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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 27η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 301/2011  
 

 Σήµερα 13/10/2011 ηµέρα Πέµπτη 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.96240/06-10-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 06/10/2011. 
 
 

Θέµα  13ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
εκµετάλλευση και αποκατάσταση του λατοµείου αδρανών υλικών και 
συνοδών εγκαταστάσεων της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» στη θέση 
«Ξηρόρεµα» ∆. Ασπροπύργου Νοµού Αττικής. 

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

 
 

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 σχετικά µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως  εξής: 

 
        

Έχοντας υπόψη: 

1. Το 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. Την 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 µε ΑΠ:Φ.608/1367/28-03-2011/09-05-2011 διαβιβαστικό της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού/ Τµήµα Α της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΑΠ:34021/17-05-2011 ∆/νσής µας) 
µετά συνοδευτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε ηµεροµηνία 
Φεβρουάριος 2011. 

7. Το µε ηµεροµηνία ‘Φεβρουάριος 2011’ Φάκελο Ανανέωσης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το Λατοµείο Αδρανών Υλικών και Συνοδών 
Έργων έκτασης 342,542 στρ στην θέση «Ξηρόρεµα», ∆ήµου Ασπροπύργου, 
Νοµού ∆υτικής Αττικής της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, 58 σελίδων µε 
συνηµµένα έγγραφα και επισυναπτόµενους χάρτες και σχέδια:  

o χάρτης γενικού προσανατολισµού (κλίµακα 1:40.000)  
o χάρτης περιοχών προστασίας (κλίµακα 1:200.000) 
o χάρτης χρήσεων γης (κλίµακα 1:5.000, Φεβρ. 2011) 
o χάρτης τελικής µορφής εκµετάλλευσης (κλίµακα 1:2.000, Φεβρ. 

2011) 
o χάρτης τελικής µορφής λατοµείου – διαµόρφωσης (κλίµακα 1:2.000, 

Φεβρ. 2011) 
o χάρτης φυτεύσεων (κλίµακα 1:2.000, Φεβρ. 2011) 
o χάρτης τοµές τελικής κατάστασης λατοµείου (κλίµακα 1:2.500, Φεβρ. 

2011) 
o κάτοψη κτηριακών βοηθητικών εγκαταστάσεων λατοµείου (κλίµακα 

1:100) 
o τοπογραφικό ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίµων εντός λατοµικού 

χώρου (κλίµακα 1:125) 
o υψοµετρική αποτύπωση περιοχής ταινιών (κλίµακα 1:1.000) 
o διάγραµµα ροής θραύσης 
o γενική διάταξη εγκατάστασης Α΄ θραύσης  
o γενική κάτοψη Β΄ και Γ΄ θραύσης (1:500) 
o αποκονίωση τριβείων (1:100) 
o αποκονίωση σπαστήρα Β΄ θραύσης 
o τοπογραφική αποτύπωση φυσικού αναγλύφου λατοµικού χώρου 

Νο.3 στο Ξηρόρεµα (κλίµακα 1:2.000, 29-10-2010) 

8. Τη µε ΑΠ:Φ608/1104/ΠΕΡ(5)/α/09-03-2009 ∆/νσης ΠΕΧΩ Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας του θέµατος ισχύος 
τριών (3) ετών. 

9. Τη µε ΑΠ: ΠΕΧΩ 1859/21.3.06/Φπερ (5)/6-7-2006 ∆/νσης ΠΕΧΩ, 
Τµήµα Α, Ανανέωσης των Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων των 
εγκαταστάσεων παραγωγής αδρανών υλικών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩν ΤΙΤΑΝ, 
ισχύος πέντε (5) ετών 
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10.  Τη µε ΑΠ:3272/Φ.26.26Β/04-10-2010 ∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα Β, 
ΝΑ ∆υτικής Αττικής, Ανανέωση άδειας λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων του 
λατοµείου αδρανών υλικών της δραστηριότητας του θέµατος, ισχύος έως 25-
09-2015 

11.  Την από 19-11-2010 επισυναπτόµενη στο (6) σχετικό Σύµβαση 
Συνεργασίας Αποκοµιδής ΑΛΕ µε την εταιρεία µε στοιχεία «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ» 

12.  Το από 30-07-2010 έγγραφο της INTEBETON µε θέµα «Ανάθεση 
Νο ΓΓΚ-4094 για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων των λατοµείων του 
οµίλου ΤΙΤΑΝ», προς την ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. µε επισυναπτόµενο 
ΠΙΝΑΚΑ 

13.  Το από 3-03-2010 Ιδιωτικό Συµφωνητικό της «Π.Σαµαράς Α.Ε.» 

14.  Η από 26-02-2009 Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας 
Αποστολή Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας για το Ιδιωτικό Πρατήριο 
Υγρών Καυσίµων της Σαµαράς Α.Ε. στη θέση της δραστηριότητας του 
θέµατος 

15.  Την πραγµατοποιηθείσα αυτοψία από κλιµάκιο υπαλλήλων της 
∆/νσης Περιβάλλοντος στο λατοµικό χώρο της δραστηριότητας στη θέση 
«Ξηρόρεµα» στις 03-08-2011 

 

i. Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (7) 
σχετική µελέτη που αφορά την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του 
λατοµείου αδρανών υλικών και συνοδών υλικών έκτασης 342,542 στρ στην 
θέση «Ξηρόρεµα», ∆ήµου Ασπροπύργου, Νοµού ∆υτικής Αττικής από την 
«Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» η οποία διαβιβάστηκε από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, και αφορά την εκµετάλλευση και αποκατάσταση του εκεί Λατοµικού 
Χώρου, για την έκφραση απόψεών µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 

ii. Κύριος του Έργου: 

«Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» 
 
iii. Συντάκτες µελέτης: 
1.Αλέξανδρος Αχ. Παπακώστας Μηχανικός Μεταλλείων ΕΜΠ, Ενέργεια 

– Μετάλλευση – Περιβάλλον Ε.Π.Ε. 
 
iv. Η µελέτη (58 σελίδων µετά χαρτών και εγγράφων) περιλαµβάνει: 

    ΧΑΡΤΕΣ 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ 
 ΣΥΝΟ∆Α ΕΡΓΑ     
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 
 3.2 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 3.3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 3.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
 3.5 Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ 
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 3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 3.7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ 
4. ΧΛΩΡΙ∆Α – ΠΑΝΙ∆Α 
 4.1 ΧΛΩΡΙ∆Α 
 4.2 ΠΑΝΙ∆Α 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 5.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
  5.1.1 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ 
  5.1.2 ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ 
  5.1.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
  5.1.4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
  5.1.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
  5.1.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
ΓΑΙΩ∆ΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ 
  5.1.7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
  5.1.9 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
 5.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 5.3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. 
  ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ANFO 
  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 5.4 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
  ΝΕΡΟ 
  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 5.5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 
  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Π.ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. 
6. ΑΕΡΙΑ – ΥΓΡΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
 6.1 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 6.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 6.3 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΙΛΥΕΣ – ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
 6.4 ΘΟΡΥΒΟΣ 
 6.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 7.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
  ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
  ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 
  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 
  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ – 
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
  ΓΕΩΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
  ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 7.2 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 7.3 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
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 7.4 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΙΛΥΕΣ – ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  
8. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
9. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ   

 
v. Αντικείµενο του έργου 

Το αντικείµενο του συγκεκριµένου Έργου: Μελέτη Επιπτώσεων και 
Αποκατάστασης Περιβάλλοντος στη λατοµική περιοχή στη θέση 
«Ξηρόρεµα», ∆ήµου Ασπροπύργου, Νοµού ∆υτικής Αττικής, αφορά την 
ανανέωση της ισχύουσας (8) σχετικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών, όπως αναφέρεται στην (7) σχετική υποβληθείσα µελέτη. 
Περιλαµβάνει την εκτιµούµενη εξέλιξη του έργου µετά των εργασιών 
αποκατάστασης και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
την µελλοντική εξορυκτική δραστηριότητα και από τη λειτουργία των 
συνοδών εγκαταστάσεων. Η συνολική έκταση του εκµεταλλευόµενου 
λατοµικού χώρου είναι 342,542 στρ.  

Όπως αναφέρεται στην (6) σχετική µελέτη: «Η παρούσα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει σκοπό να εκτιµήσει τις επιπτώσεις στο 
ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από τη λειτουργία του 
λατοµείου και να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για τη διαφύλαξη και 
προστασία του περιβάλλοντος. Ο λατοµικός χώρος πρόκειται να 
αποκατασταθεί πλήρως µετά το πέρας της εκµετάλλευσης. Οι επιπτώσεις 
που δηµιουργούνται από την λειτουργία του λατοµείου µπορούν να 
µετριαστούν ή και να µηδενιστούν µε τα µέτρα που προτείνονται στην 
παρούσα µελέτη και δεν επιβαρύνουν σηµαντικά την περιοχή προστασίας. Η 
έκταση βρίσκεται εντός λατοµικής περιοχής, ενώ είναι αθέατη από 
αρχαιολογικούς ή ιστορικής σηµασίας χώρους. Επιπλέον δεν γειτνιάζει µε 
κατοικηµένες περιοχές ή µεµονωµένες κατοικίες, κατά συνέπεια δεν 
υπάρχουν επιπτώσεις από την λειτουργία της. Συµπερασµατικά η 
δραστηριότητα λόγω της θέσης της προκαλεί µικρή όχληση στην περιοχή και 
δεν επιβαρύνει σηµαντικά το περιβάλλον. Επιπλέον µε τα µέτρα που 
προτείνονται στην παρούσα µελέτη και τις δεσµεύσεις της εταιρείας για την 
άµεση υλοποίησή τους, η λειτουργία του λατοµείου δε θα επιφέρει 
µακρόχρονες επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.» 
 

vi. Υφιστάµενη κατάσταση 

Σύµφωνα µε την (7) σχετική µελέτη, η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 
εκµεταλλεύεται από το 1989 λατοµείο αδρανών υλικών έκτασης 342,542 στρ. 
στην θέση «Ξηρόρεµα», ∆ήµου Ασπρόπυργου, Νοµού Αττικής εντός της 
καθορισµένης λατοµικής περιοχής Ξηρορέµατος Ασπροπύργου. Η λατοµική 
περιοχή έχει πέντε λατοµικούς χώρους, εκ των οποίων οι τρεις 
(συµπεριλαµβανοµένου του χώρου της παρούσας µελέτης) είναι όµοροι και 
πραγµατοποιείται συνεκµετάλλευση, όπως επιβάλλει το άρθρο 4, παρ. ζ του 
Κ.Μ.Λ.Ε. Ο εν λόγω λατοµικός χώρος, αποτελεί το λατοµικό χώρο 3 της 
λατοµικής ζώνης. Το δικαίωµα εκµετάλλευσης παραχωρήθηκε στην εταιρεία 
µε απόφαση του Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής (Φ9/500/7-89) και ύστερα από 
σχετική πλειοδοτική δηµοπρασία στην οποία η εταιρεία πλειοδότησε. Στην 
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συνέχεια, υπεγράφη το σχετικό µισθωτήριο συµβόλαιο (38355/26-9-1990) µε 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

Η εξόρυξη του κοιτάσµατος και η προχώρηση των βαθµίδων γίνεται µε 
κατεύθυνση από τα ανώτερα προς τα κατώτερα υψόµετρα, ενώ η διεύθυνση 
και η γενική κατεύθυνση προχώρησης των µετώπων είναι προς όλες τις 
πλευρές των ορίων του χώρου, όπως το επιτρέπει η εκµετάλλευση. Από τη 
µέχρι σήµερα λειτουργία του λατοµείου έχει εξοφληθεί το δυτικό και το 
ανατολικό τµήµα του χώρου και έχουν πραγµατοποιηθεί οι προβλεπόµενες 
φυτεύσεις. Στην ευρύτερη περιοχή του λατοµικού χώρου δεν υπάρχουν 
οικισµοί ή άλλα έργα δηµόσιας ωφέλειας, ενώ σύµφωνα µε την (6) σχετική 
µελέτη η δασική έκταση του λατοµείου: «..δεν παρουσιάζει κανένα 
επιστηµονικό, οικονοµικό, προστατευτικό ή αισθητικό ενδιαφέρον». 

Εντός της λατοµικής περιοχής λειτουργούν εγκαταστάσεις παραγωγής 
αδρανών υλικών, ήτοι εγκαταστάσεις Α’, Β’ και Γ’ Θραύσης, ταινίες 
µεταφοράς, εγκαταστάσεις ταξινόµησης υλικών και αποθήκες αδρανών 
υλικών. Επιπλέον, στο χώρο λειτουργούν και βοηθητικές εγκαταστάσεις για 
την εξυπηρέτηση του εργολαβικού προσωπικού και εξοπλισµού που 
εργάζεται στο λατοµείο (γραφεία, συνεργεία, σηµείο ανεφοδιασµού 
καυσίµων, χώρος στάθµευσης του µηχανολογικού εξοπλισµού κτλ.). 

Ο χώρος βρίσκεται στην θέση «Ξηρόρεµα», ∆ήµου Ασπρόπυργου, 
Νοµού ∆υτικής Αττικής. Η περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από το λοφώδες 
ανάγλυφο µικρών σχετικά κλήσεων, που καλύπτεται από αραιή θαµνώδη 
βλάστηση και αποτελεί περιοχή εξορυκτικής και γενικότερα ευρύτερα 
βιοµηχανικής δραστηριότητας. Ο λατοµικός χώρος ορίζεται από 10 σηµεία µε 
τις ορθογώνιες αζιµουθιακές συντεταγµένες που δίνονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

(λ = 380 15΄ και φ = -00 15΄, (ΚΦΧ 1:100.000 ΑΘΗΝΑΙ - ΧΑΛΚΙΣ) 

ΗΑΤΤ ΕΓΣΑ 
ΣΗΜΕΙΟ 

Χ Υ Χ Υ 

14 +9815,50 -13130,24 463050,79 4220322,39 
20 +9970,21 -13064,90 463206,11 4220386,47 

21 +9969,34 -13020,39 463205,37 4220431,46 
22 +9701,01 -12882,04 462938,26 4220570,96 
23 +9757,32 -12693,19 462995,33 4220759,57 
24 +10182,49 -12584,10 463420,81 4220866,07 
18 +10639,77 -12915,27 463876,73 4220532,55 
17 +10345,19 -13170,57 463580,37 4220279,34 
16 +9949,94 -13125,70 463184,76 4220325,61 

15 +9822,18 -13163,21 463057,59 4220289,36 
14 +9815,50 -13130,24 463050,79 4220322,39 

 

� Η εταιρεία έχει προσκοµίσει σχετικές άδειες για µέρος των συνοδών 
έργων που αφορούν: τη λειτουργία των ηλεκτροµηχανολικών 
εγκαταστάσεων του εν λόγω λατοµείου (10) σχετική.  

 
vii. Περιγραφή του προτεινόµενου έργου 

Σύµφωνα µε την (6) σχετική µελέτη, το λατοµείο διαθέτει πιστοποίηση 
ISO 9001, 14001 και 1801 από τον ΕΛΟΤ. Η προσπέλαση του λατοµικού 
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χώρου από το κύριο οδικό δίκτυο είναι ήδη διαµορφωµένη καθώς συµπίπτει 
µε την προσπέλαση των εγκαταστάσεων θραύσης – ταξινόµησης αδρανών 
υλικών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής 
είναι ο δρόµος, ο οποίος διέρχεται δίπλα από τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και συνδέει την περιοχή µε την λεωφόρο «ΝΑΤΟ». 

Στο λατοµείο έχει αναπτυχθεί δίκτυο εσωτερικών προσπελάσεων που 
εξασφαλίζει την σύνδεση του λατοµείου µε τον δρόµο κεντρικής 
προσπέλασης, καθώς και την επικοινωνία µεταξύ των βαθµίδων. Οι 
παραπάνω δρόµοι έχουν πλάτος 10 – 12m, µέγιστη κλίση 12%, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του Κ.Μ.Λ.Ε. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. ζ του 
Κ.Μ.Λ.Ε. για αποδοτικότερη εκµετάλλευση γειτονικών έργων, σχεδιάστηκε 
κοινή εκµετάλλευση στους τρεις όµορους λατοµικούς χώρους.  

Η µέθοδος εκµετάλλευσης που επελέγη είναι η υπαίθρια εκµετάλλευση 
µε ορθές διαδοχικές βαθµίδες µέγιστου ύψους 15 m, ελάχιστου τελικού 
πλάτους 6m και κλίσης 70ο έτσι ώστε η τελική κλίση της εκσκαφής να είναι 
περίπου 50ο. Η πορεία της εκµετάλλευσης είναι από τα ανώτερα προς τα 
κατώτερα υψόµετρα. Πριν από την εξόφληση των ανώτερων βαθµίδων 
διαµορφώνεται η αµέσως επόµενη και η η εκµετάλλευση συνεχίζεται 
σταδιακά στα χαµηλότερα επίπεδα.  
 

Σύµφωνα µε την µελέτη: µέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί οι 
ακόλουθες εργασίες: 

� εξόφληση των βαθµίδων στα ανατολικά του χώρου µέχρι το υψόµετρο 
+650m 

� εξόφληση των βαθµίδων στο κεντρικό τµήµα του χώρου µέχρι το 
υψόµετρο +605m 

� εξόφληση και πλήρης αποκατάσταση των βαθµίδων στα δυτικά του 
χώρου µέχρι το υψόµετρο +618m 

� επιχωµάτωση των βαθµίδων στα υψόµετρα +660m, +650m και +636m, 
καθώς και σταδιακή αποκατάστασή τους, 
 

Οι εναποµένουσες εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

� διαµόρφωση του ανάγλυφου στα σηµεία εξόφλησης µε σκοπό την µείωση 
του τελικού πρανούς της εκσκαφής 

� αποκατάσταση των ήδη εξοφληµένων βαθµίδων 
� συνέχιση εργασιών εκµετάλλευσης στο νότιο και δυτικό τµήµα του χώρου 
� απόθεση εδαφικού υλικού στο δάπεδο των εξοφληµένων βαθµίδων για 

οµαλοποίηση του ανάγλυφου 
� αποκατάσταση των τελικών βαθµίδων 
 

Κατά το τέλος της εκσκαφής, θα έχουν δηµιουργηθεί οι ακόλουθες 
βαθµίδες: 

Β660, Β650, Β636, Β625, Β618, Β605, Β600, Β593, Β585 και Β575 
(Πλατεία) 

 
Η εξόρυξη του ασβεστόλιθου γίνεται µε χρήση εκρηκτικών υλών. Η 

φόρτωση του εξορυσσόµενου υλικού γίνεται µε ελαστιχοφόρους φορτωτές 
και η αποκοµιδή - µεταφορά του µε χωµατουργικά φορτηγά αυτοκίνητα. 
Επίσης διατίθεται ένα υδροφόρο όχηµα – βυτίο για τη διαβροχή του οδικού 
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δικτύου, των πλατειών και όλων των σηµείων όπου κινούνται οχήµατα του 
έργου.  
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, την παρούσα στιγµή αποµένουν εντός του 
λατοµικού χώρου αποθέµατα της τάξεως των 5.500.000 τόνων. Με τα 
σηµερινά δεδοµένα η ετήσια παραγωγή του λατοµείου υπολογίζεται σε 
600.000 τόνους και συνεπώς εκτιµάται ότι οι εργασίες εξόρυξης θα 
διαρκέσουν για 9 έτη περίπου, έως δηλ. το 2020. Ο ποιοτικά κατάλληλος 
ασβεστόλιθος τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις, επεξεργασίας µε αποτέλεσµα 
την παραγωγή αδρανών υλικών. Το ακατάλληλο εξορυσσόµενο υλικό αρχικά 
τοποθετείται σε σωρούς και στην συνέχεια χρησιµοποιείται για την κάλυψη 
των βαθµίδων κατά το στάδιο της αποκατάστασης και η ετήσια ποσότητά του 
φτάνει τα 100.000tn. 

 
vii. Συνοδές εγκαταστάσεις: 

� Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

Οι εγκαταστάσεις της πρωτογενούς θραύσης βρίσκονται εντός του 
λατοµικού χώρου, στο νοτιοδυτικό άκρο, σε περιοχή µε υποβαθµισµένο 
λόγω λατεριτίωσης ασβεστόλιθο. Οι εγκαταστάσεις της δευτερογενούς και 
τριτογενούς θραύσης βρίσκονται εντός της λατοµικής περιοχής, σε ιδιόκτητη 
περιοχή έκτασης 11,5 στρ. Οι δύο µονάδες επεξεργασίας (Α θραύσης και Β 
– Γ θραύση) ενώνονται µε ταινία µεταφοράς µήκους 1 χλµ. περίπου. 

ηµικατεργασµένο + πρόσπασµα -> αποθήκες -> φορτηγά -> χοάνη -> 
α΄-γενη θραύση -> β΄-γενή θραύση – διαχωρισµός -> απόθεση 

� Βοηθητικές εγκαταστάσεις 

Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από τις κτηριακές 
εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του µηχανολογικού εξοπλισµού και του 
προσωπικού (συνεργεία, γραφεία, αποθήκες και χώροι ενδιαίτησης), τις 
δεξαµενές – αντλίες διάθεσης υγρών καυσίµων και την κινητή µονάδα 
παραγωγής εκρηκτικής ύλης ANFO. 

Βοηθητικές εγκαταστάσεις ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 

Εντός του χώρου στον οποίο πραγµατοποιούνται οι εργασίες θραύσης 
– ταξινόµησης του ασβεστολιθικού υλικού, λειτουργούν οι βοηθητικές 
εγκαταστάσεις της εκµεταλλεύτριας εταιρίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του προσωπικού (διαθέτουν πιστοποίηση ISO 14001 από τον 
ΕΛΟΤ). Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της εκµεταλλεύτριας εταιρίας 
αποτελούνται από τους ακόλουθους χώρους: 

1. Αποθήκη για εργαλεία – 16,70 µ2 
2. Αποθήκη για εξαρτήµατα, Μ.Α.Π. και λοιπά αναλώσιµα – 34,80 µ2 
3. Γραφεία για την εξυπηρέτηση του διοικητικού προσωπικού – 96,20 µ2 
4. Χώρος για την εξυπηρέτηση – ενδιαίτηση του προσωπικού – 97,90 µ2 
5. Καντίνα – 11,30 µ2 
6. Υποσταθµός της ∆ΕΗ – 56,10 µ2 
 
Βοηθητικές εγκαταστάσεις Π. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. 

Επιπλέον, εντός του λατοµικού χώρου λειτουργούν και οι βοηθητικές 
εγκαταστάσεις της εργολαβικής εταιρίας που έχει αναλάβει την περάτωση 
των εργασιών εκµετάλλευσης (Π. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.) 
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Οι κτηριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από ένα ενιαίο στεγασµένο 
χώρο συνολικής κάλυψης 600 µ2 στον οποίο λειτουργούν: 

1. Χώρος επισκευών για τον µηχανολογικό εξοπλισµό 
2. Εργαλειοθήκες για την αποθήκευση εργαλείων του συνεργείου και 

εξαρτηµάτων του εξοπλισµού. 
3. Χώροι ενδιαίτησης προσωπικού 
4. Χώρος γραφείου για το διοικητικό προσωπικό 
5. Χώροι προσωπικής υγιεινής για το προσωπικό 
 
Κινητή µονάδα παραγωγής ANFO 

Η εργολήπτρια εταιρία «Π. Σαµαράς Α.Ε.» διαθέτει µονάδα παραγωγής 
εκρηκτικής ύλης ANFO.  

 
Πρατήριο υγρών καυσίµων 

Εντός του λατοµικού χώρου θα λειτουργεί και σταθµός ανεφοδιασµού 
καυσίµων για τα µηχανήµατα εξόρυξης, µεταφοράς, απόθεσης. Θα 
εγκατασταθεί 1 υπόγεια δεξαµενή όγκου 30µ2. Ο εφοδιασµός του πρατηρίου 
θα γίνεται µε βυτιοφόρα ADR τα οποία θα σταθµεύουν στην ακάλυπτη 
επιφάνεια του πρατηρίου. Κατα τον ανεφοδιασµό του πρατηρίου θα 
απαγορεύεται ο ανεφοδιασµός άλλων οχηµάτων και θα τοποθετείται ειδική 
πινακίδα. Ο ανεφοδιασµός των οχηµάτων θα γίνεται µε τη χρήση 2 αντλιών 
ισχύος 0,765kW έκαστη. 

 
vii. Χρήση νερού και ενέργειας 

Νερό 

Η απαραίτητη για την λειτουργία του λατοµείου ποσότητα νερού 
καταναλώνεται για την διαβροχή του οδικού δικτύου (δρόµοι προσπέλασης 
και εσωτερικοί δρόµοι) µε σκοπό την καταστολή της σκόνης, για το πότισµα 
των φυτεύσεων και για τις ανάγκες του προσωπικού. Κατά τους θερινούς 
µήνες η ποσότητα του αναγκαίου νερού φτάνει τα 150µ3/ηµέρα ενώ οι 
συνολικές ετήσιες ανάγκες ανέρχονται στα 40.000µ3. Η κάλυψη σε νερό 
γίνεται από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Επιπλέον ποσότητα νερού καταναλώνεται 
από τα συστήµατα διαβροχής DUSTEX που έχουν εγκατασταθεί στις 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. Η κατανάλωση είναι ιδιαίτερα µικρή (~ 
1 – 2µ3 ηµερησίως, καθώς πρόκειται για σύστηµα εκνέφωσης νερού στα 
σηµεία πτώσεως υλικών, για την κατακράτηση των λεπτόκοκκων 
αιωρούµενων σωµατιδίων. 

Ενέργεια 

Για την κίνηση των µηχανηµάτων χρησιµοποιείται πετρέλαιο και η µέση 
ηµερήσια κατανάλωση υπολογίζεται στα 6.000 lt. Η συνολική ετήσια 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 8ωρη λειτουργία των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 3.000.000 Kwh. Η 
µεταφορά του προϊόντος Α’ θραύσης στην Β’ θραύση εκτελείται µε την 
µεταφορική ταινία πλάτους 1200mm και µήκους 1,1 Km (ειδική έγκριση 
Ν.Α./∆.∆. 830/17.7.93) µε τη βοήθεια της βαρύτητας παράγοντας ενέργεια 
και εξοικονοµώντας έως και 500.000 Kwh/έτος. 
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viii. Προσωπικό  

Εκµεταλλεύτρια εταιρία – ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 

Η εκµεταλλεύτρια εταιρία απασχολεί αποκλειστικά προσωπικό 
επίβλεψης καθώς και προσωπικό λειτουργίας – συντήρησης των Η/Μ 
εγκαταστάσεων, το οποίο ανέρχεται σε 15 υπαλλήλους.  

 
Εργολαβικό Προσωπικό – Π. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. 

Οι εργασίες εκµετάλλευσης του λατοµείου (εξόρυξη πετρώµατος, 
φόρτωση – µεταφορά πρώτης ύλης, µεταφορά – διάστρωση κτλ.) έχει 
ανατεθεί πλήρως σε εργολαβική εταιρία (Π. Σαµαράς Α.Ε.). Το εργολαβικό 
προσωπικό που απασχολείται ανέρχεται σε 28 εργαζόµενους.  

 

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

Κατά την λειτουργία του λατοµείου τα παραγόµενα αέρια απόβλητα είναι 
ο καπνός από τις µηχανές εσωτερικής καύσης των µηχανηµάτων (φορτωτές, 
φορτηγά, διατρητικά και προωθητές) και η εκλυόµενη σκόνη από τις εργασίες 
και την κίνηση των οχηµάτων του έργου. Οι κυριότεροι αέριοι ρυπαντές που 
δηµιουργούνται από την λειτουργία του λατοµείου είναι: το διοξείδιο του θείου 
προερχόµενο από τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα, τα αιωρούµενα σωµατίδια 
και µόρια καπνού από τις καύσεις, το έδαφος και τα πετρελαιοκίνητα 
αυτοκίνητα, οι υδρογονάνθρακες που προέρχονται κυρίως από αυτοκίνητα, 
τα οξείδια του αζώτου από τα αυτοκίνητα και τις καύσεις, το µονοξείδιο του 
άνθρακα που προέρχεται κυρίως από την κίνηση των αυτοκινήτων, οι 
ποσότητες σκόνης που δηµιουργούνται και εµφανίζονται στα µέτωπα 
εξόρυξης  και στους δρόµους κίνησης των οχηµάτων λόγω της εξόρυξης, 
φόρτωσης και µεταφοράς του υλικού. 

Επίσης στο συγκρότηµα θραύσης έχουν εγκατασταθεί: 

� Σακόφλιτρα τύπου JET-PULS στους σπαστήρες Α’, Β’ και Γ’ 
θραύσης (4 τεµάχια συνολικά) 

� Συστήµατα διαβροχής και καταιονισµού νερού DUSTEX στα σηµεία 
πτώσεων υλικών 
 
Υγρά απόβλητα 

� Τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια του µηχανολογικού εξοπλισµού. Η 
αλλαγή των ορυκτελαίων πραγµατοποιείται σε ειδικά διαµορφωµένους 
χώρους – ράµπες µε στεγανά δάπεδα, όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικές 
ελαιοπαγίδες. 

� Τα νερά πλύσεων. Το νερό συλλέγεται σε ειδική δεξαµενή και 
χρησιµοποιείται για την άρδρευση των φυτεύσεων. Η δεξαµενή διαθέτει και 
ειδικό διαµέρισµα από το οποίο συλλέγονται τακτικά δείγµατα νερού τα οποία 
εξετάζονται για ρύπους (τοξικές ουσίες, βαρέα µέταλλα κτλ.) 

� Πιθανές διαρροές καυσίµου από τις αντλίες.  
 
Στερεά απόβλητα – Ιλύες – Τοξικά απόβλητα - Απορρίµµατα 

Τα διάφορα στερεά απόβλητα προέρχονται από την χρήση - 
αντικατάσταση των διαφόρων αναλώσιµων υλικών (π.χ. σακούλες και κουτιά 
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τροφίµων του προσωπικού, κλπ). Στην (6) σχετική µελέτη αναφέρεται ότι το 
λατοµείο διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, 14001 και 1801 από τον ΕΛΟΤ και 
όλα τα συστήµατα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ορίζονται από τα 
ανωτέρω πρότυπα. Συγκεκριµένα, τα ακόλουθα υλικά συλλέγονται σε 
ειδικούς χώρους αποθήκευσης και διατίθενται προς ανακύκλωση: 

� Scrap Αλουµινίου 
� Scrap Σιδήρου 
� Άδειες µπαταρίες από τον µηχανολογικό εξοπλισµό 
� Φίλτρα λαδιού 
� Ρυπασµένα απορροφητικά υλικά από το χώρο των συνεργείων 

(πανιά, στουπιά, ροκανίδι κτλ.) 

Τα αστικά απόβλητα συλλέγονται και µεταφέρονται σε τόπους συλλογής 
στερεών αποβλήτων. 
 
Θόρυβος 

Ο παραγόµενος θόρυβος κατά την λειτουργία της δραστηριότητας 
προέρχεται κυρίως από την κίνηση και λειτουργία του µηχανολογικού 
εξοπλισµού (διατρητικό, φορτωτές και φορτηγά). 

Η στάθµη του θορύβου στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής 
διαδικασίας είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από τα Π.∆. 1180/1981 
και 85/1991. 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2011 πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις θορύβου σε 
πολλαπλές θέσεις του λατοµείου. 

 
∆ονήσεις εδάφους από εκρήξεις 

Πρόκειται για την αντίδραση του εδάφους στο κρουστικό κύµα και την 
µετέπειτα φάση της ωστικής πιέσεως που προκαλούνται κατά την έντονη 
χηµική αντίδραση των εκρηκτικών υλών. Επηρεάζονται από µία σειρά 
ελέγξιµων παραµέτρων, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό 
των ανατινάξεων για την επίτευξη της ελαχιστοποίησης των σχετικών 
οχλήσεων ανάλογα µε την κατάσταση της γύρω περιοχής (όπως 
αναγράφεται στην (6) σχετική µελέτη).  

  
Επιπτώσεις στην φυσιογνωµία της περιοχής 

Κατά την λατόµευση προκύπτουν επιπτώσεις στο έδαφος από τις 
διακινήσεις σηµαντικής κλίµακας και έκτασης χωµατουργικών εργασιών. 
Κατά την κατασκευή των βαθµίδων πιθανά να εκδηλωθεί εµφάνιση 
διάβρωσης. 

 

x. 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) 

   - Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) 
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    - Υγρά απόβλητα: Ειβ/221/22-1-65, όπως τροποποιήθηκε µε τη 
Γ1/17831/71 ΦΕΚ(986/Τ.Β/71)  και Γ4/1305/2-8-74 
ΦΕΚ(801/Τ.Β/74). 
 

xi. Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
αντιµετώπισης της υποβάθµισης του  περιβάλλοντος, που επιβάλλεται 
να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

 

A. ΦΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

1. Της έναρξη των εργασιών λατόµευσης να προηγηθεί η χορήγηση 
όλων των προβλεπόµενων αδειών και εγκρίσεων που προκύπτουν από την 
υφιστάµενη νοµοθεσία 

2. Η αρµόδια περιφερειακή δασική υπηρεσία να µεριµνήσει για την 
κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέα µετά το πέρας των εργασιών, και της 
έκδοσης δασικής απαγορευτικής διάταξης βόσκησης 

3. Σε περίπτωση διακοπής της εκµετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, 
να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου που έχει διαταραχθεί 

4. Να έχουν εφοδιασθεί όλες οι συνοδεύουσες δραστηριότητες του 
λατοµείου όπως αυτές: του συνεργείου, της αντλίας καυσίµων, της διάθεσης 
υγρών αποβλήτων και της προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων στους 
αντίστοιχους χώρους, του σπαστηριοτριβείου, των υδρογεωτρήσεων κλπ 
εφόσον διατηρηθούν, µε τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις 
περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

5. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί στη ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών λατόµευσης (διαµόρφωσης 
βαθµίδων) και αποκατάστασης µε κατάλληλη φυτοτεχνική µελέτη µε ακριβές 
χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

6. Για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών λατόµευσης και 
της αποκατάστασης θα πρέπει να κατατίθεται κάθε χρόνο τοπογραφικό 
σχέδιο σε κατάλληλη κλίµακα καθώς και συνοπτική Τεχνική Έκθεση στα 
οποία θα αναφέρεται και θα δεικνύεται η πρόοδος των εργασιών 
αποκατάστασης. 

7. Να ορισθεί ∆ιπλωµατούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ως 
επιβλέπων των λατοµικών εργασιών. 

8. Η λατόµευση να διενεργείται µε πορεία από πάνω προς τα κάτω και 
να προγραµµατίζεται έτσι ώστε να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε τις 
εργασίες επιχωµάτωσης, ανάπλασης και αποκατάστασης 

9. Τα πατάρια και τα χαρακτηριστικά αυτών να διαµορφωθούν 
συµφωνά µε τις επιταγές του Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 931 Β/31.12.84). 

10. Το ελάχιστο πλάτος κάθε εξοφληµένης βαθµίδας να είναι 6µ και το 
µέγιστο ύψος 12µ. Μετά την εξόφληση κάθε βαθµίδας να αρχίζει η 
αποκατάστασή της που θα ολοκληρώνεται µέσα σε ένα χρόνο. Κάθε 
βαθµίδα, στην τελική της µορφή, θα έχει το δικό της δρόµο προσπέλασης και 
τα δάπεδα των τελικών βαθµίδων να έχουν µικρή κλίση προς το εσωτερικό 
του χώρου επέµβασης (2-5%) ώστε να ενισχύεται η συγκράτηση του εκεί 
εναποτιθέµενου εδαφικού υλικού. 

11. Να γίνει οριοθέτηση στο φρύδι της άνω υφιστάµενης βαθµίδας  µε 
σταθερά σηµεία (τσιµεντένια κολωνάκια, πάσσαλοι, κλπ.), των θέσεων που 
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προβλέπεται να φτάσει το φρύδι της τελικής εκσκαφής (περιµετρικά σε όλο 
τον χώρο της ανοιχτής εκσκαφής. 

12. Η βαθµίδα που θα πλησιάζει στα όρια του λατοµικού χώρου, θα 
εγκαταλείπει περιµετρική ζώνη πλάτους 8m (παρ.2, αρθ. 80, του ΚΜΛΕ). 

13. Τα µέτωπα εξόρυξης να έχουν µέγιστο ύψος 15 m 

14. Να δηµιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιµετρικά του 
λατοµείου µε φυτευτικό σύνδεσµο 2µx2µ και σε βάθος 3 σειρών 

15. Να βρίσκεται πάντα περιµετρική περίφραξη του λατοµείου, για την 
προστασία των φυτών που θα φυτευτούν από τη βόσκηση 

16. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας 

17. Να γίνεται συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού ώστε να 
χρησιµοποιηθεί κατά την αποκατάσταση 

18. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην 
ελάχιστη δυνατή 

19. Οι τελικές βαθµίδες αποκατάστασης, όπου αυτό είναι εφικτό να 
έχουν µικρή εσωτερική κλίση ώστε να επιτυγχάνεται συγκράτηση του ύδατος 
της βροχής (µε σκοπό την υποβοήθηση ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος 
των φυτών που θα αναπτυχθούν πάνω στις επιφάνειες των βαθµίδων). 

20. Να τηρούνται και να συµπληρώνονται τα Ειδικά Θεωρηµένα (από 
την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων) Βιβλία, στα οποία περιλαµβάνονται: 

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

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

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

21. 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. 

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

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

24. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας και στους χώρους 
από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

25. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική 
προειδοποίηση κατά την οπισθοκίνηση 

26. Οι χειριστές των φορτωτών, των διατρητικών, των εκρηκτικών 
καθώς και οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων να είναι όλοι αδειούχοι. 

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

28. 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. 
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29. 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. 

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

31. Να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών 
και των µηχανηµάτων. 

32. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, σηµείων 
µεταφόρτωσης και τροφοδοσίας, καλυµµένες µεταφορικές ταινίες, µείωση 
του ύψους πτώσης των αδρανών, µειωµένες ταχύτητες µεταφοράς υλικού, 
στεγανοποίηση των εγκαταστάσεων θραύσης, λειοτρίβησης του 
σπαστηροτριβείου, ελεγχόµενες εκρήξεις κτλ.). 

33. Να εγκατασταθούν συστήµατα ψεκασµού νερού στις εστίες 
δηµιουργίας σκόνης και να πραγµατοποιείται συχνή διαβροχή των µετώπων 
και των δρόµων και χώρων κίνησης των οχηµάτων από υδροφόρα, µε 
συχνότητα η οποία θα καθορίζεται από τις επικρατούσες συνθήκες για την 
αποφυγή διασποράς της σκόνης. 

34. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε µορφής καύσης υλικών. 

35. 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). 

36. 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. 

37. Απαγορεύεται η απόθεση στείρων (πχ µπαζώµατα) ή άλλων υλικών 
σε ρέµατα, χειµάρρους ή µισγάγγεια η δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

38. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο του λατοµείου ή ακόµα και κατά τη 
διακίνηση των υλικών από το λατοµείο έως το χώρο παράδοσης. Σε 
περίπτωση εναποθέσεως εξ ατυχήµατος να περισυλλέγεται άµεσα. 

39. Για την εναπόθεση σε σωρούς στείρων και άλλων υλικών 
αποβλήτων – απορριµµάτων κλπ εντός του λατοµικού χώρου να εκδοθεί 
άδεια προσωρινής αποθήκευσης σε κατάλληλο χώρο από αρµόδια 
υπηρεσία. 

40. 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).  
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41. 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).  

42. Απαγόρευση κάθε ανεξέλεγκτης, ακόµα και προσωρινής 
αποθήκευση στερεών αποβλήτων όπως κενά δοχεία από καύσιµα, λιπαντικά 
και υπολείµµατα παρόµοιων ουσιών είτε στο εσωτερικό είτε εκτός των ορίων 
της υπό εκµετάλλευση έκτασης. Τέτοιου είδους υλικά θα συγκεντρώνονται 
προσωρινά και υπό επίβλεψη στο εσωτερικό της θέσης ενδιαφέροντος από 
όπου και θα διατίθενται άµεσα και πάντα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

43. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόθεση – απόρριψη οικιακού τύπου 
απορριµµάτων τόσο από την ίδια την εταιρεία και τους εργαζοµένους της όσο 
και από τρίτους.  

44. Τα στερεά απόβλητα, απορρίµµατα να διατίθενται στους 
εγκεκριµένους χώρους διάθεσης και να αποµακρύνονται τακτικά. 

45. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο λατοµικό χώρο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο (στις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις να αποκλειστεί κάθε πιθανή διαφυγή Α.Λ.Ε. προς το έδαφος – 
υπέδαφος), 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. 

46. 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 σε αποχετευτικό δίκτυο, έδαφος, υπέδαφος, υδάτινους 
αποδέκτες (συµπεριλαµβανοµένης της θάλασσας κλπ) 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. 

47. Σε όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο πραγµατοποιούνται 
εργασίες, εγκυµονεί ο κίνδυνος εκδήλωσης διαρροών καυσίµων ή ελαίων µε 
άµεση συνέπεια τη ρύπανση των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ, 
ιδιαιτέρως όταν αυτό αφορά 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. 

48. Τα υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από το 
προσωπικό της δραστηριότητας αλλά και από την πλύση των οχηµάτων (εάν 
πραγµατοποιείται) µετά τη συγκράτηση των ελαίων και της λάσπης από 
κατάλληλα σχεδιασµένο αµµοσυλλέκτη – βορβοροσυλλέκτη να µεταφέρονται 
σε στεγανό βόθρο, την έγκριση της καταλληλότητας του οποίου όπως και της 
άδειας διάθεσης τους οφείλει η εκµεταλλεύτρια εταιρεία να λάβει από την 
αρµόδια υπηρεσία (∆/νση Πολεοδοµίας του δήµου στον οποίο υπάγεται). 

49. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων, 
πετρελαιοειδών κλπ (πλαστικές, µεταλλικές, χαρτοκιβώτια κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικά διαµορφωµένους προστατευόµενους στεγανούς 
χώρους και να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι 
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συµβεβληµένος µε το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών  
΄΄ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.΄΄ (Υ.Α 105857, ΦΕΚ 391/Β/04-04-2003), ΄Έγκριση του 
συλλογικού συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών………….∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε΄΄. 

50. 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. 

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

52. Κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων, την εκτέλεση εργασιών 
συνεργείων κλπ σε σηµεία πλησίον των χώρων αποκατάσταση όπου 
εµφανίζεται ικανή φυτική µάζα θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς αλλά και για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές σε 
περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι 
απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

53. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα πρέπει να έχει 
διαµορφωθεί όπως έχει προβλεφθεί από την εγκεκριµένη µελέτη και η 
εταιρεία υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως 
απορριµµάτων, εργαλείων, µηχανηµάτων, σωρών, πλεοναζόντων υλικών 
(χρησίµων ή αχρήστων), προσωρινών εγκαταστάσεων µηχανηµάτων, κ.λ.π. 

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

55. Πριν την αποκατάσταση σε κάθε τελική βαθµίδα εκµετάλλευσης, 
αλλά και στην τελική πλατεία, να διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό 
καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον µισού µέτρου, αφού προηγηθεί 
διάστρωση στείρων ύψους τουλάχιστον µισού µέτρου. Όµοια οι τελικές 
αποθέσεις των στείρων (βαθµίδες, πρανή) πριν από την αποκατάσταση να 
διαστρώνονται µε αργιλικό υλικό καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον µισού 
µέτρου ενώ όπου διαµορφώνονται πρανή στείρων αυτά να µην ξεπερνούν τα 
6µ 

56. Η εκµεταλλεύτρια εταιρεία αναλαµβάνει την ευθύνη της 
αποκατάστασης αποκλειστικά και µετά από σχετική έγκριση της ∆/νσης 
∆ασών και όλων των χώρων γύρω και εκτός της λατοµευθείσας περιοχής 
στους οποίους είχε ή έχει πραγµατοποιηθεί επέµβαση µε εκχερσώσεις, 
εξορύξεις κλπ  

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

 

B. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

58. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων µετά 
από συνεργασία µε την ∆ασική Υπηρεσία, όλων των επιφανειών που 
επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών πρασίνου και ανάπλαση τοπίου 
σύµφωνα µε εγκεκριµένη φυτοτεχνική µελέτη. 

59. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται µε 
ευθύνη της εταιρείας. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν 
χώρα είναι οι εξής: άρδευση, λίπανση, σκάλισµα, αραίωµα και 
επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, φυτοπροστασία.  
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60. Ο φυτευτικός σύνδεσµος στις τελικές ανώτερες βαθµίδες 
εκµετάλλευσης να είναι 2µx2µ µε βάθος τουλάχιστον τρεις σειρές φυτών, και 
να ληφθεί µέριµνα για την προστασία από την βόσκηση και µετά το πέρας 
της εκµετάλλευσης. Αντίστοιχα και για τα τελικά δάπεδα και τα πρανή των 
βαθµίδων όπου προβλέπεται ελεύθερη φύτευση και σε αποστάσεις περίπου 
3µx2.5µ για τα πρώτα.  

61. Η συντήρηση των φυτών να γίνεται µε ευθύνη της εταιρείας για τρία 
τουλάχιστον χρόνια µετά τη λήξη της παραγωγικής διαδικασίας. 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.). Το ποσοστό 
επιτυχίας επί των φυτεύσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%. 

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

63. Να κατασκευασθούν σε κατάλληλα επιλεγµένους χώρους δεξαµενές 
ύδατος, ικανής χωρητικότητας, για τις ανάγκες του ποτίσµατος. Το πότισµα 
των φυτών να γίνεται µε σταγόνες µέσω αυτοµάτου συστήµατος. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 

εκµετάλλευση και αποκατάσταση του λατοµείου αδρανών υλικών και 
συνοδών εγκαταστάσεων της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» στη θέση 
«Ξηρόρεµα» ∆. Ασπροπύργου Νοµού Αττικής µε την προϋπόθεση να 
τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 
x. 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) 

   - Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) 
    - Υγρά απόβλητα: Ειβ/221/22-1-65, όπως τροποποιήθηκε µε τη 
Γ1/17831/71 ΦΕΚ(986/Τ.Β/71)  και Γ4/1305/2-8-74 ΦΕΚ(801/Τ.Β/74). 
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xi. Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
αντιµετώπισης της υποβάθµισης του  περιβάλλοντος, που επιβάλλεται 
να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

 

B. ΦΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

1. Της έναρξη των εργασιών λατόµευσης να προηγηθεί η χορήγηση 
όλων των προβλεπόµενων αδειών και εγκρίσεων που προκύπτουν από την 
υφιστάµενη νοµοθεσία 

2. Η αρµόδια περιφερειακή δασική υπηρεσία να µεριµνήσει για την 
κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέα µετά το πέρας των εργασιών, και της 
έκδοσης δασικής απαγορευτικής διάταξης βόσκησης 

3. Σε περίπτωση διακοπής της εκµετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, 
να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου που έχει διαταραχθεί 

4. Να έχουν εφοδιασθεί όλες οι συνοδεύουσες δραστηριότητες του 
λατοµείου όπως αυτές: του συνεργείου, της αντλίας καυσίµων, της διάθεσης 
υγρών αποβλήτων και της προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων στους 
αντίστοιχους χώρους, του σπαστηριοτριβείου, των υδρογεωτρήσεων κλπ 
εφόσον διατηρηθούν, µε τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις 
περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

5. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί στη ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών λατόµευσης (διαµόρφωσης 
βαθµίδων) και αποκατάστασης µε κατάλληλη φυτοτεχνική µελέτη µε ακριβές 
χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

6. Για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών λατόµευσης 
και της αποκατάστασης θα πρέπει να κατατίθεται κάθε χρόνο τοπογραφικό 
σχέδιο σε κατάλληλη κλίµακα καθώς και συνοπτική Τεχνική Έκθεση στα 
οποία θα αναφέρεται και θα δεικνύεται η πρόοδος των εργασιών 
αποκατάστασης. 

7. Να ορισθεί ∆ιπλωµατούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ως 
επιβλέπων των λατοµικών εργασιών. 

8. Η λατόµευση να διενεργείται µε πορεία από πάνω προς τα κάτω και 
να προγραµµατίζεται έτσι ώστε να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε τις 
εργασίες επιχωµάτωσης, ανάπλασης και αποκατάστασης 

9. Τα πατάρια και τα χαρακτηριστικά αυτών να διαµορφωθούν 
συµφωνά µε τις επιταγές του Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 931 Β/31.12.84). 

10. Το ελάχιστο πλάτος κάθε εξοφληµένης βαθµίδας να είναι 6µ και το 
µέγιστο ύψος 12µ. Μετά την εξόφληση κάθε βαθµίδας να αρχίζει η 
αποκατάστασή της που θα ολοκληρώνεται µέσα σε ένα χρόνο. Κάθε 
βαθµίδα, στην τελική της µορφή, θα έχει το δικό της δρόµο προσπέλασης 
και τα δάπεδα των τελικών βαθµίδων να έχουν µικρή κλίση προς το 
εσωτερικό του χώρου επέµβασης (2-5%) ώστε να ενισχύεται η συγκράτηση 
του εκεί εναποτιθέµενου εδαφικού υλικού. 

11. Να γίνει οριοθέτηση στο φρύδι της άνω υφιστάµενης βαθµίδας  µε 
σταθερά σηµεία (τσιµεντένια κολωνάκια, πάσσαλοι, κλπ.), των θέσεων που 
προβλέπεται να φτάσει το φρύδι της τελικής εκσκαφής (περιµετρικά σε όλο 
τον χώρο της ανοιχτής εκσκαφής. 

12. Η βαθµίδα που θα πλησιάζει στα όρια του λατοµικού χώρου, θα 
εγκαταλείπει περιµετρική ζώνη πλάτους 8m (παρ.2, αρθ. 80, του ΚΜΛΕ). 
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13. Τα µέτωπα εξόρυξης να έχουν µέγιστο ύψος 15 m 

14. Να δηµιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιµετρικά του 
λατοµείου µε φυτευτικό σύνδεσµο 2µx2µ και σε βάθος 3 σειρών 

15. Να βρίσκεται πάντα περιµετρική περίφραξη του λατοµείου, για την 
προστασία των φυτών που θα φυτευτούν από τη βόσκηση 

16. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας 

17. Να γίνεται συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού ώστε να 
χρησιµοποιηθεί κατά την αποκατάσταση 

18. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην 
ελάχιστη δυνατή 

19. Οι τελικές βαθµίδες αποκατάστασης, όπου αυτό είναι εφικτό να 
έχουν µικρή εσωτερική κλίση ώστε να επιτυγχάνεται συγκράτηση του ύδατος 
της βροχής (µε σκοπό την υποβοήθηση ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος 
των φυτών που θα αναπτυχθούν πάνω στις επιφάνειες των βαθµίδων). 

20. Να τηρούνται και να συµπληρώνονται τα Ειδικά Θεωρηµένα (από 
την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων) Βιβλία, 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) 

21. 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. 

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

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

24. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας και στους χώρους 
από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

25. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική 
προειδοποίηση κατά την οπισθοκίνηση 

26. Οι χειριστές των φορτωτών, των διατρητικών, των εκρηκτικών 
καθώς και οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων να είναι όλοι αδειούχοι. 

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

28. 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. 

29. Να τηρούνται τα όσα προβλέπονται στον Κανονισµό Μεταλλευτικών 
και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε - ΦΕΚ 931 Β/31.12.84) σχετικά µε την 
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ασφάλεια των εργαζοµένων και περιοίκων, την λειτουργία του λατοµικού 
χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος. 

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

31. Να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών 
και των µηχανηµάτων. 

32. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, σηµείων 
µεταφόρτωσης και τροφοδοσίας, καλυµµένες µεταφορικές ταινίες, µείωση 
του ύψους πτώσης των αδρανών, µειωµένες ταχύτητες µεταφοράς υλικού, 
στεγανοποίηση των εγκαταστάσεων θραύσης, λειοτρίβησης του 
σπαστηροτριβείου, ελεγχόµενες εκρήξεις κτλ.). 

33. Να εγκατασταθούν συστήµατα ψεκασµού νερού στις εστίες 
δηµιουργίας σκόνης και να πραγµατοποιείται συχνή διαβροχή των µετώπων 
και των δρόµων και χώρων κίνησης των οχηµάτων από υδροφόρα, µε 
συχνότητα η οποία θα καθορίζεται από τις επικρατούσες συνθήκες για την 
αποφυγή διασποράς της σκόνης. 

34. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε µορφής καύσης υλικών. 

35. 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). 

36. 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. 

37. Απαγορεύεται η απόθεση στείρων (πχ µπαζώµατα) ή άλλων υλικών 
σε ρέµατα, χειµάρρους ή µισγάγγεια η δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

38. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο του λατοµείου ή ακόµα και κατά τη 
διακίνηση των υλικών από το λατοµείο έως το χώρο παράδοσης. Σε 
περίπτωση εναποθέσεως εξ ατυχήµατος να περισυλλέγεται άµεσα. 

39. Για την εναπόθεση σε σωρούς στείρων και άλλων υλικών 
αποβλήτων – απορριµµάτων κλπ εντός του λατοµικού χώρου να εκδοθεί 
άδεια προσωρινής αποθήκευσης σε κατάλληλο χώρο από αρµόδια 
υπηρεσία. 

40. 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).  

41. 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).  
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42. Απαγόρευση κάθε ανεξέλεγκτης, ακόµα και προσωρινής 
αποθήκευση στερεών αποβλήτων όπως κενά δοχεία από καύσιµα, 
λιπαντικά και υπολείµµατα παρόµοιων ουσιών είτε στο εσωτερικό είτε εκτός 
των ορίων της υπό εκµετάλλευση έκτασης. Τέτοιου είδους υλικά θα 
συγκεντρώνονται προσωρινά και υπό επίβλεψη στο εσωτερικό της θέσης 
ενδιαφέροντος από όπου και θα διατίθενται άµεσα και πάντα σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. 

43. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόθεση – απόρριψη οικιακού τύπου 
απορριµµάτων τόσο από την ίδια την εταιρεία και τους εργαζοµένους της 
όσο και από τρίτους.  

44. Τα στερεά απόβλητα, απορρίµµατα να διατίθενται στους 
εγκεκριµένους χώρους διάθεσης και να αποµακρύνονται τακτικά. 

45. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο λατοµικό χώρο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο (στις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις να αποκλειστεί κάθε πιθανή διαφυγή Α.Λ.Ε. προς το έδαφος 
– υπέδαφος), 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. 

46. 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 σε αποχετευτικό δίκτυο, έδαφος, υπέδαφος, υδάτινους 
αποδέκτες (συµπεριλαµβανοµένης της θάλασσας κλπ) 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. 

47. Σε όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο πραγµατοποιούνται 
εργασίες, εγκυµονεί ο κίνδυνος εκδήλωσης διαρροών καυσίµων ή ελαίων µε 
άµεση συνέπεια τη ρύπανση των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ, 
ιδιαιτέρως όταν αυτό αφορά 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. 

48. Τα υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από το 
προσωπικό της δραστηριότητας αλλά και από την πλύση των οχηµάτων 
(εάν πραγµατοποιείται) µετά τη συγκράτηση των ελαίων και της λάσπης από 
κατάλληλα σχεδιασµένο αµµοσυλλέκτη – βορβοροσυλλέκτη να 
µεταφέρονται σε στεγανό βόθρο, την έγκριση της καταλληλότητας του 
οποίου όπως και της άδειας διάθεσης τους οφείλει η εκµεταλλεύτρια εταιρεία 
να λάβει από την αρµόδια υπηρεσία (∆/νση Πολεοδοµίας του δήµου στον 
οποίο υπάγεται). 

49. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων, 
πετρελαιοειδών κλπ (πλαστικές, µεταλλικές, χαρτοκιβώτια κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικά διαµορφωµένους προστατευόµενους στεγανούς 
χώρους και να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι 
συµβεβληµένος µε το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών  
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΄΄ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.΄΄ (Υ.Α 105857, ΦΕΚ 391/Β/04-04-2003), ΄Έγκριση του 
συλλογικού συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών………….∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε΄΄. 

50. 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. 

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

52. Κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων, την εκτέλεση εργασιών 
συνεργείων κλπ σε σηµεία πλησίον των χώρων αποκατάσταση όπου 
εµφανίζεται ικανή φυτική µάζα θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς αλλά και για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές σε 
περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι 
απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

53. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα πρέπει να έχει 
διαµορφωθεί όπως έχει προβλεφθεί από την εγκεκριµένη µελέτη και η 
εταιρεία υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως 
απορριµµάτων, εργαλείων, µηχανηµάτων, σωρών, πλεοναζόντων υλικών 
(χρησίµων ή αχρήστων), προσωρινών εγκαταστάσεων µηχανηµάτων, κ.λ.π. 

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

55. Πριν την αποκατάσταση σε κάθε τελική βαθµίδα εκµετάλλευσης, 
αλλά και στην τελική πλατεία, να διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό 
καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον µισού µέτρου, αφού προηγηθεί 
διάστρωση στείρων ύψους τουλάχιστον µισού µέτρου. Όµοια οι τελικές 
αποθέσεις των στείρων (βαθµίδες, πρανή) πριν από την αποκατάσταση να 
διαστρώνονται µε αργιλικό υλικό καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον 
µισού µέτρου ενώ όπου διαµορφώνονται πρανή στείρων αυτά να µην 
ξεπερνούν τα 6µ 

56. Η εκµεταλλεύτρια εταιρεία αναλαµβάνει την ευθύνη της 
αποκατάστασης αποκλειστικά και µετά από σχετική έγκριση της ∆/νσης 
∆ασών και όλων των χώρων γύρω και εκτός της λατοµευθείσας περιοχής 
στους οποίους είχε ή έχει πραγµατοποιηθεί επέµβαση µε εκχερσώσεις, 
εξορύξεις κλπ  

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

 

B. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

58. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων µετά 
από συνεργασία µε την ∆ασική Υπηρεσία, όλων των επιφανειών που 
επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών πρασίνου και ανάπλαση τοπίου 
σύµφωνα µε εγκεκριµένη φυτοτεχνική µελέτη. 

59. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται µε 
ευθύνη της εταιρείας. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν 
χώρα είναι οι εξής: άρδευση, λίπανση, σκάλισµα, αραίωµα και 
επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, φυτοπροστασία.  
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60. Ο φυτευτικός σύνδεσµος στις τελικές ανώτερες βαθµίδες 
εκµετάλλευσης να είναι 2µx2µ µε βάθος τουλάχιστον τρεις σειρές φυτών, και 
να ληφθεί µέριµνα για την προστασία από την βόσκηση και µετά το πέρας 
της εκµετάλλευσης. Αντίστοιχα και για τα τελικά δάπεδα και τα πρανή των 
βαθµίδων όπου προβλέπεται ελεύθερη φύτευση και σε αποστάσεις περίπου 
3µx2.5µ για τα πρώτα.  

61. Η συντήρηση των φυτών να γίνεται µε ευθύνη της εταιρείας για τρία 
τουλάχιστον χρόνια µετά τη λήξη της παραγωγικής διαδικασίας. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος και 
όπου απαιτείται συντήρηση ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα ασταθών 
κατασω τάσεων του εδάφους (διάβρωση, κατολισθήσεις, κλπ.). Το ποσοστό 
επιτυχίας επί των φυτεύσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%. 

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

63. Να κατασκευασθούν σε κατάλληλα επιλεγµένους χώρους δεξαµενές 
ύδατος, ικανής χωρητικότητας, για τις ανάγκες του ποτίσµατος. Το πότισµα 
των φυτών να γίνεται µε σταγόνες µέσω αυτοµάτου συστήµατος. 
 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Α. Παφίλης, Ε. Ζαφειρίου, Ι. Κοκκινόπουλος, ∆. Κυπραίος, Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Γ. Φλούδα, Χ. Αγγελονίδη, Γ. ∆ηµαράς και Χ. 
Καπάταης. 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ν. Βούτσης και Γ. 
Βαρεµένος. 
 

 

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

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ        
 


