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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 873/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/56401/21.10.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και  95  του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
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Γραμματέας Δ.Σ. 
18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 80ο: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο «Επέκταση 
υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών συνολικής επιφάνειας 146.119,21 τ.μ. 
εντός των Κ.Μ. 1000, 1560, 1562, 1563, 3731 και 3732 γαιών Έμπωνα, στη θέση 
«Καμίνια Μάρμαρα», της Δ.Κ. Έμπωνα, Δ.Ε Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. 
Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό  της  “ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ ΑΕ”», αρ. 
πρωτ. 18/55525/2019. 

 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

κ.Π.Σταμάτης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος, την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 18/55525/2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής: 
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Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην Υπηρεσία μας 
το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.)18/36728/10-07-2019 (173/27-06-2019) έγγραφο της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο ζητείται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του θέματος, προκειμένου να ακολουθηθεί η 
προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου της Μ.Π.Ε. από 
την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., δεν 
έχουν την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
(Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. Οικ. 1649/45, ΦΕΚ 
45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήματος της Περιφέρειας για γνωμοδότηση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Ως εκ τούτου η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου/δραστηριότητας              

-σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς και η γενική μας άποψη για τα 
περιβαλλοντικά και μόνο θέματα τα σχετικά με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) 
 
Η “ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ.” Α.Ε. εκμεταλλεύεται (εξορύσσει ασβεστολιθικό 

πέτρωμα) στο λατομείο αδρανών υλικών, το οποίο -συμπεριλαμβανομένων 
των μηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας αδρανών υλικών- χωροθετείται 
στην περιοχή Καμίνια- Μάρμαρα της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Έμπωνας, 
Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου.   

Η περιοχή του λατομείου, στην οποία διενεργείται εξόρυξη (περιοχή εξόρυξης), 
έχει εμβαδόν 81.945 m2. 

Οι οδοί προσπέλασης στο λατομείο και στις βαθμίδες, βρίσκονται εντός 
τμημάτων των ιδιωτικών κ.μ 1560, 1562, 3732, γαιών Έμπωνα, τα οποία έχει 
μισθώσει η εταιρεία.  

Σε τμήμα της ιδιωτικής κ.μ 1563, γαιών Έμπωνα, το οποίο έχει μισθώσει η 
εταιρεία, γίνεται απόθεση των παραγόμενων αδρανών υλικών. 

Σε τμήμα της ιδιωτικής κ.μ 3731, γαιών Έμπωνα, το οποίο ανήκει στην 
εταιρεία, έχουν γίνει εργασίες διαμόρφωσης. 

Στη νήσο Ρόδο, δεν έχει καθοριστεί λατομική περιοχή (αρ. πρωτ. ΤΒ1398/22-
09-1993 Απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου και η εγκατάσταση λειτουργεί 
σύμφωνα με το αρ.52, παρ.2, του Ν 4512/2018 (ΦΕΚ/Β/5/17-01-2018). 

Οι εκτάσεις εκμετάλλευσης και οι κτηματολογικές μερίδες γαιών Έμπωνα του 
Κτηματολογίου της Ρόδου έχουν ως εξής : 

1. Δ, τμήμα δημόσιας κ.μ. 1000  εμβαδού 38.659 τ.μ., μισθωμένο από το 
Δημόσιο 

2. Γ, τμήμα δημόσιας κ.μ. 3733 εμβαδού 2.660 τ.μ., μισθωμένο από το 
Δημόσιο   

3. Α, τμήμα δημόσιας κ.μ. 1000 εμβαδού 68.267 τ.μ., μισθωμένο από το 
Δημόσιο. 
Σύνολο 109.586 τ.μ.  

Με το Ν. 4512/2018, αρ. 68, παρ. 3 η άδεια εκμετάλλευσης λατομείων έχει 
καταργηθεί. Τα μισθωτήρια συμβόλαια δημόσιων εκτάσεων, τα οποία έχουν 
συναφθεί με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις (όπως τα ανωτέρω), ενέχουν θέση 
έγκρισης εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 63 
του Ν. 4442/2016.  

Οι οδοί προσπέλασης στο λατομείο και στις βαθμίδες, βρίσκονται εντός 
τμημάτων των ιδιωτικών κ.μ 1560, 1562, 3732, γαιών Έμπωνα, τα οποία έχει 
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μισθώσει η εταιρεία. Επίσης σε τμήμα της ιδιωτικής κ.μ 1563, γαιών Έμπωνα, το 
οποίο έχει μισθώσει η εταιρεία, γίνεται απόθεση των παραγόμενων αδρανών 
υλικών.  

Σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και συγκεκριμένα την ΥΑ 
2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) και την ΥΑ 36674/2016  σχετικά με την 
κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες, το λατομείο κατατάσσεται στα έργα της 5ης Ομάδας 
«Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητές» του Παραρτήματος V της και 
συγκεκριμένα: (α/α 4) Εξόρυξη αδρανών υλικών, εκτός λατομικών περιοχών, E = 
109,586 < 250 στρέμματα, κατηγορία Πρώτη (Α), υποκατηγορία 2η (Α2), το 
σύνολο. 

Οι μισθωμένες από την εταιρεία ιδιωτικές εκτάσεις έχουν συνολικό εμβαδόν 
19.697 τ.μ. 

Σε τμήμα της ιδιωτικής κ.μ 3731, γαιών Έμπωνα, το οποίο ανήκει στην 
εταιρεία, έχουν γίνει εργασίες διαμόρφωσης. Η εταιρεία έχει επέμβει στις 
ακόλουθες όμορες, με τις εκτάσεις εκμετάλλευσης, εκτάσεις γαιών Έμπωνα Ρόδου 
που περιγράφονται παρακάτω:  
Δημόσιες εκτάσεις   

1. τμήμα δημόσιας κ.μ. 1000, εμβαδού  6.434 τ.μ. 
2. τμήμα δημόσιας κ.μ. 1000,  εμβαδού 1.132 τ.μ 
3. τμήμα δημόσιας κ.μ. 1000, εμβαδού 60 9.271 τ.μ.    

Σύνολο 16.837 τ.μ.  
Η επέμβαση αφορά, την αποθήκευση σε υπαίθριους σωρούς των παραγόμενων 

αδρανών, την οδό προσπέλασης στο λατομείο και την απόθεση των παραγόμενων 
εξορυκτικών αποβλήτων και ογκολίθων στην έκταση “Ζ”, προς δημιουργία 
τεχνητών βαθμίδων και δεν αφορά εξορυκτικές εργασίες. Οι αναφερόμενες  
εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν ως δασικές από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου. Οι 
ανωτέρω επεμβάσεις, επιτρέπονται σύμφωνα με το αρ. 52, παρ. 2, του ν. 
4280/2014.   

Το λατομείο θεωρείται ότι περιλαμβάνει το σύνολο των μισθωμένων 
δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων και των εκτάσεων για τις οποίες θα 
χορηγηθεί έγκριση επέμβασης, συνολικού εμβαδού,  109.586τ.μ.  + 
19.697 τ.μ. +  16.837 τ.μ.  =  146.120 τ.μ., το οποίο κατανέμεται ανά χρήση 
ως εξής:  
 1) Εξόρυξη εμβαδού 81.938 τ.μ. 
 2) Εγκατάσταση Παραγωγής Αδρανών, Πλατεία αδρανών εμβαδού 23.085 τ.μ.  
 3) Δημιουργία τεχνητών βαθμίδων εμβαδού 9.274 τ.μ.  
 4) Πράσινη περιμετρική ζώνη εμβαδού 8.191 τ.μ.  
 5) Γραφεία, οδός προσπέλασης, αδιατάραχτες περιοχές εμβαδού 23.632  τ.μ.  
     Ο χρονικός ορίζοντας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
είναι 10ετής και σκοπός της είναι:  

• η περιγραφή της κατάστασης του λατομείου μετά 10 έτη,    
• η περιγραφή της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, του λατομείου και των 

όμορων δημόσιων εκτάσεων,  
• η χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), 

για έκταση του λατομείου 146.120 m2 και βάσει αυτής η χορήγηση 
έγκρισης επέμβασης σε όμορες δημόσιες δασικές εκτάσεις.  

Με σκοπό τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, 
σύμφωνα με το Ν 4512/2018, θα υποβληθεί στη Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων και 
Αδρανών Υλικών του ΥΠΕΚΑ, Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης, με τις ίδιες  
εκτάσεις, με τα ίδια τοπογραφικά με αυτά της μελέτης και την ίδια περιοχή 
εξόρυξης. Στις εξορυκτικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται και οι 
εγκαταστάσεις επιφανείας και  επεξεργασίας που τις συνοδεύουν.  
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Ιστορική εξέλιξη της επέκτασης του λατομείου: 
• Μίσθωση ιδιωτικών εκτάσεων το 2015 
• Επέμβαση σε όμορες δημόσιες εκτάσεις το 2010 

Η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, αναφέρεται σε έκταση 109.586 m2 (οι μισθωμένες από 
το δημόσιο). Με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η 
εταιρεία αιτείται την περιβαλλοντική αδειοδότηση για έκταση του 
λατομείου 146.120 m2 (το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών 
εκτάσεων). 

 
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2154/10-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου που αφορά στην ευρύτερη περιοχή 
(ακτίνα 1000μ) των αιτούμενων εκτάσεων, επισημαίνεται ότι: 

«… 
- Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Εγκ. 124/82, Εγκ. 117/82), 

διενεργήθηκε αυτοψία από διμελή επιτροπή μηχανικών της υπηρεσίας μας, όπου 
διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω περιοχή, βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού 
Έμπωνας, σε περιοχή εκτός σχεδίου δόμησης. 

- Βρίσκεται εκτός των περιοχών του Δικτύου  NATURA 2000. 
- Βρίσκεται εκτός παραδοσιακού οικισμού, εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου 

(Ζ.Ο.Ε.), και εκτός ορίων καταφυγίου άγριας ζωής. 
- Βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου δόμησης όπου δεν υπάρχουν 

θεσμοθετημένες  χρήσεις  γης.   
- Εντός της ανωτέρω περιοχής βρίσκεται ο υγρότοπος με κωδικό 

ΥΑ21ROD001 “Λίμνη Νάνων” όπως αυτός περιγράφεται στο ΠΔ/12-6-12 
(ΦΕΚ-229/ΑΑΠ/19-6-12). 

- Σε περίπτωση δημοσίου ακινήτου, αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της 
βεβαίωσης χρήσεων γης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Τμήμα  
Πε.Χω.Σχε. Δωδεκανήσου.  

…» 
 
Η εταιρεία, σύμφωνα με το υπόμνημα της Μ.Π.Ε. δε σκοπεύει σε μελλοντική 

αξιοποίηση της έκτασης του λατομείου για δημιουργία άλλου έργου (π.χ. χώρο 
εναπόθεσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων). 

Σε απόσταση τουλάχιστον 1000 m από τα όρια του έργου  υπάρχουν μόνο 
• Η επαρχιακή οδός Σαλάκου - Έμπωνας και η οδός προσπέλασης, Αγροτικές 

οδοποιίες. 
• Γραμμή Ηλεκτρικού ρεύματος, Οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

Ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος της ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. ΑΕ 
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος της 

ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. ΑΕ, απέχουν από λατομείο 750 m, και χρησιμοποιούν τα 
παραγόμενα αδρανή και επομένως δεν υφίσταται πρόβλημα 
συμπληρωματικότητας, συμβατότητας ή σωρευτικότητας με άλλα έργα και 
δραστηριότητες. 

Για το εν λόγω θέμα έχουν εκδοθεί και τα με αρ. πρωτ. 1447/12-08-2015 και  
1502/25-09-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου, 
σύμφωνα με τα οποία η θέση της εγκατάστασης είναι εκτός των περιοχών του 
Δικτύου NATURA 2000 και εκτός ορίων καταφυγίου άγριας ζωής, πλην όμως στην 
ευρύτερη περιοχή βρίσκεται ο υγρότοπος με κωδικό Y421ROD001 «Λίμνη Νάνων» 
(απέχει 550m από τα όρια του λατομείου).  

Στη Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος ο 
ορεινός όγκος του Ατταβύρου νήσου Ρόδου (Α 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44997/2342/14-9-2000 - ΦΕΚ 1197/Β/28-9-2000) ο οποίος 
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5km, από το λατομείο και η χωροθέτηση του 
λατομείου, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Άρθρου 49, παρ. 1 
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«Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων» του Ν 4512/2018, σύμφωνα με το 
οποίο η απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείων να δημιουργεί άμεση ή έμμεση 
βλάβη σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή ιστορικούς τόπους. 

 
Τα απολήψιμα ασβεστολιθικά αποθέματα, υπολογίστηκαν με συσχέτιση της 

υφιστάμενης και τελικής κατάστασης, με τη μέθοδο των παράλληλων τομών, στην 
Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης και είναι 551.745 tn. 

Η ετήσια παραγωγή του λατομείου είναι 50.000 tn και η διάρκεια λειτουργίας 
551.745,62/50.000=11 έτη. Το μέσο υψόμετρο εμφάνισης του ασβεστόλιθου 
είναι 400 m και επειδή το πάχος τους 250m, εμφανίζονται μέχρι το υψόμετρο 150 
m. H υφιστάμενη κατώτατη στάθμη εκμετάλλευσης, που θα είναι και η τελική, 
είναι στο υψόμετρο 356 m και για το λόγο αυτό τα ανωτέρω υπολογιζόμενα 
αποθέματα είναι βέβαια. 

Στα Λατομείο Αδρανών Υλικών που αφορά η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις: 

•  Εκμετάλλευση/εξόρυξη ασβεστολιθικού πετρώματος 
•  Απόθεση παραγόμενων αδρανών και εξορυκτικών αποβλήτων 
•  Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αδρανών υλικών. 

Το λατομείο λειτουργεί από το 1992. Στην παρούσα περίοδο ισχύουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

• Εμβαδόν λατομείου 109.586 m2 
• Εμβαδόν όμορων μισθωμένων ιδιωτικών εκτάσεων 19.697 m2 
• Εμβαδόν όμορων δημόσιων εκτάσεων 16.837 m2 
• Σύνολο 146.120 m2. 

Κατανομή χρήσεων: 
• Εξόρυξη 81.938 m2. 
• Εγκατάσταση Παραγωγής Αδρανών, Πλατεία αδρανών 23.085 m2. 
• Δημιουργία τεχνητών βαθμίδων 9.274 m2. 
• Πράσινη περιμετρική ζώνη 8.191 m2. 
• Γραφεία, οδός προσπέλασης, αδιατάραχτες περιοχές 23.632 m2. 
• Σύνολο 146.120 m2. 

Τεχνολογίες: 
• Μηχανήματα έργων (εκσκαφέας, φορτωτές, φορτηγά). 
• Εγκατάσταση Παραγωγής Αδρανών, υλικών (σπαστήρες, κόσκινα, 

μεταφορικές ταινίες) με ηλεκτροκίνητους κινητήρες. 
Συνολική ισχύς εξοπλισμού: 1.290 hp, 962 kw. 
Δυναμικότητα: 355.000 tn αδρανών, σύμφωνα με τον διατιθέμενο 

εξοπλισμό. 
Παραγόμενα προϊόντα: 

Τόνοι/ημέρα 
Άμμος    667 
Άμμος Β    152 
Γαρμπίλι      82 
Χαλίκι    392 
Εδαφικές προσμίξεις   188 
Σύνολο          1.481. 

 
Η μέθοδος εκμετάλλευσης (εξόρυξης) που ακολουθείται είναι η κλασική 

για την περίπτωση λατομείων αδρανών υλικών μέθοδος των διαδοχικών 
βαθμίδων κατά μέγιστο ύψος 6 m και κλίση βαθμίδων 60 μοίρες ως προς 
το οριζόντιο δάπεδο. 



7 

 

Εξόρυξη ασβεστόλιθου: Μηχανική, με εκσκαφέα, χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών. Φορτώσεις: Οι φορτώσεις του εξορυγμένου ασβεστόλιθου και των 
παραγόμενων αδρανών γίνονται με ελαστικοφόρους φορτωτές. 
Κατεργασία – επεξεργασία εξορυγμένου ασβεστόλιθου, προς παραγωγή 
αδρανών υλικών: Ηλεκτρομηχανολογική Εγκατάσταση Παραγωγής 
Αδρανών, ΗΕΠΑ. 

Βασικά στοιχεία λειτουργίας απόθεσης 
Τα εξορυκτικά απόβλητα και τα παραγόμενα αδρανή μεταφέρονται με 

φορτηγά και με ανατροπή αποτίθενται είτε στην άνω επιφάνεια των 
σωρών κα μετά με φορτωτή προωθούνται στο πρανή των σωρών, είτε 
απευθείας στα πρανή των σωρών. 
Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 
ποσότητες αποβλήτων 

Πρώτες ύλες: Δεν χρησιμοποιούνται. 
Νερό: 10 m3/ ημέρα, την καλοκαιρινή περίοδο για καταιονισμό στους 
σπαστήρες της ΕΠΑ και ράντισμα των χωμάτινων δρόμων – πλατειών και 
υπαίθριων σωρών για την μείωση της εκλυόμενης σκόνης. 
Ηλεκτρική ενέργεια: Ημερήσια κατανάλωση 6.307 kwh. 

Απόβλητα 
Στερεά 

Τα στερεά απόβλητα είναι οι εδαφικές προσμίξεις του 
εξορυγμένου ασβεστόλιθου αναμεμειγμένες με λεπτόκοκκο 
ασβεστόλιθο, οι οποίες απομακρύνονται κατά την κατεργασία – 
επεξεργασία του και εναποτίθενται σε υπαίθριο σωρό στην πλατεία 
αποθήκευσης των παραγόμενων αδρανών. Το υλικό αυτό 
χρησιμοποιείται είτε σαν υλικό επιχώσεων σε έργα, είτε στην 
παραγωγή υλικού οδοστρωσίας (3Α), είτε σαν εδαφικό υλικό 
διάστρωσης των τελικών επιφανειών που αποκαθίστανται με 
φυτεύσεις. 

Η κοκκομετρική τους διαβάθμιση είναι 0/28 mm και οι 
ποσότητες τους 188 tn/ημέρα.  
Υγρά 

Παράγονται μικρές ποσότητες υγρών αποβλήτων από το προσωπικό 
της  λατομικής μονάδας. Ο ημερήσιος όγκος υγρών αποβλήτων είναι της 
τάξης των 0,3 m3. 
Αέρια 

Τα ημερησίως παραγόμενα αέρια απόβλητα στο λατομείο 
είναι: 

• Εκλυόμενη Σκόνη, PM10, 19.645 kg/d 
• CO: 0,000499 kg/d 
• VOC: 0,000167 kg/d 
• NOX: 0,002082 kg/d 
• PM10: 0,00025 kg/d 
• SO2: 0,000611 kg/d 
• CO2: 2,743469 kg/d 
Όλοι οι οικισμοί, βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 χλμ από τα όρια 

του λατομείου. Με βάση τη Μ.Π.Ε., η χωροθέτηση του λατομείου, είναι 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών Λατομικών 
Εργασιών (ΚΜΛΕ), σύμφωνα με τον οποίο εφόσον χρησιμοποιούνται για 
την εκτέλεσή των λατομικών εργασιών εκρηκτικές ύλες, πρέπει να 
αφήνεται απόσταση ασφάλειας, το λιγότερο, 500m από βιομηχανικά 
κτίσματα και εγκαταστάσεις, οικίες, έργα κοινής ωφέλειας, πλατείες, 
γυμναστήρια, νεκροταφεία και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Το 
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λατομείο δεν βρίσκεται εντός καμίας προστατευόμενης περιοχής και βρίσκεται 
εντός δασικής περιοχής. 

 
Για τη λειτουργία του λατομείου (εξόρυξη, μηχανήματα κατεργασίας 

αδρανών υλικών) έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες Αποφάσεις Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.): 

• Η ΑΕΠΟ 11350/05-05-1992, Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ , 
αφορά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εκμετάλλευση 
λατομικού χώρου έκτασης 38.659 m2, με ισχύ έως 31-12-2000, χωρίς τις 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

• Η ΑΕΠΟ 201/08-02-1993, ΤΠ - ΠΕ της Νομαρχίας Δωδεκάνησου, αφορά 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

• Η ΑΕΠΟ 685/02-05-2008, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ Δωδ/σου της Περιφ. Νότιου 
Αιγαίου, αφορά την τροποποίηση της 11350/05-05-1992 ως προς την 
έκταση λατομείου 134.273 m2 (οι μισθωμένες από το δημόσιο και οι 
τμήματα των ιδιωτικών κ.μ 1560, 1562, 1563, 3731, 3732) και την 
ενσωμάτωση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων με ισχύ έως 31-12-2015 

• Η ΑΕΠΟ 848/09-04-2010, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ Δωδ/σου της Περιφ. Νότιου 
Αιγαίου, αφορά την τροποποίηση της ανωτέρω ΑΕΠΟ ως προς την έκταση 
λατομείου από 134.273 m2 σε 109.586 m2 (οι μισθωμένες από το 
δημόσιο), με ισχύ έως 31-12-2015 

• Η ΑΕΠΟ 26913/22-04-2015, Τμήμα περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αφορά την 
Αυτοδίκαιη παράταση χρονικής ισχύος της 685/02-05-2008, έως 02-05-
2018. 

Έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες εγκρίσεις Τεχνικών Μελετών 
Εκμετάλλευσης.  

• Αρ. πρ. Δ10/Β/Φ.9.02/278/55/17-01-2008, Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων 
και Αδρανών Υλικών του ΥΠΑΝ, για έκταση λατομείου 134.273 m2  

• Αρ. πρ. Δ10/Β/Φ.9.02/23287/4248/20-10-2008, Δ/νση Λατομείων 
Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του ΥΠΑΝ, τροποποίηση της ανωτέρω ως 
προς το χρονοδιάγραμμα 

• Αρ. πρ. Δ10/Β/Φ.9.02/7720/1316/25-05-2010, Δ/νση Λατομείων 
Μαρμάρων και 

Αδρανών Υλικών του ΥΠΕΚΑ, τροποποίηση της ανωτέρω ως προς την έκταση του 
λατομείου από 134.273 m2 σε 109.586 m2 (οι μισθωμένες από το δημόσιο). 

Έχει υποβληθεί στη Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του 
ΥΠΕΚΑ, Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης, αρ. πρ. 819/28-03-2018, με τις ίδιες 
εκτάσεις, με τα ίδια τοπογραφικά με αυτά της μελέτης και την ίδια περιοχή 
εξόρυξης. 
Οι άδειες για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν εντός 
των μισθωμένων δημόσιων εκτάσεων, είναι: 

• Άδεια εγκατάστασης, αρ. πρ. ΤΒ91/Φ3.30/25-01-1993, Τμήμα Βιομηχανίας 
Νομαρχίας Δωδεκανήσου 

• Άδεια λειτουργίας, αρ. πρ. 1348/Φ30.30/07-10-1993, Δ/νση Βιομηχανίας 
Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, με ισχύ έως 09-12-2007 

• Ανανέωση άδειας λειτουργίας, αρ. πρ. 1587/Φ30.30/02-11-2009, Δ/νση 
Βιομηχανίας Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, με ισχύ έως 09-12-2012. 

Σύμφωνα με το Ν. 4512/2018, μετά την υποβληθείσα Τεχνική Μελέτη, θα 
κατατεθεί στη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας 
Νότιου Αιγαίου έντυπο γνωστοποίησης για τη λειτουργία των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
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Επίσης έχει διατυπωθεί από την Υπηρεσία μας η με αρ. πρωτ. 2/65658/19-10-
2015 γνωμοδότηση για την επέκταση του λατομείου και η με αρ. πρωτ. 
2/52866/11-10-2017 γνωμοδότηση για την για την παράταση μίσθωσης. 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

 
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις από τη λειτουργία του λατομείου αφορούν 

στις επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά, στην χλωρίδα 
και πανίδα, στην παράμετρο θορύβου και δονήσεων καθώς και στην εκλυόμενη 
σκόνη στους αέριους ρύπους. 

Ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, έχουν επέλθει αλλαγές στην 
εικόνα της ευρύτερης περιοχής από την εξόρυξη του ασβστόλιθου. 

Ως προς το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης: 
• Οι επιπτώσεις στην χλωρίδα, αφορούν τη αποψίλωση της βλάστησης στην 

έκταση του λατομείου. Η αποκατάσταση της με φυτεύσεις γίνεται σταδιακά 
στις τελικές βαθμίδες με κατά το δυνατόν ίδια είδη φυτών. 

• Οι επιπτώσεις στην πανίδα αφορούν την μείωση του ζωτικού χώρου των 
ζώων και των πτηνών. Η αποκατάσταση θα τον επαναφέρει ως ένα βαθμό. 

• Επιπτώσεις στο οικοσυστήματα της λίμνης των Νάνων, θα υπήρχαν αν οι 
αέριοι ρύποι και ο θόρυβος ‘έφταναν’ σε αυτήν. Οι συγκεντρώσεις όμως 
των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, στην περιοχή μελέτης, που εκλύονται 
από τη λειτουργία του λατομείου είναι σχεδόν μηδενικές και δεν 
επηρεάζεται. Επίσης από τις μετρήσεις του θορύβου προκύπτει ότι η ένταση 
του σε αυτήν δεν επηρεάζεται από τη λειτουργία του λατομείου. 

Τα παραγόμενα απόβλητα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 
Στη Μελέτη εκτιμάται ότι οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων είναι σχεδόν 

μηδενικές. Επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα υπερβάσης των θεσμοθετημένων 
οριακών τιμών στα όρια του λατομείου. Επιπλέον θα εκλύονται μόνο τις ημέρες 
λειτουργίας του λατομείου, περίπου 40 ημέρες το έτος. 

Επίσης στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει υδροαποθεματική ζώνη υπόγειου 
νερού. Στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι από την έναρξη της εξόρυξης και μέχρι τώρα 
δεν έχουν εμφανιστεί υπόγεια νερά. 

Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων, στη Μελέτη αναφέρονται 
κυρίως τα παρακάτω. 
Μέτρα Καταστολής της Σκόνης 

• Καταβρέχονται οι χωμάτινοι δρόμοι εντός του λατομείου, οι πλατείες και 
οι υπαίθριοι σωροί από υλικά. 

• Καταιονίζεται νερό στους σπαστήρες της ΕΠΑ. 
• Συντηρείται ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος προσπέλασης στο λατομείο. 
• Όλα τα εξερχόμενα φορτηγά, που μεταφέρουν τα παραγόμενα 

αδρανή δεν υπερφορτώνονται και καλύπτονται με ειδικό 
πλαστικό κάλυμμα. 

• Χορήγηση στους εργαζόμενους μάσκες συγκράτησης της εισπνεόμενης 
σκόνης. 

Μέτρα μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων από τα οχήματα και μηχανήματα 
• Τα αυτοκινούμενα μηχανήματα συντηρούνται συχνά για αποφυγή 

ατελών καύσεων και εκπομπής μονοξειδίου του άνθρακα CO στην 
ατμόσφαιρα. 

• Διενεργούνται συχνά αλλαγές λαδιών στα αυτοκινούμενα μηχανήματα 
μετά από ορισμένο αριθμό ωρών λειτουργίας τους, όπως το ορίζει ο 
κατασκευαστής τους. 

Μέτρα μείωσης επιπτώσεων από θόρυβο 
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Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως τα άτομα που θα εργάζονται επί 
μονίμου βάσεως εντός ή πλησίον των αυτοκινούμενων μηχανημάτων 
όπως φορτηγά μεταφοράς υλικού, φορτωτές κλπ και πλησίον της 
Εγκατάστασης Παραγωγής Αδρανών. 

Τα λαμβανόμενα μέτρα αφορούν αφ’ ενός στην συχνή 
παρακολούθηση και συντήρηση των μηχανημάτων, αφ’ ετέρου στην 
χορήγηση στα ενδιαφερόμενα άτομα ωτασπίδων.  

Οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 20m, από 
τα διατρητικά μηχανήματα και τα οχήματα έργου (φορτωτές, εκσκαφείς, 
dumpers.) 
Μέτρα για την προτεινόμενη διαμόρφωση των χώρων επεμβάσεως 

Οι διανοίξεις δρόμων, θα γίνονται κατά την διάρκεια της 
εκμετάλλευσης, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλες τις 
βαθμίδες εκμετάλλευσης (τελικές και σε εξέλιξη). 

Τα πρανή εκμετάλλευσης στις βαθμίδες θα έχουν κλίση 60 
μοίρες, ως προς το οριζόντιο επίπεδο και ύψος 6 m. 

Τα στείρα (εδαφικές προσμίξεις τους εξορυγμένου 
ασβεστόλιθου), θα εναποτίθενται σε υπαίθριους σωρούς σε 
καθορισμένη περιοχή στην πλατεία αδρανών με πρανή μικρού 
ύψους και μέγιστης εσωτερικής κλίσης 1:1. 
Μέτρα κατά τη διάρκεια της εκμεταλλεύσεως ή και μετά το πέρας των 
εργασιών, για λόγους αισθητικής προσαρμογής 

Οι εξοφλημένες βαθμίδες θα αποκαθίστανται με την δημιουργία 
βλάστησης, στις τελικές επιφάνειες του λατομείου. 

Οι τελικές βαθμίδες και πλατείες του λατομείου και οι τελικές 
επιφάνειες των εκτάσεων επεμβάσεων, θα φυτευτούν με μίξη 
τραχείας πεύκης και πλαγιόκλαδου κυπαρισσιού. 

• Διάστρωση με τα αποθηκευμένα εξορυκτικά απόβλητα. 
Τα εξορυκτικά απόβλητα είναι κατάλληλα για χρήση σαν εδαφικό υλικό. 
Η διάστρωση του θα γίνει με φορτωτή και αυλάκωση του με γεωργικό 
ελκυστήρα (τρακτέρ). 

• Φύτευση. 
Η φύτευση θα γίνει χειρωνακτικά. 

Μέτρα για τη δημιουργία πράσινης ζώνης προστασίας 
Θα αφεθεί πράσινη ζώνη προστασίας, πλάτους 8 m, στα 

Ανατολικά του λατομείου. 
 
Για την εγκατάσταση έχει συνταχθεί και περιλαμβάνεται στη Μ.Π.Ε., 

Σχέδιο  Διαχείρισης των Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.), στο οποίο 
αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω. 

Η Εγκατάσταση διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων 
περιλαμβάνει, την προσωρινή εναπόθεση τους, σε υπαίθριους σωρούς, 
στην πλατεία αδρανών του λατομείου και τη σταδιακή μεταφορά τους για 
την επίχωση της κλειστής εκσκαφής, μέχρι το υψόμετρο +356 και στις 
τελικές βαθμίδες για επίστρωση σας εδαφικό υλικό.  

Τα εξορυκτικά απόβλητα είναι οι εδαφικές προσμίξεις του 
εξορυγμένου ασβεστόλιθου αναμεμειγμένες με λεπτόκοκκο ασβεστόλιθο, 
οι οποίες απομακρύνονται κατά την κατεργασία – επεξεργασία του στην 
Ηλεκτρομηχανολογική Εγκατάσταση Παραγωγής Αδρανών (ΗΕΠΑ) σε 
υπαίθριο σωρό στην πλατεία αποθήκευσης των παραγόμενων αδρανών 
και έχουν μέγεθος 0/28 mm. 

Οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων είναι 178 τόνοι/ημ. 
Η επιλογή της τελικής εναπόθεσης στην κλειστή εκσκαφή στις 

τελικές βαθμίδες για επίστρωση σαν εδαφικό υλικό, αποτελεί τη βέλτιστη 
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δυνατή επιλογή, γιατί γίνεται εντός του λατομείου και της όμορης 
δημόσιας έκτασης και συμβάλλει στην περιβαλλοντική αποκατάσταση 
αυτών. 

Δεν προκαλείται ρύπανση του εδάφους γιατί είναι μή επικίνδυνα 
στερεά απόβλητα. 

Η ρύπανση του αέρα αφορά στην έκλυση σκόνης από τον υπαίθριο 
σωρό των αποβλήτων, στην πλατεία αδρανών του λατομείου. 

Γενικά από την αξιολόγηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών 
Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) προκύπτει ότι: 

• Η εταιρεία διαθέτει τον εξοπλισμό για να υλοποιήσει και την εμπειρία για να 
εφαρμόσει το ΣΔΕΑ. 

• Η επιλογή και η μέθοδος που έχουν επιλεγεί, εκπληρώνουν τους στόχους 
του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων όπως αυτοί εκτίθενται στην παράγραφο 
2 εδάφιο (α) σημείο iii) του άρθρου 5 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, για 
την επαναφορά των εξορυκτικών αποβλήτων εντός της κοιλότητας 
εκσκαφής μετά την εξόρυξη του ορυκτού, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και 
οικονομικά εφικτό και περιβαλλοντικά ορθό, σύμφωνα με τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας. 
Στη Μ.Π.Ε. προτείνεται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 

παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων με μετρήσεις ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα.  
 Ως προς την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, σύμφωνα με τη 
Μ.Π.Ε. η χωροθέτηση του λατομείου δεν βρίσκεται σε δυσαρμονία ή 
αντίθεση με τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις. Η 
απόθεση των παραγομένων αδρανών υλικών και εξορυκτικών αποβλήτων 
σε όμορες εκτάσεις, είναι η βέλτιστη δυνατή και δεν εξετάζεται η απόθεση 
σε άλλες εκτάσεις. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  

   Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε., για το έργο/δραστηριότητα 
υπάρχουν μεταξύ άλλων και τα εξής έγγραφα: 

 
1. Η με αρ. πρωτ. 18659/28-03-2017 Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης για 

τμήματα των ΚΜ 1000 και 1563 Γαιών Έμπωνα της Δ/νσης Δασών 
Δωδ/σου. 

2. Η με αρ. πρωτ. 5605/24-11-1992 Απόφαση Έγκρισης Νομάρχη 
Δωδεκανήσου Επέμβασης εντός τμήματος της ΚΜ 1000 γαιών Έμπωνας. 

3. Η με αρ. πρωτ. 3229/25-06-2010 Απόφαση Έγκρισης ΓΓΠΝΑ Επέμβασης 
εντός τμήματος των ΚΜ 1000 και 3533 γαιών Έμπωνα. 

4. Η με αρ. πρωτ. 2154/2016/10-11-2016 απάντηση επί αιτήσεως της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου. 

5. Η με αρ. πρωτ. Δ.10/Β/Φ.9.02/278/55/17-01-2008 Απόφαση Έγκριση 
Τεχνικής Μελέτης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

6. Η με αρ. πρωτ. Δ.10/Β/Φ.9.02/23287/4248/20-10-2008 Απόφαση 
Τροποποίησης της ως άνω Απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

7. Η με αρ. πρωτ. Δ.10/Β/Φ.9.02/7720/1316/25-05-2010 Απόφαση 
Τροποποίησης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

8. Η με αρ. πρωτ. ΤΒ91/Φ30.30/25-01-1993 Απόφαση Νομάρχη 
Δωδεκανήσου για άδεια εγκατάστασης συγκροτήματος θραύσης και 
ταξινόμησης αδρανών υλικών. 

9. Η με αρ. πρωτ. 1587/Φ30.30/02-11-2009 Απόφαση Νομάρχη 
Δωδεκανήσου για την ανανέωση άδειας λειτουργίας μηχανολογικών 
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εγκαταστάσεων από τη Δ/νση Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Δωδεκανήσου. 

10.Η με αρ. πρωτ. 11350/05-05-1992 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΒΕΤ για έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων από τη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. 

11.Η με αρ πρωτ. 685/02-05-2008 Απόφαση ΓΓΠΝΑ για την ανανέωση της ως 
άνω Απόφασης και την επέκταση της εκμετάλλευσης σε όμορες εκτάσεις. 

12.Η με αρ. πρωτ. 848/09-04-2010 Απόφαση ΓΓΠΝΑ για την τροποποίηση της 
ως άνω Απόφασης. 

13.Η με αρ. πρωτ. ΕΜΝΕ/Φ.11.3ΠΡ.8Α/303/3πε/31-01-2017 Απόφαση 
επιβολής χρηματικού προστίμου του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ. 

14.Η με αρ. πρωτ. ΤΒ1398/22-09-1993 Απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου περί 
μή καθορισμού λατομικής περιοχής στη νήσο Ρόδο Νομού Δωδ/σου. 

15.Το με αρ. πρωτ. 114826/79462/2248/894/05-03-2019 έγγραφο της 
Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

16.Η με αρ. πρωτ. 685/02-05-2008 Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας, 
Τμήμα ΠΕ.ΧΩ. Δωδ/σου για 1) Ανανέωση- τροποποίηση της υπ.αρ. 
11350/92 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΒΕΤ έγκρισης Περ/κών όρων 2) Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «επέκταση της εκμετάλλευσης σε 
όμορες δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, κατά 95.614 τμ, για συνολική 
έκταση εκμετάλλευση 134.273 τμ στην θέση Καμίνια Μάρμαρα». 

17.Η με αρ. πρωτ. 848/09-04-2010 Απόφαση τροποποίησης της υπ. αρ. 
685/02-05-2008 ΑΕΠΟ της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ. 
Δωδ/σου. 

18.Η με αρ. πρωτ. 26913/22-04-2015 Απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού, περί παράτασης της υπ. αρ. 685/02-05-2008 ΑΕΠΟ.  

19.Η με αρ. πρωτ. 1095/19-03-2007 Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης της 
Δ/νσης Δασών Δωδ/σου.   

20. Η με αρ. πρωτ. 2/65658/19-10-2015 γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δ. Ρόδου για την επέκταση του λατομείου. 

21. Η με αρ. πρωτ. 2/52866/11-10-2017 γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δ. Ρόδου για την παράταση μίσθωσης του 
λατομείου. 

 
Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 21898/17-04-2019 το Τμήμα 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έχει 
ήδη ξεκινήσει την σχετική διαδικασία. 

Η Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 18/37133/11-
07-2019 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 
9/33886/22-07-2019 έγγραφο τη με αρ. 6/2019 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με τη διατύπωση άποψης για το 
θέμα και η οποία έχει ως εξής: 

 «… 
Αποφασίζει: 

Εκφέρει σύμφωνη γνώμη επί του έργου: «Επέκταση υφιστάμενου 
λατομείου αδρανών υλικών συνολικής επιφάνειας 146,119,21 τ.μ. εντός των 
Κ.Μ. 1000, 1560, 1562, 1563, 3731 & 3732 γαιών Έμπωνα, στη θέση “Καμίνια 
Μάρμαρα” της Δ.Κ. Έμπωνα, Δ.Ε. Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της “ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ ΑΕ”» 

…»   
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Πριν τη λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κι εφόσον 
κριθεί απαραίτητο από την εγκρίνουσα αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ο 
φορέας του έργου θα μεριμνήσει για τη λήψη εγγράφου περί χαρακτηρισμού 
έκτασης γης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Ρόδου, στην 
οποία κοινοποιείται η παρούσα εισήγηση. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί του 

ερωτήματος για το έργο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

1. Να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. 
εγκρίσεις επέμβασης σε όλες τις επιμέρους εκτάσεις, σύμφωνη 
γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης, γνωστοποίηση της λειτουργίας των Η/Μ 
εγκαταστάσεων στο ΥΠΕΝ, έγκριση επέμβασης από τη Δ/νση Δασών 
Δωδ/σου, έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης γης της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου και βεβαίωση χρήσεων γης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το σύνολο της περιοχής 
παρέμβασης, εγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης ρύπανσης και 
ατυχημάτων, έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, τυχόν 
άδεια χρήσης νερού υδρογεωτρήσεων, κλπ.) και γενικά να τηρηθούν 
τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη 
διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και 
εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του 
κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς σε προγενέστερες Αποφάσεις 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

2. Να τηρούνται όλα τα μέτρα που αναφέρονται στον Κανονισμό 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ Β’ 
1227/2011). 

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτάσεις για τις οποίες ο 
εκμεταλλευτής δεν διαθέτει δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης. Να 
υπάρχουν κτιστά ορόσημα οριοθέτησης της έκτασης επέμβασης. Να 
έχει καταβληθεί/τακτοποιηθεί το προβλεπόμενο στη με αρ. πρωτ.  
ΕΜΝΕ/ Φ.11.3ΠΡ.8Α/303/3πε/31-01-2017 Απόφαση Σώματος 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, χρηματικό πρόστιμο.  

4. Η πρόσβαση να γίνεται από τον υπάρχοντα δρόμο προσπέλασης. 
Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων. 

5. Να τηρηθεί αυστηρά η προβλεπόμενη απαγόρευση δραστηριοτήτων 
εντός της «Λίμνης Νάνων», η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη 
περιοχή της εγκατάστασης και αποτελεί προστατευόμενο 
υγρότοπο (ΦΕΚ 229ΑΑΠ/2012). Να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξει 
καμία όχληση, εντός των ορίων του υγροτόπου. 

6. Να δοθεί έμφαση στην προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής. 
7. Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ποιότητας των επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων και κατόπιν να γίνονται οι ανάλογες 
προβλεπόμενες ενέργειες κατά περίπτωση, δηλαδή καθαρισμός και 
πρόληψη ρύπανσης. 

8. Να λαμβάνεται μέριμνα ορθής διαχείρισης των μηχανέλαιων των 
οχημάτων και μηχανημάτων. 

9. Να τηρούνται οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου που αναφέρονται 
στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ Β΄ 
1227/2011) καθώς και στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α΄ 293). Να γίνονται 
τακτικές μετρήσεις του εκπεμπόμενου θορύβου και κατόπιν να 
γίνονται οι ανάλογες προβλεπόμενες ενέργειες. 
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10.Nα τηρούνται για τα μηχανήματα τα όρια εκπομπής καυσαερίων που 
προβλέπει ο κατασκευαστής και η σχετική νομοθεσία. 

11.Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της 
έκλυσης σκόνης ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που οι κλιματολογικές 
συνθήκες ευνοούν την διασπορά της. Να γίνονται τακτικές μετρήσεις 
της πίπτουσας σκόνης και κατόπιν να γίνονται οι ανάλογες 
προβλεπόμενες ενέργειες. 

12.Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων και στείρων 
υλικών  να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. 

13.Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την 
αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. Απαγορεύεται η καύση 
πάσης φύσεως αποβλήτων και υλικών σε υπαίθριους χώρους.  

14.Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων να γίνεται με 
τρόπο ώστε να περιορίζεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.  

15.Η διαχείριση των μή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

16.Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, 
όπως εκάστοτε ισχύει (π.χ. ελαστικά τροχοφόρων μηχανημάτων, 
χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά 
συσκευασίας των αναλωσίμων, λιπαντικά, κ.λπ.), να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού 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.  

17.Η 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. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από 
επικίνδυνα απόβλητα ή καύσιμα, να λαμβάνεται μέριμνα για την 
εξυγίανση αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Κ.Υ.Α. 
13588/2006). 

18.Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, στα πλαίσια 
σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και 
ατυχημάτων (πυρκαγιών, ρύπανσης κλπ.), εγκεκριμένου από τις 
αρμόδιες αρχές, για την αποφυγή ατυχημάτων και γενικά να 
λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών που εγκυμονούν 
κινδύνους υποβάθμισης του περιβάλλοντος (διαρροή υλικών, 
επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα, των τυχόν επιφανειακών 
υδάτινων αποδεκτών κ.λπ.) να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια κατά 
περίπτωση Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

19.Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών 
αποκαλυφθούν οποιουδήποτε είδους αρχαία, να διακοπούν αμέσως 
αυτές και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. 

20.Για τις εργασίες αποκατάστασης ισχύουν οι γενικές δεσμεύσεις της 
κείμενης νομοθεσίας και θα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία του 
φορέα του έργου με την οικεία Δασική Υπηρεσία. Ο φορέας της 
δραστηριότητας να προγραμματίζει και υλοποιεί μέτρα για την 
αισθητική και περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνόλου της 
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κάλυψης του λατομείου και των επιμέρους εγκαταστάσεων κατά τη 
διάρκεια και μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης.  

 
Μετά τα παραπάνω ζητείται: 

 
Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο «Επέκταση 
υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών συνολικής επιφάνειας 146.119,21 
τ.μ. εντός των Κ.Μ. 1000, 1560, 1562, 1563, 3731 και 3732 γαιών 
Έμπωνα, στη θέση «Καμίνια Μάρμαρα», της Δ.Κ. Έμπωνα, Δ.Ε Ατταβύρου, 
Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό  της  
“ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ ΑΕ”», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ι. Ιατρίδης, Α. Κωνσταντίνου, Δ. Καρατζιάς, 
Μ. Χριστοδούλου, Γ. Πόκκιας, Α. Πάλλας, Ν. Γιαννάς και Γ. Σαρικάς 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος, ήτοι (8). 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος ( σε σύνολο  

τριάντα εννέα  39 παρόντων μελών, ψήφισαν «υπέρ»  οι 37). 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος και ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κ.Τσουρούτης ψήφισαν «παρών» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Την διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο «Επέκταση 
υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών συνολικής επιφάνειας 
146.119,21 τ.μ. εντός των Κ.Μ. 1000, 1560, 1562, 1563, 3731 και 3732 
γαιών Έμπωνα, στη θέση «Καμίνια Μάρμαρα», της Δ.Κ. Έμπωνα, Δ.Ε 
Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για 
λογαριασμό  της  “ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ ΑΕ”», σύμφωνα με τις  ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 
1. Να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. 
εγκρίσεις επέμβασης σε όλες τις επιμέρους εκτάσεις, σύμφωνη γνώμη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, γνωστοποίηση της 
λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων στο ΥΠΕΝ, έγκριση επέμβασης από τη Δ/νση 
Δασών Δωδ/σου, έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης γης της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού Δ. Ρόδου και βεβαίωση χρήσεων γης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, εγκεκριμένα σχέδια 
αντιμετώπισης ρύπανσης και ατυχημάτων, έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δωδ/σου, τυχόν άδεια χρήσης νερού υδρογεωτρήσεων, κλπ.) και γενικά να 
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τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία 
ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες 
οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες 
αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς σε προγενέστερες 
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
2. Να τηρούνται όλα τα μέτρα που αναφέρονται στον Κανονισμό 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ Β’ 1227/2011). 
3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτάσεις για τις οποίες ο 
εκμεταλλευτής δεν διαθέτει δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης. Να υπάρχουν 
κτιστά ορόσημα οριοθέτησης της έκτασης επέμβασης. Να έχει 
καταβληθεί/τακτοποιηθεί το προβλεπόμενο στη με αρ. πρωτ.  ΕΜΝΕ/ 
Φ.11.3ΠΡ.8Α/303/3πε/31-01-2017 Απόφαση Σώματος Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, χρηματικό πρόστιμο.  
4. Η πρόσβαση να γίνεται από τον υπάρχοντα δρόμο προσπέλασης. 
Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων. 
5. Να τηρηθεί αυστηρά η προβλεπόμενη απαγόρευση δραστηριοτήτων εντός 
της «Λίμνης Νάνων», η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης 
και αποτελεί προστατευόμενο υγρότοπο (ΦΕΚ 229ΑΑΠ/2012). Να διασφαλιστεί 
ότι δε θα υπάρξει καμία όχληση, εντός των ορίων του υγροτόπου. 
6. Να δοθεί έμφαση στην προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής. 
7. Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων και κατόπιν να γίνονται οι ανάλογες προβλεπόμενες ενέργειες κατά 
περίπτωση, δηλαδή καθαρισμός και πρόληψη ρύπανσης. 
8. Να λαμβάνεται μέριμνα ορθής διαχείρισης των μηχανέλαιων των οχημάτων 
και μηχανημάτων. 
9. Να τηρούνται οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου που αναφέρονται στον 
Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ Β΄ 1227/2011) καθώς 
και στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α΄ 293). Να γίνονται τακτικές μετρήσεις του 
εκπεμπόμενου θορύβου και κατόπιν να γίνονται οι ανάλογες προβλεπόμενες 
ενέργειες. 
10. Nα τηρούνται για τα μηχανήματα τα όρια εκπομπής καυσαερίων που 
προβλέπει ο κατασκευαστής και η σχετική νομοθεσία. 
11. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης 
σκόνης ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την 
διασπορά της. Να γίνονται τακτικές μετρήσεις της πίπτουσας σκόνης και κατόπιν 
να γίνονται οι ανάλογες προβλεπόμενες ενέργειες. 
12. Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων και στείρων υλικών  
να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 
13. Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση 
τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων 
και υλικών σε υπαίθριους χώρους.  
14. Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων να γίνεται με τρόπο 
ώστε να περιορίζεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.  
15. Η διαχείριση των μή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) και στο Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
16. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως 
εκάστοτε ισχύει (π.χ. ελαστικά τροχοφόρων μηχανημάτων, χρησιμοποιημένες 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά συσκευασίας των αναλωσίμων, 
λιπαντικά, κ.λπ.), να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού 
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.  
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17. Η 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. Σε 
περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από επικίνδυνα απόβλητα ή καύσιμα, να 
λαμβάνεται μέριμνα για την εξυγίανση αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
(Κ.Υ.Α. 13588/2006). 
18. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, στα πλαίσια σχεδίου 
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και ατυχημάτων (πυρκαγιών, 
ρύπανσης κλπ.), εγκεκριμένου από τις αρμόδιες αρχές, για την αποφυγή 
ατυχημάτων και γενικά να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών που εγκυμονούν 
κινδύνους υποβάθμισης του περιβάλλοντος (διαρροή υλικών, επιβάρυνση του 
υδροφόρου ορίζοντα, των τυχόν επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών κ.λπ.) να 
ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας.  
19. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών 
αποκαλυφθούν οποιουδήποτε είδους αρχαία, να διακοπούν αμέσως αυτές και να 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. 
20. Για τις εργασίες αποκατάστασης ισχύουν οι γενικές δεσμεύσεις της κείμενης 
νομοθεσίας και θα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία του φορέα του έργου με την 
οικεία Δασική Υπηρεσία. Ο φορέας της δραστηριότητας να προγραμματίζει και 
υλοποιεί μέτρα για την αισθητική και περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνόλου 
της κάλυψης του λατομείου και των επιμέρους εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια 
και μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης.  
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 


