Υποκατηγορία της Πρώτης Κατηγορίας της 
ανωτέρω οµάδας.  

 
Κύριος του Έργου: 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ A.E.Β.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε., δ.τ. GEOENVIRO Ε.Ε. 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
5.  ΧΛΩΡΙ∆Α – ΠΑΝΙ∆Α 
6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
7.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΧΑΡΤΕΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
Στην προς ίδρυση µονάδα έχουν χορηγηθεί: 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 7674/22-06-2010 έγγραφο µε θέµα «Απάντηση σε 
αίτηση» σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης, από το Τµήµα 
Πολεοδοµίας & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μαρκοπούλου. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 12313/01-09-2008 έγγραφο µε θέµα «Απάντηση 
σε αίτηση» σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης, από το Τµήµα 
Πολεοδοµίας & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μαρκοπούλου. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜΝΕ/Φ11.35Σ/4/4641/27-11-2008 έγγραφο µε 
θέµα «Χορήγηση αδειών µηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών 
δοµικών έργων», από την Ε.Μ.Ν.Ε. / ΥΠ.ΑΝ. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 100750/14-08-1972 έγγραφο µε θέµα «Περί 
χορηγήσεως άδειας λειτουργίας µηχανολογικών και κτιριακών 
εγκαταστάσεων εις την Ο.Ε. “∆.Π. Κυριακού και Σια” δια το εις θέσιν 
“Λαµπρικα” περιφέρειας Κορωπίου Αττικής λατοµείον της.», από το Τµήµα 
Μεταλλείων Λατοµείων / ∆/νση Μεταλλείων / Βασίλειον της Ελλάδος. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 3881/20-09-1977 έγγραφο µε θέµα «Περί 
φορτώσεως & εγκρίσεως προσθηκών ….. της Α.Ε. Λατοµεία Κυριακού», από 
την Ε.Μ.Ν.Ε. / Υπουργείο Βιοµηχανίας & Ενέργειας. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 6162/15-01-1980 έγγραφο µε θέµα «Περί 
χορηγήσεως άδειας λειτουργίας ….. της Α.Ε. Λατοµεία Κυριακού», από την 
Ε.Μ.Ν.Ε. / Υπουργείο Βιοµηχανίας & Ενέργειας. 
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• Το υπ’ αρ. πρωτ. 1595/16-03-1981 έγγραφο µε θέµα «Περί 
ανανεώσεως της ισχύος άδειας λειτουργίας ….. της Α.Ε.Β.Ε. Λατοµεία 
Κυριακού», από την Ε.Μ.Ν.Ε. / Υπουργείο Βιοµηχανίας & Ενέργειας. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 4808/21-03-2008 έγγραφο µε θέµα 
«Αποκατάσταση λατοµικού χώρου – διαµόρφωση και ανάπλαση της 
πλατείας της “Λατοµεία Κυριακού ΑΕΒΕ”», από τον ∆ήµο Κρωπίας. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 2014/11-11-2008/17-12-2008 έγγραφο µε θέµα 
«Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στα Λατοµεία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΒΕΕ από 
υπάρχουσα υδρευτική γεώτρηση (Γ1) εντός ιδιόκτητου αγροτεµαχίου που 
βρίσκεται στη θέση «Λάµπρικα – Μίντρεζα» του ∆. Κρωπίας του Νοµού 
Αττικής”», από την ∆/νση Υδάτων / Γενική ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια 
Αττικής. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.2359/13-12-2008 έγγραφο µε θέµα «Χορήγηση 
άδειας χρήσης νερού στα Λατοµεία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΒΕΕ από υπάρχουσα 
υδρευτική γεώτρηση (Γ2) εντός ιδιόκτητου αγροτεµαχίου που βρίσκεται στη 
θέση «Λάµπρικα – Μίντρεζα» του ∆. Κρωπίας του Νοµού Αττικής”», από την 
∆/νση Υδάτων / Γενική ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής. 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 1298/01-08-2008/10-10-2008 έγγραφο µε θέµα 
«Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στα Λατοµεία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΒΕΕ από 
υπάρχουσα υδρευτική γεώτρηση (Γ3) εντός ιδιόκτητου αγροτεµαχίου που 
βρίσκεται στη θέση «Λάµπρικα – Μίντρεζα» του ∆. Κρωπίας του Νοµού 
Αττικής”», από την ∆/νση Υδάτων / Γενική ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια 
Αττικής. 

• Το από 27-04-2011 ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της ‘ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ’ και της ‘ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ’, σχετικά µε αγορά 
µεταλλικών προϊόντων της πρώτης από την δεύτερη. 

• Την από 13-04-2011 βεβαίωση της ‘ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ’, 
σχετικά µε αγορά αδρανών και ανακυκλωµένων προϊόντων από την 
‘ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ’. 

• Την από 13-04-2011 βεβαίωση της ‘∆ΕΛΗΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ’, 
σχετικά µε αγορά αδρανών και ανακυκλωµένων προϊόντων από την 
‘ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ’. 

• Την από 13-04-2011 βεβαίωση της ‘ΒΑΡ∆ΑΛΑΧΑΚΗΣ Α.Ε.’, σχετικά 
µε αγορά αδρανών και ανακυκλωµένων προϊόντων από την ‘ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ’. 
 

Αντικείµενο – Περιγραφή του έργου: 
Στον ιδιόκτητο χώρο της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ, 

εµβαδού 28000 περίπου τετραγ. µέτρων, στην θέση Λαµπρικά-Μύντρεζα του 
∆ήµου Κορωπίου, σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα τοπογραφικά 
σχεδιαγράµµατα αποτυπώσεις και χάρτες (Παραρτηµα Ι), ο οποίος 
ευρίσκεται νοτιοανατολικά και εκτός του ανήκοντα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
λατοµικού χώρου, τµήµα Γ, υφίσταται εγκατάσταση επεξεργασίας αδρανών 
υλικών αποτελούµενη από δύο συγκροτήµατα µε χοάνες τροφοδοσίας, µε 
παλινδροµικούς τροφοδότες, προδιαλογέα, κόσκινα και τριβεία διαφόρων 
τύπων, σπαστήρες, διαχωριστές, ταινίες µεταφοράς, σιλό, χώροι 
εναπόθεσης αδρανών υλικών, γραφεία, συνεργεία, χώροι στάθµευσης 
οχηµάτων και χωµατουργικών µηχανηµάτων, συνολικής δυναµικότητας 
επεξεργασίας 1600τόνων/ηµέρα µε ετήσια λειτουργία 250 ηµέρες προς 
παραγωγή οικοδοµικών υλικών 3Α, άµµου, χαλικιού κλπ διαφόρων τύπων 
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κοκοµετρίας. Η εγκατάσταση αυτή µε τον κατάλληλο εκσυγχρονισµό και 
συµπλήρωση µηχανολογικού εξοπλισµού διατηρώντας την δραστηριότητα 
που είχε αδειοδοτηθεί από το1972 αξιοποιείται για την υποδοχή ΑΕΚΚ, την 
επεξεργασία τους προς παραγωγή χρήσιµων οικοδοµικών και οδοποιητικών 
υλικών αλλά και υλικών προς αξιοποίηση στην αποκατάσταση λατοµείων και 
αναπλάσεων τοπίου από το προς έγκριση Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ Ανατολικής Αττικής και Αθηνών η και άλλα ΣΣΕ∆ΑΕΚΚ, 
σύµφωνα µε τον Ν.2939/2001 και το προς έγκριση Π∆ το οποίο ρυθµίζει τον 
τρόπο ίδρυσης, έγκρισης και λειτουργίας των ΑΕΚΚ. Σύµφωνα µε το σχέδιο 
του αυτού εξειδικεύεται η εφαρµογή του άρθρου 25 του Ν.2742/99 «περί 
αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος ανενεργών λατοµείων» παράγραφος 
3.: «Τα ανενεργά λατοµεία του Ν. Αττικής, πριν από την αποκατάστασή του 
περιβάλλοντός τους καθορίζονται ως χώροι υποδοχής υλικών εκσκαφών και 
στείρων υλικών καθαιρέσεως κτιρίων», σε αποκλειστική αρµοδιότητα και 
προτεραιότητα των ΣΣΕ∆ΑΕΚΚ, τα οποία µπορούν κατά αποκλειστικότητα 
να ιδρύουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. 

Η διαδικασία υποδοχής επεξεργασίας προς ανακύκλωση και 
επαναδιάθεσης εν περιλήψει θα γίνεται ως εξής: 

1) Ζύγιση σε γεφυροπλάστιγγα,  
2) χειρωνακτική προ-διαλογή ανάµεικτων φορτίων των ΑΕΚΚ,  
3) διαχωρισµός υλικών όπως πλαστικά, χαρτί, µέταλλα, καλώδια, ξύλο 

κλπ., ή µηχανικά µε τη βοήθεια αρπάγης, για τη διαλογή των ογκωδών 
υλικών, όπως πέτρες, σκυρόδεµα και µέταλλα,  

4) τεµαχισµός των ογκωδών τεµαχίων 
 5) Εισαγωγή των υλικών στην γραµµή παραγωγής: 
6) χοάνη τροφοδοσίας,  
7) Κοσκίνισµα 90 mm: 
8) περιστροφικό κόσκινο (Trommel) (πλέγµα 90 mm). 
9) ∆ονητικό κοσκίνισµα των υλικών 0-90 mm 
10) Αεροδιαλογέας 
11) Σπαστήρας  
12) ∆ονητικά κόσκινα παραγωγής υλικών συγκεκριµένων κοκοµετριών. 
13) Αποθήκευση 
14) ∆ιάθεση προϊόντων στην αγορά 
15) ∆ιάθεση µη εµπορεύσιµων υλικών για αποκαταστάσεις, φυτεύσεις 

και αναπλάσεις 

Τα εισερχόµενα στην µονάδα απόβλητα εµπίπτουν στο κεφάλαιο 17 του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. 

Συγκεκριµένα τα εισερχόµενα απόβλητα θα έχουν κωδικούς 

17 01 01 σκυρόδεµα 
17 01 02 τούβλα 
17 01 03 πλακάκια και κεραµικά 
17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17 02 01 ξύλο 
17 02 02 γυαλί 
17 02 03 πλαστικό 

17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος 
17 04 02 αλουµίνιο 
17 04 03 µόλυβδος 
17 04 04 ψευδάργυρος 
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 
17 04 06 κασσίτερος 
17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα 
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Τα εξερχόµενα υλικά από τη µονάδα θα έχουν κωδικό  
19 12 απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. 

διαλογή, σύνθλιψη, συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα 
άλλως 

Εκτιµάται ότι η µονάδα θα επεξεργάζεται ετησίως 250.000-300000 
τόνους οικοδοµικών και γενικά κατασκευαστικών αποβλήτων µε δυνατότητα 
τους 500.000 τόνους/έτος. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 10% των 
εισερχόµενων ανάµεικτων ΑΕΚΚ, περίπου 30.000 τόνοι θα είναι άχρηστα 
υλικά για απόρριψη σε ΧΥΤΑ. 

Από τα υπόλοιπα απόβλητα που υποδέχεται η µονάδα (220.000 
τόνους), εκτιµάται ότι:  

Ποσοστό 45% περίπου, είναι σκυρόδεµα, από το οποίο ≈ 30% είναι 
οπλισµένο. Υπολογίζοντας ότι η ποσότητα του σιδήρου είναι κατά µέσο όρο 
115 kg ανά m3 οπλισµένου σκυροδέµατος, η µονάδα θα παράγει ετησίως ≈ 
1200 περίπου τόνους σίδηρου. Το σύνολο του σκυροδέµατος, ποσότητα 
περίπου 80000 τόνοι, θα µετατρέπονται σε δευτερογενή δοµικά προϊόντα 
διάφορης κοκκοµετρίας, Ποσοστό 5% περίπου, είναι διάφορα ανακυκλώσιµα 
υλικά (πλαστικό, µέταλλα, ξύλο κλπ).Το υπόλοιπο 50%, είναι αδρανή υλικά 
τοιχοποιίας, κεραµίδια, πλακάκια, πέτρες, χώµα κλπ.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Η ανωτέρω επεξεργασία θα πραγµατοποιείται σε υφιστάµενη µονάδα 

διαλογής, θραύσης και κοκκοµετρικής, ταξινόµησης µη µεταλλικών – 
αδρανών υλικών, στην οποία προστίθεται µονάδα εκσυγχρονισµού 330kw. 
Οικονοµική προσφορά και περιγραφή της εγκαταστάσεως αυτής η οποία θα 
αντικαταστήσει µέρος της υπάρχουσας επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

Η συγκεκριµένη µονάδα αποτελείται από δύο συγκροτήµατα 
επεξεργασίας Α και Β. Τα συγκροτήµατα επεξεργασίας µπορούν να 
λειτουργήσουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Έτσι ανάλογα µε τις ανάγκες 
είτε θα λειτουργεί το ένα, είτε και τα δύο ταυτόχρονα. Ο διαχωρισµός των 
συγκροτηµάτων εξασφαλίζει την απροσδόκητη λειτουργία και παραγωγή της 
µονάδας ακόµα και σε περιπτώσεις συντήρησης ή βλάβης ενός εκ των δύο 
συγκροτηµάτων.  

Τα συγκροτήµατα αυτά χωρίζονται σε Α, Β΄ και Γ΄ θραύση και 
περιλαµβάνουν πλήρη σειρά κόσκινων και ταινιών απαραίτητων για την 
επεξεργασία των πρώτων υλών και την παραγωγή προϊόντων 
(δευτερογενών πρώτων υλών) όλων των δυνατών εµπορικών τύπων, 
ανάλογα πάντα µε το είδος και την ποιότητα του υλικού τροφοδοσίας. Στον 
ίδιο χώρο έχουν κατασκευαστεί και σιλό από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου 
δύναται να αποθηκεύονται το µεγαλύτερο µέρος των παραγόµενων 
προϊόντων, ανάλογα µε το ρυθµό παραγωγής.  

� Περιγραφή Κύριων Εγκαταστάσεων 
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας περιλαµβάνουν τον ακόλουθο 

εξοπλισµό: 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Α 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

ΤΥΠΟΣ  ΙΣΧΥΣ 

1 Παλινδροµικός Τροφοδότης  16/60 135 
2 ∆ονητικός προδιαλογέας 17/25/2 30 



 9 

3 Σπαστήρας Α΄ θραύσης 12/18 340 
4 Χαλικοτριβείο 3Α 1000 220 
5 ∆ονητικό Κόσκινο 17/60/2 30  
5α ∆ονητικό Κόσκινο 17/60/2 30 
6 Τριβείο 1500 430 
6α Τριβείο 1500 430 
7 ∆ονητικό Κόσκινο 15/30/1 20 
7α ∆ονητικό Κόσκινο 15/30/1 20 
8 Σπαστήρας Β΄ θραύσης 11/13 270 
9 ∆ονητικός προδιαλογέας 15/20/1 20 
10 Μεταφορική Ταινία 1000Χ7 GT 10 
11 Μεταφορική Ταινία 1000X20,3 TV 

112 
20 

12 ∆ονητικό κόσκινο (οριζόντιο) TTH 6203 40 
12α ∆ονητικό κόσκινο 20/60/3/ 30 
13 Χαλικοτριβείο 1500 270 

13α Χαλικοτριβείο 1500 300 
14 Μεταφορική Ταινία 800X14,3 15 
14α Μεταφορική ταινία 800X14,3 15 
15 ∆ονητικό κόσκινο 15/50/3 20 
15α ∆ονητικό κόσκινο 15/50/3 20 
16 Μεταφορική ταινία 800X6,5 10 
17 Μεταφορική ταινία 500X3,8 5,5, 

18 Μεταφορική ταινία 800X10,2 10 
18 Χαλικοτριβείο (2Χ340) 1500 680 
20 ∆ονητικό Κόσκινο 20/60/1 30 
21 Μεταφορική ταινία 500X29,4 10 
22 ∆ονητικός τροφοδότης 650/1000 2 
23 Μεταφορική ταινία 500Χ30 15 

24 ∆ονητικό κόσκινο 15/40/3 20 
25 ∆ονητικό κόσκινο 17,5/50/1 20 
26 Τριβείο 1200 340 
27 Μεταφορική Ταινία 600Χ26,1 15 
28 ∆ονητικό Κόσκινο 20/60/1 30 
29 Μεταφορική Ταινία 600Χ20,8 10 
30 Μεταφορική Ταινία  500Χ14,3 10 

31 Μεταφορική Ταινία 800Χ19 15 
32 ∆ονητικό Κόσκινο 20/60/3 30 
33 Μεταφορική Ταινία 800Χ7,30 10 
33α Χαλικοτριβείο 1500 340 
34 Μεταφορική Ταινία 650Χ17 10 
35 Μεταφορική Ταινία 650Χ4,5 10 

36 Μεταφορική Ταινία 800Χ33,5 10 
37 ∆ονητικό Κόσκινο 20/60/4 30 
37α ∆ονητικό Κόσκινο 20/60/4 30 
38 Μεταφορική Ταινία 800Χ8,5 10 
38α Μεταφορική Ταινία 800Χ8,5 10 
39 Μεταφορική Ταινία 500Χ18,3 10 
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40 Μεταφορική Ταινία 650Χ 10 
41 Μεταφορική Ταινία 800Χ26 15 
42 ∆ονητικός τροφ. Τούνελ 700/1250 5 
43 Μεταφορική Ταινία 800Χ18,2 20 
44 Μεταφορική Ταινία 800Χ8,6 10 
45 Μεταφορική Ταινία 1000Χ16,90 30 
46 Μεταφορική Ταινία 650Χ14,5 10 
46α Μεταφορική Ταινία 650Χ14,5 10 
47 Χαλικοτριβείο 1200 180 
47α Χαλικοτριβείο 1200 220 
48 ∆ονητικό Κόσκινο 15/50/3 20 
48α ∆ονητικό Κόσκινο 15/50/3 20 
49 ∆ονητικό Κόσκινο 15/50/3 20 
49α ∆ονητικό Κόσκινο 15/50/3 20 
50 Τριβείο 1500 430 

50α Τριβείο 1500 430 
51 Τριβείο 1500 430 
52 Μεταφορική Ταινία 1000Χ2,85 10 
53 Μεταφορική Ταινία 500Χ9,5 5,5 
54 Μεταφορική Ταινία 650ΧGT 5 15 
54α Μεταφορική Ταινία 800Χ21 15 
54β Μεταφορική Ταινία 800Χ39 30 

55 ∆ονητικό Κόσκινο 20/60/3 30 
55α ∆ονητικό Κόσκινο 30/60/3 30 
56 Μεταφορική Ταινία 500Χ6,3 10 
57 Μεταφορική Ταινία 500Χ17 10 
57α Αεροσυµπιεστής αέρος  150 
57β Αεροσυµπιεστής αέρος  150 

57γ Χειριστήριο συγκροτ. Α  ------- 
58 Μεταφορική Ταινία 650Χ3,3 10 
59 Μεταφορική Ταινία 650Χ20 10 
60 Μεταφορική Ταινία 650Χ23 10 
61 ∆ονητικό Κόσκινο 20/60/2 30 
62 Μεταφορική Ταινία 650Χ9 10 

63 Μεταφορική Ταινία 500Χ8 10 
64 Μεταφορική Ταινία 500Χ 10 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ                                                                                           
6.873ΗΡ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Β  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ 

65 Παλινδροµικός Τρφοδότης 16/50 75 
66 ∆ονητικός προδιαλογέας 17/25/2 25 

67 Σπαστήρας Α΄ Θραύσης 13/16 270 
68 Μεταφορική Ταινία 1000Χ36 40 
69 Μεταφορική Ταινία 650Χ3,8 5,5 
70 Μεταφορική Ταινία 1000Χ10 10 
71 Μεταφορική Ταινία 800Χ57 40 
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72 ∆ονητικός προδιαλογέας 16/24/2 30 
73 Χαλικοτριβείο 1500 430 
74 Χαλικοτριβείο 1200 270 
75 Μεταφορική Ταινία 800Χ20,8 15 
76 ∆ονητικό Κόσκινο 20/60/4 30 
77 ∆ονητικό Κόσκινο 20/60/4 30 
78 Μεταφορική Ταινία 500Χ6,3 10 
79 Μεταφορική Ταινία 500Χ10 10 
80 Μεταφορική Ταινία 500Χ7,4 10 
81 Μεταφορική Ταινία 500Χ17 10 
82 Μεταφορική Ταινία 500Χ5 10 
83 Μεταφορική Ταινία 500Χ22 10 
84 Χειριστήριο συγκροτ. Β΄  ------ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ                                                                       1.330,5 ΗΡ 

 
Πέραν του ανωτέρω µηχανολογικού εξοπλισµού η µονάδα 

περιλαµβάνει: 
� Ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 8203,5 ΗΡ ή 6037,78 kw 
� Σιλό αποθήκευσης παραγόµενων προϊόντων από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, συνολικής χωρητικότητας περί των 1800m3 
� Βάσεις και σκάφες τροφοδοτών, βάσεις έδρασης εξοπλισµού – 

µηχανηµάτων και πυλώνων από οπλισµένο σκυρόδεµα και τοιχοποιία 
από οπτοπλινθοδοµή, εφοδιασµένα µε µετασχηµατιστές, πίνακες µέσης 
τάσης και χαµηλής τάσης. 

� Περιγραφή Βοηθητικών Εγκαταστάσεων 
Εκτός των βασικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, που περιγράφθηκαν 

προηγούµενα, στον υπό µελέτη χώρο έχουν κατασκευαστεί και όλες οι 
αναγκαίες βοηθητικές εγκαταστάσεις υποδοµής & υποστήριξης των 
εργασιών. Συγκεκριµένα υπάρχουν: 

� Κτίριο διοίκησης το οποίο περιλαµβάνει γραφεία, λογιστήριο, 
αποδυτήρια, τουαλέτες, αίθουσα συγκεντρώσεως και ενηµέρωσης 
προσωπικού, αποθήκες κλπ συνολικού εµβαδού 200 m3 περίπου σε 
δύο ορόφους, µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα και 
τοιχοποιία από οπτοπλινθοδοµή. Στο κτίριο αυτό στεγάζεται και η έδρα 
της εταιρείας . Στην είσοδο του κτιρίου βρίσκεται το εκδοτήριο 
παραστατικών και έµπροσθεν αυτού βρίσκονται οι πλάστιγγες. 

� Συνεργεία - µηχανοστάσια τα οποία περιλαµβάνουν πλυντήριο, 
λιπαντήριο, αποθήκη ανταλλακτικών κλπ 

� ∆εξαµενές νερού από οπλισµένο σκυρόδεµα (δύο) συνολικής 
χωρητικότητας 200 m3 καθώς και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. 

� Οικία Φύλακα  
� Αποθήκες 
Τµήµατα των συνεργείων είναι µεταλλικές κατασκευές (υπόστεγα) µε 

βάση έδρασης από άοπλο σκυρόδεµα (µπετό καθαριότητας) 

� Περιγραφή της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (Λειτουργία των 
διαφόρων Μονάδων) 

Η πρώτη ύλη που µεταφέρεται στο χώρο για επεξεργασία και 
ανακύκλωση θα προέρχεται από εκσκαφές και χωµατουργικές εργασίες 
κατασκευές και κατεδαφίσεις που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια εκτέλεσης 
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ιδιωτικών και δηµόσιων έργων που χαρακτηρίζονται όπως προαναφέραµε 
ως ΑΕΚΚ και κωδικοποιούνται σύµφωνα µε τους κωδικούς του ΕΚΑ που 
παραθέτοµε στην περίληψη. Λόγω της προσέλευσης τους τα υλικά αυτά είναι 
αδρανή και κατηγοριοποιούνται στα µη µεταλλικά απορρίµµατα και 
υπολείµµατα. Ωστόσο θα πρέπει να πραγµατοποιείται προσεχτικός έλεγχος 
των εισερχόµενων στον χώρο της µονάδας φορτίων, ώστε να αποκλειστεί το 
ενδεχόµενο µεταφοράς άλλων, µη αδρανών υλικών, όπως υλικά 
καθαιρέσεως κτιρίων, ηλεκτρικές συσκευές, πλαστικά, οικιακά, βιοµηχανικά ή 
άλλα απορρίµµατα κλπ. Για το λόγο αυτό η προδιαλογή θα γίνεται 
χειρωνακτικά για το διαχωρισµό υλικών όπως πλαστικά, χαρτί, µέταλλα, 
καλώδια, ξύλο κλπ., ή µηχανικά µε τη βοήθεια αρπάγης, για τη διαλογή των 
ογκωδών υλικών, όπως πέτρες, σκυρόδεµα και µέταλλα. Στο στάδιο αυτό θα 
γίνεται και τεµαχισµός των ογκωδών τεµαχίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε 
υδραυλικό ψαλίδι σε µικρότερα τµήµατα, προκειµένου να τροφοδοτηθούν στη 
µονάδα ανακύκλωσης.  

Τα εισερχόµενα υλικά θα συγκεντρώνονται αρχικά σε κατάλληλο χώρο. 
Στον χώρο αυτό θα πραγµατοποιείται αναµόχλευση των υλικών και έλεγχος 
της ποιότητάς τους ώστε να συλλεχθούν και να αποµακρυνθούν τυχόν µη 
αδρανή υλικά που ενδεχοµένως να εισήλθαν στο χώρο αναµεµειγµένα µε 
άλλα φορτία. Τα υλικά αυτά θα συγκεντρώνονται και θα αποµακρύνονται από 
το χώρο µε ευθύνη και µεταφορικά µέσα της εταιρείας και θα οδηγούνται για 
διαχείριση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε άλλους κατάλληλος 
χώρους. 

 Ακολούθως θα πραγµατοποιείται διαλογή των αδρανών υλικών σε 
τρεις κατηγορίες: 

� Γαιώδη υλικά (φυτικές γαίες, άργιλος κλπ). Στην κατηγορία αυτή 
υπάγεται ουσιαστικά το χώµα, το οποίο είναι απαλλαγµένο από 
προσµίξεις άλλων αδρανών υλικών είτε φυσικών όπως, βραχώδη, 
ηµιβραχώδη κλπ, είτε τεχνητών όπως, υπολείµµατα κατασκευών. Το 
υλικό αυτό σε αρκετές περιπτώσεις ( ανάλογα µε την πηγή προέλευσης) 
µπορεί να παρουσιάζεται η ανάγκη να υποβάλλεται σε απλό µηχανικό 
διαχωρισµό σε σταθερά κόσκινα (κεκλιµένες εσχάρες) µε την βοήθεια 
φορτωτών. Στην εργασία αυτή θα υποβάλλονται υλικά που περιέχουν 
µακροσκοπικά σηµαντικό ποσοστό προσµίξεων (µεγαλύτερο του 10%). 
Οι τελευταίες αφορούν κυρίως φυσικά βραχώδη υλικά (πέτρες), 
διαµέτρου µεγαλύτερης των 50mm έως 100mm. Ένα µέρος του υλικού 
αυτής της κατηγορίας (χώµα) θα αποτελεί εµπορικό προϊόν το οποίο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναπλάσεις και δηµιουργία χώρων 
πρασίνου όπως πλατείες, κήποι, επένδυση πρανών κλπ τόσο σε 
ιδιωτικά όσο και σε δηµόσια έργα. 

� Υπολείµµατα κατασκευών (σκυροδέµατα, ασφαλτοτάπητες κλπ). 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα αδρανή υλικά κατασκευών που 
συµπαράγονται κατά την διάρκεια των χωµατουργικών εργασιών 
(εκσκαφών), ανάλογα µε το είδος, του έργου. Τα υλικά αυτά επειδή 
αποτελούν υπολείµµατα των επιφανειακών κατασκευών που 
ενδεχοµένως υπάρχουν στο χώρο εκτέλεσης των εκσκαφών που 
διενεργούνται στα έργα, το ποσοστό συµµετοχής τους στο συνολικό όγκο 
εκσκαφής ποικίλει και συνήθως είναι µικρό. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασµό µε την ανοµοιογενή τους σύσταση, τα καθιστά υλικά από τα 
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οποία είναι δύσκολο να παραχθούν δευτερογενείς πρώτες ύλες. Σε 
κάποιες περιπτώσεις ωστόσο είναι δυνατό ακόµα και αυτά τα υλικά να 
µπορούν να αποτελέσουν υλικό τροφοδοσίας της µονάδας 
ανακύκλωσης. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία τα υλικά αυτά 
χαρακτηρίζονται ως µη ανακυκλώσιµα, τότε θα διαχειρίζονται ως στείρα 
–µπάζα. 

� Βραχώδη και ηµιβραχώδη υλικά. Στην κατηγορία αυτή 
υπάγονται τα φυσικά αδρανή υλικά που κρίνονται ανακυκλώσιµα, θα 
αποτελέσουν την τροφοδοσία της µονάδας επεξεργασίας µε σκοπό την 
παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών. Τα υλικά αυτά µε τη βοήθεια 
φορτωτών και χωµατουργικών αυτοκινήτων που διαθέτει η εταιρεία θα 
µεταφέρονται στα σηµεία τροφοδοσίας των δύο συγκροτηµάτων 
επεξεργασίας – ανακύκλωσης και θα διοχετεύονται στις αντίστοιχες 
χοάνες τροφοδοσίας.  

� Χρήση νερού και ενέργειας 
Σε κανένα στάδιο διαδικασίας δεν απαιτείται η χρήση νερού για την 

παραγωγική λειτουργία της µονάδας. Ωστόσο, το νερό είναι απαραίτητο για 
την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (καταστολή σκόνης) 
από την λειτουργία της µονάδας ανακύκλωσης, µε τον τρόπο που θα 
περιγραφεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Επίσης νερό θα χρειαστεί για την 
κάλυψη των προσωπικών αναγκών των εργαζοµένων αλλά και για την 
διαβροχή των εσωτερικών χώρων κίνησης του µηχανοκίνητου εξοπλισµού 
προκειµένου να µην ελκύεται σκόνη.  

Οι ανάγκες σε νερό για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία της µονάδας (καταστολή αιωρούµενων 
σωµατιδίων, ήτοι σκόνης, κονιορτού), θα καλυφθούν από τις τρεις 
υφιστάµενες γεωτρήσεις που υπάρχουν εντός της ιδιοκτησίας. Και οι τρεις 
έχουν διανοιχτεί προ του 1980 (1971,1975 και 1978), µε σκοπό την κάλυψη 
των συνολικών αναγκών της εταιρείας στην περιοχή. ∆ηλαδή της υπό µελέτη 
µονάδας, της εξορυκτικής δραστηριότητα, και των εργασιών αποκατάστασης 
(άρδευση, κλπ), εκτός εκείνων των βοηθητικών εγκαταστάσεων σε πόσιµο 
νερό. Οι τελευταίες (πόσιµο νερό) καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της 
ΕΥ∆ΑΠ µε το οποίο είναι συνδεδεµένες. 

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει άδειες χρήσης νερού από τρείς 
γεωτρήσεις Γ1, Γ2 και Γ3. Το σύνολο των αντλούµενων υδάτων 
συγκεντρώνονται σε δύο κεντρικές δεξαµενές από τις οποίες ξεκινά η 
ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου κάλυψης των αναγκών. Οι δεξαµενές 
αυτές είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και η χωρητικότητά τους φτάνει τα 
100m3 έκαστη. Λόγω της πολυετούς λειτουργίας της µονάδας το δίκτυο 
µεταφοράς νερού είναι πλήρως και καλά συντηρηµένο µε παροχές σε όλα τα 
αναγκαία σηµεία παραγωγής και υποστήριξης των εγκαταστάσεων. Η ετήσια 
ποσότητα νερού που καταναλώνεται για την αντιµετώπιση της σκόνης 
υπολογίζεται σε 8.000 κυβικά το χρόνο νερού, ενώ το προσωπικό 
καταναλώνει πόσιµο νερό από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ 6 κυβικά νερό το έτος. 

Οι ανάγκες σε ενέργεια για την λειτουργία της µονάδας και των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το δίκτυο 
της ∆ΕΗ, µε το οποίο άλλωστε είναι συνδεδεµένες. Σηµειώνεται επιπλέον ότι 
δίκτυο φωτισµού αναπτύσσεται όχι µόνο στις βοηθητικές εγκαταστάσεις 
(γραφεία, συνεργεία κλπ), αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο και στην 
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µονάδα ανακύκλωσης, µε προβολείς (1000watt) που έχουν τοποθετηθεί σε 
όλα τα αναγκαία σηµεία. Η συνολική ισχύς ανέρχεται σε 3MW και η 
αναρροφούµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι το γινόµενο της ισχύος αυτής επί 
των ετησίων ωρών εργασίας που ανέρχονται σε 250ηµέρες x 8ώρες / ηµέρα 

� ∆υναµικότητα –Πρώτες Ύλες – Προϊόντα 
Η συγκεκριµένη µονάδα επεξεργασίας είναι δυναµικότητας 1600 tn/h, 

γεγονός που σηµαίνει ότι λειτουργώντας σε µία οκτάωρη βάρδια µπορεί να 
παράγει περί τους 12.800 tn προϊόντων ηµερησίως. Είναι προφανές ότι η 
δυναµικότητα της µονάδας είναι πολύ µεγάλη και εποµένως µπορεί να 
καλύψει αυξηµένες ανάγκες παραγωγής. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την 
άµεση επεξεργασία των εισερχόµενων καθηµερινά ποσοτήτων και εποµένως 
δεν θα υπάρχουν µεγάλες ανάγκες προσωρινής ενδιάµεσης απόθεσης 
αυτών έως ότου επεξεργαστούν.  

Η µονάδα δύναται να λειτουργεί ετησίως περί τις 250 µε 280 ηµέρες 
(εξαιρούνται σαββατοκύριακα, αργίες κλπ). Ωστόσο, ο πραγµατικός χρόνος 
λειτουργίας της µονάδας εξαρτάται από τον ρυθµός τροφοδοσίας της, ο 
οποίος δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί στα πλαίσια της παρούσας καθώς µε τη 
σειρά του εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες και όχι από την ίδια την 
µονάδα.  

Το είδος των πρώτων υλών που θα τροφοδοτούν την µονάδα 
αναφέρθηκε προηγούµενα. Άλλες πρώτες ύλες (βελτιωτικά πρόσθετα, ειδικά 
αντιδραστήρια κλπ) δεν απαιτούνται. Το µόνο που απαιτείται είναι ηλεκτρική 
ενέργεια για την λειτουργία της µονάδας και νερό για τη λειτουργία του 
συστήµατος καταιονισµού µε στόχο την καταστολή της παραγόµενης σκόνης.  

Το είδος και η ποσοστιαία αναλογία των παραγόµενων προϊόντων 
εξαρτάται άµεσα από το υλικό τροφοδοσίας. 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 

(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 
Η παρούσα αφορά αποκλειστικά στερεά απόβλητα, που 

περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 
και συγκεκριµένα: 

 
17 01 01 σκυρόδεµα 
17 01 02 τούβλα 
17 01 03 πλακάκια και κεραµικά 
17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17 02 01 ξύλο 
17 02 02 γυαλί 
17 02 03 πλαστικό 

17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, 
ορείχαλκος 
17 04 02 αλουµίνιο 
17 04 03 µόλυβδος 
17 04 04 ψευδάργυρος 
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 
17 04 06 κασσίτερος 
17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα 
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Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς 

έλεγχος και αναµόχλευση των υλικών µε σκοπό να ελεγθεί το συνολικό 
περιεχόµενο τον προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν 
οικιακά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα και κάθε τύπου απόβλητα µη 
αναφερόµενα εντός της παρούσης, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή 
τους κατά τρόπο ώστε να µην αναµιγνύονται µε τα άλλα ΑΕΚΚ και να 
εξασφαλίζεται η µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση 
των οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων. 

2. Κάθε συλλέκτης ΑΕΚΚ υποχρεούται να είναι κάτοχος άδειας 
συλλογής/µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της 
υπ’ αριθ. 50910/2727/2003 ΚΥΑ. 

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

4. Τα ΑΕΕΚ που µεταφέρονται στην µονάδα απαγορεύεται να 
περιέχουν οικιακά απορρίµµατα. 

5. Τα επεξεργασµένα αδρανή να χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες 
για την παραγωγή τσιµέντου ή άλλων υλικών και ως «προϊόντα δοµικών 
κατασκευών» σε έργα που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα 
υποδοµής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται 
και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις. 

6. Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
ΑΕΚΚ, καθώς και τα χώµατα και πέτρες και µπάζα εκσκαφών (κατηγορίες 17 
05 04 και 17 05 06 από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, σύµφωνα µε 
την απόφαση 2001/118/ΕΚ), αξιοποιούνται µε τη χρήση τους, σε εργασίες 
επιχωµατώσεων, αποκαταστάσεις ανενεργών και εν ενεργεία λατοµείων, 
ανεξέλεγκτων χωµατερών, επικαλύψεις χώρων υγειονοµικής ταφής και εν 
γένει αναµόρφωση υποβαθµισµένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων. 

7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 

8. Για τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στο Ν. 2939/01 περί 
εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια συνεργασίας 
µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα. 

9. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-
1997). 

10. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο 
και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 

11. Η απογύµνωση καλωδίων επιτρέπεται µόνο µε µηχανική µέθοδο ή 
µε καύση, αλλά µόνο σε τεχνικές µονάδες αποτέφρωσης ή 
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συναποτέφρωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
22912/117/2005 (ΦΕΚ 759Β/2005). 

12. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, 
πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για 
ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται 
αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής.  

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

14. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα.  

15. Τα ελαστικά να συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

16. Τα µη αξιοποιήσιµα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να 
προωθούνται για τελική διάθεση σε αδειοδοτηµένους ΧΥΤΑ. 

17. Η αποθήκευση του scrap – µη επικίνδυνων παλαιών µετάλλων 
(χαλκός, σίδηρος, χάλυβας, κλπ.) να γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο 
χώρο σε κάδους και εντός λεκάνης ασφαλείας µε προστέγασµα για 
προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, καλυµµένου µε gross betton. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
18. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια που 

προκύπτουν από την συντήρηση των µηχανηµάτων, οχηµάτων και 
φορτηγών αυτοκινήτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε 
ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο 
αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες 
τους να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε 
εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική 
σύµβαση σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004), κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

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

20. Να προσκοµιστεί άδεια διάθεσης λυµάτων πριν την έναρξη 
λειτουργίας της επιχείρησης. 

21. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 
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ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ∆ΑΠΕ∆Ο 
22. Η εγκατάσταση επιβάλλεται να αποτελείται από χώρο υποδοχής 

των ΑΕΚΚ, χώρο διαλογής και αποθήκευσης των ανακτηµένων υλικών, 
χώρο επεξεργασίας / ανακύκλωσης και αποθήκευσης των δευτερογενών 
προϊόντων, καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό και µηχανολογικό εξοπλισµό.  

23. Η εγκατάσταση να είναι περιφραγµένη προκειµένου να 
προστατεύεται από την απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων αλλά και την 
αποτροπή εισόδου στον χώρο ατόµων δεν έχουν σχέση µε την 
δραστηριότητα (περίοικοι, περιπατητές, κλπ.). 

24. Η αποθήκευση µεταλικών αποβλήτων να γίνεται σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο και εντός λεκάνης ασφαλείας µε προστέγασµα για 
προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, καλυµµένου µε gross betton. 

25. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρµολόγηση σε 
ηλεκτρικούς συσσωρευτές και σε ΑΗΗΕ που τυχών θα βρεθούν εντός 
παρτίδας υλικών που εισέρχονται προς διαχείριση. Να παραδίδονται χωρίς 
καµία επέµβαση σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν σχετικών 
συµβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

26. Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από 
τα οχήµατα και µηχανήµατα.  

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

27. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εισέρχεται στη µονάδα να 
συνοδεύεται απαραιτήτως από το Έντυπο Καταγραφής µε τα στοιχεία του 
κατόχου, του αποβλήτου και λοιπές πληροφορίες. Τα έντυπα αυτά θα πρέπει 
να κρατούνται σε αρχείο. Με βάση τα στοιχεία αυτά να συµπληρώνεται το 
µητρώο παρακολούθησης της µονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµα στον σε κάθε αρµόδια αρχή. 

28. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη µονάδα θα πρέπει 
να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό µε τα στοιχεία του αποβλήτου 
και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να διασταυρώνεται και από αντίστοιχο 
παραστατικό του αποδέκτη. 

29. Τα ανάµικτα απόβλητα δεν µπορούν να παραµένουν, πριν τη 
διαλογή τους, στον χώρο υποδοχής περισσότερο από 30 ηµέρες από την 
άφιξή τους σε αυτόν, σύµφωνα µε την (19) σχετική ΥΑ. 

30. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραµονής τους στους χώρους 
υποδοχής παρατείνεται µέχρι 6 µήνες, σύµφωνα µε την (19) σχετική ΥΑ. 

31. Τα ανακτηµένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τους 12 µήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, σύµφωνα µε την (19) σχετική ΥΑ. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
32. Τα οχήµατα για τη διακίνηση των αποβλήτων εντός της 

εγκατάστασης οφείλουν να έχουν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις (άδειες, 
κλπ.) για την κυκλοφορία και µεταφορά των στερεών αποβλήτων ενώ οι 
οδηγοί πρέπει να έχουν κατάλληλη άδεια οδήγησης για το συγκεκριµένο 
όχηµα.  

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

34. Το προσωπικό της µονάδας να εκπαιδευτεί ανάλογα σε ειδικούς 
χειρισµούς.  
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35. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού 
όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείµενο εκπαίδευσης για 
κάθε εργαζόµενο. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει θέµατα υγιεινής, 
καθαρισµού και πρώτων βοηθειών.  

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

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-∆ΟΝΗΣΕΙΣ 
37. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 

και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 
38. Έδραση των µηχανηµάτων σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις 

όπου χρειάζεται και κατάλληλη µόνωση.  
39. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η 

στάθµη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από 
το Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το 
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

40. Μείωση της εκλυόµενης σκόνης (να τηρούνται τα όρια που τίθενται 
σύµφωνα µε το Π.∆. 1180/81) µε: α) κάλυψη του χώρου παραλαβής & 
αποθήκευσης των εισερχοµένων υλικών και λειτουργία κατάλληλου 
συστήµατος καταιονισµού µε νερό, β) εγκατάσταση µεταφορικών ταινιών 
κλειστού τύπου, γ) εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλων µονάδων 
αποκονίωσης, δ) τοποθέτηση ειδικών καπέλων και χοανών έτσι ώστε το 
υλικό να διοχετεύεται ακριβώς στο αµέσως επόµενο κάθε φορά σηµείο χωρίς 
να είναι εκτεθειµένο και να παρασύρεται όταν πνέουν ισχυροί άνεµοι, ε) τα 
µεγάλα τµήµατα του συγκροτήµατος βρίσκονται σε κλειστούς χώρους 
(κουβούκλια από λαµαρινοκατασκευές) αποκλείοντας πλήρως το ενδεχόµενο 
διάχυσης σκόνης στην ατµόσφαιρα, στ) ασφαλτόστρωση κύριων 
εργοταξιακών δρόµων καθώς και του χώρου στάθµευσης των αυτοκινήτων 
και ζ) συχνή διαβροχή των χώρων διακίνησης των οχηµάτων µε σύστηµα 
καταιονισµού µε νερό. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
41. Η εγκατάσταση υποχρεούται να λάβει τις απαιτούµενες εγκρίσεις 

ή/και άδειες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και να συµβάλλεται µε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

42. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε 
Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην 
Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 
149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

43. Αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, η εταιρία 
να εισάγει πιστοποιηµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συµµετοχή 
οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (ΕΜΑS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1). 
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44. Τα εγκεκριµένα συστήµατα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον 
ΕΟΕ∆ΣΑΠ, µέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση 
των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, το περιεχόµενο της 
οποίας προσδιορίζεται ειδικότερα από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ. Προς τούτο, οι 
διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται να παρέχουν στα ανωτέρω συστήµατα 
ακριβή και αξιόπιστα δεδοµένα σχετικά µε τις δραστηριότητες τους σύµφωνα 
µε το άρθρο 18 του Ν. 2939/2001. 

45. Για την οργάνωση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης 
απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, πριν από την έναρξη 
λειτουργίας. 

46. Να ληφθούν υπόψη οι επιταγές του (20) σχετικού Π.∆. 
(«Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των 
Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων») Άρθρο 7, παρ. 3 και 4. 

47. Για τον καθορισµό του χώρου του λατοµείου ως χώρου υποδοχής 
υλικών εκσκαφών και στείρων υλικών καθαιρέσεων και την ολοκλήρωση της 
αποκατάστασης - ανάπλασης του λατοµείου (σχετική αίτηση της εταιρείας 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΑΙΚΟΥ ΑΕΒΕ προς τον ΟΡΣΑ) απαιτείται τόσο ή έγκριση 
από τον ΟΡΣΑ, καθώς επίσης έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την 
αρµόδια υπηρεσία της αποκεντρωµένης διοίκησης και λοιπές άδειες και 
εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες όπως δασαρχείο, Ε.Μ.Ν.Ε., εφορείες 
αρχαιοτήτων, κλπ. Απαγορεύεται κάθε επέµβαση σε οποιοδήποτε τµήµα του 
λατοµικού χώρου χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες. 

 
 
48. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την 

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

49. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται 
ηµερολόγιο λειτουργίας.  

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

51. Να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα 
καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

52. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία. 

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

54. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία 
και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 

55. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως 
απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο 
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ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών για το 
περιβάλλον φαινοµένων όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 

56. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται για 
πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων 
και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται 
για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

57. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή και των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, 
σκόνη, κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, 
όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων 
κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή 
µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να 
διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

58. Σε περίπτωση παύσης λειτουργία της εταιρείας ή αποχώρησης από 
τον εν λόγω χώρο, επιβάλλεται η άµεση αποκατάσταση αυτού και η 
αποµάκρυνση τυχών επικινδύνων αποβλήτων που θα προκύψουν να γίνει 
µέσω αδειδοτηµένων φορέων κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 

59. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες 
υπηρεσίες µε την έναρξη λειτουργίας της µονάδας. 

60. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 
61. Ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µάσκες, 

στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.). 
62. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα 

ΜΠΕ. 

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη 

τα παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  
 
 

• Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς 
εισηγείται την αναβολή του θέµατος προκειµένου να προσκοµιστούν 
συµπληρωµατικά στοιχεία και επιπλέον διότι ο ∆ήµαρχος Κρωπίας δεν 
κατέστη δυνατό να µελετήσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιατί 
η ∆/ντρια Τεχνικών Έργων καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος του ∆ήµου λείπουν µε κανονική άδεια. 

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Την αναβολή του θέµατος προκειµένου να προσκοµιστούν συµπληρωµατικά 
στοιχεία. 

 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


