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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της Τροποποίησης - Ανανέωσης 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: 
“Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης 
73.282,36 τ.μ., καθώς και συνοδών 
εγκαταστάσεων Διαχείρισης Εξορυκτικών 
Αποβλήτων και Θραύσης αδρανών υλικών, στη 
θέση ¨Ξυλάλογο¨, της περιοχής Ξηρολίβαδο, Τ.Κ. 
Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. 
Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με 
φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ¨ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ Ο.Ε.¨” (ΠΕΤ 1903068722)» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/01-11-2021 
Αριθμ. Απόφασης:  90 / 2021 
      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. 
πρ. οικ. 685706(815)/27-10-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 27-10-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α). 
Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν δώδεκα (12) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος            2. Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            

3. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

4. Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

5. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

6. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

7. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    8.    Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

  9.   Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

10.   Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

11.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

12.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

  13 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

              Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται 
«με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης 
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Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των 
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και 
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί 
να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 
και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με 
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης 
των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τροποποίησης - Ανανέωσης 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, 
έκτασης 73.282,36 τ.μ., καθώς και συνοδών εγκαταστάσεων Διαχείρισης 
Εξορυκτικών Αποβλήτων και Θραύσης αδρανών υλικών, στη θέση ¨Ξυλάλογο¨, 
της περιοχής Ξηρολίβαδο, Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. 
Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με φορέα εκμετάλλευσης την 
εταιρεία ¨ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ Ο.Ε.¨” (ΠΕΤ 1903068722)»  και έδωσε το 
λόγο στην κα. Βασσάλου Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Π.E. Ημαθίας, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. 
πρωτ. 490314(2434)/15-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Π.E. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής: 

“Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α'/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/30-12-2016), 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, “Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

3. Την υπ’ αριθμ. ΓΠΚΜ/οικ._2482/03-10-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. '708) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 
Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας” 

4. Την με αριθμ. οικ. 570607(7712)/2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
3475Β/16-09-2019) “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”” 

5. Την με αριθμ. οικ. 602161(8148)/2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
3745Β/10-10-2019) “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»”, ως ισχύει 

6. Την με αριθμ. 787584(6143)/31-12-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας (ΦΕΚ 
4931Β/31-12-2019) “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

7. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-2002) “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις 
Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις” και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) “Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” 

8. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής”, όπως ισχύει 
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9. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” 

10. Την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 
209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει”, όπως ισχύει 

11. Την ΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964Β/19-04-2013) “Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 
3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, 
των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες 
αυτές θέματος”, όπως ισχύει 

12. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/05-01-2014) “Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων 
και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ 
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας” 

13. Την ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) “Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας”, όπως ισχύει 

14. Το, με α.π. 476367(594)/29-07-2021, έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, με συνημμένο φάκελο ΜΠΕ [αρ. πρωτ.: 490314(2434)/04-08-2021] 

15. Το, με α.π. 149241/21-07-2021, έγγραφο του Τμ. Περ/κού & Χωρ. Σχεδιασμού, της Δ/νσης Περ/ντος 
& Χωρ. Σχεδιασμού Κ.Μ., Α.Δ. Μ.-Θ. [αρ. πρωτ.: 496567(2453)/06-08-2021] 

 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Θέση/έκταση: Ο λατομικός χώρος βρίσκεται στη θέση ¨Ξυλάλογο¨, της περιοχής Ξηρολίβαδο, 

Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, με συντεταγμένες κορυφών (σύστημα ΕΓΣΑ’ 
87): 

 

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ 

Α 340231.927 4480345.309 

Β 340428.423 4480510.142 

Γ 340490.717 4480401.386 

Δ 340663.776 4480150.090 

Ε 340620.800 4480185.337 

Ζ 340383.886 4480161.882 

 

Η έκταση, εμβαδού 73.282,36 τ.μ., υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Βέροιας και δασικά στο 
Δασαρχείο Βέροιας και στη Δ/νση Δασών Ημαθίας. Η κοντινή ζώνη του λατομείου καλύπτεται από 
ορεινούς όγκους, όπου αναπτύσσονται κυρίως λατομικές (16 λατομεία μαρμάρων σε ζώνη 1 km από τα 
όρια του χώρου μελέτης), αλλά και αγροτικές δραστηριότητες. Σε ακτίνα 2-5 km υπάρχουν οι οικισμοί του 
Ξηρολίβαδου, του Βρωμοπήγαδου και των Γεωργιανών. 

 

Χρήσεις γης/Προστατευόμενες περιοχές/Λοιπά στοιχεία: Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, θεσμικά δεν 
υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις γης στην περιοχή της δραστηριότητας. Η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει 
σε προστατευόμενες περιοχές υπό ειδικό καθεστώς προστασίας (Natura, Καταφύγια Άγριας Ζωής) και 
σε αυτήν δεν υφίστανται επιφανειακά υδρογραφικά δίκτυα, όπως πηγές, λίμνες κλπ., παρά μόνο ρέματα 
περιοδικής ροής, με το κοντινότερο να εντοπίζεται περίπου 400 m δυτικά του λατομικού χώρου. Επίσης, 
στην περιοχή δεν υπάρχουν πηγές, γνωστοί υδροφόροι ορίζοντες, ποταμοί και άλλα σημαντικά 
υδρολογικά στοιχεία. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία κλπ.) δεν 
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εντοπίζονται σε ακτίνα 1 km από το έργο. 
Περιγραφή έργου/Παραγωγική διαδικασία: Η υπό μελέτη κύρια δραστηριότητα αφορά σε 

εξόρυξη μαρμάρων, σε έκταση στην οποία διενεργούνται εργασίες από το 2014. Δευτερεύουσες 
δραστηριότητες είναι η επεξεργασία μέρους των στείρων υλικών για παραγωγή αδρανών υλικών σε 
κινητή μονάδα θραύσης - ταξινόμησης και οι Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων. Για 
την εξόρυξη των μαρμάρων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μηχανικά μέσα, χωρίς τη χρήση 
εκρηκτικών υλών. 

Η προσπέλαση του λατομικού χώρου, ο οποίος απέχει από τη Βέροια οδικώς περίπου 15 km, 
γίνεται από το εθνικό οδικό δίκτυο Βέροιας - Κοζάνης, με καλά χαλικοστρωμένο δασικό δρόμο, ο οποίος 
ξεκινάει σε απόσταση 2,5 km περίπου μετά τον οικισμό Γεωργιανών προς Κοζάνη και οδηγεί στην 
περιοχή με τοπωνύμιο ¨Ξυλάλογο¨. 

Ο λατομικός χώρος έχει έκταση 73.282,36 τ.μ., για δε τις ανάγκες της εξορυκτικής 
δραστηριότητας θα χρειαστούν περί τα 31.291,96 τ.μ., συμπεριλαμβανομένου του δρόμου εσωτερικής 
προσπέλασης. Το συνολικό εμβαδόν που θα καταλαμβάνουν οι αποθέσεις των στείρων υλικών - 
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, υπολογίζεται ότι θα είναι 30.990,4 τ.μ. περίπου. Η 
εξορυκτική παραγωγή στο λατομείο προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια σε 8.333 m3/έτος in situ 
πετρώματος, με αποληψιμότητα 30% περίπου σε ογκομάρμαρα και ξοφάρια, ήτοι 2.500 m3/έτος. 

Στην εκμετάλλευση θα εφαρμοστεί η μέθοδος των ορθών διαδοχικών βαθμίδων ανοικτής 
εκσκαφής, με σειρά ανάπτυξης - προχώρησης από πάνω προς τα κάτω, με μέτωπα ύψους 6 m έκαστο. 
Για μέγιστη διάρκεια μίσθωσης λατομείου 70 ετών, προβλέπονται να αναπτυχθούν και να 
εκμεταλλευθούν επτά (7) συνολικά βαθμίδες εξόρυξης - παραγωγής μαρμάρων. Ο συνολικός όγκος 
πετρώματος που πρόκειται να εξορυχτεί είναι 465.640 κ.μ., εκ των οποίων προκύπτουν συνολικά 
αποθέματα 139.692 κ.μ. σε ογκομάρμαρα και ξοφάρια, που θα παραδίδονται σε συνεργαζόμενες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας μαρμάρων, τα δε υπόλοιπα εξορυσσόμενα υλικά, όγκου 325.948 κ.μ., 
αποτελούν τα στείρα υλικά του λατομείου. Δεδομένου ότι μετά την εξόρυξή τους τα στείρα υλικά αυξάνουν 
τον όγκο τον οποίο καταλαμβάνουν, τα επιπλησμένα - χαλαρωμένα στείρα υλικά υπολογίζεται ότι θα 
έχουν όγκο 456.327,2 κ.μ. 

Στο λατομικό χώρο θα υπάρχει κινητή μονάδα θραύσης - επεξεργασίας μέρους των στείρων 
υλικών για παραγωγή αδρανών υλικών, με σκοπό τη μείωση των στείρων υλικών που θα αποτεθούν στο 
λατομικό χώρο. Τα στείρα υλικά που θα επεξεργασθούν και θα πωληθούν ως αδρανή υλικά, θα 
αποτελούν παραπροϊόντα του λατομείου και δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των εξορυκτικών 
αποβλήτων. Τα στείρα υλικά που δεν θα επεξεργασθούν και θα αποτεθούν μόνιμα εντός του λατομικού 
χώρου θα αποτελούν στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα. Προβλέπεται το 50% περίπου των παραγομένων 
στείρων υλικών να επεξεργάζονται για την παραγωγή αδρανών υλικών και το υπόλοιπο 50% περίπου να 
αποτίθενται σε υπαίθριους σωρούς. Επομένως τα στείρα υλικά που θα αποτεθούν εντός του λατομικού 
χώρου, σε συνολικά πέντε (5) αναβαθμούς, 6 έως 8 m ύψος ο καθένας, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα 
υψόμετρα είναι 228.163,6 κ.μ. επιπλησμένα - χαλαρωμένα στείρα υλικά περίπου. Ο χώρος απόθεσης 
έχει συνολική χωρητικότητα 231.748 κ.μ. > 228.163,6 κ.μ., ικανή για την απόθεση όλων των στείρων 
υλικών του λατομείου. 

Το σύνολο της έκτασης όπου θα έχει γίνει επέμβαση μέχρι το τέλος της εκμετάλλευσης, θα 
αποκατασταθεί αρχικά με διάστρωση κατάλληλων στείρων υλικών της εξόρυξης και γόνιμου εδαφικού 
υλικού και τέλος με δενδροφυτεύσεις δασικών ειδών. Τελικό δε αποτέλεσμα των εργασιών 
αποκατάστασης, θα είναι η επαναφορά της έκτασης στην πρότερη χρήση της. Μέχρι σήμερα δεν έχει 
γίνει καμία εργασία αποκατάστασης, δεδομένου ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει τις 
εργασίες σε κάποια από τις βαθμίδες εκμετάλλευσης, ώστε να υπάρχει τελική βαθμίδα που να χρήζει 
αποκατάστασης, ούτε έχει δημιουργηθεί τελική μορφή σε σωρό στείρων υλικών που να χρήζει, επίσης, 
αποκατάστασης. 

Χρήση νερού/ενέργειας: Οι ανάγκες του λατομείου σε νερό αφορούν κυρίως την ψύξη του 
αδαμαντοφόρου σύρματος, την κατάβρεξη των δρόμων κίνησης, τις ανάγκες των υδρόψυκτων 
μηχανημάτων και την άρδευση των φυτεύσεων που θα πραγματοποιηθούν. Η κατανάλωση του νερού για 
τις παραπάνω ανάγκες υπολογίζεται σε 10 m3/ημέρα. Το απαιτούμενο νερό παρέχεται από μια δεξαμενή 
χωρητικότητας 20.000 lt,, εγκατεστημένη στο χώρο του λατομείου, που θα ανεφοδιάζεται με βυτιοφόρο 
όχημα από τους πλησιέστερους οικισμούς. 

Οι ετήσιες ανάγκες σε πετρέλαιο κίνησης για τη λειτουργία των κινητών μηχανημάτων του 
λατομείου έχει εκτιμηθεί στα 50.880 lt περίπου. 

Εκπομπές & διαχείριση αποβλήτων:  
α) Υγρά απόβλητα: Από την παραγωγική διαδικασία του λατομείου δεν θα παράγονται υγρά 

απόβλητα. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το χρησιμοποιούμενο νερό για τη ψύξη του αδαμαντοφόρου σύρματος, 
εν μέρει θα ανακυκλώνεται. Επιπλέον, η αντικατάσταση των ορυκτελαίων των κινητών μηχανημάτων θα 
γίνεται εκτός λατομικού χώρου, σε αδειοδοτημένο συνεργείο. Για τα λύματα του προσωπικού θα υπάρχει 
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χημική τουαλέτα. 
β) Στερεά απόβλητα: Ως στερεά απόβλητα αναφέρονται οι ποσότητες στείρου υλικού που 

συνεξορύσσονται κατά την παραγωγική διαδικασία και οι οποίες θα αποτίθενται σε αναβαθμούς, 
ξεκινώντας από τα χαμηλότερα υψόμετρα του λατομικού χώρου. Μέρος αυτών θα χρησιμοποιηθούν για 
την αποκατάσταση της έκτασης με διάστρωση εδαφικού υλικού επί των τελικών βαθμίδων και 
δενδροφύτευση αυτών. Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από τη χρήση - αντικατάσταση 
αναλώσιμων υλικών (π.χ. ελαστικά τροχοφόρων μηχανημάτων) και τις συσκευασίες των αναλώσιμων 
(π.χ. χάρτινα - πλαστικά υλικά), θα συλλέγονται και θα διατίθενται για ανακύκλωση. Τα απορρίμματα 
αστικού τύπου θα παραδίδονται στα συνεργεία αποκομιδής του Δήμου Βέροιας. 

γ) Αέρια απόβλητα: Οι εκπομπές ρύπων (σωματίδια, σκόνη κ.α.) στον αέρα θα προέρχονται 
από τη λειτουργία των μηχανών εσωτερικής καύσης των μηχανημάτων και τις εξορυκτικές εργασίες. Για 
την αντιμετώπισή τους θα λαμβάνει χώρα τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων και θα 
γίνεται διαβροχή των δρόμων και των μετώπων εξόρυξης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Οι 
εργασίες και η λειτουργία των μηχανημάτων στο λατομικό χώρο, όπως είναι φυσικό, αποτελούν πηγή 
θορύβου, ωστόσο η απουσία οικισμών σε κοντινή απόσταση κάνουν την επίδραση του θορύβου σχεδόν 
αμελητέα. 

Κατάταξη/Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Το έργο/δραστηριότητα σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 
(ΦΕΚ 21 Β/13-1-12), ως ισχύει κατατάσσεται ως εξής: 

 Ομάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 

α/α Είδος έργου Υπ.Α1 Υπ. Α2 Κατ. Β 

3 

Εξόρυξη 
βιομηχανικών 
ορυκτών, 
μαρμάρων και 
σχιστολιθικών 
πλακών 

Επιφανειακή 
εκμετάλλευση: 
- Ε≥250 στρ. 
- Ε≥150 στρ. και εντός 
περιοχών Natura 

Επιφανειακή 
εκμετάλλευση: 
- 150<Ε<250 στρ. και 
εκτός περιοχών Natura 
- Ε<150 στρ. 
 

Υπόγεια εκμετάλλευση: 
Το σύνολο 

 

Παρατηρήσεις: Ε: έκταση χώρου επέμβασης 

11 

Εγκαταστάσεις 
διαχείρισης 
εξορυκτικών 
αποβλήτων 

α) Το σύνολο εφόσον ο 
φορέας διαχείρισης της 
εγκατάστασης είναι 
‘απλός’ φορέας 
διαχείρισης(**) 
β) Το σύνολο εφόσον ο 
φορέας διαχείρισης της 
εγκατάστασης είναι 
‘μικτός’ φορέας 
διαχείρισης (**) και η 
εγκατάσταση ταξινομείται 
στην κατηγορία ‘Α(**) 

Εγκαταστάσεις που δεν 
ταξινομούνται στην 
κατηγορία Α(**) και 
εφόσον ο φορέας 
διαχείρισης της 
εγκατάστασης είναι 
‘μικτός’ φορέας 

 

Παρατηρήσεις: (**) κατά την ΚΥΑ 39624/2209/103/2009 (2076) 

 

 Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις 

α/α Είδος έργου Κατ. Β 

133 
Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και 
οικοδομικούς σκοπούς. Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή/και πλύση αδρανών 
υλικών 

Το σύνολο 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο, στο σύνολό του, κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 
της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-12), ως ισχύει. 

Για το έργο έχουν έως σήμερα εκδοθεί: 
α) Η, με α.π. 4495/05-08-2003, Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Εκμετάλλευση Δημόσιου/Ιδιωτικού λατομικού χώρου 
μαρμάρων, έκτασης 73.294,50 τ.μ., στη θέση ¨Ξυλάλογο¨ Ξερολίβαδου του Δ.Δ. Κουμαριάς του Δήμου 
Βεροίας Ν. Ημαθίας. Φορέας εκμετάλλευσης: ¨Αθανάσιος Γιαννουσόπουλος¨”. 

β) Η, με α.π. 8611/31-07-2008, Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 
παράταση ισχύος της, με α.π. 4495/05-08-2003 Απόφασης. 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Για την εισήγηση της Υπηρεσίας ελήφθησαν υπόψη: 

- Τα περιεχόμενα της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα οποία είναι 
σύμφωνα με την ΥΑ οικ.170225/14 (ΦΕΚ 135Β'/27-01-2014), όπως ισχύει. 

- Το γεγονός ότι μέσα στην προθεσμία που είχε οριστεί βάσει της υπ’ αριθμ. 476367(594)/29-07-
2021 ανακοίνωσης - πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ, δεν κατατέθηκαν 
απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού και γνωμοδοτήσεις των φορέων εκπροσώπησης των 
πολιτών (Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, Επιτροπή/ές 
Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Βέροιας. 

- Τα ως άνω αναφερθέντα σημεία που αφορούν στο εξεταζόμενο έργο, από τα οποία δεν 
προκύπτουν λόγοι που να εμποδίζουν την υλοποίηση του έργου στην περιοχή του θέματος 
(σχετ. 15 έγγραφο). 
 

Κατόπιν τούτων, δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και εισηγούμαστε θετικά για την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας του θέματος, εφόσον 
τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν, χωρίς 
την απαίτηση πρόσθετων όρων & προϋποθέσεων από αυτούς που θέτει η κείμενη Νομοθεσία, με την 
επισήμανση των παρακάτω: 

1. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από άλλους φορείς και 
Υπηρεσίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. Οι ειδικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις θα εξετασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
κατά το στάδιο των λοιπών εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων και αδειών. 

2. Τυχόν διορθώσεις/αλλαγές που ενδεχομένως γίνουν έπειτα από υπόδειξη άλλων υπηρεσιών, να 
αποσταλούν, πέραν την αδειοδοτούσας αρχής και στην υπηρεσία μας για ενημέρωση του 
φακέλου του έργου. 

3. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής και γενικότερα φυτικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη 
δυνατή και η διάθεση των δασικών υπολειμμάτων από την αποψίλωση του χώρου, να γίνει 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 

4. Η διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λατομείου (μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, οικιακού τύπου απορριμμάτων, αποβλήτων που εμπίπτουν 
στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, επικίνδυνων 
αποβλήτων) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως 
εκάστοτε ισχύει (π.χ. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄1909), Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), Ν. 2939/2001 (Α΄ 
179), ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β΄ 383), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (Β΄ 791), ΚΥΑ 8668/2007 (Β΄ 287)). 

5. Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 
της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (Β΄ 2076). 

6. Απαγορεύεται ο ενταφιασμός μαζί με τα παραγόμενα στείρα, άλλων αποβλήτων προερχόμενων από 
τη λειτουργία του λατομείου, ανεξαρτήτως κατηγοριοποίησής τους. 

7. Ο φορέας του έργου να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά κλπ.), βάσει των οποίων 
θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τους 
περιβαλλοντικούς όρους, τα οποία και θα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. 

8. Η συλλογή και ανακύκλωση του χρησιμοποιούμενου νερού κατά την παραγωγική - εξορυκτική 
διαδικασία να γίνεται με ενδεδειγμένο τρόπο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός 
Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών και οι λοιπές σχετικές διατάξεις. 

9. Να εφαρμόζονται οι βέλτιστες τεχνικές για την καταστολή και την αποφυγή διαρροών εκπομπών 
σκόνης στο περιβάλλον, από τις πάσης φύσεως εργασίες της εκμετάλλευσης. 

10. Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι/συντηρήσεις του Η/Μ εξοπλισμού, για να εξασφαλίζεται η καλή 
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λειτουργική του κατάσταση και να τηρείται αρχείο ελέγχων/συντήρησής του. 
11. Να οριοθετηθεί ο λατομικός χώρος με σταθερά και ευκρινή ορόσημα, σύμφωνα με τις 

συντεταγμένες που δηλώνονται στη ΜΠΕ. 
12. Για οποιαδήποτε πιθανή επέμβαση (π.χ. εργασίες συντήρησης) στην υφιστάμενη οδό πρόσβασης 

στην περιοχή μελέτης, να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

13. Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου επέμβασης να γίνονται σύμφωνα με την υποβληθείσα 
ΜΠΕ. Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, να γίνει πλήρης 
αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί, με μέριμνα της εκμεταλλεύτριας εταιρείας. 

14. Για την πρόληψη οιουδήποτε ατυχήματος και την προστασία των φυτεύσεων από τη βόσκηση, να 
γίνει περίφραξη του λατομικού χώρου. 

15. Να τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που παρατίθενται στη ΜΠΕ και στο Σχέδιο Διαχείρισης 
Εξορυκτικών Αποβλήτων που τη συνοδεύει, εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα 
σχετική νομοθεσία.” 

 
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος ο κ. Τόσκας Λάζαρος λέγοντας 

ότι υπάρχουν επιφυλάξεις για το ότι θεσμικά δεν υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις 
γης στην περιοχή της δραστηριότητας, αλλά αναπτύσσονται 16 λατομεία μαρμάρων 
σε ζώνη 1 km από τα όρια του χώρου μελέτης. Σε ακτίνα 2-5 km υπάρχουν οι 
οικισμοί του Ξηρολίβαδου, του Βρωμοπήγαδου και των Γεωργιανών, όπως και 
ρέματα περιοδικής ροής, με το κοντινότερο να εντοπίζεται περίπου 400 m δυτικά του 
λατομικού χώρου. Τέλος έθεσε τα ερωτήματα για το αν υπάρχει εκφρασμένη γνώμη 
της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για την οποιαδήποτε φθορά δασικής και γενικότερα 
φυτικής βλάστησης και αν έχει γίνει αποκατάσταση παλαιότερων λατομείων.  
 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού 
Συμβουλίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών 
της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και 
αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής 
Οικονομίας”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της 
Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
Τροποποίησης - Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Εκμετάλλευση 
λατομείου μαρμάρου, έκτασης 73.282,36 τ.μ., καθώς και συνοδών εγκαταστάσεων 
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Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και Θραύσης αδρανών υλικών, στη θέση 
¨Ξυλάλογο¨, της περιοχής Ξηρολίβαδο, Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, 
Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με φορέα εκμετάλλευσης την 
εταιρεία ¨ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ Ο.Ε.¨” (ΠΕΤ 1903068722), σύμφωνα με τους 
όρους-προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-
Δ9 (αρ. πρωτ. 490314(2434)/15-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας). 
 
Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 
 
Λευκό ψήφισαν ο περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Τόσκας Λάζαρος και  Θωμά 
Δήμητρα.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 
 
Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
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