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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

                                                                    ΘΕΜΑ 5ο
Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ‘’Έρευνα λατομείου μαρμάρου στην περιοχή
της  Τ.Κ.  Μεσαίου,  δημόσιας  έκτασης  66.950,31 τ.μ.,  στη  θέση  ‘’Ραχούλα’’  στην Τ.Κ.  Μεσαίου,  Δ.Ε.
Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.’’. Φορέας του έργου: ‘’GMC Granite
Marble Chatzopoulos LTD’’ (από αναβολή)

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ‘‘’Έρευνα λατομείου μαρμάρου στην περιοχή της Τ.Κ.
Μεσαίου, δημόσιας έκτασης 66.950,31 τ.μ., στη θέση ‘’Ραχούλα’’ στην Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας,
του  Δήμου Ωραιοκάστρου,  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  Π.Κ.Μ.’’.  Φορέας  του  έργου:  ‘’GMC Granite Marble
Chatzopoulos LTD’’», το οποίο προέρχεται από αναβολή και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.
624/30-04-2018  διαβιβαστικό  έγγραφο  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ..  Καλωσόρισε  στη
συνεδρίαση τον κ. Χρ. Παναγιωτίδη, Αντιδήμαρχο Δήμου Ωραιοκάστρου και τον κ. Γ. Παπακωνσταντίνου,
επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ.
Ε. 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.: 494205 (10098)/2016/20-04-2018 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198
Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240
Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου
Τηλ.               : 2313 319 650
Fax.               : 2313 319 723
Email             : me@pkm.gov.gr

 

Ημερομηνία: 07 Ιουνίου 2018
Αρ. Πρωτοκόλλου
(Εξερχομένου): 214702 (179)

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 81/30-05-2018 
Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 10/2018 
Αρ. Πρωτοκόλλου
(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 624/30-04-2018  
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ)
έργου ή δραστηριότητας: -

 
ΠΡΟΣ :
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασμού Κ.Μ.

Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 542 48, Θεσσαλονίκη
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& Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ενημέρωσε τα μέλη για
το αντικείμενο του έργου, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής και τις  εργασίες που θα γίνουν.
Έκανε αναφορά στην αριθμ. 03/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου με
την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε η μη χορήγηση συναίνεσης για τις ερευνητικές εργασίες μαρμάρου.
Επίσης,  αναφέρθηκε  επιγραμματικά  στους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  βάσει  των  οποίων  η  υπηρεσία
εισηγείται θετικά. Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, την κ. Χαραλαμπίδου
Δέσποινα  και  την  κ.  Παλιαδέλη  –  Σαατσόγλου  Χρυσούλα,  τακτικά  μέλη,  προς  τον  εισηγητή  κ.
Παπαδόπουλο και τους εκπροσώπους του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στην ερώτηση περί διενέργειας αυτοψίας,
ο  κ.  Παπαδόπουλος  απάντησε  ότι  η  υπηρεσία  δεν  έχει  κάνει  αυτοψία,  ωστόσο,  καθ’  υπέρβαση  των
αρμοδιοτήτων της, έχει ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης τις γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο, τις οποίες
και διάβασε επιγραμματικά. Η κ. Παλιαδέλη ρώτησε τον Αντιδήμαρχο σχετικά με τους λόγους για τους
οποίους είναι αντίθετος ο Δήμος. Ο κ. Παναγιωτίδης απάντησε επικαλούμενος το περιεχόμενο της σχετικής
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου.  Η κ.  Χαραλαμπίδου,  απευθυνόμενη στον
Αντιδήμαρχο, ρώτησε μήπως πρέπει να γίνουν ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή για αποχαρακτηρισμό της
περιοχής. Κατόπιν ζήτησε το λόγο ο κ. Παπακωνσταντίνου, εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης
του  Δήμου  Ωραιοκάστρου.  Ενημέρωσε  το  Σώμα  ότι  το  σημείο  που  πρόκειται  να  διεξαχθεί  η  έρευνα
βρίσκεται  σε  απόσταση 8  χλμ.  από την  πόλη  και  μόλις  1,5  χλμ.  από τα  τελευταία  σπίτια  του  Δήμου
Ωραιοκάστρου.  Ο  κ.  Γάκης  Βασίλειος,  Αντιπρόεδρος,  αφού  συνεχάρη  την  υπηρεσία  για  την
εμπεριστατωμένη εισήγησή της,  απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του Δήμου τους επεσήμανε ότι  ο
Δήμος  Ωραιοκάστρου  πρέπει  να  αποφασίσει  τι  είδους  ανάπτυξη  θέλει,  ώστε  να  προβεί  στις  δέουσες
περαιτέρω  ενέργειες.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  συζήτησης  η  Αντιπεριφερειάρχης  Μ.Ε.Θ.  κ.  Π.
Πατουλίδου πρότεινε την έκδοση αρνητικής γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της  δραστηριότητας,  συντασσόμενη  με  τη  θέση  της  τοπικής  κοινωνίας  που  είναι  αρνητική  στο
συγκεκριμένο  έργο.  Κατόπιν  τα  μέλη  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  ζήτησαν  το  λόγο  για  να
τοποθετηθούν.  Ο κ.  Γάκης Βασίλειος,  Αντιπρόεδρος,  δήλωσε ότι  συντάσσεται  με τη θέση της  τοπικής
κοινωνίας  και  ότι  θα  ψηφίσει  αρνητικά,  τονίζοντας  ότι  ο  ρόλος  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  είναι
καθαρά γνωμοδοτικός. Η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος, και ο κ. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος,
αναπληρωματικό  μέλος,  ανέφεραν  ότι  συντάσσονται  με  την  πρόταση της  κ.  Πατουλίδου  για  αρνητική
γνωμοδότηση. Η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε ότι το θέμα του ορυκτού πλούτου και η σχετική νομοθεσία για τη
διαχείρισή  του  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  με  σοβαρότητα  και  πρότεινε  στον  Δήμο  να  αναλάβει
πρωτοβουλία προκειμένου να αλλάξει η κείμενη νομοθεσία. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα,
τακτικό μέλος, συνεχάρη την υπηρεσία για το έργο της και δήλωσε ότι επίσης τάσσεται υπέρ της αρνητικής
γνωμοδότησης,   λαμβάνοντας  υπόψη  την  αρνητική  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου
Ωραιοκάστρου. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Ανέφερε
ότι πρέπει να σεβόμαστε τον ορυκτό πλούτο και να τον αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Για το
θέμα της νομοθεσίας και των κενών που υπάρχουν πρότεινε να αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες
για την αναθεώρησή της.
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

1. Απόφαση  03/2017  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου

        17-01-2017     -------------------

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.:  494205 (10098)/2016/20-04-
2018 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, η οποία έχει ως ακολούθως: 
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«Σκοπός της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την
έρευνα   λατομείου μαρμάρου, σε δημόσια έκταση 66.950,31 τ.μ. στη θέση «Ραχούλα»  της Τ.Κ. Μεσαίου,
Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Φορέας του έργου  «GMC GRANITE MARBLE CHATZOPOULOS LTD» 
•  Είδος έργου: Έρευνα Λατομείου Μαρμάρων
• Κατάταξη της δραστηριότητας σε κατηγορία βάσει της ΥΑ 1958/2012: Ομάδα 5η “Εξορυκτικές και

συναφείς δραστηριότητες” με α/α 9 “Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων” και α/α
10 «άλλες ερευνητικές εργασίες»  Υποκατηγορία Α2   

• Το εμβαδόν της αιτούμενης έκτασης ανέρχεται σε 66.950,31  τ.μ. 
• Η πολυγωνική γραμμή  που περικλείεται  στο χώρο που θα γίνουν οι  ερευνητικές εργασίες  έχει

εμβαδόν 400 τ.μ.
• Απολήψιμα  ογκομάρμαρα, λατομικού χώρου : 10 κ.μ. 

Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά την έρευνα σε λατομείο μαρμάρων που βρίσκεται στην περιοχή της Τοπικής
Ενότητας Μεσαίου. Η θέση του έργου βρίσκεται στην τοποθεσία με το τοπωνύμιο  «Ραχούλα»  του Δήμου
Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Το λατομείο  βρίσκεται  σε  απόσταση 1,07  Km νοτιοανατολικά  του Πετρωτού,  1,3  km βορειοδυτικά  του
Μονόλοφου, 2,0 km βορειοανατολικά του Μεσαίου, 3,9 km βορειοανατολικά της Νέας Φιλαδέλφειας, 5,4 km
βορειοδυτικά του Μελισσοχωρίου, 6,4 km βορειοδυτικά του Δρυμού, 1,7 km νότια του Παντελεήμονα , 5,6
km  νοτιοανατολικά  του  Γαλλικού,  5,9  km  νοτιοδυτικά  των  Μανδρών  και  15  km  βορειοδυτικά  της
Θεσσαλονίκης. (Σημειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω αποστάσεις είναι μετρημένες σε ευθεία γραμμή). H οδική
απόσταση του λατομείου από την επαρχιακή οδό είναι της τάξης των 1074 m. 
Ιδιοκτησιακά η έκταση ανήκει στο  Ελληνικό Δημόσιο. Διοικητικά η έκταση υπάγεται στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης, δασοδιοικητικά στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.
Η έκταση ορίζεται από τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄ 87 

ΟΝΟΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΓΣΑ  ΄ 87
Χ ψ

Α 406271,1457 4518193,6257
Β 406343,6094 4518185,1069
Γ 406336,3729 4517826,2678
Δ 406150,7454 4517854,4531
Ε 406062,4378 4517911,4836
Ζ 406058,0473 4517973,0024
Η 406135,1370 4518021,2268
Θ 406215,3591 4518102,6392

Με βάση το ανάγλυφο του λατομικού χώρου, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις σε μηχανικό εξοπλισμό
της  εξόρυξης και  τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώματος,  έχει  επιλεγεί  και  θα εφαρμοσθεί
έρευνα με τη μέθοδο των ανοικτών ορθών βαθμίδων και ερευνητικών γεωτρήσεων.
Για  τη  λειτουργία  του  λατομικού  χώρου  θα  χρησιμοποιηθεί  κινητός  μηχανολογικός  εξοπλισμός  όπως
φορτωτές, εκσκαφείς, διατρητικά μηχανήματα κ.λπ.. Η συνολική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού θα
είναι της τάξης των 1.240 HP.
Αντικείμενο της παρούσας δραστηριότητας είναι οι  ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο στην περιοχή του
Μεσαίου. Από την έρευνα του χώρου θα παραχθούν 10 m3 όγκων μαρμάρων για να δοκιμαστούν αν είναι
κατάλληλα για  εκμετάλλευση.  Στον  εν  λόγω λατομικό χώρο δεν  πρόκειται  να  κατασκευαστούν  μόνιμες
εγκαταστάσεις.
Θα χρησιμοποιηθεί νερό στην διαδικασία των ερευνητικών γεωτρήσεων. Υπολογίζεται ότι οι ερευνητικές
γεωτρήσεις θα διαρκέσουν 3 μέρες από 8 ώρες την ημέρα οπότε συνολικά η μέγιστη κατανάλωση θα είναι
της τάξης των 86,4 m3 νερού. Το νερό αυτό θα προέρχεται από τον οικισμό του Πετρωτού.
Κατά την λειτουργία της δραστηριότητας δεν προβλέπεται η χρήση ή η αποθήκευση τυχόν τοξικών ουσιών.
Η κυριότερη δράση για το περιβάλλον αφορά στην αποκατάσταση του λατομικού χώρου με τη δημιουργία
φυτεύσεων  σε  όλες  τις  επιφάνειες  όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες  εξόρυξης ή  απόθεσης στείρων.  Ο
προϋπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης θα είναι της τάξης των 3.236,49 € περίπου.
Η θέση  του  χώρου είναι  εκτός  των  ζωνών  Natura  όπως  προκύπτει  από την  επικαιροποίηση της  βάσης
δεδομένων του Natura 2000 τον Μάιο του 2011 και εκτός του καταφυγίου άγριας ζωής Κ868.
Στην περιοχή μελέτης του έργου δεν υπάρχουν αναδασωτέες εκτάσεις. Η γύρω, από το λατομείο, περιοχή
καλύπτεται κυρίως από πλατύφυλλα.
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Σε απόσταση 600 μέτρων από τα όρια του λατομείου δεν υπάρχουν έργα υδροληψίας
Η θέση του λατομικού χώρου είναι μακριά από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.
Η περιοχή  μελέτης  και  κατά  συνέπεια  ο  υπό μελέτη  χώρος  βρίσκεται  εκτός  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού
σχεδίου, εντός μικρού τμήματος του Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ, εκτός ορίων οικισμού, στην περιοχή δεν έχουν
καθοριστεί  με  ειδικά  διατάγματα  χρήσεις  γης  και  δεν  υπάρχουν  ασύμβατες  χρήσεις  γης  στην  ευρύτερη
περιοχή.
Οι  ερευνητικές  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  τόσο  με  τη  δημιουργία  ερευνητικών  βαθμίδων  όσο  και
ερευνητικών γεωτρήσεων.
Οι  ερευνητικές  εργασίας  θα  γίνουν  με  ανοικτά  επιφανειακά  μέτωπα  –  ερευνητικές  βαθμίδες.  Η  αρχική
διαμόρφωση  των  ερευνητικών  βαθμίδων  θα  γίνεται  με  τη  χρήση  αερόσφυρας  (  δηλαδή  παράλληλα
διατρήματα Φ34 mm σε αποστάσεις 8-10 cm για τα κάθετα και 10 - 12 cm για τα οριζόντια) και τη χρήση του
εκσκαφέα.  Ενδέχεται  η  αρχική  διαμόρφωση  να  γίνεται  μόνο  με  τη  χρήση  του  εκσκαφέα  αν  οι
κοιτασματολογικές συνθήκες (ασυνέχειες κτλ.) ευνοούν κάτι τέτοιο. 
Μετά τη δημιουργία του αρχικού μετώπου ακολουθεί η εξόρυξη από τις ερευνητικές βαθμίδες με τη χρήση
αερόσφυρας και συρματοκοπής.
Τα  ογκομάρμαρα  που  θα  προκύψουν  με  φορτηγά  αυτοκίνητα  και  θα  μεταφερθούν  σε  εργοστάσια
επεξεργασίας  μαρμάρου  στην  περιοχή  του  Ωραιοκάστρου  προκειμένου  να  υποβληθούν  σε  δοκιμές
επεξεργασίας (θα κοπούν σε πλάκες μαρμάρου και πλακίδια) και στίλβωσης.  Αν τα αποτελέσματα είναι
θετικά τότε η ενδιαφερόμενη εταιρία αναμένεται να αιτηθεί την εκμετάλλευση του χώρου. Στην περίπτωση
των αρνητικών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η αποκατάσταση των θέσεων των ερευνητικών βαθμίδων.
θα  πραγματοποιηθούν  ερευνητικές  γεωτρήσεις,  οι  οποίες  θα έχουν  διάμετρο 76 mm και  η  διάτρηση θα
εκτελείται με διατρητική στήλη, η οποία αποτελείται από διατρητικά στελέχη διαμέτρου 50 mm και μήκους 3
μέτρων το καθένα. Η ερευνητική γεώτρηση προβλέπεται να φθάσει σε βάθος 30 μέτρων και η συνιστώμενη
ταχύτητα ανόδου του νερού θα φθάνει τα 40 cm/sec. Θα πραγματοποιηθούν 2 ερευνητικές γεωτρήσεις.
Τα  μικρά  κινητά  εργαλεία  (αερόσφυρες  κ.λπ.)  θα  μεταφέρονται  καθημερινά  από  το  προσωπικό  του
λατομείου και δεν απαιτείται η αποθήκευσή τους και δεν θα υπάρχουν μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Υπάρχει υφιστάμενος χωματόδρομος, ο οποίος διέρχεται από την πλευρά Ε – Δ του λατομικού χώρου, ο
οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την προσπέλαση στις θέσεις ερευνητικών εργασιών.
Αρχικά  θα  πραγματοποιηθεί  η  αποψίλωση  του  λατομικού  χώρου  στις  θέσεις  όπου  θα  δημιουργηθεί  η
ερευνητική βαθμίδα.  Η αποψίλωση θα πραγματοποιείται  μόνο στα σημεία όπου μετά θα ακολουθήσει  η
διάνοιξη της βαθμίδας των ερευνητικών εργασιών του χώρου. Οι εργασίες αποψίλωσης που θα διεξαχθούν
αναμένεται να έχουν διάρκεια της τάξης του 1 μήνα.
Μετά την αποψίλωση θα ακολουθήσει η δημιουργία της ερευνητικής βαθμίδας (κύρια θέση) με διάνοιξη του
μετώπου στο υψόμετρο των +230 μέτρων. Θα ακολουθήσει γεώτρηση στο υψόμετρο των +240 μέτρων και
δεύτερη γεώτρηση στο υψόμετρο των +228 μέτρων, κοντά στο δρόμο προσπέλασης. Η διάρκεια της διάνοιξης
ερευνητικής βαθμίδας και των γεωτρήσεων εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 11 μηνών. 
Έτσι η φάση της κατασκευής αναμένεται ότι θα έχει διάρκεια της τάξης του 1 έτους από την έγκριση των
ερευνητικών εργασιών στον λατομικό χώρο.
Τα εξορυκτικά απόβλητα θα αποτίθενται προσωρινά κοντά στο ερευνητικό δάπεδο και θα χρησιμοποιηθούν
για την αποκατάσταση του ερευνητικού μετώπου
Μετά  το  τέλος  των  ερευνητικών  εργασιών  (και  εφόσον  δεν  προκύψουν  θετικά  αποτελέσματα  για  την
εκμετάλλευση του χώρου) ο χώρος θα έχει αποκατασταθεί με τη δημιουργία φυτεύσεων σε όλη την έκταση
που πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες
Για  την  αναθάμνωση,  θα  χρησιμοποιηθεί  το  Spartium  Junceum  (σπάρτο).  Το  σπάρτο  είναι
εδαφοσυγκρατικό και ανθεκτικό στη ξηρασία. Οι θαμνώσεις θα γίνουν στο εσωτερικό των ορυγμάτων που θα
διανοιχτούν. Οι φυτεύσεις εδώ θα γίνουν σε κάνναβο 2x2. Οι θάμνοι θα φυτευτούν σε λάκκους. 

β) Για την αναδάσωση θα προτιμηθούν τα είδη Τραχεία πεύκη. 
Τα  παραπάνω  είναι  φυτά  λιτοδίαιτα  με  μεγάλη  προσαρμοστική  ικανότητα  αναπτυσσόμενα  σε  ποικιλία
εδαφών μέχρι αγόνων, ξηρών και αβαθών, θα φυτευτούν εναλλάξ στα ορύγματα. Οι φυτεύσεις των δένδρων
θα γίνουν σε κάνναβο 3x3. 
γ) Για την αναχλώαση, προτείνεται σπορά ψυχανθών. 
Οι θέσεις που θα γίνει η σπορά είναι όλη η προς αποκατάσταση έκταση. 
Η φύτευση θα γίνει σε υγρές μέρες φθινοπώρου ή ανοίξεως. Οι πόες θα σπέρνονται με το χέρι αφού πρώτα
καλλιεργηθεί η επιφάνεια.

Περιμετρικά από τις φυτεύσεις θα περιφραχτεί ο χώρος για προστασία από καταπάτηση ζώων της περιοχής.
Είναι  πολύ σημαντική η  περίφραξη για την εξέλιξη του φυτού που έχει  φυτευτεί  στον χώρο που έχουν
πραγματοποιηθεί οι ερευνητικές εργασίες.
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Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, η Υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ και γνωμοδοτεί θετικά για την
υλοποίηση του έργου,  εφόσον  τηρηθούν  τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ και την κείμενη νομοθεσία και με τις εξής προϋποθέσεις:

• Να τηρούνται   οι  απαιτήσεις  της  Αριθμ.  Δ7/Α/οικ.12050/2223 Απόφαση ΦΕΚ 1227Β/11.06.2011
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)”.

• Για  την  προστασία  των  κατοικιών  να  διατηρείται   η  απόσταση  ασφαλείας  των  250μ.,  από
βιομηχανικά  κτίσματα  και  εγκαταστάσεις,  οικίες,  έργα  κοινής  ωφέλειας,  πλατείες,  γυμναστήρια,
νεκροταφεία και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και σε περίπτωση που γίνεται χρήση εκρηκτικών
υλών να διατηρηθεί η απόσταση ασφαλείας των 500μ., όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 85 του
Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

• Να  γίνει περιμετρική περίφραξη όλου του λατομικού χώρου και να φυλάσσεται.  
• Να τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας από τους οικισμούς, αλλά και τις μεμονωμένες

οικίες.
• Να ληφθούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) σύμφωνα με τις υποδείξεις

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την
υλοποίηση του έργου για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς από την λειτουργία των
μηχανημάτων.

• Τα  φυτευτικά  είδη  που  θα  φυτευτούν  να  συντηρούνται  (πότισμα,  σκάλισμα,  λίπανση)  και  να
αντικαθίστανται  όσα από αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται,  μέχρι  να αποκτήσουν την
ικανότητα αυτόνομης ανάπτυξης. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%. 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και κυκλοφοριακής ρύθμισης (σημεία εισόδου –
εξόδου  των  οχημάτων  τόσο  στον  χώρο  επέμβασης  όσο  και  στην  δημοτική  οδό  προσπέλασης,
προειδοποιητικές πινακίδες στην περίμετρο του λατομείου κ.α.) για την αποφυγή ατυχημάτων κατά
την διάρκεια των έργων.

• Τα δρομολόγια των οχημάτων μεταφοράς υλικών να γίνονται κατόπιν προγραμματισμού με γνώμονα
την χαμηλότερη δυνατή όχληση και την αποφυγή κυκλοφοριακής φόρτισης των δρόμων ιδίως κατά
τις ώρες αιχμής δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων κτλ.

• Απαγορεύεται  η  νυκτερινή  λειτουργία  το  λατομείου  και  μεταφορά  των  υλικών  με  τα  οχήματα
μεταφοράς.

• Τα  μηχανήματα  και  τα  οχήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  να  είναι  σε  καλή  κατάσταση  και  να
συντηρούνται σωστά για την ελαχιστοποίηση εκπομπής καυσαερίων και σκόνης.

• Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο οφείλουν να έχουν σήμανση CE σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β΄/01.10.03) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ
ΗΠ 9272/471/07  (ΦΕΚ 286 Β΄/02.03.07)  και  για  τα  παλιότερα  μηχανήματα  βεβαίωση εξέτασης
τύπου ΕΟΚ βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

• Η συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται  σε οργανωμένο συνεργείο της  περιοχής  και  να είναι
εφοδιασμένα με κάρτα ελέγχου καυσαερίου και ποτέ στο λατομικό χώρο.

• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία των μηχανημάτων
έργου θα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και να παραδοθούν άμεσα
σε  ειδικά  αδειοδοτημένες  εταιρείες  συμβεβλημένες  με  Σύστημα  εναλλακτικής  διαχείρισης
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Η διαχείριση τους να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο  Π.Δ.
82/04 (ΦΕΚ 64Α/02.03.04)και την ΚΥΑ 13588/2006 και ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06.

• Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από εργοταξιακούς ρύπους.
• Να αποκαθιστάται με ευθύνη και δαπάνες του έργου και σε τακτικά χρονικά διαστήματα η βατότητα

της οδού προσπέλασης από την διέλευση των οχημάτων μεταφοράς υλικών.
• Με ευθύνη και δαπάνες του  φορέα του έργου, να καθαρίζονται οι  δρόμοι πρόσβασης της εγγύς

περιοχής σε περίπτωση ρύπανσής τους κατά την διέλευση των οχημάτων μεταφοράς των υλικών.
• Να  τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που θέτουν οι διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. 
• Να γίνεται  σε  καθημερινή βάση διαβροχή των χωμάτινων δρόμων εντός  του λατομείου και  των

πλατειών φόρτωσης, συντήρηση σε ετήσια βάση των δρόμων από και προς το λατομείο και προς τον
χώρο των στείρων και συντήρηση της πρόσβασης στο λατομικό χώρο.

• Να γίνεται συλλογή ανακύκλωση του χρησιμοποιούμενου νερού κατά την παραγωγική διαδικασία.
• Απαγορεύεται η απόληψη φυτικής γης από ρέματα, χείμαρρους και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
• Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην γίνει καμία επέμβαση ή απόθεση στείρων στα ρέματα που υπάρχουν

στην περιοχή και να μην γίνουν επεμβάσεις σε αυτά, που να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά τους
• Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του όποιου εδαφικού υλικού υπάρχει έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί
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κατά την αποκατάσταση.
• Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κ.λ.π.) να συλλέγονται και να

απομακρύνονται.  Η  διάθεσή  τους  να  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ
50910/2727/05 (ΦΕΚ1909/Β)

• Απαγορεύεται η καύση κάθε μορφής υλικών και ιδιαίτερα ελαστικών ή πλαστικών υλικών που είναι
δυνατό να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.

• Πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει η έκταση επί της οποίας θα διενεργηθεί η επέμβαση να
επισημανθεί επί του εδάφους, με μόνιμα και σταθερά ορόσημα, σύμφωνα και με τις συντεταγμένες
που  δηλώνονται  από  τον  Μηχανικό  που  συνοδεύει  την  παρούσα  Μελέτη  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων.

• Οποιαδήποτε υλοτομία απαιτηθεί, θα υλοποιηθεί κατόπιν άδειας του αρμόδιου Δασαρχείου.
• Η  αποκατάσταση,  εφόσον  δεν  προχωρήσει  η  ενδιαφερόμενη  εταιρία  στην  εκμετάλλευση  του

λατομικού χώρου, θα περιλαμβάνει όλη την έκταση επέμβασης.
• Η ποσότητα όγκων μαρμάρων που θα παραχθεί να μην υπερβαίνει τα 10 κ.μ. στο χώρο επέμβασης.
• Οι λάκκοι λάσπης και νερού πρέπει να περιφράσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 παρ.

3 του ΚΜΛΕ.
• Ο μισθωτής του λατομείου να μεριμνήσει για την προμήθεια φυτικής γης και το κόστος αγοράς θα

προστεθεί στο περιβαλλοντικό κόστος αποκατάστασης του χώρου.
• Απαγορεύεται  η  χρήση  εκρηκτικών  κατά  την  εξόρυξη,  εκτός  των  περιπτώσεων  και  με  τις

προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης.
• Σε  περίπτωση  εντοπισμού  αρχαιοτήτων,  οι  εργασίες  να  διακοπούν  αμέσως  και  να  ακολουθήσει

σωστική  ανασκαφική  έρευνα  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες,  από  τα  αποτελέσματα  της  οποίας  θα
εξαρτηθεί η τελική έγκριση από πλευράς Υ.ΠΟ.Τ., κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων οργάνων
του.

• Σε περίπτωση που θα προκύψουν αρνητικά αποτελέσματα από την έρευνα, θα πρέπει να σφραγιστεί
το στόμιο των γεωτρήσεων με μόνιμο κάλυμμα σκυροδέματος επαρκούς πάχους και να καλυφθούν οι
λάκκοι νερού και λάσπης.

• Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την αποκατάσταση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία.

• Τα επίπεδα του θορύβου στις  διάφορες  φάσεις  της  παραγωγικής  διαδικασίας  να είναι  εντός  των
επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από την νομοθεσία (Π.Δ.  1180/81 και Π.Δ. 149/2006) 

• Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από εργοταξιακούς ρύπους.
• Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων κ.λ.π. (κατά

τη  φάση  κατασκευής)  θα  πρέπει  να  έχει  προβλεφθεί  η  ύπαρξη  και  χρήση  κατάλληλων
προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι κ.α.».

Επίσης,  η  Μητροπολιτική  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψη  το  με  αρ.  πρωτ.  624/30-04-2018  διαβιβαστικό
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής’’,  την  υπ’  αριθμ.  46/Ορθή  Επανάληψη/2017  απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  ‘‘περί  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης’’,  την  με  αρ.  πρωτ.  16534,
15078/14-03-2017  απόφαση  του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  «περί
επικύρωσης  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  την  αριθμ.  32/2017  απόφαση  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  «περί  εκλογής
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία
ελέγχθηκε και  εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ.  πρωτ.:  18345/23-03-2017 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 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.»,  γνωμοδοτεί  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ως εξής:

                                                         Γνωμοδοτεί  κατά πλειοψηφία
                  (μειοψηφούσας της κ. Παυλίδου Φωτεινής – Νιόβης που ψήφισε λευκό)

Αρνητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ‘’Έρευνα λατομείου μαρμάρου στην περιοχή της
Τ.Κ. Μεσαίου, δημόσιας έκτασης 66.950,31 τ.μ., στη θέση ‘’Ραχούλα’’ στην Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας,
του  Δήμου  Ωραιοκάστρου,  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  Π.Κ.Μ.’’.  Φορέας  του  έργου:  ‘’GMC Granite Marble
Chatzopoulos LTD’’,  συντασσόμενη  με  την  αριθμ.  03/2017 απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου
Ωραιοκάστρου  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  γνωμοδοτεί  ομόφωνα  αρνητικά  επί  του  θέματος,  και
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διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης την με αρ. πρωτ.
494205(10098)/2016/20-04-2018  θετική  εισήγηση  της  υπηρεσίας  (Δ/νση  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος
Μ.Ε.Θ./Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μ.Ε.Θ.).

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
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

1.Χριστόπουλος Μιχάλης
2.Παγώνης Ιωάννης
3. Τερζανίδης Χρήστος
4. Κελεσίδου Χρηστίνα
5. Φύκα Ελένη
6.Ζάχαρης Ηλίας
7.Ασπασίδης Γεώργιος
8.Γάκης Βασίλειος
9. Καζαντζίδης Παντελεήμων
10. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη
11. Χαραλαμπίδου Δέσποινα
12. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα
13. Μήττας Χρήστος
14.Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

Χ
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