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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 22η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 232/2011  
 

 Σήµερα 31/08/2011 ηµέρα Τετάρτη 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.78334/24-08-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 24/08/2011. 
 

Θέµα  10ο 
Γνωµοδότηση επί της Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Αποκατάστασης του αργούντος λατοµείου αδρανών υλικών στη θέση 
«Κοκκινιά», ∆ήµου Τροιζηνίας. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρεµένος 
Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος 
Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης 
Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, 
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Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης 
Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζερβάκη Ηρώ, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης 
Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου 
Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - 
Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, 
Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος 
Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, 
Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, 
Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, 
Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα 
Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος,  Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – 
Άδωνις, ∆ηµαράς Ιωάννης, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χρήστος, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπάστας Κων/νος, Μπένος Ηλίας, Ροκοφύλλου Άννα, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 

 

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). 

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».  
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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 υπ’ αρ. πρωτ. Φ.5229/141/13-01-2011/31-03-11 έγγραφο  µε θέµα 
«∆ιαβίβαση Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
και Αποκατάστασης του αργούντος λατοµείου αδρανών υλικών στη 
θέση “Κοκκινιά”, ∆ήµου Τροιζήνος» από το Τµήµα Α / ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 31380 έγγραφο  µε θέµα «Η α.π. 21841/5.4.11 
κατατεθείσα Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης αργούντος λατοµείου της 
ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ – Γ. ∆ΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στη θέση Κοκκινιά 
Τροιζηνίας» µε σσυνηµµένα συπληρωµατικά στοιχεία από την εταιρεία 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ – Γ. ∆ΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 114333/3633/29-11-2004 έγγραφο  µε θέµα 
«Έγκριση διενέργειας εργασιών αποκατάστασης λατοµικού χώρου 
αδρανών υλικών, έκτασης 37.176 τ.µ. δασικού χαρακτήρα» από το 
Τµήµα Αλλαγής Χρήσης ∆ασ. Γαιών / ∆/νση Προστασίας ∆ασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος / Γενική ∆/νση Ανάπτυξης & Προστασίας 
∆ασών & Φυσικού Περιβάλλοντος / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 128418/12-06-2002 ΚΥΑ µε θέµα «Έγκριση 
Περιβαλλοντικών όρων για την αποκτάσταση λατοµικού χώρου 
αδρανών υλικών έκτασης 37.176 τ.µ. της εταιρείας “ΛΑΤΟΜΙΚΗ – Γ. 
∆ΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” που βρίσκεται στη θέση “ΚΟΚΚΙΝΙΑ”, ∆.∆. 
Τροιζήνας, ∆ήµου Τροιζήνας, Νοµού Αττικής» από το Τµήµα Γεν. 
Περ/κων Θεµάτων / ∆/νση Περ/κου Σχεδιασµού / Γενική ∆/νση 
Περιβάλλοντος / Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ29.5/Β2064/05-05-2005 έγγραφο  µε θέµα 
«Έγκριση διενέργειας εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος 
λατοµικού χώρου αδρανών υλικών της εταιρείας “Λατοµική Γ. 
∆ρίτσας & Σια Ο.Ε.” που βρίσκεται στην θέση “Κοκκινιά” του ∆ήµου 
Τροιζηίας – Νοµού Πειραιώς.» από το Τµήµα Α / ∆/νση Βιοµηχανίας 
& Ορυκτού Πλούτου / Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς. 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. ∆10/∆/Φ.19.1/1866/9728/04-06-2010 έγγραφο µε 
θέµα «Ζητούνται απόψεις» από το Τµήµα Νοµικών Θεµάτων / ∆/νση 
Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών / Γενική ∆/νση Φυσικού 
Πλούτου / Γενική Γραµµατεία Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής / 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. Β3943/Φ29.5/01-07-2010 έγγραφο  µε θέµα 
«Παροχή πληροφοριών» από το Τµήµα ∆ / ∆/νση Ανάπτυξης / 
Νοµαρχία Πειραιά / Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς. 

13. Το από 30-05-2011 χρονοδιάγραµµα εργασιών αποκατάστασης από 
την Ιωάννα Αλεξανδρή (Μεταλλειολόγο Μηχανικό –
περιβαλλοντολόγο). 
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Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την Ειδική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Αποκατάστασης του 
αργούντος λατοµείου αδρανών υλικών στη θέση “Κοκκινιά”, ∆ήµου 
Τροιζήνος, η οποία διαβιβάστηκε µε το (6) σχετικό, και αφορά την 
αποκατάσταση του Λατοµικού Χώρου, για την έκφραση απόψεων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 
Κύριος του Έργου: 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ – Γ. ∆ΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ Μεταλλειολόγος Μηχανικός – 
Περιβαλλοντολόγος & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ, ΙΟ∆ΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
5.  Ε∆ΑΦΟΣ 
6.  ΒΛΑΣΤΗΣΗ – ΠΑΝΙ∆Α 
7.  Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
8.  ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
9.  ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
10. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΎ ΧΩΡΟΥ 
11. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
14. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
15. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
16. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
17. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΙΡΑ ΥΛΙΚΑ 
18. ΚΥΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
19. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
20. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
21. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Αντικείµενο του έργου: 
Αντικείµενο του Έργου – Μελέτης είναι η εκτίµηση των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ο έλεγχος της µεθοδολογίας που 
προτείνεται να χρησιµοποιηθεί κατά την αποκατάσταση του Λατοµικού 
Χώρου αδρανών υλικών στη θέση “Κοκκινιά”, ∆ήµου Τροιζήνος, µέσω 
της Ειδικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και 
Αποκατάστασης, η οποία έχει διαβιβαστεί µε το  (6) σχετικό.  
 
Περιγραφή του έργου: 
Ο υπό µελέτη λατοµικός χώρος έκτασης 39.016,84 m2, ο οποίος 
απαρτίζεται από το τµήµα του λατοµείου που λειτουργούσε µε την υπ’ 
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αρ. 367364/04-04-79 άδεια εκµετάλλευσης και από χώρο όπου παλαιά 
είχαν επεκταθεί οι εξορυκτικές εργασίες. Συγκεκριµένα απαρτίζεται από: 

• Χώρο έκτασης 25.345,51 m2 που αποτελεί τµήµα του λατοµείου 
που λειτουργούσε µε την υπ’ αρ. 367364/04-04-79 άδεια 
εκµετάλλευσης. Η άδεια εκµετάλλευσης αφορούσε λατοµείο 
έκτασης 37.176,00 m2.  

• Χώρο έκτασης 13.671,33 m2 ανατολικά και νότια του 
αδειδοτηµένου λατοµείου όπου παλαιά είχαν επεκταθεί οι 
εξορυκτικές εργασίες.  

Ολόκληρος ο χώρος του λατοµείου είναι βραχώδης έκταση. Το 
µεγαλύτερο υψόµετρο είναι +156m και το µικρότερο +114m. Στην 
παρούσα φάση το λατοµείο έιναι διαµορφωµένο µε ένα ενιαίο υψηλό 
µέτωπο ύψους περίπου 30 m µε την πλατεία διαµορφωµένη στο + 114. 
Ο χώρος είναι ιδιωτική δασική έκταση που ιδιοκτησιακά ανήκει στην 
Σοφία ∆ηµητράτου συζ. Σπυραγγέλου από την οποία έχει µισθωθεί από 
εκµεταλλεύτρια εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ – Γ. ∆ΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν σε δύο φάσεις: 
- 1η φάση 

∆ιαµόρφωση πρανών προς αποκατάσταση, µε όλες τις απαραίτητες 
εργασίες ώστε να λάβει ο χώρος την τελική µορφή και να είναι έτοιµος 
για τις φυτεύσεις. Το ενιαίο µέτωπο των 30 m θα διαµορφωθεί σε 
τέσσερις υποβαθµίδες ύψους 8 m µε κλίση 75ο ώστε να 
δηµιουργηθούν ασφαλή πρανή και βαθµίδες κατάλληλες για 
φυτεύσεις. Στο τέλος της αποκατάστασης οι βαθµίδες που θα 
δηµιουργηθούν θα είναι οι εξής: Βαθµίδα µε δάπεδο στο υψόµετρο 
138, Βαθµίδα µε δάπεδο στο υψόµετρο 130, Βαθµίδα µε δάπεδο στο 
υψόµετρο 122 και Πλατεία στο υψόµετρο 114. 

- 2η φάση 

Φύτευση των πρανών, ώστε να δηµιουργηθεί το απαραίτητο 
δασογενές περιβάλλον στο λατοµικό χώρο. Συγκεκριµένα θα γίνει 
κατάλληλη προετοιµασία των δαπέδων των βαθµίδων που θα 
δηµιουργηθούν και της πλατείας µε διάστρωση αργιλικού υλικού 
καλής ποιότητας πάχους 1 m και εσωτερική κλίση 2%. Στην συνέχει 
θα γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα δασοπονικά είδη και σε κάνναβο 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στη υποβληθείσα µελέτη. 

Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται µέσα στην ειδική µελέτη και τον 
αντίστοιχο πίνακα υπολογισµού αποθεµάτων ο συνολικός όγκος του 
πετρώµατος που θα εξορυχθεί για την διαµόρφωση των βαθµίδων 
ανέρχεται σε 279.554 m3. Με µέσω συντελεστή επιπλήσµατος 1,6 οι 
ποσότητες των αδρανών υλικών που πρόκειται να παραχθούν από τα 
έργα αποκατάσταση αναµένεται ανέρθουν στα 447.000 m3, ενώ η 
ετήσια παραγωγή θα είναι της τάξης των 150.000 m3. 
 
Χρονοδιάγραµµα εργασιών αποκατάστασης: 

Συµφωνά µε το υποβληθέν (13) σχετικό, η πορεία των εργασιών και το 
χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται να τηρηθεί είναι η εξής: 
 
ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

1Ο τρίµηνο 1ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 138 
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2Ο τρίµηνο 1ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 138 

 

3Ο τρίµηνο 1ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 138 

 

4Ο τρίµηνο 1ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 138 

 

5Ο τρίµηνο 2ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 130 

Προετοιµασία για 
φυτεύσεις στο πρανές 
138 

6Ο τρίµηνο 2ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 130 

Φυτεύσεις στο πρανές 
138 

7Ο τρίµηνο 2ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 130 

Φυτεύσεις στο πρανές 
138 

8Ο τρίµηνο 2ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 130 

Προετοιµασία για 
φυτεύσεις στο πρανές 
130 

9Ο τρίµηνο 3ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 122 

Φυτεύσεις στο πρανές 
130 

10Ο 
τρίµηνο 

3ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πρανούς 122 

Προετοιµασία για 
φυτεύσεις στο πρανές 
122 

11Ο 
τρίµηνο 

3ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πλατείας 144 

Φυτεύσεις στο πρανές 
122 

12Ο 
τρίµηνο 

3ο έτος ∆ιαµόρφωση 
πλατείας 144 

Φυτεύσεις στη πλατεία 
144 

 
 
 
Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου που 
σηµειώνονται κατά τη φάση κατασκευής συνοψίζονται ως εξής: 

1. Επιπτώσεις στο έδαφος από τις διακινήσεις σηµαντικής κλίµακας και 
έκτασης χωµατουργικών εργασιών, στις θέσεις των έργων. Κατά την 
κατασκευή των βαθµίδων πιθανά να εκδηλωθεί εµφάνιση 
διάβρωσης. 

2. Υπερβάσεις των ορίων των αερίων ρύπων από τα µηχανήµατα του 
λατοµικού χωρου. Καυσαέρια από τις µετακινήσεις των φορτηγών 
και των µηχανηµάτων κατασκευής στο χώρο του έργου. 

3. Σκόνη από την κίνηση των οχηµάτων και τη διαχείριση υλικών και 
χωµατουργικών προϊόντων. 

4. Επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά από πιθανές επιφανειακές 
απορροές ειδικών υγρών αποβλήτων (διαρροές πετρελαιοειδών, 
λιπαντικών, κλπ. συνοδευόµενες από αποπλύσεις λόγω 
βροχοπτώσεων). 

5. Πρόκληση θορύβου από τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στο 
λατοµικό χώρο και στα χωµατουργικά έργα, την κίνηση βαρέων 
οχηµάτων από και προς το λατοµικό χώρο και από την οδική κίνηση 
από την µετακίνηση του προσωπικού. 

6. Πρόκληση δονήσεων από τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται 
στο λατοµικό χώρο. 
 



 7 

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) 

- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87), 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 

- Επικίνδυνα απόβλητα: ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) 
 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που 
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Οι διαµορφώσεις των παταριών – διαδρόµων προσπέλασης, όπου 
αυτό απαιτείται να γίνει όπως ακριβώς περιγράφονται στην µελέτη. 
Για οποιαδήποτε παρέκκλιση να ενηµερώνονται οι αρµόδιές 
υπηρεσίες. 

2. Η χρήση εκρηκτικών υλών για την διαµόρφωση των παταριών να 
γίνει όπως περιγράφεται στην µελέτη και λαµβάνονται όλες οι 
απαραίτητες προφυλάξεις και µέτρα ασφαλείας συµφωνά µε τον 
ΚΜΛΕ και τους εν γένει νόµους από τους οποίους διέπεται η 
διακίνηση και η χρήση των εκρηκτικών υλών.  

3. Να συνταχθεί Μελέτη Ασφάλειας και Υγιεινής (ΣΑΥ & ΦΑΥ). 

4. Να γίνει οριοθέτηση στο φρύδι της άνω υφιστάµενης βαθµίδας 
(υψόµετρο 165 m) µε σταθερά σηµεία (τσιµεντένια κολωνάκια, 
πάσσαλοι, κλπ.), των σηµείων που προβλέπεται να φτάσει το φρύδι 
της τελικής εκσκαφής (περιµετρικά σε όλο τον χώρο της ανοιχτής 
εκσκαφής), σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην µελέτη, 
παρουσία αρµοδίων υπαλλήλων της Ε.Μ.Ν.Ε. και της ∆/νσης 
ΠΕΧΩ της Περιφέρειας, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας. 

5. Πριν την έναρξη των εργασιών να χορηγηθούν όλες οι 
προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την 
υφιστάµενη νοµοθεσία (δασαρχείο, εφορείες αρχαιοτήτων, 
ανάπτυξη, πολεοδοµία, Αστυνοµικό Τµήµα, κλπ.). 

6. Τα πατάρια και τα χαρακτηριστικά αυτών να διαµορφωθούν τόσο 
συµφωνά µε τις επιταγές του Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 931 Β/31.12.84) όσο 
και µε τα όσα επιτάσσει η πρόληψη του κινδύνου σε περίπτωση 
αστοχιών. 

7. Για την παρακολούθηση της προόδου της αποκατάστασης θα 
πρέπει να κατατίθεται κάθε έξι (6) µήνες τοπογραφικό σχέδιο σε 
κατάλληλη κλίµακα καθώς και συνοπτική Τεχνική Έκθεση στα 
οποία θα αναφέρεται η πρόοδος των εργασιών αποκατάστασης. Τα 
παραπάνω να κατατίθενται στην Ε.Μ.Ν.Ε., την ∆/νση ΠΕΧΩ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στο Τµήµα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 
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8. Σε περίπτωση γεωλογικών αστοχιών κατά τις εργασίες 
αποκατάστασης οι οποίες πιθανολογούν οιαδήποτε τροποποίηση 
των βαθµίδων εκτός των αναφεροµένων µέσα στην Μελέτη, θα 
πρέπει να ενηµερώνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες (Ε.Μ.Ν.Ε., ∆/νση 
ΠΕΧΩ, κλπ.) και η συνέχιση των εργασιών να πραγµατοποιείται 
µετά από γνωµοδότηση τους. Κάθε είδους τροποποίηση ή 
επέµβαση κατά την κατασκευή να γίνεται σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς. 

9. Ορισµό ∆ιπλωµατούχου Μεταλλειολόγου Μηχανικού, ως 
επιβλέποντος λατοµικών εργασιών. 

10. Τήρηση – συµπλήρωση των Ειδικών Θεωρηµένων (από την 
αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων) Βιβλίων, στα οποία 
περιλαµβάνονται: 

� Βιβλίο παρατηρήσεων και υποδείξεων του 
επιβλέποντος Μηχανικού – Βιβλίο έργου (ΚΜΛΕ, 
Αρ 15 §8). 

� Βιβλίο ατυχηµάτων - δυστυχηµάτων και εφαρµογή 
διαδικασίας ενηµέρωσης των αρµόδιων υπηρεσιών  
(ΚΜΛΕ, Αρ. 96 §2 ). 

� Βιβλίο επιθεωρήσεων (ΚΜΛΕ, Αρ. 3 §3) 

11. Οι χώροι εργασίας του λατοµείου να σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται και συντηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι 
εργαζόµενοι να µπορούν να εκτελούν τις εργασίες τους χωρίς 
κίνδυνο. 

12. Οι εργασίες σε όλους τους χώρους του λατοµείου να γίνονται 
υπό την επίβλεψη Υπεύθυνου προσωπικού. 

13. Όλες οι εργασίες και κυρίως αυτές που συνεπάγονται 
ιδιαίτερους κινδύνους να ανατίθενται µόνο σε εκπαιδευµένο 
προσωπικό και να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που δίνονται. 

14. Οι χειριστές των φορτωτών καθώς και οι οδηγοί των φορτηγών 
αυτοκινήτων είναι όλοι αδειούχοι. 

15. Στο γραφείο, στην είσοδο του λατοµικού χώρου, να υπάρχει 
χώρος για την παροχή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση 
µικροατυχηµάτων καθώς και επικοινωνία τηλεφωνική µε το 
Νοσοκοµείο του νησιού στην περίπτωση που απαιτηθεί. 

16. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα 
αναγκαία µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, 
κτλ.). 

17. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου 
ή µισγάγγειας. Μεγάλη προσοχή να δοθεί στην µη δηµιουργία 
προβλήµατος στο παρακείµενο ρέµα τόσο σε ότι έχει να κάνει µε 
µπαζώµατα όσο και αναφορικά µε την διάθεση υγρών αποβλήτων 
σε αυτό. 

18. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα 
εργοτάξια και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά 
µηχανήµατα. 

19. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο του λατοµείου. 
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20. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και 
µηχανηµάτων. 

21. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

22. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, 
Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 
Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

23. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα (έδραση 
µηχανηµάτων σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις) ούτως ώστε η 
στάθµη θορύβου από τη λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που 
ορίζεται από το Π.∆. 1180/81, και γενικότερα να µην επηρεάζει το 
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

24. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά να πωλούνται σε ειδικές 
επιχειρήσεις οι οποίες να ανήκουν στα Συστήµατα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης (Σ.Ε.∆.) των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής 
τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του 
Π.∆.116/5-3-2004(ΦΕΚ  81Α'/2004).  

25. Τα µεταχειρισµένα ελαστικά να αποθηκεύονται και να 
παραδίδονται σε εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Ελαστικών ή σε νόµιµο συλλέκτη βάση της Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 
75Α).  

26. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον 
γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να 
συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε νόµιµα 
αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 
(ΦEK64A/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να 
υπογραφεί σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης 
ορυκτελαίων µε την έναρξη λειτουργίας. 

27. Τα επικίνδυνα απόβλητα (στουπιά, υγρά φρένων κλπ.) να 
συλλέγονται προς ανακύκλωση ή καταστροφή από αδειοδοτηµένη 
εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά, και να µην διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο 
βάσει των Κ.Υ.Α.13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06) και Ν. 
2939/06-08-2001. Να υπογραφεί σύµβαση µε αδειοδοτηµένη 
εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων µε την έναρξη 
λειτουργίας. 

28. Οι µπαταρίες – ηλεκτρικές στήλες να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ασφαλείς χώρους πάνω σε αδιαπέραστες 
επιφάνειες µέχρι την παράδοσή τους στα Συστήµατα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης των χρησιµοποιούµενων Ηλεκτρικών Στηλών και 
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Συσσωρευτών σύµφωνα µε το Π.∆.115/5-3-2004(ΦΕΚ 80Α). Να 
υπογραφεί σχετική σύµβαση µε την έναρξη λειτουργίας. 

29. Κατά τη λειτουργία του λατοµείου για την αποκατάσταση 
πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την 
περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων, 
συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής 
της σε παρακείµενες περιοχές. Να ληφθούν οι απαραίτητες 
εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

30. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην 
περιοχή του έργου 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. 

31. Εγκατάσταση συστήµατος ψεκασµού νερού στις εστίες 
δηµιουργίας σκόνης (σηµεία τροφοδοσίας συγκροτηµάτων, σηµεία 
πτώσης της πρώτης ύλης, των ενδιάµεσων προϊόντων και 
προϊόντων). Ειδική διάταξη ακροφυσίων ψεκασµού νερού για το 
κατάβρεγµα της πάνω επιφάνειας του φορτωµένου υλικού πριν την 
αποµάκρυνση των φορτηγών, και συχνό κατάβρεγµα των δρόµων 
και χώρων κίνησης οχηµάτων. 

32. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 

33. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή ελαίων µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών 
νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες 
ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού 
γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να 
υπάρχουν στο λατοµείο για τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η 
διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση 
τοξικών αποβλήτων σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-
2004). 

34. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια από την 
συντήρηση των µηχανηµάτων 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. 

35. Για την διάθεση των λυµάτων του προσωπικού να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  

36. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως 
έχει προβλεφθεί από την εγκεκριµένη µελέτη και ο η εταιρεία 
υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως 



 11 

απορριµµάτων, εργαλείων, µηχανηµάτων, πλεοναζόντων υλικών 
(χρήσιµα ή άχρηστα), προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων 
κ.λ.π. 

37. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός έλεγχος για 
τη διασφάλιση αποφυγής τυχών αστοχιών των βαθµίδων. 

38. Στον χώρο που θα γίνουν οι φυτεύσεις να λαµβάνονται µέτρα 
προστασίας µε περίφραξη του χώρου αποκατάστασης από την 
βοσκή. 

39. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, 
µάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

40. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.  

41. Να τηρούνται τα όσα προβλέπονται στον Κανονισµό 
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε - ΦΕΚ 931 
Β/31.12.84) σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και 
περιοίκων, την λειτουργία του λατοµικού χώρου και την προστασία 
του περιβάλλοντος τόσο στις επιφανειακές εκσκαφές όσο και στις 
εν γένει λατοµικές και µεταλλευτικές εργασίες. 

42. Να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα εργασιών όπως αυτό 
παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση. Για οποιαδήποτε 
απόκλιση να ενηµερώνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες. 

43. Να αποµακρυνθούν από τον λατοµικό χώρο όλα τα υλικά που 
βρίσκονται πεταµένα τόσο περιµετρικά όσο και εντός αυτού 
(λάστιχα, ιµάντες, παλιά µηχανήµατα, σίδερα, µπαταρίες, κλπ.) 
δίνοντας τα σε δανειοδοτηµένους φορείς. Ο κύριος του έργου να 
κρατήσει τα παραστατικά αποµάκρυνσης τους. 

44. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

45. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη της εταιρείας. Ειδικότερα, οι 
εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής: 
άρδευση, λίπανση, σκάλισµα, αραίωµα, επαναφύτευση όπου 
υπάρχουν αστοχίες, φυτοπροστασία. 

46. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνεται 
περιοδικός έλεγχος και όπου απαιτείται συντήρηση ώστε να 
αποφευχθούν φαινόµενα ασταθών καταστάσεων του εδάφους 
(διάβρωση, κατολισθήσεις, κλπ.). 

47. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων 
όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία 
ζωνών πρασίνου και ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη 
φυτοτεχνική µελέτη. 

48. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες ώστε να αποφευχθεί η παράνοµη, αυθαίρετη και 
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ανεξέλεγκτη απόθεση - ρίψη στερεών απορριµµάτων και µπάζων 
και άλλων υλικών εντός του αποκαταστηµένου λατοµικού χώρου. 

49. Μελλοντικά και µετά το τέλος της αποκατάστασης να 
διερευνηθεί η δυνατότητα για χρήση του αποκαταστηµένου 
λατοµείου για άλλους κοινωφελείς σκοπούς σε συνεργασία µε την 
τοπική κοινωνία. 

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη 
τα παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας 
Μ.Π.Ε. (Ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Αποκατάστασης του αργούντος λατοµείου αδρανών υλικών στη θέση 
«Κοκκινιά» ∆ήµου Τροιζηνίας, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
της Περιφέρειας Αττικής και οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 
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) 

- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87), 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 

- Επικίνδυνα απόβλητα: ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) 
 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης 
της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1.Οι διαµορφώσεις των παταριών – διαδρόµων προσπέλασης, όπου 
αυτό απαιτείται να γίνει όπως ακριβώς περιγράφονται στην µελέτη. 
Για οποιαδήποτε παρέκκλιση να ενηµερώνονται οι αρµόδιές 
υπηρεσίες. 

2. Η χρήση εκρηκτικών υλών για την διαµόρφωση των παταριών να 
γίνει όπως περιγράφεται στην µελέτη και λαµβάνονται όλες οι 
απαραίτητες προφυλάξεις και µέτρα ασφαλείας συµφωνά µε τον 
ΚΜΛΕ και τους εν γένει νόµους από τους οποίους διέπεται η 
διακίνηση και η χρήση των εκρηκτικών υλών.  

3. Να συνταχθεί Μελέτη Ασφάλειας και Υγιεινής (ΣΑΥ & ΦΑΥ). 

4. Να γίνει οριοθέτηση στο φρύδι της άνω υφιστάµενης βαθµίδας 
(υψόµετρο 165 m) µε σταθερά σηµεία (τσιµεντένια κολωνάκια, 
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πάσσαλοι, κλπ.), των σηµείων που προβλέπεται να φτάσει το φρύδι 
της τελικής εκσκαφής (περιµετρικά σε όλο τον χώρο της ανοιχτής 
εκσκαφής), σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην µελέτη, 
παρουσία αρµοδίων υπαλλήλων της Ε.Μ.Ν.Ε. και της ∆/νσης ΠΕΧΩ 
της Περιφέρειας, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας. 

5. Πριν την έναρξη των εργασιών να χορηγηθούν όλες οι 
προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την 
υφιστάµενη νοµοθεσία (δασαρχείο, εφορείες αρχαιοτήτων, ανάπτυξη, 
πολεοδοµία, Αστυνοµικό Τµήµα, κλπ.). 

6. Τα πατάρια και τα χαρακτηριστικά αυτών να διαµορφωθούν τόσο 
συµφωνά µε τις επιταγές του Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 931 Β/31.12.84) όσο και 
µε τα όσα επιτάσσει η πρόληψη του κινδύνου σε περίπτωση 
αστοχιών. 

7. Για την παρακολούθηση της προόδου της αποκατάστασης θα 
πρέπει να κατατίθεται κάθε έξι (6) µήνες τοπογραφικό σχέδιο σε 
κατάλληλη κλίµακα καθώς και συνοπτική Τεχνική Έκθεση στα οποία 
θα αναφέρεται η πρόοδος των εργασιών αποκατάστασης. Τα 
παραπάνω να κατατίθενται στην Ε.Μ.Ν.Ε., την ∆/νση ΠΕΧΩ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στο Τµήµα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

8. Σε περίπτωση γεωλογικών αστοχιών κατά τις εργασίες 
αποκατάστασης οι οποίες πιθανολογούν οιαδήποτε τροποποίηση 
των βαθµίδων εκτός των αναφεροµένων µέσα στην Μελέτη, θα 
πρέπει να ενηµερώνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες (Ε.Μ.Ν.Ε., ∆/νση 
ΠΕΧΩ, κλπ.) και η συνέχιση των εργασιών να πραγµατοποιείται 
µετά από γνωµοδότηση τους. Κάθε είδους τροποποίηση ή 
επέµβαση κατά την κατασκευή να γίνεται σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς. 

9. Ορισµό ∆ιπλωµατούχου Μεταλλειολόγου Μηχανικού, ως 
επιβλέποντος λατοµικών εργασιών. 

10. Τήρηση – συµπλήρωση των Ειδικών Θεωρηµένων (από την 
αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων) Βιβλίων, στα οποία 
περιλαµβάνονται: 

� Βιβλίο παρατηρήσεων και υποδείξεων του 
επιβλέποντος Μηχανικού – Βιβλίο έργου (ΚΜΛΕ, 
Αρ 15 §8). 

� Βιβλίο ατυχηµάτων - δυστυχηµάτων και εφαρµογή 
διαδικασίας ενηµέρωσης των αρµόδιων 
υπηρεσιών  (ΚΜΛΕ, Αρ. 96 §2 ). 

� Βιβλίο επιθεωρήσεων (ΚΜΛΕ, Αρ. 3 §3) 

11. Οι χώροι εργασίας του λατοµείου να σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται και συντηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι 
εργαζόµενοι να µπορούν να εκτελούν τις εργασίες τους χωρίς 
κίνδυνο. 

12. Οι εργασίες σε όλους τους χώρους του λατοµείου να γίνονται υπό 
την επίβλεψη Υπεύθυνου προσωπικού. 

13. Όλες οι εργασίες και κυρίως αυτές που συνεπάγονται ιδιαίτερους 
κινδύνους να ανατίθενται µόνο σε εκπαιδευµένο προσωπικό και να 
ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που δίνονται. 

14. Οι χειριστές των φορτωτών καθώς και οι οδηγοί των φορτηγών 
αυτοκινήτων είναι όλοι αδειούχοι. 
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15. Στο γραφείο, στην είσοδο του λατοµικού χώρου, να υπάρχει 
χώρος για την παροχή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση 
µικροατυχηµάτων καθώς και επικοινωνία τηλεφωνική µε το 
Νοσοκοµείο του νησιού στην περίπτωση που απαιτηθεί. 

16. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κτλ.). 

17. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή 
µισγάγγειας. Μεγάλη προσοχή να δοθεί στην µη δηµιουργία 
προβλήµατος στο παρακείµενο ρέµα τόσο σε ότι έχει να κάνει µε 
µπαζώµατα όσο και αναφορικά µε την διάθεση υγρών αποβλήτων σε 
αυτό. 

18. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια 
και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

19. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο του λατοµείου. 

20. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 

21. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

22. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, 
Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ751/Β/18.10.88και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 
Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

23. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα (έδραση 
µηχανηµάτων σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις) ούτως ώστε η 
στάθµη θορύβου από τη λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που 
ορίζεται από το Π.∆. 1180/81, και γενικότερα να µην επηρεάζει το 
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

24. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά να πωλούνται σε ειδικές 
επιχειρήσεις οι οποίες να ανήκουν στα Συστήµατα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης (Σ.Ε.∆.) των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους 
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) και των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του Π.∆.116/5-3-2004(ΦΕΚ  
81Α'/2004).  

25. Τα µεταχειρισµένα ελαστικά να αποθηκεύονται και να 
παραδίδονται σε εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Ελαστικών ή σε νόµιµο συλλέκτη βάση της Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 
75Α).  

26. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον 
γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να 
συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε νόµιµα 
αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 
(ΦEK64A/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να 
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υπογραφεί σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης 
ορυκτελαίων µε την έναρξη λειτουργίας. 

27. Τα επικίνδυνα απόβλητα (στουπιά, υγρά φρένων κλπ.) να 
συλλέγονται προς ανακύκλωση ή καταστροφή από αδειοδοτηµένη 
εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά, 
και να µην διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο βάσει των 
Κ.Υ.Α.13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06) και Ν. 2939/06-08-2001. 
Να υπογραφεί σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων µε την έναρξη λειτουργίας. 

28. Οι µπαταρίες – ηλεκτρικές στήλες να αποθηκεύονται προσωρινά 
σε ασφαλείς χώρους πάνω σε αδιαπέραστες επιφάνειες µέχρι την 
παράδοσή τους στα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των 
χρησιµοποιούµενων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών σύµφωνα 
µε το Π.∆.115/5-3-2004(ΦΕΚ 80Α). Να υπογραφεί σχετική σύµβαση 
µε την έναρξη λειτουργίας. 

29. Κατά τη λειτουργία του λατοµείου για την αποκατάσταση πρέπει 
να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση 
πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. 
και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες 
περιοχές. Να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και 
την πυροσβεστική υπηρεσία. 

30. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην 
περιοχή του έργου 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. 

31. Εγκατάσταση συστήµατος ψεκασµού νερού στις εστίες 
δηµιουργίας σκόνης (σηµεία τροφοδοσίας συγκροτηµάτων, σηµεία 
πτώσης της πρώτης ύλης, των ενδιάµεσων προϊόντων και 
προϊόντων). Ειδική διάταξη ακροφυσίων ψεκασµού νερού για το 
κατάβρεγµα της πάνω επιφάνειας του φορτωµένου υλικού πριν την 
αποµάκρυνση των φορτηγών, και συχνό κατάβρεγµα των δρόµων και 
χώρων κίνησης οχηµάτων. 

32. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 

33. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή ελαίων µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών 
νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες 
ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού 
γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να 
υπάρχουν στο λατοµείο για τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η 
διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση 
τοξικών αποβλήτων σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-
2004). 

34. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια από την 
συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά 
δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, να µην 
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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. 

35. Για την διάθεση των λυµάτων του προσωπικού να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  

36. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως έχει 
προβλεφθεί από την εγκεκριµένη µελέτη και ο η εταιρεία υποχρεούται 
στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως απορριµµάτων, 
εργαλείων, µηχανηµάτων, πλεοναζόντων υλικών (χρήσιµα ή 
άχρηστα), προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. 

37. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός έλεγχος για τη 
διασφάλιση αποφυγής τυχών αστοχιών των βαθµίδων. 

38. Στον χώρο που θα γίνουν οι φυτεύσεις να λαµβάνονται µέτρα 
προστασίας µε περίφραξη του χώρου αποκατάστασης από την 
βοσκή. 

39. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, 
µάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για 
την εν λόγω δραστηριότητα. 

40. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.  

41. Να τηρούνται τα όσα προβλέπονται στον Κανονισµό 
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε - ΦΕΚ 931 
Β/31.12.84) σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και 
περιοίκων, την λειτουργία του λατοµικού χώρου και την προστασία 
του περιβάλλοντος τόσο στις επιφανειακές εκσκαφές όσο και στις εν 
γένει λατοµικές και µεταλλευτικές εργασίες. 

42. Να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα εργασιών όπως αυτό 
παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση. Για οποιαδήποτε απόκλιση 
να ενηµερώνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες. 

43. Να αποµακρυνθούν από τον λατοµικό χώρο όλα τα υλικά που 
βρίσκονται πεταµένα τόσο περιµετρικά όσο και εντός αυτού (λάστιχα, 
ιµάντες, παλιά µηχανήµατα, σίδερα, µπαταρίες, κλπ.) δίνοντας τα σε 
δανειοδοτηµένους φορείς. Ο κύριος του έργου να κρατήσει τα 
παραστατικά αποµάκρυνσης τους. 

44. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

45. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη της εταιρείας. Ειδικότερα, οι 
εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής: άρδευση, 
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λίπανση, σκάλισµα, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν 
αστοχίες, φυτοπροστασία. 

46. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνεται 
περιοδικός έλεγχος και όπου απαιτείται συντήρηση ώστε να 
αποφευχθούν φαινόµενα ασταθών καταστάσεων του εδάφους 
(διάβρωση, κατολισθήσεις, κλπ.). 

47. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων 
όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών 
πρασίνου και ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη 
φυτοτεχνική µελέτη. 

48. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες ώστε να αποφευχθεί η παράνοµη, αυθαίρετη και 
ανεξέλεγκτη απόθεση - ρίψη στερεών απορριµµάτων και µπάζων και 
άλλων υλικών εντός του αποκαταστηµένου λατοµικού χώρου. 

49. Μελλοντικά και µετά το τέλος της αποκατάστασης να διερευνηθεί 
η δυνατότητα για χρήση του αποκαταστηµένου λατοµείου για άλλους 
κοινωφελείς σκοπούς σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία. 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Αθανασίου Αθανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη 
Παφίλης Αθανάσιος, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Φλούδα Γεωργία, Βούτσης Νικόλαος, Βαρεµένος Γεώργιος, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Χάγιος Άγγελος,  Καπάταης Χρήστος. 

 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ιάκος Κων/νος, 

∆ηµαράς Γεώργιος. 

 

 
 

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

 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


