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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                        ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Αποκατάσταση του 

φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος πληγείσας περιοχής (πρώην λατομείο) με την εγκατάσταση (εντός 

αυτού) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) για την 

αξιοποίηση των αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ’’ στην περιοχή Κοτσύφι της 

Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου, Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (ΠΕΤ: 2205764620) 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Αποκατάσταση του φυσικού τοπίου 

και περιβάλλοντος πληγείσας περιοχής (πρώην λατομείο) με την εγκατάσταση (εντός αυτού) μονάδας 

επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) για την αξιοποίηση των 

αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ’’ στην περιοχή Κοτσύφι της Δ.Κ. 

Ασβεστοχωρίου, Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (ΠΕΤ: 2205764620)» και έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1363/02-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Ευαγ. Παπαδόπουλο, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί 

το θέμα. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 533963 (11123)/25-08-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της μονάδας καθώς και 

στον τρόπο αξιοποίησης των αδρανών υλικών που θα προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκατάστασης του 

φυσικού τοπίου της περιοχής που λειτουργούσε το λατομείο. Τέλος, παρουσίασε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά επί της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, και κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, 

τακτικό μέλος. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Παπαδόπουλος. Στην ερώτηση του κ. Ζέρβα σχετικά με το 
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χρονοδιάγραμμα περαίωσης του έργου, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι είναι στην ευχέρεια της 

αδειοδοτούσας αρχής να θέσει χρονοδιάγραμμα στην απόφασή της. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι 

καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν θετικά. Ο κ. Ζέρβας επανέλαβε την ανάγκη να συμπεριληφθεί στους όρους συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα περαίωσης, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.  

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 

θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος.  

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

          ------------------------       ------------------------ ------------------------ 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 533963 (11123)/25-08-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

1363/02-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 

359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα 

και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (λήψη 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19 / ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) σύμφωνα με το οποίο η συνεδρίαση έλαβε χώρα ‘’με 

τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), γνωμοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                              Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

  
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Αποκατάσταση του φυσικού 

τοπίου και περιβάλλοντος πληγείσας περιοχής (πρώην λατομείο) με την εγκατάσταση (εντός αυτού) μονάδας 

επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) για την αξιοποίηση των 

αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ’’ στην περιοχή Κοτσύφι της Δ.Κ. 

Ασβεστοχωρίου, Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (ΠΕΤ: 2205764620), σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

http://www.epresence.gov.gr/
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Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου του περιβάλλοντος 

την πληγείσας περιοχής (πρώην λατομείο) με την αξιοποίηση των υλικών (αδρανή υλικά) και των καταλοίπων 

(π.χ. χώμα) από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, με εξαίρεση το υπόλειμμα της επεξεργασίας που δεν είναι 

κατάλληλο για επιχώσεις (θα οδηγείται σε ΧΥΤ αδρανών υλικών). 

Ειδικότερα τα αδρανή υλικά ΑΕΚΚ που θα προκύπτουν από την επεξεργασία, καθώς και τα κατάλοιπα της 

επεξεργασίας των ΑΕΚΚ (π.χ. χώμα το οποίο είναι πολύτιμο και θα διαστρωθεί στην επιφάνεια των υλικών 

πλήρωσης) θα αξιοποιηθούν για την πλήρωση των πλατειών του λατομείου που έχουν διαμορφωθεί σε 

χαμηλότερα υψόμετρα από τα αντίστοιχα υψόμετρα της περιοχής περιμετρικά του λατομείου και για τη 

διαμόρφωση (με επιχώσεις) βαθμίδων με μικρότερα μέτωπα. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί (στο μέτρο του 

δυνατού) η αποκατάσταση της μορφολογίας του εδάφους, θα δημιουργηθούν μέτωπα που μπορούν να 

καλυφθούν ευκολότερα και θα δημιουργηθεί ένα σταθερό υπόστρωμα για την ανάπτυξη εδαφικού στρώματος 

και φυτικής γης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει φυτοτεχνική αποκατάσταση του λατομικού χώρου με 

φυτεύσεις και σπορά δασικών φυτικών ειδών. 

Η επιλογή των κατάλληλων φυτικών ειδών και των φυτευτικών συνδέσμων έγινε με γνώμονα τα είδη της 

φυσικής βλάστησης που υπάρχουν στην περιοχή και με βάση τον βαθμό συγκόμωσης. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου θα διαμορφωθούν (με επιχώσεις υλικών) τρεις πλατείες Π386, Π378 και 

Π370, καθώς και 14 βαθμίδες με διαδοχικά υψόμετρα Β482, Β474, Β466, Β458, Β450, Β442, Β434, Β426, 

Β418, Β410, Β402, Β394, Β386 και Β378. Οι βαθμίδες θα έχουν ύψος 8 m, δάπεδα πλάτους 10 m με μικρές 

αυξομειώσεις κατά θέσεις και κλίση 45° (1:1), ώστε να διασφαλιστεί η ευστάθεια τους και η βέλτιστη 

φυτοτεχνική αποκατάσταση τους. 

Για την υλοποίηση του έργου θα εγκατασταθεί φορητή μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ (αυτοκινούμενα οχήματα) 

ισχύος 316 kW, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και δύο φορτωτές και φορτηγά οχήματα μεταφορά υλικών. 

Σημειώνεται ότι υλικά που θα προκύπτουν από την επεξεργασία ΑΕΚΚ και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για 

την αποκατάσταση του πρώην λατομείου όπως ξύλο, μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, καθώς και ορισμένα από τα 

αξιοποιήσιμα υλικά θα χρησιμοποιούνται εμπορικά από το φορέα του έργου, ώστε να διασφαλιστεί η 

οικονομική βιωσιμότητα και συντήρηση του έργου. 

Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της μονάδας ΑΕΚΚ θα τοποθετηθεί φορητός οικίσκος (τύπου 

container), που θα λειτουργεί ως χώρος γραφείων, χώρος προσωπικού και ως αποθήκη μικροϋλικών και 

εργαλείων. Επίσης θα τοποθετηθεί δεξαμενή νερού, καθώς νερό θα χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της 

έκλυσης σκόνης (όταν κρίνεται σκόπιμο) και για τις αρδεύσεις κατά τη συντήρηση της νεοφυτείας. Εκτός από 

τη δεξαμενή νερού θα τοποθετηθεί και δεξαμενή πετρελαίου για την κάλυψη των αναγκών των μηχανημάτων 

για ορισμένες ημέρες. 

Πρόσθετα ο φορέας του έργου «Η ΚΥΨΕΛΗ» ΣΥΝ.Π.Ε. διαθέτει ένα κτίριο γραφείων και γεφυροπλάστιγγα  

νότια των ορίων του λατομείου (σε μία απόσταση περίπου 250 m) και επί του δρόμου πρόσβασης στον 

λατομικό χώρο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας 

ΑΕΚΚ. Αν κριθεί σκόπιμη η χρήση του κτιρίου θα απαιτηθούν ορισμένες εργασίες συντήρησης προκειμένου 

να καταστεί λειτουργικό. Επιπλέον πριν τη χρήση του θα ελεγχθεί η νομιμότητα του (οικοδομικές άδειες 

κ.λπ.). 

Για την πρόσβαση στον λατομικό χώρο θα αξιοποιηθεί ένας υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος είναι 

ασφαλτοστρωμένος σχεδόν μέχρι τις παρυφές του λατομείου, ενώ στην απόληξη του έχει αρκετές 

διακλαδώσεις που προσεγγίζουν το λατομικό χώρο από διαφορετικές πλευρές. Ο συγκεκριμένος δρόμος 

συνδέεται με τη Λεωφόρο Παπανικολάου στο οδικό τμήμα μεταξύ των οικισμών Πεύκα (Ρετζίκι) και 

Ασβεστοχώρι και είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. 

 

Φάση λειτουργίας  

 Απαιτήσεις σε νερό  

Οι ανάγκες σε νερό προβλέπεται να καλυφθούν με μεταφορά νερού με υδροφόρο φορτηγό αυτοκίνητο από 

διάφορες αντλήσεις και θα αποθηκεύεται σε δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας 40 m3, που θα τοποθετηθεί 

στον χώρο του λατομείου. 

 

Υγρά απόβλητα 

Για τα λύματα του προσωπικού θα υπάρχει χημική τουαλέτα στις βοηθητικές εγκαταστάσεις που θα 

αναπτυχθούν στον λατομικό χώρο. Τα λύματα θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για τη διαχείρισή 

τους. 

Επίσης στην κατηγορία των υγρών αποβλήτων εντάσσονται τα παλιά ορυκτέλαια (καμένα λάδια) που 

παράγονται κατά την αντικατάστασή τους με νέα, στις μηχανές εσωτερικής καύσης και χρησιμεύουν για τη 

λίπανση των κινητήρων των κινητών μηχανημάτων (μηχανήματα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, φορτωτές, φορτηγά 

αυτοκίνητα κ.λπ.). Η αλλαγή των λιπαντικών γίνεται για τα μηχανήματα έργου στον χώρο του λατομείου, ενώ 

για τα οχήματα σε αδειοδοτημένα συνεργεία και όχι στο λατομείο. Οι κωδικοί ΕΚΑ των ορυκτελαίων είναι 13 
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01 11 «συνθετικά υδραυλικά έλαια» και 13 02 06 «συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης». Η ποσότητα αυτών θα κυμαίνεται περίπου στα 2000 lt/έτος. 

Υγρά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του οδικού δικτύου πρόσβασης παράγονται από την απόπλυση του 

οδοστρώματος (νερά απορροών) κατά τις ημέρες που παρατηρούνται βροχοπτώσεις. 

Στερεά απόβλητα  

Απόβλητα από την επεξεργασία των υλικών δεν θα προκύπτουν, καθώς και τα κατάλοιπα της επεξεργασίας θα 

αξιοποιούνται για την πλήρωση των πλατειών και τη διαμόρφωση των βαθμίδων. 

Ειδικά στην περίπτωση που τα κατάλοιπα είναι εδαφικής φύσεως (χώμα) θα αξιοποιούνται για την  

επιφανειακή διάστρωση των πλατειών και βαθμίδων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτική γη για την 

υποδοχή των σπόρων και των φυταρίων κατά τη φυτοτεχνική αποκατάσταση. Σημειώνεται ότι υλικά που θα 

προκύπτουν από την επεξεργασία ΑΕΚΚ και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποκατάσταση του πρώην 

λατομείου όπως ξύλο, μέταλλα, γυαλί και πλαστικό θα αξιοποιούνται εμπορικά από το φορέα του έργου. 

1. Ελαστικά των μηχανημάτων που αντικαθίστανται κατατάσσονται στην κατηγορία ΕΚΑ 16 01 03 «ελαστικά 

στο τέλος του κύκλου ζωής τους». 

2. Μεταλλικά ανταλλακτικά που κατατάσσονται στην κατηγορία ΕΚΑ 16 01 17 «σιδηρούχα μέταλλα» και 

ΕΚΑ 16 01 18 «μη σιδηρούχα μέταλλα». 

3. Πλαστικά ανταλλακτικά που κατατάσσονται στην κατηγορία ΕΚΑ 16 01 19 «πλαστικά». 

4. Γυαλί από πιθανή θραύση γυάλινων επιφανειών στα μηχανήματα και οχήματα που κατατάσσονται στην 

κατηγορία ΕΚΑ 16 01 20 «γυαλί». 

5. «Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα» που  κατατάσσονται στην κατηγορία ΕΚΑ 20 03 01  

 

 Εκπομπές ρύπων  

Από την αποκατάσταση του λατομικού χώρου δεν θα παράγονται και συνεπώς ούτε θα εκλύονται στην 

ατμόσφαιρα αέρια, ατμοί, σωματίδια, καπνός, ρύποι, αέρια του θερμοκηπίου ή διάφορα άλλα αερολύματα. 

Οι μόνες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα αφορούν τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ και των 

μηχανημάτων και οχημάτων διάστρωσης και διαμόρφωσης των υλικών και αφορούν την έκλυση: 

1.Σκόνης 

2.Καυσαερίων 

 

Θόρυβος   

Πηγές θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου είναι οι εργασίες επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η φόρτωση, μεταφορά 

και απόθεση των υλικών σε διάφορα σημεία του λατομικού χώρου, η διάστρωση υλικών για την πλήρωση των 

πλατειών και τη διαμόρφωση των βαθμίδων και η μεταφορά υλικών ΑΕΚΚ προς το λατομείο. 

 

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  

Έχει εκδοθεί η με αριθμό 223581/4599/24‐05‐2022 βεβαίωση χωροθέτησης που επιτρέπει τη χωροθέτηση της 

δραστηριότητας στην προτεινόμενη θέση. 

Η θέση του πρώην λατομείου βρίσκεται εκτός των ορίων Εθνικού πάρκου, προστατευόμενων περιοχών του 

δικτύου Natura 2000 και Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ),  

Σύμφωνα με τη δασική ανάρτηση τμήμα του πρώην λατομείου εμβαδού 150087.58 m2 εμπίπτει σε δασικές 

εκτάσεις με χαρακτηρισμό ΔΔ (Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα 

στοιχεία – Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες) και επιπλέων πληροφορία 

ΑΝ (Αναδασωτέες ή δασωτέες εκτάσεις), ενώ το υπόλοιπο τμήμα του λατομικού χώρου εμβαδού 214002.82 

m2 δεν εμπίπτει σε δασικές εκτάσεις. 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι. 

 

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου  

 

Τα σημαντικότερα οφέλη υλοποίησης του έργου είναι: 

1. Η αποκατάσταση μίας έντονα διαταραγμένης περιοχής και η επαναφορά (στο μέτρο του δυνατού) του 

φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος. 

2. Η διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και η αξιοποίηση των 

προϊόντων επεξεργασίας ΑΕΚΚ και των καταλοίπων τους (με εξαίρεση το μη κατάλληλο για επιχώσεις 

υπόλειμμα της επεξεργασίας) για την πλήρωση πλατειών και διαμόρφωση βαθμίδων. 

3. Η δημιουργία έστω και μικρού αριθμού θέσεων εργασίας (για το διάστημα λειτουργίας της μονάδας) που θα 

καλυφθούν από τις τοπικές κοινωνίες. 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία μέσα στην 
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οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που της 

απεστάλη. 

Συνεπώς, συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην ΜΠΕ και γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση και  

λειτουργία του έργου του θέματος με τις εξής  προϋποθέσεις: 

 

1. Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω των 

πραγματοποιούμενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να 

προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πεζοί και οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων (όπως 

τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ορατής και κατά τις βραδινές ώρες, τοποθέτηση προσωπικού ως 

παραστάτη με χρήση ερυθρών σημαιών κατά τη διάρκεια των εργασιών, κλπ.). 

2. Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του έργου μέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να μην είναι 

δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων ατόμων και να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των 

εργασιών εντός του περιφραγμένου χώρου. 

3. Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής περιμετρικά της έκτασης ανάπτυξης του έργου 

ή της δραστηριότητας και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων 

υλικών. 

4. Τα τυχόν αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας να 

εξασφαλίζονται από νόμιμες λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών. 

5. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων χωρίς άδεια για πάσης φύσεως εργασίες, 

αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και 

απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά και υγρά). 

6. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν 

υλικά να καλύπτονται με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.   

7. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών, είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους. 

8. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.  

9. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση 

πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

μετάδοσης της σε παρακείμενες εκτάσεις / κτίρια. 

10. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του 

εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, 

οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες 

αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων 

επιχειρήσεων. 

11. Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. 

12. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που 

έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις, που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/ και 

περιορισμούς, ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία του. 

13. Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα 

ακόλουθα: 

• Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του 

εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. 

• Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με 

κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 

• Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση χαλαρών δομικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 

14. Στην κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οχήματα που 

διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών αέριων ρύπων 

15. Τα τυχόν απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας να 

συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες, εφαρμόζοντας 

διαλογή των ειδών και υλικών στην πηγή. 

16. Τα τυχόν προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου ή της 

δραστηριότητας, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, 

όπως π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του γηπέδου, στήριξη πρανών κλπ, 

λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του 

εδάφους της περιοχής. 

17. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της κ.υ.α. 36259/2010 (Β΄ 1312) όπως εκάστοτε ισχύει. 

18. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύει. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
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2939/2001 (Α΄ 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το 

ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

19. Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των αστικού τύπου 

στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του 

οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο 

συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ. 

20. Η τυχόν διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να 

παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση 

που πραγματοποιείται συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της 

προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας των 

αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται κατάλληλα συσκευασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του 

εργοταξίου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κ.υ.α. 24944/2006 (Β΄ 

791) όπως εκάστοτε ισχύει. 

21. Να τηρούνται στα όρια της έκτασης επέμβασης του έργου ή δραστηριότητας, οι ειδικές οριακές στάθμες 

θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ Α’ 293), όπως ισχύει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί 

θορύβου.  

22. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών.  

23. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της 

επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά µε 

την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα 

της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.  

24. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9-9-86), όπως εκάστοτε 

ισχύει (Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση 

προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 

7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985).  

25. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της 

επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς, 

(π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης  κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών 

διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.  

26. Σε περίπτωση, που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης, διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της 

επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου µε τονικότητα, κτυπογενείς 

θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου, που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν 

να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες  εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να 

διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.  

27. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση), καθώς 

και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια 

πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται.  

28. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των 

όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα 

πλημμυρών.  

29. Απαγορεύεται η διάθεση των τυχόν πλεοναζόντων υλικών σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου, σε 

θάλασσα ή στην παράκτια ζώνη και στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων των 

παρακείμενων περιοχών.  

30. Κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριότητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου εργασία 

συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να 

πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων.  

31. Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) - Μέτρα για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».  

32.Τα φυτικά είδη που θα φυτευτούν ή θα σπαρθούν πρέπει να συντηρούνται (ποτίσματα, σκαλίσματα, 

βοτανίσματα κ.λπ.), και να αντικαθίστανται όσα από αυτά (για οποιοδήποτε λόγο) καταστρέφονται, μέχρι να 

έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. 

33. Σχετικά με το σχεδιασμό των φυτοτεχνικών εργασιών θα επιλεγούν είδη τα οποία είναι ολιγαρκή στην 

κατανάλωση του νερού, ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση νερού για αρδευτικές ανάγκες. 

34.Οι βαθμίδες που θα δημιουργηθούν με επιχώσεις υλικών θα έχουν ύψος 8 m, πλάτος δαπέδου 10 m και η 
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κλίση του μετώπου θα είναι 1:1, ώστε να διασφαλιστεί η ευστάθεια τους και η εύκολη κάλυψή τους κατά τις 

φυτοτεχνικές επεμβάσεις. 

35. Οι βαθμίδες που θα διαμορφωθούν θα έχουν μικρή εσωτερική κλίση (προς το εσωτερικό του χώρου 

επέμβασης) της τάξης του 2-3%, έτσι ώστε να συγκρατούνται τα νερά, να μην συμπαρασύρονται τα γαιώδη 

υλικά που θα διαστρωθούν και να αποφεύγονται καθιζήσεις και διαβρώσεις. 

36. Για την υπαγωγή χωματουργικών εργασιών στο παρόν είδος, απαιτείται έγγραφο της οικίας Δ/νσης 

Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο οποίο βεβαιώνεται η αναγκαιότητα και 

καταλληλότητά τους προς εξυγίανση ή βελτίωση του εδάφους. 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

4. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Κούης Κωνσταντίνος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος  

11. Γκανούλης Φίλιππος 

12. Χρυσομάλλης Νικόλαος 
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