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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  αφορά στην εκµετάλλευση της συνολική 
έκτασης όπως θα διαµορφωθεί µετά την επέκταση του λατοµείου  αδρανών υλικών και στη 
λειτουργία των Μονάδων παραγωγής Σκυροδέµατος και Ασφαλτοµίγµατος της εταιρείας στην 
προαναφερθείσα θέση. 
Η κύρια δραστηριότητα είναι η εκµετάλλευση του λατοµείου και συνοδές είναι οι παραγωγές 
σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος. 
Σύµφωνα µε την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21Β/12) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1.4 του Ν. 4014/11, η κύρια 
δραστηριότητα εντάσσεται στην: 
   
ΟΜΑ∆Α 5η : ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Α/Α 4: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 : ΕΚΤΟΣ NATURA, ΕΚΤΑΣΗ <250 ΣΤΡΕΜ  
 
Οι συνοδές δραστηριότητες εντάσσονται στην: 

ΟΜΑ∆Α 9η :ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Α/Α 87: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 
Α/Α 125: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 
Όµως ακολουθείται η κατάταξη του Κύριου Έργου. 
Η Μελέτη εκπονείται σύµφωνα µε  τον: 
Ν. 4014/11 και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6, 7,  το άρθρο 11.5,6 και το Παράρτηµα ΙΙ. 
Την Υ.Α. ∆7/Α/οικ.12050/2223 ΦΕΚ1227Β/11 που αφορά στον Κανονισµό Λατοµικών και 
Μεταλλευτικών Εργασιών. 
Τους Ν1428/84, Ν2115/93 όπως σήµερα ισχύουν και αφορούν στην εκµετάλλευση λατοµείων 
αδρανών υλικών, το Ν1650/86 και το Ν3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002) που αναφέρεται στην 
«Εναρµόνιση του Ν 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/11/ΕΕ διαδικασίας οριοθέτησης και 
ρυθµίσεων θεµάτων για υδατορέµατα και άλλων διατάξεων» 
Την προαναφερθείσα ΥΑ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21Β/12) που αναφέρεται στην κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Ν 4014/11. 
Ακόµη η µελέτη έλαβε υπόψη: 
• το Ν. 998/1979, ΦΕΚ 289/Α, για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων, 
• το Ν. 3208/2003, ΦΕΚ 303/Α, για την προστασία δασικών οικοσυστηµάτων,  
●   την ΚΥΑ µε Α.Π. 17816/95/01-07-1997 ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΥΠ.ΑΝ. για την έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων µε τις εκάστοτε αποφάσεις παράτασης. Η πρόσφατη Α.Ε.Π.Ο. την οποία ακολουθεί η εταιρεία 
είναι η υπ αρ οικ.4714/4641/15-04-2011. 
•  το Ν. 3028/28-06-2002/ΦΕΚ 153Α2002 «Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 
εφόσον δεν έχουν εκδοθεί ακόµη οι νέες προδιαγραφές σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 
11 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011). 
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Κατά την εκπόνηση της µελέτης, ελήφθη υπόψη το σύνολο του νοµοθετικού πλαισίου της χώρας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας παρόµοιων δραστηριοτήτων και 
σχετίζεται µε την προστασία του περιβάλλοντος. 
Η εκµεταλλεύτρια εταιρεία λειτουργεί σε ιδιόκτητη έκταση µε αποφάσεις του Νοµάρχη Ζακύνθου 
µε τις διαδικασίες του άρθρου 8.2α του Ν2115/93 και εσχάτως σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση 
παράτασης της Άδειας Εκµετάλλευσης Α.Π. ∆Α/Φ.22.ΛΤ5α/1419/24-10-2012 του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ζακύνθου. 
 
1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η επιχείρηση για λογαριασµό της οποίας εκπονείται η  παρούσα µελέτη ονοµάζεται " Γ.ΒΟΥΤΟΣ-
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ " και έχει έδρα στο ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ Ζακύνθου. 
Είναι λατοµική, βιοµηχανική, εµπορική και τεχνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Π.Ε. 
Ζακύνθου, στον τοµέα παραγωγής αδρανών υλικών, σκυροδέµατος και ασφαλτικών  για την κάλυψη 
των αναγκών της ευρύτερης περιοχής αλλά και της  νήσου γενικότερα. 
Η παραγωγή των αδρανών υλικών απευθύνεται στα δηµόσια  και ιδιωτικά έργα που  λαµβάνουν 
χώρα ή αναµένεται να λάβουν  στη Ζάκυνθο τόσο στον τοµέα της οδοποιίας όσο και στην κατοικία 
και στα λοιπά έργα Πολιτικού Μηχανικού.        
Η παραγωγή του σκυροδέµατος και του ασφαλτοµίγµατος απευθύνεται επίσης σε ∆ηµόσια και 
ιδιωτικά έργα τόσον µε απευθείας προµήθεια σε αυτά όσον και µέσω του εργοληπτικού-
κατασκευαστικού τµήµατος της εταιρείας υπό µορφή ιδιόχρησης. 
Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητη έκταση  εντός της  οποίας έχει αναπτύξει τη  Λατοµική 

δραστηριότητα σε χώρο 30.369,75m2 (υφιστάµενη) και προτίθεται να επεκτείνει την 
Εκµετάλλευση σε συνολική ιδιόκτητη έκταση 63.966,67m2. 
∆ια ταύτα και προκειµένου να αποκτήσει την απαραίτητη Άδεια Εκµετάλλευσης και τη 

συνολική Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των δραστηριοτήτων της η εταιρεία προβαίνει σε 

εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επί της συνολικής προς εκµετάλλευση 

έκτασης και των συνοδών δραστηριοτήτων που είναι εγκατεστηµένες εκεί καθώς και των 

χώρων εξυπηρέτησης της δρασυηριότητας.  

 
2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η µελέτη αυτή αναφέρεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  και τα προβλήµατα που προκύπτουν 
από την εκµετάλλευση (εξόρυξη και επεξεργασία) του λατοµείου αδρανών υλικών και την 
παραγωγή σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος στη θέση «Θανάσης» ∆.∆. Ορθoνιών Ζακύνθου  
καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους θα προστατευτεί και θα  αποκατασταθεί το φυσικό 
περιβάλλον. 
Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, τις σύγχρονες  µεθόδους εξόρυξης που θα 
χρησιµοποιηθούν, την πλήρη αξιοποίηση του παραγόµενου ασβεστολιθικού πετρώµατος µε 
καθετοποίηση ως προς την παραγωγή σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος και τους τρόπους  
παρέµβασης που προτείνονται, αναµένεται να υπάρξει η µεγαλύτερη δυνατή προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και η κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποκατάσταση του. 
Πρέπει να  σηµειωθεί ότι η περιοχή του λατοµείου είναι  αρκετά µακριά (πολύ πέραν των 1000m) 
από κατοικηµένες  περιοχές  και πολύ µακρύτερα από Τουριστικές εγκαταστάσεις και  
αρχαιολογικούς χώρους ενώ ο χώρος δεν έχει σηµαντική δασοκάλυψη. 
Τέλος το ασβεστολιθικό πέτρωµα είναι εξαιρετικής ποιότητας η δε ποσότητα είναι ικανή να 
αντιµετωπίσει µακροχρόνια τη ζήτηση. 
Η ικανή ζήτηση και η καθετοποίηση αποτελούν εγγύηση για την αξιοποίηση του κοιτάσµατος. 



6 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΠΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Α∆ΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΘΑΝΑΣΗΣ¨ ∆.∆.  
ΟΡΘΟΝΙΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

TEXNIKO – MEΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨Ε.ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε.¨ 
ΤΗΛ & FAX:210/5240050–6977/092356 Email:elympe@tee.gr-site:www.liberiou.gr 
 

-Μελέτη αποκατάστασης υφιστάµενου λατοµείου – αποκλίσεις και επέκταση 

 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας µελέτης εξετάσθηκε η δυνατότητα αποκατάστασης του 

υφιστάµενου λατοµείου, µεµονωµένα, κατά την οποία προέκυψε η αδυναµία υλοποίησης της 
καθόσον η εξόρυξη κατευθύνεται ∆υτικά όπου και ο µοναδικός χώρος για την επέκταση του 
λατοµείου. Εάν εκεί εγένετο εξόφληση και αποκατάσταση ο χώρος θα άλλαζε χρήση από 
λατοµικός που ήτο και θα καθίστατο αναδασωτέος µε αποτέλεσµα ο µοναδικός διαθέσιµος προς 
επέκταση χώρος της εταιρείας να εδεσµεύετο. Ο υπόλοιπος λατοµικός χώρος καλύπτεται από τις 
συνοδές βιοµηχανικές δραστηριότητες (Μονάδες Αδρανών, Σκυροδέµατος, Ασφαλτικών και 
πλατείες αποθήκευσης) ή είναι αγροτικός (περίπου επτά στρέµµατα). 
Έτσι ο µόνος διαθέσιµος χώρος προς δενδροφύτευση είναι τµήµατα της Ζώνης Οπτικής 
Προστασίας, όπου και έγινε σηµαντική δενδροφύτευση όπως εµφαίνεται στις σχετικές φωτογραφίες.     
 
Εξετάσθηκαν οι εναλλακτικές θέσεις επέκτασης της λατοµικής δραστηριότητας και η µηδενική 

λύση η οποία θα επέφερε µαθηµατικά το κλείσιµο της εταιρείας. Επελέγη η τεχνικά, νοµικά και 
περιβαλλοντικά αρτιότερη και καταλληλότερη. Κατόπιν αυτού: 
▪ Αναλύθηκε η σηµερινή κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των δραστηριοτήτων, έγινε 
τοπογραφική αποτύπωση των χώρων επέµβασης όπως εµφαίνεται στον Χάρτη Σηµερινής 
Κατάστασης (Σχ.7 κλίµακα 1:1.000). 
▪ ∆ιερευνήθηκαν και αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το φυσικό και  ανθρωπογενές 
περιβάλλον της υπό µελέτη περιοχής καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προβλήµατα 
που αναµένονται από  τη λειτουργία του λατοµείου και των λοιπών δραστηριοτήτων  στην εν λόγω 
θέση. 
▪ Επελέγει και ανελύθη η κατάλληλη µέθοδος αποκατάστασης της έκτασης του λατοµικού χώρου  
και καταστολής των αναµενόµενων ρύπων µε σκοπό, παράλληλα µε την οικονοµικότητα του Έργου,  
τη µείωση κατά το δυνατόν ή την αποφυγή των κινδύνων για το περιβάλλον της περιοχής, από 
φαινόµενα υποβάθµισης και καταστροφής του χώρου.  
▪ Προτάθηκαν οι κατάλληλοι τρόποι παρέµβασης, έτσι ώστε να υπάρξει η µεγαλύτερη δυνατή 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποκατάστασή του 
µετά το πέρας της επέµβασης (Σχ.8 Χάρτης Τελικής Εκσκαφής 1:1.000, Σχ.10 Τοµές Τελικής 

Εκσκαφής). 

▪ Αναλύθηκαν τα χρονοδιαγράµµατα των σχετικών εργασιών. Η λατοµική δραστηριότητα θα 
λειτουργήσει όσο προβλέπεται από την ισχύουσα Λατοµική Νοµοθεσία κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα παραχθούν υλικά της τάξης των 1.114.420m3. Παράλληλα θα λειτουργούν και οι Μονάδες 
παραγωγής αδρανών, σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος. 
Το σχέδιο αποκατάστασης θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στη παρούσα Μελέτη. 
Η ευθύνη της ως άνω αποκατάστασης  του περιβάλλοντος και της τήρησης των  

προτεινοµένων µέτρων προστασίας αυτού ανήκει στην εταιρεία. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η περιοχή του λατοµικού χώρου ευρίσκεται µακράν  κατοικηµένων 
περιοχών και Τουριστικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον στην στενή περιοχή δεν εντοπίζονται 
βιοτεχνικές µονάδες, δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή 
χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων παρά µόνον συναφείς δραστηριότητες των .  
Σηµαντικό ποσοστό των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων αφορά στον πρωτογενή τοµέα, σηµαντικό 
στον τριτογενή τοµέα δηλαδή στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στη περιοχή  ενώ ο  
δευτερογενής τοµέας σχεδόν απουσιάζει. 
Η δραστηριότητα αφορά στην εκµετάλλευση και παραγωγή αδρανών υλικών, σκυροδέµατος και 
ασφαλτοµίγµατος εντός του Λατοµικού Χώρου και ακολούθως την αποκατάσταση µε 
δενδροφύτευση του.  
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Η εταιρεία θα προβεί σε γενικές δενδροφυτεύσεις µε γηγενή είδη (πεύκα, κυπαρίσσια, χαρουπιές, 
αγριελιές  και θάµνους όπως σπάρτα, σχίνος, πουρνάρι,) και θα δεχθεί κάθε σχετική πρόταση από το 
αρµόδιο ∆ασαρχείο. 
Οι αναδασωτικές εργασίες για την οπτική αφοµοίωση του νέου τοπίου στην περιβάλλουσα περιοχή 
θα αρχίσουν αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εξόφλησης των δύο ανωτέρων βαθµίδων  την 
αµέσως επόµενη φυτευτική περίοδο, για προφανείς λόγους (κάθισµα χωµάτων). Συγκεκριµένα θα 
γίνει διάστρωση εδαφικού υλικού και φύτευση µε τα προτεινόµενα  ενδηµικά δασοπονικά είδη. 
 
Εναλλακτικές Θέσεις Επέκτασης της Εκµετάλλευσης 

 
Στην όµορη περιοχή του λατοµείου πραγµατοποιήθηκε έρευνα, µε σκοπό την ανεύρεση  
εναλλακτικής θέσης επέκτασης της Λατοµικής ∆ραστηριότητας.  
Με στόχο την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδρασης στο χώρο, το µικρότερο 
περιβαλλοντικό κόστος (στάθµιση αγαθών), ερευνήθηκαν οι παρακάτω περιοχές (βλέπε 
Περιβαλλοντικό Χάρτη 1:5.000). 
1.Βόρεια του Λατοµικού χώρου διέρχεται υδατόρρεµα το οποίο εµποδίζει την επέκταση του 
Λατοµικού Χώρου προς Βορράν. 
2.Νότια και Νοτιοανατολικά του Λατοµικού Χώρου η εγγύτητα της Επαρχιακής Οδού εµποδίζει-
απαγορεύει την επέκταση εκείθεν, σύµφωνα µε το άρθρο 85 του ΚΜΛΕ. 
3.Προταθείσα και επιλεγείσα επέκταση Βορειοδυτικά και ∆υτικά µέχρι τα όρια της 

αναδασωτέας έκταση;.  

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  
Θα υπάρξουν δυσκολίες στην επιβίωση της επιχείρησης λόγω της αδυναµίας παραγωγής 
αδρανών υλικών και ως εκ τούτου τροφοδοσίας των Μονάδων Σκυροδέµατος, Ασφαλτικών 
και όχι µόνον.  
 
3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ-ΈΚΤΑΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

  
Ο λατοµικός χώρος ευρίσκεται στη θέση «Θανάσης» του ∆.∆. Ορθονιών της ∆.Ε. Ελατίων της Π.Ε. 
Ζακύνθου. 
Το εµβαδόν του Συνολικού Λατοµικού χώρου ανέρχεται σε 63.966,67m² σε  περιοχή ανάµεσα από 
τους ηµιορεινούς όγκους Παλιοθήλυκα, Στρογγυλό Βουνό και το Αφεντικό Λαγκάδι,  στο Β.Α. 
τµήµα της Ζακύνθου 2km µέτρα ανατολικά του οικισµού των Ορθωνιών και 2km βόρεια του 
Κατασταρίου. 
                 
Εκτείνεται από το υψόµετρο 193 µέχρι το υψόµετρο 271  µέτρα περίπου. 
Η προσπέλαση από τον ασφαλτοστρωµένο επαρχιακό δρόµο  προς την περιοχή ενδιαφέροντος 
γίνεται µε επίσης ασφαλτοστρωµένο δρόµο µήκους 350 µέτρων περίπου και ακολούθως ένα 
συνδετήριο χωµατόδροµο µήκους 50 µέτρων περίπου. 
Ο λατοµικός χώρος που αναφέρουµε ανήκει στα  διοικητικά όρια της ∆.Ε. Ελατίων  του ∆ήµου 
Ζακυνθίων και υπάγεται: 
1.∆ιοικητικα στην Π.E. Ζακύνθου 
2.∆ασικα στη ∆ιεύθυνση ∆ασών Ζακύνθου 
3.∆ικαστικα στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου 
Η παραπάνω έκταση είναι ιδιόκτητη, έχει αγοραστεί από την εταιρεία µε σχετική συµβολαιογραφική 
πράξη. 
Γενικά η περιοχή ενδιαφέροντος έχει συντεταγµένες που  εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, σε 
ΕΓΣΑ. 
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                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Λ.Χ. Ά∆ΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
                    E (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1) = 30.424,54m² 
 

α/α             Χ                       Ψ 

1 211916,17 4194616,21 

2 211978,41 4194652,23 

3 212029,21 4194705,64 

4 212036,26 4194768,48 
5 212037,11 4194794,48 
6 211995,91 4194789,82 
7 211964,68 4194783,83 
8 211919.77 4194775,58 
9 211898,73 4194756,94 

10 211867,94 4194733,92 
11 211834,16 4194710,99 
12 212792,21 4194683,32 
13 211796,12 4194588,08 
14 211834,41 4194595,85 

 
             ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Λ.Χ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
             Etot.(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,A1,A20,A21,N1,N2,N3)=63.966,67m²  

α/α              Χ                        Ψ 

2΄ 211684,39 4194686,60 
1΄ 211892.33 4194808,41 
Α1 211936,90 4194825,79 
Α21 212035,64 4194824,33 
Α20 212092,76 4194804,52 
N3 212098,91 4194780,22 
N2 212078,75 4194745,53 
3 212029,21 4194705,64 
2 211978,41 4194652,23 
1 211916,17 4194616,21 

N1 211898,45 4194583,01 
10΄ 211890,58 4194593,86 
9΄ 211879,06 4194598,71 
8΄ 211840,88 4194578,33 
7΄ 211782,80 4194572,29 
6΄ 211745,40 4194582,27 
5΄ 211703,70 4194560,45 
4΄ 211702,06 4194563,01 
3΄ 212029,21 4194563,01 

 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΈΚΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΒΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
             E (1,2,3,11,12,Α12,Α13,Α14,A15,N1)=8.565,11m²  
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α/α              Χ                        Ψ 
1 211916,17 4194616,21 
2 211978,41 4194652,23 
3 212029,21 4194705,64 

Α15 212044,73 4194672,29 
Α14 212016,56 4194626,12 
Α13 211976,45 4194571,66 
Α12 211958,58 4194581,09 
12΄ 211930,25 4194558,22 
11΄ 211917,05 4194557,39 
Ν1 211898,45 4194583,01 

 
Η έκταση τόσο της περιοχής ενδιαφέροντος όσο και της ευρύτερης περιοχής καλύπτεται από  
θαµνώδη και ποώδη βλάστηση µε ολίγα άτοµα χαλέπιας πεύκης ενώ ο υπόλοιπος χώρος καλύπτεται 
κυρίως από  από σχίνους, πουρνάρια, αγριελιές, κουµαριές αλλά και αγροτικές εκτάσεις.  
Καµία µορφή γεωργικής δραστηριότητας δεν ευδοκιµεί στον χώρο επέκτασης λόγω  του βραχώδους 
του εδάφους. 
Όπως προκύπτει από τη συνηµµένη Πράξη Χαρακτηρισµού, το κυρίως τµήµα της έκτασης είναι 
δασική έκταση, τµήµα της είναι αναδασωτέα και µένει εκτός εκµετάλλευσης και µικρό τµήµα της 
είναι αγροτική έκταση.    
Στη ευρύτερη περιοχή υπάρχουν καλλιεργούµενες εκτάσεις κυρίως µε ελαιόδεντρα και σε ικανή 
απόσταση. 
Ο µελετώµενος χώρος από δασική άποψη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Για την κατανοµή της χρήσης του λατοµικού χώρου ελήφθησαν υπ όψη τα γεωµορφολογικά 
στοιχεία της περιοχής. 
Επίσης η επιλογή της θέσης είναι τέτοια που δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης αξιοποίησης-
αποληψης του ασβεστολιθικού κοιτάσµατος. 
Η βλάστηση του χώρου είναι κύρια χαµηλή και υποβαθµισµένη. 
Όσον αφορά το χαρακτηρισµό της έκτασης από την άποψη της βλάστησης σύµφωνα µε το άρθρο 4 
του Ν.998/79 υπάγεται στην κατηγορία ε της παραγράφου 1 και από την άποψη της θέσης ως προς 
τους χώρους ανθρώπινης εγκατάστασης και δραστηριότητας υπάγεται την κατηγορία β της 
παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 4 του Ν.998/79. 
Η περιοχή ή τµήµα αυτής δεν έχει χαρακτηριστεί σαν  προστατευτέα πλην της αναδασωτέας. 
 
Πιστεύουµε ότι η αξιοποίηση του ασβεστολιθικού πετρώµατος της περιοχής συµβάλλει θετικά στην 
οικονοµία της περιοχής και ενισχύει την απασχόληση τόσον άµεσα όσον και έµµεσα καθ όσον 
απασχολεί άµεσα 22 περίπου άτοµα και πολύ περισσότερα έµµεσα. 
  
Γενικά η όλη εκµετάλλευση δεν επηρεάζει ή επιβαρύνει την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών, 
ούτε και προκαλεί αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων, καθώς το υπάρχον οδικό δίκτυο είναι 
ικανής χωρητικότητας και διευκολύνει τη προώθηση των προϊόντων προς κάθε κατεύθυνση της 
κατανάλωσης. 
Για τις τοπικές µετακινήσεις  χρησιµοποιείται ο αγροτικός δρόµος που έχει ασφαλτοστρωθεί και 
εξυπηρετεί χωρίς να δηµιουργείται σκόνη από την κυκλοφορία συνδεόµενος µε την οδική αρτηρία 
Ζακύνθου-Βολίµων. 
Αναφορικά µε τους τοµείς κοινής ωφέλειας, το προτεινόµενο έργο δεν πρόκειται να επιφέρει 
σηµαντικές αλλαγές. 
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Επίσης η εκµετάλλευση του ασβεστόλιθου δεν είναι δυνατόν  να προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο 
ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας, αφού ο τύπος και η µορφή της 
προτεινόµενης εκµετάλλευσης, µε το σύστηµα καταστολής σκόνης που έχει εγκατασταθεί, δεν 
ρυπαίνει την ατµόσφαιρα, δεδοµένης µάλιστα και της απόστασης και της φυσικής αποµόνωσης του 
χώρου της εκµετάλλευσης από τις κατοικηµένες περιοχές.  
Ακόµη οι Μονάδες παραγωγής σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος µε τη χρήση ειδικών φίλτρων 
στα σιλό τσιµέντου και το ξηραντήριο αντίστοιχα δεν θα εκλύουν σκόνη. 
Τέλος το έργο δεν έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και ειδικά στη δυνατότητα αναψυχής αφού 
κάτι τέτοιο δεν είναι ανεπτυγµένο και δεν ευνοείται στην περιοχή λόγω απουσίας  χαρακτήρων 
φυσικού κάλλους. 
Η περιοχή δεν παρουσιάζει για την ∆ιεθνή Κοινότητα κανένα επιστηµονικό, οικονοµικό, 
προστατευτικό και αισθητικό ενδιαφέρον και ως εκ τούτου δεν καλύπτεται από καµιά διεθνή 
συνθήκη. 
 
4.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ              

 
4.1. Υφιστάµενες πηγές ρύπανσης και εκτίµηση κατάστασης  περιβάλλοντος 

 
Οι οικισµοί της  περιοχής δεν ευρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε το χώρο του  λατοµείου όπως και 
διάφορες βιοτεχνικές δραστηριότητες.  
Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης (σε απόσταση <500m) δεν απαντώνται βιοµηχανικές µονάδες, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων.  
Όπως προκύπτει και από το τοπογραφικό σχεδιάγραµµα 1:5.000 δεν υπάρχει κανένα τουριστικό, 
δασοπονικό ή άλλης δηµόσιας ωφέλειας έργο σε άµεση εγγύτητα. 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη στενή περιοχή είναι ήπιες (κυρίως γεωργία, κτηνοτροφία) και οι 
επιπτώσεις τους πάνω στα οικοσυστήµατα είναι µικρή. 

        Επίσης ο τριτογενής τοµέας είναι µερικώς ανεπτυγµένος στην ευρύτερη περιοχή. 
        Στη στενή περιοχή ενδιαφέροντος, δεν παρατηρείται καµία µορφή εκµετάλλευσης των υδάτινων 

πόρων καθόσον δεν  φιλοξενούνται υπόγειες υδαταποθήκες λόγω της υψηλής υδατοπερατότητας 
των ασβεστολιθικών πετρωµάτων.  
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις στο υδατικό δυναµικό της περιοχής. 
 
4.2. Φυσικά Οικοσυστήµατα και προστατευόµενες περιοχές 

 
Η υπό µελέτη έκταση δεν ανήκει στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών 
Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά). 
Προστατεύονται όµως οι νότιες και βορειοδυτικές ακτές της νήσου µε τις GR2210001 και GR 
2210002 αντίστοιχα που ευρίσκονται σε απόσταση αρκετών χιλιοµέτρων . 
Στη γειτονική περιοχή ευρίσκεται ο βιότοπος µε κωδικό ΑΒ 1080023 Αλυκές Ζακύνθου. 
Οι άλλοι δύο βιότοποι της Ζακύνθου µε κωδικούς ΑΒ 1080016 και ΑΒ 1080164 στο Ν.Α και 
Βόρειο άκρο της νήσου στις θέσεις Πόρτο Ρόµα και Σκινάρι αντίστοιχα ευρίσκονται πολύ µακριά 
από το λατοµικό χώρο.  
Παραθέτουµε  στοιχεία του βιοτόπου των Αλυκών ο οποίος ευρίσκεται στην πλησιέστερη περιοχή 
του Λ.Χ. 
Κωδικός Χώρου ΑΒ 1080023 
Έκταση 376,79ha 
Περίµετρος χώρου 17,1km 
Μέγιστο-Ελάχιστο ύψος 50-0m 
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Κατάσταση χώρου: Υποβαθµισµένη 
Χλωρίδα: Σπάνια είδη, αξιόλογα φυτά: Limonium brevipetiolatum 
Το είδος της βλάστησης σε συνδυασµό µε τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν τους θερινούς 
µήνες (υψηλή θερµοκρασία, ξηρασία µε ισχυρούς ταυτόχρονα ανέµους) καθιστούν τα φυσικά 
οικοσυστήµατα ευάλωτα στις πυρκαγιές.  
 

4.2.1 Μορφολογικά στοιχεία  

Η περιοχή ενδιαφέροντος ευρίσκεται στους ανατολικούς λόφους του όρους Μέγα Βουνό, 
Παλιοθήλυκα  και του Παλαιοκάστρου στη θέση ¨Θανάσης¨, βόρεια από το Αφεντικό Λαγκάδι, στο 
ΒΑ τµήµα της νήσου, σε υψόµετρο από 193 έως 271µετρα.Το ανάγλυφο είναι οµαλό σε σηµαντική 
έκταση του λατοµικού χώρου, στην υπόλοιπη είναι σχετικά έντονο. Στο τµήµα όπου υπάρχει η από 
δεκαετιών εκµετάλλευση έχει διαµορφωθεί µεγάλη πλατειά όπου έχουν εγκατασταθεί τα 
συγκροτήµατα επεξεργασίας.  
Η ευρύτερη περιοχή βόρεια και δυτικά καταλαµβάνεται από τα ηµιορεινά συγκροτήµατα που 
ανεφέρθησαν, νότια υπάρχει το Αφεντικό Λαγκάδι σε απόσταση περί τα 200 µέτρα  ενώ ανατολικά 
ηµιπεδινή και λοφώδης έκταση που συνδέεται µε την θάλασσα. 
Οι κλίσεις στο ανατολικό τµήµα που έχει διαµορφωθεί είναι παραοριζόντιες ενώ στο δυτικό τµήµα 
που δεν έχει γίνει επέµβαση κυµαίνονται από 5° έως 25°. 
 
4.2.2 Γεωλογικά, εδαφολογικά στοιχεία.   

 1. Γεωλογικά στοιχεία 

 Η νήσος Ζάκυνθος ανήκει γεωλογικά σε δυο Ζώνες. 
Το νοτιοανατολικό τµήµα της ανήκει στην Ιόνιο Ζώνη και το δυτικό στη Ζώνη Παξών. 
Ο υπό µελέτη λατοµικός χώρος ανήκει στη Ζώνη Παξών και  συγκεκριµένα σε ηµιορεινό 
συγκρότηµα της βορειοανατολικής Ζακύνθου. 
Η στρωµατογραφία της περιοχής από πάνω προς τα κάτω δίνει τα εξής στρώµατα: 
 -Ελουβιακοί σχηµατισµοί συνιστάµενοι από υλικά προερχόµενα  από την εξαλλοίωση µαργών και 
ασβεστολίθων. 
-Μειοκαινικοί ψαµµίτες, ιλυόλιθοι και µάργες µε συνολικό  πάχος 700 µέτρων που περιέχουν 
ενστρώσεις γύψου. 
-Ολιγοκαινικοι-Ηωκαινικοί µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι λευκού  χρώµατος, πλακώδεις µε ενστρώσεις 
µαργών και παρεµβολές   κροκαλοπαγών. 

-Ασβεστόλιθοι Ανωκρητιδικοί λευκού χρώµατος, λεπτοπλακώδεις έως παχυπλακώδεις, 
εναλλασσόµενοι κατά θέσεις µε  ασβεστόλιθους µικρολατυποπαγείς, µε απολιθώµατα ρουδιστών και 
Τρηµατοφόρων. 

Η στενή περιοχή του λατοµικού χώρου που µας ενδιαφέρει ανήκει στους ανωκρητιδικούς 
ασβεστόλιθους, µε ανάπτυξη και απολιθώµατα όπως περιεγράφη ανωτέρω. 
 
ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Ολόκληρη η νήσος Ζάκυνθος όπως και η Κεφαλονιά και Λευκάδα µε την απέναντι ακτή της 
Αιτωλοακαρνανίας έχουν την υψηλότερη  σεισµικότητα στον Ελλαδικό χώρο. 
Κατά το παρελθόν εµφανίστηκαν στη Ζάκυνθο πολλές και έντονες σεισµικές διεγέρσεις µε την 
πλέον πρόσφατη καταστρεπτική το έτος 1953. 
Με βάση τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό κατατάσσεται στη ζώνη µε την 
υψηλότερη σεισµική επικινδυνότητα ΙΙΙ, µε οριζόντια σεισµική επιτάχυνση Α=αxg, όπου α=0,36 και 
g=επιτάχυνση της βαρύτητας, µε πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια. 
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2 Έδαφος 

Στην περιοχή ενδιαφέροντος το εδαφικό κάλυµµα είναι µικρού πάχους και ασυνεχές σχηµατίζοντας 
τοπικά µικρές νησίδες εµφάνισης σε θύλακες που σχηµατίζει το πέτρωµα. 
Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσµα της διάβρωσης του ασβεστολιθικού πετρώµατος. 
Ακόµη  δεν αναµένονται ασταθείς καταστάσεις εδάφους, διασπάσεις, µετατοπίσεις, συµπιέσεις η 
υπερκαλύψεις στρωµάτων του εδάφους, όπως και αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα 
χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους. 
Γενικά το εδαφικό κάλυµµα της περιοχής ανήκει στην  κατηγορία των αργιλοχωµάτων µε ερυθρωπό 
χρώµα λογω προσµίξεων µε τρισθενή οξείδια του σιδήρου και µε PH περίπου ουδέτερο. 
 
4.2.3 Yδρολογικά στοιχεία 

Στην περιοχή και πλησίον των ορίων του λατοµικού χώρου  δεν διέρχεται κανένας πόταµος, ούτε ο 
λατοµικός χώρος αποτελεί  σηµαντικό τµήµα της λεκάνης απορροής της περιοχής που αναπτύσσεται 
στα ανατολικά πρανή του όρους Μέγα Βουνό και Παλαιοκάστρου και καταλήγει σε σύστηµα  
ρεµάτων που µε το Αφεντικό Λαγκάδι, 200m νοτιότερα, παροχετεύουν τα νερά τους προς την 
θάλασσα. 
Βόρεια σε απόσταση 1500m περίπου διέρχεται το Λαγκάδι Σπηλαιωτίσσης που τροφοδοτείται από 
άλλη λεκάνη απορροής.                     
Ακόµη στην περιοχή που αναπτύσσεται η λατοµική  δραστηριότητα δεν υπάρχουν ρέµατα παρά δύο 
ήσσονος σηµασίας µισγάγγειες στα βόρεια και νότια όρια του Λατοµικού Χώρου ενώ δεν υπάρχουν 
αρδευτικά, αποστραγγιστικά έργα, πηγές ή υδραγωγεία. 
Με βάση τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η όλη δραστηριότητα εκµετάλλευσης δεν επηρεάζει την 
επιφανειακή διακίνηση του νερού, δεν  επιφέρει αλλαγές στο ρυθµό απορρόφησης, στις οδούς 
αποστράγγισης, καθώς και στη ποσότητα απόπλυσης του εδάφους, αλλά ούτε και µεταβολές στην 
πορεία ροής των νερών. 
Επίσης δεν είναι δυνατόν να επέλθουν µεταβολές στην  ποσότητα του επιφανειακού νερού, ούτε 
είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν επικίνδυνες πληµµυρικές καταστάσεις για ανθρώπους  και 
περιουσίες. 

 
4.2.4.Κλιµατολογικα -Μετεωρολογικά στοιχεία 

Το κλίµα της νήσου, ανήκει στον Ιόνιο Μεσογειακό τύπο µε ήπιους χειµώνες, αυξηµένες 
βροχοπτώσεις και θερµά άνυδρα καλοκαίρια.  
Οι παράµετροι που µας δίνουν τα κλιµατολογικά και ατµοσφαιρικά στοιχεία της περιοχής 
ενδιαφέροντος αλλά και της ευρύτερης, σύµφωνα µε στοιχεία από το Μετεωρολογικό σταθµό της 
Ε.Μ.Υ. της Ζακύνθου, αφορούν στη δεκαπενταετία από 1982-97 και έχουν ως ακολούθως. 

 

- Θερµοκρασία αέρα    
 Μέση ετήσια   : 17,92ο C 
 Μέση µέγιστη   : 22,16ο C  
 Απόλυτα µέγιστη              : 42,20ο C 
 Μέση ελάχιστη   : 12,03ο C   
 Απόλυτα ελάχιστη              : -4,0ο C 
- Μέση σχετική υγρασία             : 73,34% 
- Μέση νέφωση   : 3,23   
- Μέσο Ύψος βροχής  
 Ετήσιο    : 774 mm 
 Μέγιστο 24 ωρών              : 144,2 mm 
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- Ηµέρες βροχής ετησίως             : 89   
- Ηµέρες χιονιού ετησίως             : 0,4 
- Ηµέρες χαλαζιού ετησίως  : 1,2 
- Ηµέρες καταιγίδας ετησίως     : 29 
- Ηµέρες παγετού ετησίως  : 1,3 

- Ηµέρες αιθρίας ετησίως  : 128,1  
- Ηµέρες νεφοσκεπείς ετησίως : 44 

- Άνεµοι: Επικρατούν οι Β-Β∆ άνεµοι (Ιανουάριος – Οκτώβριος) και οι Ν-ΝΑ άνεµοι (Νοέµβριος 
– ∆εκέµβριος και Απρίλιος) φτάνουν τα 6 και τα 8 Βeaufort 12,5 και 0,2 ηµέρες/έτος αντίστοιχα, 
χωρίς να δηµιουργούν προβλήµατα στη βλάστηση.  

 
Η κατάταξη κλίµατος κατά Lang – Cracanin φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 
 

Μήνες 

Μηνιαίο 
Ύψος 
Βροχής 
(mm) 

Μέση Μηνιαία 
Θερµοκρασία 
Αέρα (Co) 

Βροχοµετρικός 
Συντελεστής 

Lang 

∆είκτης 
Ξηρότητας De 

Martonne 

Κατάταξη 
κλίµατος κατά 

Cracanin 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 97,0 10,5 9,24 56,8 Υγρό 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 99,5 10,5 9,48         58,2         Υγρό 
 ΜΑΡΤΙΟΣ 85,2 11,8 7,22         46,9          Υγρό 
 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 48,6 14,8 3,28 23,5 Υπόξηρο 
 ΜΑÏΟΣ 16,8 19,7 0,85 6,8 Υπέρξηρο 
 ΙΟΥΝΙΟΣ 4,3 24,3 0,18 1,5 Υπέρξηρο 
 ΙΟΥΛΙΟΣ 5,4 27,2 0,20 1,7 Υπέρξηρο 
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4,8 27,1 0,18 1,6 Υπέρξηρο 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 26,6 23,6 1,13 9,5      Υπέρξηρο 
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 111,2 19,1 5,82 45,9 Ύφυγρο 
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 143,2 14,8 9,68 69,3 Υγρό 
 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 131,4 11,7 11,23 72,7 Υγρό 

ΕΤΟΣ 774 17,92 43,19 27.7 Ηµίυγρο κλίµα 

 
Με βάση τα µηνιαία ύψη βροχής και τις µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες αέρα, ο δείκτης ξηρότητας De 
Martonne Ι=P/(T+10)=27,7 το κλίµα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ηµίυγρο (24<Ι<28).  
Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το πεντάµηνο Μαΐου – Σεπτεµβρίου 
χαρακτηρίζεται ως Υπέρξηρο (Ι’<20). 
 Αυτό καθιστά αναγκαία την εφαρµογή αρδεύσεων των δενδρυλλίων που θα φυτευτούν σε αυτό το 
χρονικό διάστηµα.  
Η υγρή περίοδος (Υγρό – Ύφυγρο) περιλαµβάνει το εξάµηνο Οκτωβρίου – Μαρτίου. Ο  µήνας 
Απρίλιος αποτελεί την µεταβατική περίοδο, όπου το κλίµα χαρακτηρίζεται Υπόξηρο. και ενδέχεται 
να απαιτηθεί πότισµα των δενδρυλλίων. 
 
Οι ξηρές ηµέρες είναι συνολικά 198, υπολογιζόµενες εµπειρικά ανά µήνα από τον τύπο : 
Xm = [Jm – (Jp + Jr.b / 2)] x T 
Xm = Μηνιαίος ξηροθερµικός δείκτης, Jm = Ηµέρες του µήνα, Jp = Ηµέρες βροχής του µήνα, Jr.b = 
Ηµέρες δρόσου ή οµίχλης, Τ = Σχετική υγρασία του µήνα. 
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ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Μ .Σ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, BAGNOULS - 

GAUSSEN (περίοδος 1975-1993)
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ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Σύµφωνα µε τον ξηροθερµικό δείκτη, το κλίµα χαρακτηρίζεται ως ξηρό – θερµό – µεσογειακό 
(150<Χ<200). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Από το βροχοθερµικό διάγραµµα Bagnouls-Gaussen, φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά οµαλή κατανοµή 
των βροχοπτώσεων, πλην της ξηράς περιόδου Μαΐου – Σεπτεµβρίου. 
 

4.2.5.Τοπιολογικα στοιχεία 

Η περιοχή ενδιαφέροντος ευρίσκεται στους ανατολικούς λόφους του όρους Μέγα Βουνό και του 
Παλαιοκάστρου, βόρεια από το Αφεντικό Λαγκάδι, στο ΒΑ τµήµα της νήσου, σε υψόµετρο από 193 
έως 271µετρα.Το ανάγλυφο είναι οµαλό σε σηµαντική έκταση του λατοµικού χώρου, στην υπόλοιπη 
είναι σχετικά εντονότερο. Η ευρύτερη περιοχή βόρεια και δυτικά καταλαµβάνεται από τα ηµιορεινά 
συγκροτήµατα που ανεφέρθησαν, νότια υπάρχει το Αφεντικό Λαγκάδι σε απόσταση περί τα 200 
µέτρα  ενώ ανατολικά ηµιπεδινή και λοφώδης έκταση που συνδέεται µε την θάλασσα. 
 
Οι κλίσεις στο ανατολικό τµήµα που έχει διαµορφωθεί είναι παραοριζόντιες ενώ στο δυτικό τµήµα 
που δεν έχει γίνει επέµβαση κυµαίνεται από 10° έως 20°. 
Τα τοπιολογικά στοιχεία απεικονίζονται σε χάρτη κλίµακας  1:200.000 ακόµη και σε τοπογραφικό 
διάγραµµα 1:5.000 από όπου  προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε απόσταση µικρότερη από 1000 µέτρα 
χωριό και πλησιέστερα από 2.000 µέτρα αρχαιολογικός χώρος. 
Ακόµη δεν υπάρχει κανένα τουριστικό, δασοπονικό ή άλλης   δηµόσιας ωφελείας έργο. 
Οι υπάρχουσες σε ικανή απόσταση αγροτικές εκτάσεις ουδόλως επηρεάζονται από τη λειτουργία 
του λατοµείου. 
Στη σχεδίαση των ζωνών ευαισθησίας  -κοντινής-µεσαίας-µακρινής- εµφανίζονται τα επόµενα 
στοιχεία. 
                                                     
Ζώνες ευαισθησίας: 
 
-Κοντινή ζώνη ( 0-2km ) 

Στα όρια της ζώνης αυτής υπάρχει η Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόµου, τµήµα του επαρχιακού 
δρόµου Ζακύνθου-Βολίµων, θαλάσσιο τµήµα του όρµου των Αλυκών, ο οικισµός Κορώνη και 
µεµονωµένα σπίτια. Ακόµη εµπεριέχονται οι µέσου ύψους ορεινοί όγκοι  Μέγα Βουνό και 
Παλαιόκαστρο και µικρότεροι λόφοι. 
Κανένας αρχαιολογικός χώρος ή σηµεία αυξηµένης ευαισθησίας δεν περιλαµβάνονται στη ζώνη 
αυτή. 
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-Μεσαία ζώνη ( 2-5km ) 

Eδώ περιλαµβάνονται τα χωριά Ορθονιοί, Καταστάρι, Χαρτάτα, Ασκός και στα όρια της ζώνης οι 
Άνω Βολίµες και το όρος Βραχίωνας. Επίσης η ζώνη αύτη περικλείει σηµαντικό τµήµα του οδικού 
δικτύου της Βόρειας νήσου καθώς και αρκετούς χαµηλούς  λόφους.                       
Τέλος στη ζώνη αυτή περικλείεται το ακρωτήριο Καταστάρι, σηµαντικό τµήµα των Β.Α. ακτών της 
Ζακύνθου και θαλάσσιο τµήµα του κόλπου. 
Τα ανωτέρω αναφερθέντα δεν  επηρεάζονται από τη λειτουργία του λατοµείου. 
Τόσον η σκόνη όσο και ο θόρυβος που εκπέµπει σε µειωµένο βαθµό τόσον το  λατοµείο όσον και οι 
βιοµηχανικές Μονάδες (ιδίως η σκόνη) είναι τοπικά φαινόµενα και όπως αναφέρουµε στη µελέτη 
έχουν ληφθεί τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα. 
 
-Μακρινή ζώνη 

Σε ακτίνα 16km ευρίσκεται η πόλη της Ζακύνθου και σε ακτίνα 26 km περίπου ευρίσκεται 
ολόκληρο σχεδόν το νησί της Ζακύνθου. 
Είναι προφανές ότι λόγω της πολύ µεγάλης απόστασης δεν επηρεάζονται οι παραλίες του νησιού και 
άλλοι ευαίσθητοι χώροι (NATURA όπως προαναφέρθησαν) από τη λειτουργία του λατοµείου. 
 
4.2.6 Άλλα στοιχεία 

Στην περιοχή του λατοµείου δεν έχουν εντοπιστεί θέσεις που να επικρατούν ακραίες συνθήκες 
φυσικού περιβάλλοντος  όπως ολισθησιγενείς, πληµµυρισµένες ή ευδιάβρωτες περιοχές. Κατόπιν 
αυτού η συνέχιση των περιγραφοµένων δραστηριοτήτων δεν θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους ή 
περιουσιακά στοιχεία αυτών από µόνη ή σε συνδυασµό µε φαινόµενα όπως σεισµοί, κατολισθήσεις, 
πληµµύρες, ισχυρές διαβρώσεις κατά τη διάρκεια ή µετά το πέρας των δραστηριοτήτων.  
 
4.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

 
4.3.1 Υφιστάµενη µορφή χρήσης και χωροθέτηση δραστηριοτήτων 

Οι χρήσεις γης που υπάρχουν στην ευρύτερη του χώρου περιοχή εµφανίζονται στον Χάρτη 
Χρήσεων Γης 1:50.000 Σχ.2 και στη στενή περιοχή εµφανίζονται στο Χάρτη Περιβαλλοντικών 
Μεταβλητών 1:5.000. 
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι: 
-Στο δυτικό τµήµα του χώρου αναπτύσσεται η εξορυκτική δραστηριότητα 
-Στο βόρειο και ανατολικό η Μονάδα Ασφαλτοµίγµατος 
-Στο κεντρικό ανατολικό η Μονάδα Σπαστηροτριβείου 
-Στο νότιο ανατολικό η Μονάδα Σκυροδέµατος  
-Στο νότιο οι υπηρεσίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων  
 
Το φυσικό οικοσύστηµα της ευρύτερης περιοχής συνίσταται από δασικές κυρίως εκτάσεις, ελάχιστα 
δάση και λίγες αγροτικές εκτάσεις. ∆ρυµοί δεν υπάρχουν.  
Η αγροτική χρήση συνίσταται στην καλλιέργεια κυρίως ελαιοδένδρων, αµπελιών και µονοετών 
καλλιεργειών όπως σιτηρών. 
 
Η λατοµική και βιοµηχανική δραστηριότητα αντιπροσωπεύεται κυρίως από την παρούσα εταιρεία 
που ευρίσκεται στην τρίτη δεκαετία λειτουργίας της. 
Ακόµη στην περιοχή  δραστηριοποιείται παλαιόθεν και άλλο λατοµείο, Μονάδα Επεξεργασίας και 
Μονάδα Ασφαλτικών σε απόσταση 500m περίπου νοτιότερα του Λ.Χ. .  
Σε απόσταση πέραν των 300 µέτρων διέρχεται η επαρχιακή οδός προς Βόρεια Ζάκυνθο.  
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4.3.2 Κοινωνικά και οικονοµικά στοιχεία 

Ο χώρος υπάγεται στον ∆ήµο Ζακυνθίων, τη ∆.Ε. Ελατίων στο ∆.∆. Ορθονιών. Κατόπιν αυτού 
παρουσιάζουµε στοιχεία από τις εν λόγω ενότητες. 
 
∆ήµος Ζακυνθίων 

Έκταση: 406km² -Χερσαία Έκταση: 405km² -Εσωτ. Ύδατα: 1km²  
Ορεινή Έκταση: 4km² -Ηµιορεινή Έκταση: 224 km²-Πεδινή Έκταση: 178km²  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ  
επί του Γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατος: 17,6% (3ος από τους 4 των Ιόνιων Νησιών).  
επί της Περιφέρειας: 17,6% (3ος από τους 4 των Ιόνιων Νησιών).  
επί της Επικράτειας: 0,3% (50ός από τους 51 της Ελλάδας).  
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ: 38.062 (1951), 35.509 (1961), 30.187 (1971), 30.014 (1981), 32.557 (1991).  
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 80,2 κάτ./km²  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  
ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ  
0-400 µ.: 30.558 , 401-800 µ.: 1.999, 801 µ. και άνω: 0  
ΚΑΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ  
Αστικός: 10.237, Ηµιαστικός: 0, Αγροτικός: 22.320  
∆.Ε. Ελατίων 

Πληθυσµός: 2.503 κάτοικοι 
Έδρα : Βολίµες 
Η ∆.Ε. Ελατίων, όπως είναι σήµερα, πρώην ∆ήµος Ελατίων που είχε συσταθεί µετά από την 
εφαρµογή του προγράµµατος των συνενώσεων Ι. Καποδίστριας το 1998, είναι η µεγαλύτερη σε 
έκταση από τις άλλες πέντε ∆.Ε. της Ζακύνθου(111 km²) και η µόνη αµιγής ορεινή. 
Αποτελείται από την συνένωση των πρώην Κοινοτήτων Βολιµών (έδρα του πρώην ∆ήµου), Άνω 
Βολιµών, Αναφωνήτριας, Ορθονιών, Μαριών, Έξω Χώρας µε τον οικισµό Καµπί τα οποία 
αποτελούν σήµερα τα ∆ηµοτικά του ∆ιαµερίσµατα.  
 
∆.∆. Ορθονιών 

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα έχει 264 κατοίκους. Η περιοχή του ∆.∆. Ορθονιών που αναφέρεται σε 
διάφορα τοπικά έγγραφα του 16ου αιώνα είχε αναπτύξει κι αυτή ένα αξιόλογο πολιτισµό. Οι 
εκκλησίες της όµως, που ήταν και τα σηµαντικότερα µνηµεία του πολιτισµού αυτού, είναι άγνωστο 
έως τώρα πότε πρωτοχτίστηκαν. 
Σε µικρή απόσταση από το χωριό των Ορθονιών υπάρχει το ιστορικό Μοναστήρι της Θεοτόκου 

Σπηλαιώτισσας. Η ιστορία του µοναστηριού αυτού ενός από τα πολυτιµότερα της υπαίθρου χώρας 
του νησιού, αποτελεί θέµα ιδιαίτερης έρευνας. Ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα. Το καθολικό του 
µοναστηριού και το καµπαναριό έµειναν όρθια από τους σεισµούς του 1953. Το µοναστήρι 
ξανακτίστηκε, ενώ διατηρούνται ορισµένες εγκαταστάσεις του παλαιού και η αρχαία εικόνα της 
Παναγίας της Σπηλαιώτισσας. Το µοναδικό αυτό µνηµείο (διαστάσεων 0,65Χ0,40) βρέθηκε σε 
άγνωστη έως τώρα χρονολογία του µεσαίωνα στους πρόποδες του βουνού Κέντρου µέσα σε µία 
σπηλιά από όπου και το όνοµα. Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση πιστεύεται ότι η εικόνα ήταν 
κρυµµένη εκεί από τα χρόνια των Εικονοµάχων (726-842). 
Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ασχολούνται µε τη γεωργία, λίγοι µε την κτηνοτροφία, αρκετοί 
εργάζονται σαν βιοµηχανικοί εργάτες, λίγοι µε τις υπηρεσίες και αρκετοί µε τον τουρισµό που τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει άνοδο εξ αιτίας της µοναδικής φυσικής οµορφιάς και της 
διασωζόµενης ακόµη παραδοσιακής λαϊκής αρχιτεκτονικής. 
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4.4.Παρουσίαση 

 

4.4.1.Φωτογραφική πληροφόρηση 

Ο χώρος ανάπτυξης της λατοµικής δραστηριότητας καθώς και των δραστηριοτήτων καθετοποίησης 
δηλαδή της παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και σκυροδέµατος καθώς και η βλάστηση στον 
περιβάλλοντα χώρο εµφανίζονται σε συνηµµένες φωτογραφίες του παραρτήµατος.    
 
4.4.2. Χάρτες 

Τη µελέτη συνοδεύουν οι σχετικοί χάρτες και διαγράµµατα που προβλέπονται από τις προδιαγραφές 
σύνταξης. 
 

5. ΧΛΩΡΙ∆Α – ΠΑΝΙ∆Α         
 

Το λοφώδες σύστηµα της ευρύτερης περιοχής πέραν του λατοµικού χώρου, συνίσταται από 

δάση και δασικές εκτάσεις µε περιορισµένες εκτάσεις γεωργικής γης. 

Η βλάστηση που συναντάµε στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι χαρακτηριστική της ευρύτερης 
περιοχής µε κυρίαρχη µορφή τη θαµνώδη και φρυγανώδη. 
Ανήκει σύµφωνα µε την κατάταξη της UNESCO-FAO για τη Μεσογειακή βλάστηση, στις 
θαµνώδεις ψευδοστέππες, που προήρθαν από την υποβάθµιση της δασικής βλάστησης. 
Πιο συγκεκριµένα η περιοχή ανήκει στην ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης QUERCETALIA ILICIS 
και µάλιστα στην υποζώνη QUERCION ILICIS στο θερµότερο αυξητικό χώρο ADRACHNO-
QUERCETUM ILICIS. Τα δασικά είδη που απαντώνται στην ευρύτερη έκταση της µελετώµενης 
περιοχής είναι: 
a.Arbutus unedo                         (κουµαριά)     
b.Quercus coccifera                    (πουρνάρι) 
c.Calycotome villosa                  (ασπάλαθος)           
d.Spartium junceum                   (σπάρτο) 
e.Thymus capitatus                    (θυµάρι)            
f.Pirus amygdaliformis              (γκορτσιά) 
g.Pistacia lentiscus                     (σχίνος)         
h.Erica arborea                           (ερείκι) 
i.Pinus halepensis                       (χαλέπιος πεύκη) 
j.Olea oleaster                            (αγριλιά) 
        
Στη συγκεκριµένη περιοχή ενδιαφέροντος όπου επικρατούν τα είδη a και g  η εδαφοκάλυψη 
κυµαίνεται περί το 40%. 
 
Ποώδης βλάστηση 

Συνίσταται από αγρωστώδη διάφορα (τα κλασικά επί των ερυθρογαιών) εποχιακά εµφανιζόµενα. 
Η εξορυκτική δραστηριότητα θα αφαιρέσει τµήµα αυτής της βλάστησης, όµως µε τα έργα 
αποκατάστασης που θα γίνουν σταδιακά, τα φυτά που αποψιλώθηκαν θα αντικατασταθούν µε νέα. 
 

Πανίδα 

Στην περιοχή του χώρου επέµβασης δεν εµφανίζεται πανίδα ιδιαίτερου τύπου. 
Από τα θηλαστικά εµφανίζονται αρουραίος (Microtus arvalis), λαγός, αλεπού, ασβός (Meles meles), 
σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), κουνάβι (Martes foina) και από τα ερπετά διάφορα είδη 
σαύρας, χελώνες. 
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Η πτηνοπανίδα της περιοχής είναι αρκετά πλούσια καθώς συναντώνται ενδηµικά και αποδηµητικά 
πουλιά : σπουργίτια, τσίχλες, κοτσύφια, τρυγόνια, χελιδόνια, κοτσύφι, κίσσα, µπεκάτσα, ορτύκι, 
πέρδικα, αγριοπερίστερο, κουκουβάγια, µπούφος. 
Στην περιοχή ενδιαφέροντος, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν σπάνια είδη πτηνών, 
ζώων συµπεριλαµβανοµένων των ερπετών και των εντόµων. Η περιοχή δεν αποτελεί καταφύγιο 
θηραµάτων, τόπο αποδηµίας ή µετακίνησης ζώων αλλά ούτε και µελλοντικά δύναται να 
χρησιµοποιηθεί σαν βιότοπος ή τόπος διαµονής ενδηµικών ειδών.  
Ως εκ τούτου η εξόρυξη του ασβεστολίθου και η παραγωγή των αδρανών, του σκυροδέµατος 

και του ασφαλτοµίγµατος δεν θα προκαλέσει αλλαγές στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό 

των ειδών φυτών και ζώων, καθώς ο τύπος της βλάστησης και τα είδη της πανίδας είναι από τα 

πλέον κοινά στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Ακόµη δεν αναµένεται η εισαγωγή νέων ειδών βλάστησης ή παρεµπόδιση της φυσιολογικής 
ανανέωσης των υπαρχόντων, καθώς είδη φυτών της ίδιας βλαστικής ζώνης, του ίδιου βιοκλιµατικού 
ορόφου και του ίδιου βιοκλίµατος της ευρύτερης περιοχής της νήσου κρίνονται κατάλληλα για την 
επαναφορά της φυτοκάλυψης στο χώρο επέµβασης. 
 
6.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
6.1.Κοιτασµατολογικά στοιχεία 

 
Το κοίτασµα εµφανίζει συγκεκριµένη µέση παράταξη ΒΝ και µέση κλίση 20° Α περίπου. 
Ο ασβεστόλιθος της περιοχής εµφανίζει υψηλή καθαρότητα ως προς ξένες προσµίξεις και χρώµα 
τεφρόλευκο έως τεφρό. 
Ο δολοµίτης πρακτικά απουσιάζει (<0,5% MgO). 
Το διοξείδιο του πυριτίου είναι: 0,5%. 
Τα οξείδια του σιδήρου είναι σε πολύ χαµηλά ποσοστά. 
Το ειδικό βάρος του ασβεστόλιθου είναι 2,60 gr/cm3. 
Η αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) είναι 30 περίπου. 
Η αντοχή σε θλίψη ανέρχεται σε 750Kg/cm2. 
Το ισοδύναµο άµµου είναι 70-75%. 
∆οκιµή Υγείας: 2-3% 
∆οκιµή υδατοαπορροφητικότητας: 1-1,5% 
Η κοκκοµετρική σύνθεση της άµµου, της ψηφίδας και του χαλικιού είναι σύµφωνη µε τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ, πράγµα που εύκολα επιτυγχάνουµε µε τον σε 
άριστη κατάσταση εξοπλισµό και την πολύχρονη εµπειρία που διαθέτουν το προσωπικό και οι 
συνεργάτες της επιχείρησης. 
Από τις παραπάνω φυσικοχηµικές ιδιότητες του µητρικού πετρώµατος φαίνεται ότι το πέτρωµα είναι 
απόλυτα κατάλληλο  σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές για την παραγωγή κάθε 
τύπου και αντοχής σκυροδέµατος καθώς και για  την οδοστρωσία. 
 
6.2.Μέθοδος εκµετάλλευσης και υπολογισµός αποθεµάτων λατοµικού χώρου 

 
Τα γεωλογικά και κοιτασµατολογικά αποθέµατα του ευρύτερου χώρου είναι ανεξάντλητα.                                   
Το εδαφικό κάλυµµα του λατοµικού χώρου είναι ελάχιστο και πρακτικά δεν απαιτείται απόξεση της 
φυτικής γης.  
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Η µορφολογία του εδάφους, τα γεωλογικά και πετρολογικά στοιχεία της περιοχής µας οδηγούν στην 
επιλογή της κλασικής µεθόδου εκµετάλλευσης που συνηθίζεται στα λατοµεία δηλ των ορθών 
βαθµίδων µε χρήση εκρηκτικών υλών, όπου η µορφή της εκσκαφής θα είναι µικτή. 
Στον υπόψη χώρο ο υπολογισµός έγινε µε κατακόρυφες τοµές, θεωρώντας σαν κλίση βαθµίδας τις 
70-80ο, ελάχιστο πλάτος κατά τη φάση της εξόφλησης τα 6m και  ύψος βαθµίδας 10m, πλην µιας 
(χάρτης τελικής εκσκαφής κλίµακας 1:1.000 – Σχέδιο 8).  
 
Η τελική εκσκαφή όπως έχει σχεδιασθεί και εµφανίζεται στις κατόψεις που επισυνάπτονται, µετά τη 
φάση της εξόφλησης του λατοµείου θα έχει µέγιστη τελική γωνία εκσκαφής µικρότερη των 50°. 
 
Με βάση τα προαναφερθέντα, για τον υπολογισµό του προς εξόρυξη όγκου των αδρανών (in situ), 
ακολουθείται η µέθοδος των κατακόρυφων τοµών, παραλλήλων µεταξύ τους, σε χαρακτηριστικές 
θέσεις: 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΜΒΑ∆Α (m²) 
Αποστάσεις 
µεταξύ τοµών 

(m) 
ΟΓΚΟΙ (m3) 

E1 0 d1,2 51,5 V1,2 91.412,5 
E2 3.550 d2,3 38,7 V2,3 163.023,75 
E3 4.875 d3,4 55,0 V3,4 210.757,5 
E4 2.775 d4,5 40,1 V4,5 109.272,5 
E5 2.675 d5,6 19,0 V5,6 51.418,75 
E6 2.727,5 d6,7 51,6  70.627,5 
E7 0     

    Vε 696.512,5 
 
Ο όγκος υπολογίζεται από τον τύπο: 
Vε = ½(E1+E2).d1,2 + ½(E2+E3).d2,3 + ½(E3+E4).d3,4 + ½(E4+E5).d4,5 + ½(E5+E6).d5,6 + 
½(E6+E7).d6,7  οπότε: 
 
Η συνολική εκσκαφή θα ανέρχεται σε 696.512,5m

3
, in situ, που σε προϊόν αντιστοιχεί σε 

1.114.420m
3
χαλαρά εξορυγµένα υλικά µε συντελεστή επιπλήσµατος 1,6 και 1.741.281,25tn, µε 

ειδικό βάρος 2,5. 

 
Συνολικός όγκος σε m3        

(in situ) 
696.512,5 

Συνολικός όγκος σε m3 

(χαλαρά εξορυγµένα υλικά) 
1.114.420m

3
 

Συνολική ποσότητα σε tn  1.741.281,25 

 
6.3. Φάση κατασκευής 

 
Αναγκαίο οδικό δίκτυο 

Όπως φαίνεται και στο χάρτη περιβαλλοντικών µεταβλητών 1:5000 η προσπέλαση του λατοµικού 
χώρου γίνεται µέσω αγροτικού δρόµου µήκους 50m από  υπάρχοντα  ασφαλτοστρωµένο δρόµο 
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µήκους 350m  που συνδέεται µε την κεντρική αρτηρία – επαρχιακό δρόµο που συνδέει τη Ζάκυνθο 
µε τις Βολίµες. 
Από τον δρόµο προσπέλασης  ξεκινά το εσωτερικό οδικό δίκτυο το οποίο  ενώνει τις ήδη 
διανοιχθείσες βαθµίδες και αυτές που προβλέπεται να διανοιχθούν. 
Θα απαιτηθεί η κατασκευή νέου τµήµατος εξωτερικής προσπέλασης στο βόρειο τµήµα του 
λατοµικού χώρου για την προσέγγιση των νέων βαθµίδων που θα χαραχθούν στον χώρο  επέκτασης 
της εκµετάλλευσης.                      
Το πλάτος του θα είναι  6-8 µέτρα και η κλίση έως 12% και οι ακτίνες καµπυλότητας επαρκείς. 
∆εν προβλέπονται νέες επεµβάσεις στην υπάρχουσα οδό προσπέλασης καθόσον η υπάρχουσα 
κατάσταση κρίνεται επαρκής. 
Αναµένονται µόνον περιοδικές συντηρήσεις της οδού, µικρής κλίµακας και διαβροχή κατά τους 
θερινούς µήνες.                     
 

Προπαρασκευή 

Από την κεντρική προσπέλαση θα γίνει η χάραξη και η διαµόρφωση των δρόµων προσπέλασης 

στις ανώτερες βαθµίδες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθρου 39 του ΚΜΛΕ.  

Η χάραξη αυτή θα γίνει στο βόρειο τµήµα του λατοµικού χώρου παράλληλα µε την υπάρχουσα 
µισγάγγεια ενώ όπου αυτή συναντιέται θα κατασκευάζεται είτε ¨σκωτσέζικη¨ διάβαση είτε θα 
τοποθετούνται τσιµεντοσωλήνες ¨κιούγκια¨ Φ1000mm. 
Όπως  φαίνεται  στα τοπογραφικά  διαγράµµατα  της σηµερινής  κατάστασης  έχουν  γίνει  τα έργα  
προπαρασκευής  που απαιτούνται  για τη προσέγγιση  και χάραξη  των υπαρχουσών βαθµίδων, την 
αποψίλωση  της βλάστησης  και αποµάκρυνση  της φυτικής  γης.             
Η προπαρασκευή των νέων µετώπων θα αρχίσει  από τη χάραξη κατ αρχήν των βαθµίδων Β255,  
Β240 και της Β230 ακολούθως θα γίνει σύνδεση µε τις υπάρχουσες ήδη βαθµίδες  Β220, Β210, 
Β200 όπου και έχουν δηµιουργηθεί οι γηπεδικές εγκαταστάσεις οι απαιτούµενες και έχει αναπτυχθεί 
ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός της Μονάδας Επεξεργασίας αλλά και παρασκευής 
Σκυροδέµατος-Ασφαλτοµίγµατος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι πλατείες αποθήκευσης των 
προϊόντων. 
Ακολούθως σε κλειστή εκσκαφή θα αναπτυχθεί η βαθµίδα  Β190.            
Με αυτήν την προσβολή  του κοιτάσµατος  επιτυγχάνουµε  ορθολογική  εκµετάλλευση, οµαλή  ροή 
υλικού τροφοδοσίας της Μονάδας Επεξεργασίας και µάλιστα µε χαµηλό σχετικά  κόστος  ενώ έγινε  
προσπάθεια ισόποσης κατά το δυνατόν επιβάρυνσης της µεταφοράς σε όλες τις φάσεις της  
εκµετάλλευσης. 

 
Παραγόµενα στείρα υλικά 

Κατά την εκµετάλλευση του λατοµείου, θα παραχθούν ορισµένα στερεά απορρίµµατα από τα 
επιφανειακά ή παρεµβαλλόµενα στο πέτρωµα αργιλικά υλικά. 
Τα ελάχιστα αυτά απορρίµµατα (κύρια υποβαθµισµένο υλικό προδιαλογέα) αποµακρύνονται σε 
προκαθορισµένη θέση (ραµπλές) και θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα από αυτά στην 
αποκατάσταση του λατοµικού χώρου όπως προαναφέραµε. 
 
Τµήµα του υλικού αυτού θα χρησιµοποιηθεί για διάστρωση στις βαθµίδες κατά την αποκατάσταση 
ενώ το υπόλοιπο, αν υπάρξει θα δενδροφυτευτεί ως έχει. 
 
Μια µικρή ποσότητα εδαφικού υλικού που θα συναντήσουµε θα αποθηκευθεί σε συγκεκριµένη θέση 
που εµφαίνεται σε χάρτη 1:1000 και που µετά την εξόφληση των βαθµίδων θα χρησιµοποιηθεί για 
την αποκατάσταση αυτών. 
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6.4. Φάση λειτουργίας         

 

Η εκµετάλλευση περιλαµβάνει τις εξής φάσεις : 
 
1. Εξόρυξη (∆ιάτρηση-Γόµωση-Έκρηξη)       
2. Φόρτωση - Μεταφορά (Εξορυγµένου υλικού) 
3. Επεξεργασία υλικού 
4. Παραγωγή σκυροδέµατος 
5. Παραγωγή ασφαλτοµίγµατος 
 

6.4.1. Εξόρυξη 
Ο µηχανικός εξοπλισµός που θα διατεθεί για την εξυπηρέτηση της εξόρυξης, φόρτωσης και 
µεταφοράς είναι: 
∆ιατρητικό crawler υδραυλικό µε διάµετρο διατρήµατος 3,5", τύπου Boehlerr TC-110  Ι20ΗΡ. 
Εκσκαφέας Liebherr  Lit.964 µε 356ΗΡ µε κουβά 5m³  
Φορτωτής τύπου cat980F, 280HP µε κουβά 4m³ 
Φορτωτής τύπου cat980C, 270HP µε κουβά 4m³ 
Aυτοκίνητα τρία (Mercedes 25tn), 350ΗΡ µε πήγµα 15m³ 
Σηµειώνουµε ότι η εταιρεία διαθέτει εφεδρικό εξοπλισµό, σαν Τεχνική Κατασκευαστική και 
Εµπορική Εταιρεία, όµως ο αναφερθείς είναι ικανός να αντιµετωπίσει τις ανάγκες της 
εκµετάλλευσης του λατοµείου, πλην των εξωτερικών µεταφορών.   
           
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ 

Η εκµετάλλευση θα αρχίσει µε τη διαµόρφωση της βαθµίδας Β255 όπου και λογω της µορφολογίας 
του εδάφους προσφέρεται αλλά κυρίως επιβάλλεται η δηµιουργία θέση έναρξης της εξόρυξης και 
από εκεί στη συνέχεια αφού εξασφαλισθεί το απαιτούµενο πλάτος µπορεί να διαµορφωθεί η βαθµίδα 
Β240. Των εργασιών αυτών βεβαίως θα προηγηθεί η ολοκλήρωση των προσπελάσεων οι οποίες 
υπολείπονται σήµερα. 
Αφού εξοφληθούν οι παραπάνω βαθµίδες εκσκαφής θα αρχίσει  η βαθµίδα Β230 και ακολούθως η 
Β220, η Β210 και η Β200 που συνιστά το τελικό δάπεδο –σηµερινή πλατεία. Θα ακολουθήσει η 
κλειστή βαθµίδα Β190 που θα είναι κατ αρχήν η κατώτατη βαθµίδα. 
Με αυτή τη σύνθετη προσβολή του κοιτάσµατος από πάνω προς τα κάτω εξασφαλίζουµε 
ορθολογική και ασφαλή εκµετάλλευση, εύρυθµη και γρήγορη αποκατάσταση, υλικό τροφοδοσίας 
της Μονάδας  Επεξεργασίας  και  µάλιστα οµαλή ροη από δυο παράλληλα µέτωπα εξόρυξης µε 
περισσότερες ποιοτικές επιλογές  του κοιτάσµατος σε  όλες τις φάσεις της εκµετάλλευσης. 
Με την εξόφληση  η εκσκαφή θα πάρει την τελική µορφή που φαίνεται στα συνηµµένα 
σχεδιαγράµµατα  1:1.000. 
Οι βαθµίδες  που θα αναπτυχθούν είναι επτά µαζί µε την τελική πλατεία, µέγιστου ύψους 10 µέτρων 
πλην µιας. Το πλάτος  τους στις ενδιάµεσες  φάσεις  θα είναι  αρκετό  για να κινούνται  τα 
µηχανήµατα  και πάντως  πάνω από 12 µέτρα ενώ στη φάση της εξόφλησης θα είναι 6 µέτρα. 
Η γωνία πρανούς  της βαθµίδας  θα είναι  από  70-80°. 
  
Οι βαθµίδες  που θα αναπτυχθούν θα είναι  σύµφωνα  µε το υψόµετρο  τους : 
 
             α. Βαθµίδα 255 
             β. Βαθµίδα 240 
             γ. Βαθµίδα 230 
             δ. Βαθµίδα 220 
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             ε. Βαθµίδα 210 
             ζ. Βαθµίδα  200 – πλατεία 
             η. Βαθµίδα 190 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 

Η εξόρυξη του πετρώµατος θα γίνεται µε την κλασική µέθοδο της όρυξης των διατρηµάτων µε 
διατρητικό φορείο, γόµωσης και ανατίναξης των υπονόµων. Για τη διάτρηση θα χρησιµοποιηθεί 
ερπυστριοφόρο διατρητικό µηχάνηµα. 
Η διάµετρος των διατρηµάτων θα είναι 3,5΄΄ και οι δυνατότητες διάτρησης 120-150m ανά 8ωρο 
εργασίας. Τα διατρήµατα θα ορύσσονται µε κλίση την ίδια των βαθµίδων δηλ. 75° περίπου. 
Το µήκος των διατρηµάτων θα είναι 10% µεγαλύτερο του αντίστοιχου ύψους της βαθµίδας 
(overdrill) και η σκοπιµότητα είναι να µη µένουν ποδαρικά στη βαθµίδα. 
Τα διατρήµατα ορύσσονται σε µια σειρά πλην σπάνιων περιπτώσεων, παράλληλα προς την ελεύθερη 
επιφάνεια του µετώπου της βαθµίδας. 
 
Αριθµός εργαζοµένων    

Το προσωπικό που καταγράφεται κατωτέρω µετακινείται µεταξύ των παραγωγικών τµηµάτων της 
επιχείρησης και δια ταύτα έχει ενδεικτική µόνον αξία η κατανοµή του. 
Με βάση τα ανωτέρω για τις εργασίες της διάτρησης - γόµωσης - έκρηξης - πρόωσης - φόρτωσης – 
µεταφοράς και τη λειτουργία των τριών Μονάδων παραγωγής, απαιτείται το εξής προσωπικό (22 
άτοµα) : 

o Εργοδηγός (εξόρυξη – σπαστηροτριβείο) 
o Οδηγοί χωµατουργικών αυτοκινήτων 3 
o Χειριστής φορτωτού εξόρυξης 988Β  
o Χειριστής φορτωτού 980C (φορτώσεις προϊόντος προς την κατανάλωση)  
o Χειριστής εκσκαφέα (τσάπας) 
o Μηχανοτεχνίτης 
o Υπάλληλος γραφείου 
o Χειριστής µονάδας επεξεργασίας    
o Χειριστής µονάδας σκυροδέµατος 
o Χειριστής αντλιών σκυροδέµατος 2 
o Οδηγοί αυτοκινήτων µεταφοράς σκυροδέµατος 4  
o Χειριστής µονάδας ασφαλτοµίγµατος 
o Οδηγοί αυτοκινήτων µεταφοράς ασφαλτοµίγµατος και αδρανών 4 

             
6.4.2. Κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αδρανών 

α) Ακριβής  θέση  και χαρακτηρισµός  όλων των κτισµάτων των εγκαταστάσεων 
Τα κτίσµατα ευρίσκονται στο ανατολικό τµήµα του λατοµικού χώρου. Εµφανίζονται στους 
σχετικούς χάρτες στο τµήµα χαρτών.       

- ∆εν παράγονται απόβλητα αέρια, στερεά ή υγρά προς κάποιον αποδέκτη  
- Αναλυτικό διάγραµµα ροής επισυνάπτουµε στο τµήµα  χαρτών   

 
β) Περιγραφή λειτουργίας των κύριων εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

Τo συγκρότηµα επεξεργασίας αδρανών υλικών έχει δυναµικότητα 1.500tn/8h ή 1.000m3/day 
περίπου, είναι τοποθετηµένο στον υπόψη Λατοµικό Χώρο και λειτουργεί µε σχετική άδεια 
λειτουργίας. 
Αποτελείται από τα παρακάτω  αναφερόµενα  µηχανήµατα  θραύσης - κοσκίνησης - διακίνησης και 
απόθεσης: 
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ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α∆ΡΑΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
  

ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ 
(HP) 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣ 4000x1400mm/35HP/1000RPM 35 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ 3000Χ1500mmΧ2deck/30HP/1500RPM 30 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 20000Χ500mm/10HΡ/1500RPM 10 
ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ROTOR 1200Χ900mm/180HP/1500RPM 180 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 6000Χ800mm/10HΡ/1500RPM 10 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 30000Χ800mm/25HP/1500RPM 25 
Μ/∆ ΚΟΣΚΙΝΟ (2) 6000Χ2000mmΧ3deck/30HP/1500RPM 60 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (3) 20000Χ650mm/3x15HP/1500RPM 45 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙEΣ (2) 15000Χ800mm/15HP/1500RPM 30 
Χ/Τριβειο µε σφυριά 1500mm/340HP/1500RPM 340  
Χ/Τριβείο µε σφυριά 1000mm/180ΗΡ/1500MPM 180 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 20000X650mm/15HP/1500RPM 15 
ΜΕΤ/ΚΕΣ ΤΑΙΝΙEΣ (5)βοηθητικές 7000Χ650mm/5HP/1500RPM 25 
ΜΕΤ.ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝ. ΚΕΦΑΛΗΣ  20000Χ650mm/15HP/1500RPM 15 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α∆ΡΑΝΩΝ  1000ΗΡ ή 736ΚW 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Το συγκρότηµα επεξεργασίας των υλικών ευρίσκεται όπως φαίνεται στο συνηµµένο χάρτη στον 
ιδιόκτητο χώρο της εταιρίας στο Ανατολικό τµήµα του λατοµικού  χώρου. 
Το ασβεστολιθικό  υλικό  που προέρχεται από την εξόρυξη µεταφέρεται  στη Μονάδα  επεξεργασίας  
και µάλιστα στον τροφοδότη  από όπου µέσω  του προδιαλογέα  στο ρότορα, εκείθεν  µέσω  
διδύµων  κοσκίνων  οδηγείται στη δεύτερη θραύση (ή στις αποθήκες ετοίµων), ακολούθως  στο 
τµήµα  ταξινόµησης των διδύµων κοσκίνων και τους σωρούς απόθεσης. 
Για την αποθήκευση της παραγωγής υπάρχει υπαίθριος αποθηκευτικός χώρος για κάθε προϊόν  από 
όπου  τα έτοιµα προϊόντα  φορτώνονται  σε αυτοκίνητα  που οδεύουν  προς την κατανάλωση.     
Η παραγωγή της δύναται να φθάνει τους 200tn/h ενώ  τα προβλεπόµενα  µηχανήµατα  είναι  έτσι  
σχεδιασµένα  και τοποθετηµένα  ώστε  να συνεργάζονται  άριστα  µεταξύ  τους για το καλύτερο  
ποιοτικό, ποσοτικό  και οικονοµικό  αποτέλεσµα. 
Οι πωλήσεις και η παραγωγή της εταιρείας προσαρµόζονται στη ζήτηση. 
  

Σηµεία εκποµπής  ρύπων – Τρόποι  περισυλλογής  σκόνης  

Κατά την εκµετάλλευση του λατοµείου αδρανών υλικών ως γνωστόν  παράγεται  σκόνη  στα σηµεία  
διάτρησης, έκρηξης, φόρτωσης, µεταφοράς, επεξεργασίας, φόρτωσης και αποκοµιδής των ετοίµων 
προϊόντων. 
Τα προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και καταστολής σκόνης συνίστανται στα κατωτέρω: 
 

- Κατά τη διάτρηση το πρόβληµα  αντιµετωπίζεται  στο µηχάνηµα  µε τη λειτουργία  του 
κονιοσυλλέκτη 

- Για τη φόρτωση και µεταφορά του υλικού τροφοδοσίας  της Μονάδας  υπάρχει  βυτιοφόρο 
όχηµα για τη διαβροχή  των βαθµίδων  και δρόµων  προσπέλασης. 
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- Στη Μονάδα  επεξεργασίας έχει ελαχιστοποιηθεί η δηµιουργία σκόνης  µε την εγκατάσταση  
συγχρόνου συστήµατος καταστολής (µε δηµιουργία σταγονιδίων διαµέτρου 5-10 µικρών που 
καταστέλλουν τη σκόνη χωρίς  να λασπώνουν  το υλικό  και να φρακάρουν  τα κόσκινα) ενώ  
παράγεται  σκόνη  µόνο  από  την κίνηση  των οχηµάτων  και µηχανηµάτων  πράγµα  που 
αντιµετωπίζεται µε διαβροχή. 

 
γ) Προϊόντα  που παράγονται 

Στη Μoνάδα αυτή παράγονται τα παρακάτω προϊόντα αδρανών υλικών στην ακόλουθη ποσοστιαία 
αναλόγια: 
             -Άµµος                            50,0%    κλάσµα  -5mm 
             -Γαρµπίλι                        15,0%                   5-12 
             -Χαλίκι                            20,0%               12-28 
             -3Α                                  15,0%                       -28 
Η παραπάνω σύνθεση της παραγωγής δυνατόν να µεταβάλλεται µε κάποιους χειρισµούς και να 
προσαρµόζεται στις ανάγκες της αγοράς ή να αξιοποιεί τις τοπικές µεταβολές της ποιότητας ή της 
συµπεριφοράς του πετρώµατος. 
Για ηµερήσια  παραγωγή  1500tn έχουµε  κατανοµή  ανά  προϊόν: 
             - Άµµος                      750 tn/8h    
             - Γαρµπίλι                           225 tn/8h    
             - Χαλίκι           300 tn/8h    
             - 3Α                          450 tn/8h   
Τα αδρανή υλικά δηλ. άµµος, χαλίκι, γαρµπίλι, 3Α, σκύρα χρησιµοποιούνται  κυρίως για κατασκευές 
από σκυρόδεµα, οδοποιία  και λοιπά  έργα  πολιτικού  µηχανικού.  
Η κοκκοµετρική σύνθεση της άµµου, της ψηφίδας και του χαλικιού θα είναι  σύµφωνη µε τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ, πράγµα που επιτυγχάνουµε µε τον 
υπάρχοντα εξοπλισµό της Μονάδας και την πολύχρονη εµπειρία που διαθέτουν οι συνεργάτες της 
επιχείρησης. 
 
δ) Αριθµός εργαζοµένων ανάλογα µε την ειδικότητα και το είδος εργασίας στις   εγκαταστάσεις 

Στην εγκατάσταση Επεξεργασίας απασχολείται ένας χειριστής της εγκατάστασης. 
Στην πλατεία ετοίµων προϊόντων εργάζεται ένας χειριστής cat980C 8ωρες την ηµέρα, για τις 
φορτώσεις των προϊόντων  προς τα παρασκευαστήρια σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος της 
εταιρείας και την εξωτερική κατανάλωση. 
Ένας  τεχνίτης  συντηρητής  όπως  προαναφέραµε σε συνδυασµό µε την εξόρυξη και τις άλλες 
δραστηριότητες. 
Και τέλος ο εργοδηγός που  καλύπτει την εξόρυξη και το σπαστηροτριβείο µαζί. 
 

6.4.3. Βοηθητικές εγκαταστάσεις 

Αυτές αποτελούνται από γραφεία, αποδυτήρια, λουτρά, συνεργείο, ζυγιστήριο, αποθήκη υλικών-
εργαλείων, υποσταθµό ∆ΕΗ τα οποία  ευρίσκονται σε ιδιόκτητο τµήµα εκτός του λατοµικού χώρου 
καθόσον αυτό το τµήµα δεν έχει την επιθυµητή απόσταση των 300 µέτρων από την γειτνιάζουσα 
επαρχιακή οδό. 
Οικισµοί δεν υπάρχουν ούτε προβλέπονται. 
Αποθήκη εκρηκτικών υλών και καψυλίων προβλέπεται από τον ισχύοντα ΚΜΛΕ αλλά δεν έχουν 
κατασκευασθεί καθόσον γίνεται  πάντα  προµήθεια  των άκρως  απαιτούµενων εκρηκτικών  υλών 
από Νόµιµους προµηθευτές  και σε ποσότητες σύµφωνα µε τις ηµερήσιες ανάγκες. 
Εν τούτοις στην παρούσα µελέτη προβλέπονται και έχουν χωροθετηθεί σε θέσεις εντός του Λ. 
Χώρου.  
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Οι θέσεις των εγκαταστάσεων αυτών απεικονίζονται στα επισυναπτόµενα σχεδιαγράµµατα  1:1.000 
(χάρτης τελικής  εκσκαφής – Σχέδιο 8). 
Ο Υ/Σ διαθέτει Μ/Σ ισχύος 1600KVA που έχει προµηθευθεί η εταιρεία και λόγω υψηλού κόστους 
σύνδεσης δεν έχει ακόµη συνδεθεί µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Αυτός είναι καινουργής, σύγχρονος, 
τοποθετηµένος στη βάση του, µε όλα τα συστήµατα ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία, 
πυροσβεστήρες κλπ. 
Σήµερα οι ανάγκες καλύπτονται από δυο Μ/Σ της ∆ΕΗ που δεν επαρκούν για την παράλληλη 
λειτουργία των Μονάδων.      
Στις βοηθητικές εγκαταστάσεις εργάζονται δύο επιπλέον άτοµα, ένα σαν τεχνικός γραφέας, στο 
ζυγιστήριο και στις λοιπές γραφικές εργασίες και ένας τεχνίτης στο Συνεργείο. Άλλες ανάγκες  
καλύπτονται από τους εργαζόµενους στις κύριες εγκαταστάσεις ενώ δυνατόν να προσκαλείται 
εξωτερικός τεχνίτης  για συγκεκριµένη εργασία. 
Εγκαταστάσεις συγκράτησης και επεξεργασίας αποβλήτων ή  λυµάτων δεν προβλέπονται, παρά 
µόνο µηχανικά συστήµατα  πρόληψης και καταστολής της σκόνης. 
 
6.4.4. Μονάδα παραγωγής σκυροδέµατος 

Α. Περιγραφή της Μονάδας Σκυροδέµατος 

Το συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος έχει θεωρητική δυναµικότητα 800m3/8h καθόσον 
διαθέτει ένα αναµικτήρα µονού άξονα πτερυγίων, χωρητικότητας 3,33m3 ,ελληνικής κατασκευής µε  
πραγµατική δυνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 550m3/8h. 
 
Η Μονάδα  αποτελείται από  τα παρακάτω  µηχανήµατα: 

- Μεταλλικά σιλό (4) τροφοδοσίας των αδρανών από την υπαίθρια αποθήκη µε τον φορτωτή ή 
τα µεταφορικά οχήµατα κατ ευθείαν από το λατοµείο, χωρητικότητας 4Χ30m³, µε δονητές 
συνολικής ιπποδύναµης 2ΗΡ. 

- Μεταφορικές ζυγιστικές ταινίες δύο (2) 800mmX5m/4ΗΡ µε δυναµοκυψέλες, µεταφοράς 
των αδρανών από τα τέσσερα σιλό προς την κεντρική ταινία µεταφοράς των αδρανών στον 
αναµικτήρα.  

- Κεντρική µεταφορική ταινία 800mmX20m/10ΗΡ µεταφοράς των αδρανών στον αναµικτήρα. 
-  Mixer µε ένα άξονα -κοχλία παραγωγής 3300lt/cycle και ισχύ 75HP. 
- Σιλό  τσιµέντου 2Χ100 και 1Χ120 tn.             
- Ζυγιστικό σύστηµα τσιµέντου µε κάδο χωρητικότητας 1500kg µε δυναµοκυψέλες. 
- Kοχλίες τσιµέντου 2ΧΦ220mm µε κινητήρες 2Χ7,5HP 
- Κεντρική δεξαµενή χωρητικότητας 150m3 µε δίκτυο νερού. 
- Ζυγιστικό σύστηµα νερού µε δεξαµενή 1,5m3. 
- Αποθήκη υγρών προσµείκτων χωρητικότητας 1m3, µε αντλία 1ΗΡ. 

      -    Αντλίες  νερού δύο 2Χ9ΗΡ 
       -    Αεροσυµπιεστής =8ΗΡ 
     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 137ΗΡ  
Ενδεικτικό σχεδιάγραµµα της Μονάδας Σκυροδέµατος επισυνάπτεται στο παράρτηµα Β΄ παρούσας 
Μελέτης. 
  
Β. ∆ιαδικασία Παραγωγής Σκυροδέµατος 
Η τροφοδοσία  της Μονάδας  γίνεται  µε υλικά  που  παράγονται  στο λατοµείο  της εταιρείας  από  
όπου µε φορτηγά αυτοκίνητα µεταφέρονται στις αποθήκες της Μονάδας ετοίµου σκυροδέµατος. 
Μέσω του συστήµατος µεταφοράς  - ταινιών και σιλό τα αδρανή οδηγούνται στις ζυγιστικές ταινίες 
από  όπου  δοσοµετρικά τροφοδοτούνται στην κεντρική ταινία και εκείθεν στο mixer µέσω 
προαποθήκης.                                                    
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Παράλληλα το τσιµέντο  από  τα silos µέσω  κοχλιών οδηγείται στο ζυγιστήριο τσιµέντου και στη 
συνέχεια στο mixer oπου και τα αδρανή και το νερό (από τη δεξαµενή νερού, σε ποσότητα 
ελεγχόµενη, ανάλογα µε την ποσότητα αδρανών και τσιµέντου και το πρόγραµµα ποιότητας). 
Συγχρόνως τροφοδοτούνται και τα πρόσµικτα αν προβλέπονται από το πρόγραµµα. 
Τα πρόσµικτα υλικά αφορούν : 
- επιβραδυντές κυρίως µε βάση τη µελάσα όπως plastiment 30 ή το pozzolith 132 για την 
επιβράδυνση πήξης του τσιµέντου (2‰ - 3‰) 
- ρευστοποιητές: όπως  plastiment 220 ή το pozzolith 390 για την επίτευξη χαµηλότερου ιξώδους 
δηλαδή υψηλής εργασιµότητας του τελικού µίγµατος. 
Ακολουθεί ανάµιξη των υλικών και οµογενοποίηση-ωρίµανση του µίγµατος για ορισµένο (30 sec) 
χρόνο, φόρτωση στα ειδικά οχήµατα - βαρέλες - και κατόπιν προώθηση του τελικού προϊόντος στα 
σηµεία κατανάλωσης. 
Η σύνθεση του µίγµατος ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο και τα ζητούµενα χαρακτηριστικά του 
σκυροδέµατος και ελέγχεται αυτόµατα µέσω προγράµµατος ανάλογα µε τον επιθυµητό τύπο του 
σκυροδέµατος.  
Το σκυρόδεµα  είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος –
ΚΤΣ 97- και κατά ΕΝ206-1:2000,  διαρκώς ελεγχόµενο και όλων των τύπων που κυκλοφορούν στην 
Ελληνική αγορά.  
Από το mixer µέσω των καταλλήλων φορτηγών αυτοκινήτων –αναµικτήρων,  βαρέλες – το 
σκυρόδεµα προωθείται στα σηµεία κατανάλωσης. 
Η συνήθης κατανοµή της παραγωγής είναι: 
             -C16/20                     20%   
             -C20/25                     70%   
             -C8/10,12/15, κλπ     10% 
Η µέση ετήσια παραγωγή σκυροδέµατος ανέρχεται σε 30.000m³  
Κατόπιν τούτου η ανάλωση σε αδρανή ανέρχεται σε 30.000m³Χ1900kg/m³=57.000tn 
Η µέση ετήσια ανάλωση σε τσιµέντο ανέρχεται σε 30.000m³Χ300kg/m³=9.000tn. 
Η µέση ετήσια ανάλωση σε νερό ανέρχεται σε 30.000m³Χ290lt/m=8700m³ 
Η µέση ετήσια ανάλωση σε πρόσµικτα ανέρχεται σε 9000tnΧ0,01=90tn σε επιβραδυντές και 
ρευστοποιητές. 
 

-Eκποµπές ρύπων 

Στο συνηµµένο διάγραµµα ροής εµφαίνονται οι προτεινόµενες θέσεις τοποθέτησης των 
ακροφυσίων, η κάλυψη των µεταφορικών ταινιών µε µεταλλικό κάλυµµα 0,7mm, η κάλυψη των 
σιλό των αδρανών µε µεταλλική κατασκευή και περσίδες, καθώς και η τοποθέτηση σακκοφίλτρου 
στην κορυφή των σιλό του τσιµέντου. 
Κατόπιν τούτου προλαµβάνεται η εκποµπή σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα. 
Η επιστρεφόµενη ποσότητα σκυροδέµατος καθώς και τα νερά πλύσης των οχηµάτων µεταφοράς 
σκυροδέµατος (βαρέλες) ανακυκλώνονται µέσω δεξαµενής καθίζησης, το σκυρόδεµα εάν είναι 
ακόµη ενεργό συµµετέχει σε επόµενη παρτίδα δεύτερης ποιότητας. 
Τα αδρανή από τη δεξαµενή  καθίζησης χρησιµοποιούνται  συµµετέχοντας σε παρτίδες 3Α.    
Τα έλαια και λιπαντικά της Μονάδας προωθούνται σε νόµιµους αποδέκτες. 

Στη διάθεση του προσωπικού της Μονάδας υπάρχουν οι χώροι εξυπηρέτησης του λοιπού 

προσωπικού της εταιρείας.  

 

6.4.5. Μονάδα παραγωγής ασφαλτοµίγµατος 

Α. Περιγραφή του έργου 
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Η Μονάδα  παραγωγής  ασφαλτοµίγµατος  έχει  δυναµικότητα 120t/h µε υψηλό  δείκτη προστασίας 
περιβάλλοντος και χρησιµοποιεί ως καύσιµο το mazout N1 1500 χαµηλού θείου. 
Σε επόµενο κεφάλαιο θα αναπτύξουµε τους συγκριτικούς ρύπους και τις αντίστοιχες θερµιδικές 
αποδόσεις. 
Αποτελείται από τα κάτωθι µηχανήµατα µε την αντίστοιχη ισχύ τους: 
 
ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 
1.Τέσσερα σιλό αδρανών υλικών 
2.Μεταφορικές ταινίες (2) τροφοδοσίας ξηραντηρίου 15KW 
3.Φούρνος-ξηραντήριο αδρανών υλικών και καυστήρας 4Χ15KW+45KW 
4.Αναβατώριο αδρανών 18,5KW 
5.Kόσκινο αδρανών 18,5KW 
6.Αποθηκη ξηρών αδρανών 
7.Αναβατώριο filler 4KW 
8.∆ονητης τροφοδοσίας filler 0,25KW 
9.Mixer 2X37,5KW 
10.Αναβατώριο - skip (κουβάς) ετοίµου προϊόντος 18,5KW 
11.Αποθηκη ετοίµου προϊόντος 
12.Χειριστήριο 
 
ΣΑΚΚΌΦΙΛΤΡΟ 
1.Φίλτρα –σακκιά επιφάνειας 600m² 
2.Ανεµιστήρας καθαρισµού φίλτρων 5,5KW 
3.Kοχλίας εξαγωγής filler 3 KW 
4.Αποθήκη filler    
5.Σύστηµα εκκένωσης αποθηκών 3KW 
6.Aπορροφητήρας καυσαερίων 55KW 
 
ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
1.Αεροσυµπιεστης 15KW 
2.Αντλια ασφάλτου 15KW 
 
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
1.∆εξαµενή Ασφάλτου (2) χωρητικότητας 2X50tn επενδεδυµένες, µε καυστήρες 2Χ5KW. 
2.∆εξαµενή Mazout (2) χωρητικότητας 20 και 10m³ επενδεδυµένες, µε καυστήρα και ηλεκτρική 
αντίσταση 5+13,5KW. 
3.∆εξαµενή  λαδιού (1) χωρητικότητας 2m³, µε προθερµαντήρα ισχύος  13,5KW 
Συνολική ισχύς 393,25kw 

 

Β. ∆ιαδικασία Παραγωγής  

Τα αδρανή  µε φορτηγά  οχήµατα  µεταφέρονται  στα τέσερρα σιλό της Μονάδας  χωρητικότητας 
4Χ25m³ 
Από εκεί µέσω µεταφορικών ταινιών και σε προεπιλεγµένες ποσότητες ανά είδος αδρανών 
οδηγούνται στο ξηραντήριο (ξήρανση στους 160°C περίπου) της Μονάδας από όπου  µέσω  
αναβατορίου στο κόσκινο του πύργου και εκείθεν αποθηκεύονται σε 4ρα κλάσµατα ( 0-4, 4-8, 8-
12, 12-25mm) στα θερµά σιλό (hot bins) πάνω από τον αναµίκτη. 
Ακολούθως µέσω προγράµµατος προεπιλέγεται η ποιότητα του ασφαλτοµίγµατος που θα 
παραχθεί. 
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Μαζί µε τις επ ακριβώς ζυγισθείσες µέσω δυναµοκυψελών ποσότητες ανά είδος αδρανών 
εισέρχεται στο mixer και η προζυγισθείσα ποσότητα ασφάλτου θερµοκρασίας περί τους 160°C. 
Μετά την ανάµιξη τους για 30 δευτερόλεπτα το προϊόν οδηγείται µέσω skip (κουβά 
αναβατορίου) σε µονωµένο ή θερµαινόµενο σιλό ασφαλτοµίγµατος και εκειθεν µε οχήµατα στα 
εργοτάξια ασφαλτόστρωσης. 
 
Η σκόνη που παράγεται κατά τη διαδικασία παραγωγής –κυρίως ξήρανση και λιγότερο 
κοσκίνηση-συλλέγεται µέσω αγωγών και οδηγείται στο σακκόφιλτρο όπου συγκρατείται, 
αποθηκεύεται προσωρινά σε σιλό και τροφοδοτείται δοσοµετρικά στο mixer της Μονάδας, 
Επειδή η άµµος του λατοµείου της εταιρείας έχει αρκετή παιπάλη ( > 12%) θα υπάρξει περίσσεια 
παιπάλης προς απόρριψη στο 3Α του σπαστηροτριβείου. 
 
Οι συνήθεις ποιότητες που παράγονται είναι οι κάτωθι: 
-Α260Β & Α260∆ βάσης   
-Α265Β ισοπεδωτική  
-Α265Β κυκλοφορίας  
-∆ιάφορες άλλες σε πολύ µικρές ποσότητες (πχ αµµάσφαλτος) 
 
Για τις ως άνω ποιότητες έχουν εκπονηθεί µελέτες σύνθεσης από αναγνωρισµένα εργαστήρια  
και ακολουθούνται κατά περίπτωση.  
Μια µέση σύνθεση για καθαρά υπολογιστικούς λόγους είναι.  
-Άµµος 50-60%  
-Ψηφίδα 25-30%  
-Χαλίκι 10-20% 
-Άσφαλτος 4,5-5,5% κατά βάρος αδρανών 
 
Από θεωρητικά δεδοµένα αλλά και στοιχεία της παραγωγής προκύπτει ότι η µέση κατανάλωση 
mazout N1 ανά τόνο ασφαλτοµίγµατος ανέρχεται σε 6,5kg. 
Aν ληφθεί υπόψη ότι η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 20.000tn ασφαλτοµίγµατος τότε η ετήσια 
κατανάλωση mazout N1 εκτιµάται σε 20.000tnX6,5kg=130tn. 
Η ετήσια  κατανάλωση  σε άσφαλτο ανέρχεται σε 20.000tnΧ0,05=1000tn 
H ετήσια κατανάλωση  σε αδρανή  είναι 20.000tn-1000tn=39.000tn 
   
-Eκποµπές ρύπων 

Από την ετήσια κατανάλωση mazout N1 και την χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο εύκολα φαίνεται 
ότι είναι από τα πλέον ανταγωνιστικά καύσιµα, είναι  πλούσιο σε θερµίδες άρα αναλώνεται σε 
µικρότερες ποσότητες και εποµένως οι εκποµπές ρύπων του ανά τόνο παραγωγής 
ασφαλτοµίγµατος είναι ακόµη µικρότερες.    
 
Η κάλυψη των ταινιών τροφοδοσίας µε µεταλλικά καλύµµατα καθώς και η κάλυψη των σιλό 
τροφοδοσίας των αδρανών της µε µεταλλική κατασκευή εµποδίζει τη διάχυση της σκόνης. 
Η λοιπή Μονάδα είναι συνδεδεµένη µε το σακκόφιλτρο και έτσι υπάρχει πλήρης προστασία από 
αιωρούµενα σωµατίδια. 
 
6.4.6. Σχέδια και διαγράµµατα ροής των εγκαταστάσεων 

Για τις περιγραφείσες Μονάδες της Επεξεργασίας και Παραγωγής αδρανών υλικών, της Παραγωγής  
Σκυροδέµατος και Παραγωγής  Ασφαλτοµίγµατος  επισυνάπτονται σχετικά σχέδια. 
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6.5. Χρήση νερού και ενέργειας       

 
ΝΕΡΟ 
Η τροφοδοσία σε νερό γίνεται µε µεταφορά µε βυτιοφόρο όχηµα από παρακείµενη γεώτρηση σε 
δεξαµενή. Εκείθεν γίνεται  µεταφορά µέσω δικτύου στις εγκαταστάσεις ενώ στην εξόρυξη η 
µεταφορά γίνεται µε το διατιθέµενο βυτιοφόρο όχηµα προς διαβροχή των βαθµίδων ή πότισµα των 
φυταρίων.  
Υπάρχουν δύο δεξαµενές νερού 140m³ και 40m3 ενώ θα τοποθετηθεί µεταλλική 20m³ στο 
βορειοδυτικό τµήµα του χώρου επέµβασης, για να εξυπηρετεί τη διαβροχή των βαθµίδων και την 
άρδευση των δενδρυλλίων ενώ οι άλλες δύο εξυπηρετούν την µονάδα επεξεργασίας και τις  
εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέµατος και ασφαλτικών.  
Υπάρχει δίκτυο διαβροχής που καλύπτει όλη τη Μονάδα µε µπεκ διαβροχής ελεγχόµενα και 
ρυθµιζόµενα που δηµιουργούν σταγονίδια έτσι ώστε να µη λασπώνει το υλικό να δηµιουργούνται 
ανεπιθύµητες καταστάσεις (πχ φρακαρίσµατα). 
 
Η απαιτουµένη ποσότητα νερού για την καταστολή της  σκόνης της Μονάδας επεξεργασίας κατά 
τους ξηρούς µήνες θα ανέρχεται σε 300lt/hX8h = 2,4m3 την ηµέρα (beck διαβροχής στο σπαστήρα 
και το τριβείο). 
Για τη διαβροχή των βαθµίδων και πλατειών κατά τους ξηρούς µήνες θα απαιτηθούν ανά  ηµέρα  
και κατά µέσον όρο περί τα 10m3 νερού. Μέσα στις ως άνω καταναλώσεις εµπεριέχονται και οι 
ανάγκες σε νερό για τη ψύξη των µηχανηµάτων και ατοµική χρήση του προσωπικού της 
εκµετάλλευσης. 
 
Για την παραγωγή του σκυροδέµατος (100m³/ηµέρα) οι µέσες απαιτούµενες ηµερήσιες ποσότητες 
νερού είναι 30m³.  
Εποµένως η συνολικά µέση απαιτούµενη ποσότητα νερού θα ανέρχεται σε 42,4m3/ηµερα. 
Πέραν τούτων για την άρδευση των δενδρυλλίων κατά τη φάση αποκατάστασης οι απαιτούµενες 
ποσότητες είναι 160 kg/φυτό και έτος 
Εναλλακτικές λύσεις δεν προβλέπονται αφού οι ανάγκες της δραστηριότητας καλύπτονται πλήρως 
µε τη µεταφορά που γίνεται µε βυτιοφόρο όχηµα από την πλησιέστερη δυνατόν περιοχή, σε 
απόσταση 2.500 µέτρα περίπου. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η εγκατεστηµένη ισχύς των τριών Μονάδων είναι: 1671,82ΗΡ ή 1230,46KW. H απαιτούµενη 
ενέργεια ανά ηµέρα εργασίας (8ωρο) είναι: 
E(kwh) = IΣXYΣ (kw) x ΒΑΘΜΟ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ x ΧΡΟΝΟ 
Έτσι  έχουµε  κατανάλωση  ενέργειας:     
E = 1671,82x0,736x0,50x8h=4.922KWH 
Για µέση τιµή kwh: 0,12€ έχουµε δαπάνη ενέργειας 590,6€/ηµερα 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

Η κατανάλωση πετρελαίου για τον κινητό εξοπλισµό υπολογίζεται ως εξής: 
Κ=hp x 0,1lt/hp.h x 8h x a (όπου a βαθµός απασχόλησης). 
Έχουµε κατανάλωση Κ=2076x0,1x8x0,6=996,5lt/8h µε ηµερήσιο κόστος 996,5x1,4€/lt =1395/8h. 
Σηµειούµε ότι στα ως άνω δεν συµπεριλαµβάνονται τα εξωτερικά οχήµατα και οι αντλίες 

σκυροδέµατος που λειτουργούν εκτός εργοταξίου. 

Οι Μονάδες λειτουργούν µόνον  την ηµέρα  και κατόπιν αυτού δεν απαιτείται  ειδικός  φωτισµός, 
παρά  µόνον  φωτισµός  ασφαλείας.   
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6.6. Πρώτες ύλες – Προïόντα           

 
Η στενή αλλά και ευρύτερη περιοχή ανήκουν σε  χαµηλού ύψους ασβεστολιθικό όγκο του 
ευρύτερου λοφώδους συστήµατος του βορειοανατολικού τµήµατος της Ζακύνθου. 
Το ασβεστολιθικό υλικό που εξορύσσεται στον υπ όψη λατοµικό χώρο, τις φυσικοχηµικές ιδιότητες 
του οποίου περιγράψαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, συνιστά την πρώτη υλη  επεξεργασίας της 
Μονάδας.     
Τα γεωλογικά και κοιτασµατολογικά αποθέµατα του ευρύτερου χώρου είναι ανεξάντλητα ενώ της 
µελετώµενης περιοχής  υπολογίστηκαν σε 696.512,5m

3
, in situ που σε προϊόν αντιστοιχεί σε 

1.114.420m
3
χαλαρά εξορυγµένα υλικά µε συντελεστή επιπλήσµατος 1,6 και 1.741.281,25tn, µε 

ειδικό βάρος 2,5. 

α) Πρώτες ύλες – πρόσθετα υλικά  
Εργασίες εξόρυξης 

- Καύσιµα : οι χρήσεις τους αναφέρονται παραπάνω 
- Εκρηκτικά : χρησιµοποιούνται στην εξόρυξη των αδρανών 

Μονάδα σκυροδέµατος 
- Νερό 
- Τσιµέντο, χαλίκι, γαρµπίλι, άµµος, χηµικά πρόσθετα  

Μονάδα ασφαλτοµίγµατος 
- Άσφαλτος, mazout 
- Χαλίκι, γαρµπίλι, άµµος, χηµικά πρόσθετα πολύ σπάνια  
 

β) Τελικά προΐόντα – Παραπροïόντα  
Τα προïόντα του κοιτάσµατος που παράγονται από τη Μονάδα επεξεργασίας είναι αδρανή υλικά, 
στην ακόλουθη ποσοστιαία αναλογία : 
             - Άµµος                            50,0%    κλάσµα       -5mm 
             - Γαρµπίλι                        15,0%                   5-12 
             - Χαλίκι                            25,0%                  12-28 
             - 3Α                                  10,0%                      -28 
Τα παραπροïόντα που παράγονται είναι στείρα εκσκαφής τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην 
αποκατάσταση του λατοµικού χώρου. 
 
Τα προϊόντα που παράγονται από τη Μονάδα σκυροδέµατος, είναι: 
             -C16/20                     20%   
             -C20/25                     70%   
             -C8/10,12/15, κλπ     10% 
 
Τα προϊόντα που θα παραχθούν από τη Μονάδα ασφαλτοµίγµατος, είναι: 
             -Α260Β & ∆  Στρώση Βάσης                                 15%   
             -Α265Β Ισoπεδωτική                                              20%   
             -Α265Β Τάπητας Κυκλοφορίας                              65% 
 

γ) Τοξικές ουσίες 
Κατά τη λειτουργία του λατοµείου δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν ή να αποθηκευθούν τοξικές 
ουσίες. 
Στη Μονάδα σκυροδέµατος θα χρησιµοποιηθούν τα πρόσµικτα, το τσιµέντο που υπό 

προϋποθέσεις είναι τοξικά και στη Μονάδα ασφαλτοµίγµατος το mazout και η άσφαλτος. 
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6.7. Εκποµπές ρυπαντικού φορτίου 

Γενικά στοιχεία 

Η λειτουργία του έργου συνεπάγεται την παραγωγή αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων ακόµη 
θορύβου και πιθανών δονήσεων. 
Θα πρέπει να γίνει εκτίµηση του είδους των παραγόµενων αποβλήτων καθώς και εκτίµηση του 
όγκου τους.  Η αποτίµηση των παραγόµενων αποβλήτων αφορά: 
-Στην αναγνώριση όλων των αποβλήτων που δύναται να παραχθούν ανάλογα µε το είδος και τη 
σύστασή τους 
-Στην εκτίµηση του όγκου τους 
-Στην κατηγοριοποίησή τους µε βάση το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο 

6.7.1. Αέρια απόβλητα 

Ακολουθούνται τα όρια ρύπων που προτείνονται από:  
• -Π.∆. 307/86 για τη σκόνη 
• -Πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου 11/14-2-97 (ΦΕΚ 19Α) και 34/30-5-02 (ΦΕΚ 125Β) 
• -ΚΥΑ 9238/332/04 (ΦΕΚ 405Β) 
• -ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (Έκδοση 2011 από ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
●  -Κ.Μ.Λ.Ε.   
●  Μονοξείδιο του άνθρακα συγκέντρωση 50 ppm ως TLV(Π∆ 307/86 και ΚΛΜΕ) και 100ppm ως 
ανώτατη οριακή τιµή έκθεσης (ΚΜΛΕ) 
• ∆ιοξείδιο του άνθρακα συγκέντρωση 5000 ppm ως TLV(Π∆ 307/86 και ΚΜΛΕ) και 100ppm ως 

ανώτατη οριακή τιµή έκθεσης (ΚΜΛΕ) 
• Οριακή τιµή έκθεσης (ΤLV) νοείται η µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση σε ένα χηµικό 

παράγοντα, πάνω από την οποία δεν επιτρέπεται να εκτίθενται οι εργαζόµενοι σε οποιαδήποτε 
8ωρη ηµερήσια εργασία µιας 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας. 

• EKTIMHΣH ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ gr/kgr fuel 
Diesel (gr/kg 

fuel 

CO HC NOX SO2 TSP 

0,572 0,191 2,384 0,7 0,286 

Mazout  N1 0,565 0,188 5,363 14 1,832 
• Ειδικό βάρος  diesel 0,8-0,82 
• Ειδικό βάρος mazout N1 0,98-1,2 

 
 Όριο 

µακροπρόθεσµης 

έκθεσης 8h TWA 

 Όριο 

βραχυπρόθεσµης 

έκθεσης 8h TWA 

Ονοµασία αερίου Χηµικός τύπος Ppm Mg/m3 Ppm Mg/m3 

Ακρυλοαλδεύδη CH=CHCHO 0,1 0,25 0,3 0,8 

Μονοξείδιο του 

άνθρακα 

CO 50 55 400 440 

∆ιοξείδιο του CO2 5000 9000 125000 27000 
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άνθρακα 

Μονοξείδιο αζώτου NO 25 30 35 45 

∆ιοξείδιο αζώτου NO2 5 9 5 9 

 
α) Σωµατίδια 
Τα σωµατίδια αυτά παράγονται από τους χώρους απόθεσης των αδρανών υλικών, το συγκρότηµα 
σκυροδέµατος, ασφαλτοµίγµατος και από την κυκλοφορία των οχηµάτων. Οι συγκεντρώσεις τους δε 
ξεπερνούν το όριο των 100mg/m3 που θέτει το Π.∆. 1180/81.  
 

β) Καπνός 
Οι αέριοι ρύποι είναι τα προϊόντα  καύσης των µηχανών εσωτερικής καύσης του κινητού 
εξοπλισµού και τα προϊόντα καύσης του mazout N1, χαµηλού θείου των καυστήρων της Μονάδας  
Ασφαλτοµίγµατος. 
Οι αέριοι ρύποι που αφορούν στα προϊόντα καύσης των µηχανών εσωτερικής καύσης του κινητού 
εξοπλισµού (ΚΥΑ 11294/93 ΦΕΚ 204Β) και αντιστοιχούν στην κατανάλωση 1000lt diesel  (µε µέσο 
ε.β.:0,82) έχουν ως εξής:  

• CO2  : 2.473kg 
• SO2  : 0,574kg 
• CO  : 0,469kg 
• NOx  : 1,955kg 
• HC  : 0,157kg 
• Σωµατίδια : 0,234kg 

  
Ακόµη τα καπναέρια του απορροφητήρα (exhaust fan) του ξηραντηρίου µετά τη διέλευση τους από 
το σακκόφιλτρο (bag house) και τον καθαρισµό τους έχουν αιωρούµενα σωµατίδια λιγότερα από 
50mgr/Nm³. 
Οι χώροι εργασίας είναι ανοικτοί ακόµη και το Συνεργείο Κινητού εξοπλισµού που είναι 
στεγασµένος ανοικτός χώρος και δεν αναµένεται να αναπτυχθούν τα  περιγραφόµενα αέρια στα 
παρατιθέµενα όρια ρύπων που αναφέρθησαν. 
 

γ) Σκόνη  
Η κύρια όχληση στο περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας του εξεταζόµενου έργου είναι τα 
αιωρούµενα σωµατίδια σκόνης, τα  οποία µπορεί να παραχθούν: 
Κατά την παραγωγή αδρανών υλικών 

- κατά την εξόρυξη (διάτρηση, έκρηξη) στον χώρο, τη διαδικασία θραύσης όγκων, φόρτωσης 
και µεταφοράς  υλικών στη Μονάδα Επεξεργασίας. 

- τη θραύση, λειοτρίβηση, κοσκίνηση, διακίνηση των προϊόντων. 
Τα ληφθέντα µέτρα πρόληψης και καταστολής σκόνης  είναι τα κατωτέρω: 

- Στη φάση της διάτρησης υπάρχει κονιοσυλλέκτης στο διατρητικό µηχάνηµα για τη 
συγκράτηση της σκόνης. 

- Για τη φόρτωση και µεταφορά υπάρχει βυτιοφόρο όχηµα για τη διαβροχή των βαθµίδων και 
δρόµων προσπέλασης. 
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- Η Μονάδα επεξεργασίας διαθέτει δίκτυο νερού, τροφοδοτούµενο από σταθερή δεξαµενή που 
καλύπτει τις ανάγκες σε νερό των ακροφυσίων ψεκασµού της Μονάδας. Αυτά είναι µπεκ των 
50lt/h για τον Τροφοδότη και των 25lt/h για τα θραυστικά µηχανήµατα. 

- Ακόµη οι ταινίες µεταφοράς  του υλικού θα είναι καλυµµένες µε λαµαρίνα 0,7mm.  
Κατά την παραγωγή Σκυροδέµατος και Ασφαλτοµίγµατος 

- κατά τη διάρκεια της εκκένωσης των αυτοκινήτων στις αποθήκες αδρανών υλικών, κατά την 
πτώση του υλικού  από  τους ταινιοζυγούς προς την κεντρική ταινία και από αυτήν στον 
χώρο αναµίξεως (mixer), ακόµη  κατά την µετάγγιση του τσιµέντου από τα ειδικά οχήµατα 
(αγελάδες). 

- Κατά την κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς των πρώτων υλών και των προϊόντων (πχ έτοιµο 
σκυρόδεµα, ασφαλτόµιγµα, αδρανή υλικά). 

Τα ληφθέντα µέτρα πρόληψης και καταστολής σκόνης  είναι τα κατωτέρω: 
-  Στη Μονάδα  Ασφαλτικού έχει τοποθετηθεί Σακκόφιλτρο. 
- Στην κορυφή των σιλό  τσιµέντου  θα τοποθετηθούν σακκόφιλτρα που θα λειτουργούν κατά 

την πλήρωση των σιλό.. 
- Ακόµη οι ταινίες µεταφοράς  του υλικού θα είναι καλυµµένες µε λαµαρίνα 0,7mm.  

Γενικά τα σηµεία εκποµπής των σωµατιδίων σκόνης θα καλύπτονται επιµελώς ενώ σε ορισµένες 
θέσεις τοποθετούνται µπεκ ψεκασµού. 
 Η έκλυση της σκόνης οφείλεται στην εφαρµογή µηχανικής δύναµης (π.χ. βάρος οχηµάτων) πάνω σε 
χαλαρό έδαφος µε αποτέλεσµα την κονιοποίηση και τις αποξέσεις στην επιφάνεια του εδάφους και 
τη θραύση και διάχυση  υλικών.  
Οι εκποµπές της σκόνης από την κίνηση των οχηµάτων εξαρτώνται από τη µέση ταχύτητα κίνησης 
των οχηµάτων, τον κυκλοφοριακό φόρτο, το µέσο βάρος των οχηµάτων, το µέσο αριθµό των τροχών 
των οχηµάτων και το ποσοστό του εδάφους σε ιλύ και αργιλικά υλικά και την υγρασία του εδάφους 
του οδοστρώµατος.. 

Η εκλυόµενη σκόνη εκτιµάται σε ποσότητα µικρότερη των 50mgr/m3.  
Οριακή τιµή έκθεσης στη σκόνη (αδρανής σκόνη) είναι 5mg/m3 για την αναπνεύσιµη (Π∆ 307/86 
και ΚΜΛΕ) και 10mg/m3 για την ολική. 
 
Οι εκποµπές συναρτώνται και εδώ από  ίδιους παράγοντες. 

  
• Η σκόνη που δηµιουργείται από τις ανωτέρω δραστηριότητες διαχέεται στην ατµόσφαιρα µε 

τους παρακάτω κυρίως τρόπους: 

• Παγίδευση σωµατιδίων σκόνης από τη δράση τυρβώδους αέριου ρεύµατος (π.χ. διάβρωση που 
προκαλείται σε µια επιφάνεια από άνεµο ταχύτητας µεγαλύτερης των 19 km/h) στην συνέχεια 
διάδοση της στην ατµόσφαιρα. 

• Μετακίνηση από τον άνεµο των σωµατιδίων σκόνης. Η δυσµενέστερη περίπτωση για τη 
δηµιουργία σκόνης είναι η επικράτηση ισχυρών ανέµων υπό ξηρές συνθήκες. Οι επικρατούσες 
διευθύνσεις του ανέµου στην περιοχή του έργου, όπως προκύπτει από την ανάλυση των 
ανεµολογικών στοιχείων, είναι Βόρειων, Βορειοδυτικών από Ιανουάριο έως Οκτώβριο και  
Νότιων, Νοτιοανατολικών διευθύνσεων τους υπόλοιπους µήνες και τον Απρίλιο ενώ 
παρουσιάζουν τις µέγιστες εντάσεις του κατά την χρονική περίοδο ∆εκεµβρίου – Μαρτίου. 
Επίσης η ξηρή περίοδος στην ευρύτερη περιοχή του έργου παρουσιάζεται κυρίως κατά την 
χρονική περίοδο Μάιου – Σεπτεµβρίου. 

Oι εκποµπές της σκόνης από τη δράση του ανέµου εξαρτάται κυρίως από τον αριθµό των ηµερών 
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που η ταχύτητα του ανέµου υπερβαίνει
αριθµό των ηµερών µε βροχόπτωση

Τα µεγαλύτερα σωµατίδια κα

διασκορπίζονται σε µεγαλύτερες αποστάσεις
Μετά τη λήψη των προτεινόµενων
σε ποσότητα µικρότερη των 50mg
Ποσοτική εκτίµηση εκποµπών σκόνης

Για µία τυπική σύνθεση εργοταξίου
εκτιµάται ότι οι µέγιστες εκποµπές
εκποµπές αυτές, µόνο ένα ποσοστό
τις επιπτώσεις στον άνθρωπο. Έτσι

του ολικού αιωρούµενου υλικού (
σωµατίδια µικρότερης διαµέτρου
όµως γνωστό ότι από όλα τα αιωρούµενα
άνθρωπο, αφού αυτά λόγω του µεγέθους
παραµείνουν στους βρόγχους. Μάλιστα

τα οποία είναι αναπνεύσιµα και µπορούν
(Graedel, 1988).  

Κατανοµή µεγέθους αιωρουµένων

Όσον αφορά την ποσοτική κατανοµή
∆ιάγραµµα  τα PM-10 από τις εργασίες
παρατηρούµενων στις ΗΠΑ PM-10, 
και άλλες πηγές.  
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υπερβαίνει τα 5m/sec, από την κοκκοµετρία της
βροχόπτωση κατά τις οποίες θεωρείται ότι δεν εκλύονται

καθιζάνουν κοντά στην πηγή, ενώ τα λεπτότερα

µεγαλύτερες αποστάσεις.  
προτεινόµενων µέτρων πρόληψης και καταστολής η εκλυόµενη

mg/m3.  
εκποµπών σκόνης-Θεωρητική προσέγγιση 

εργοταξίου και για τις µέσες µετεωρολογικές και εδαφολογικές
εκποµπές σκόνης δεν αναµένεται να υπερβούν τα
ποσοστό παρουσιάζει ενδιαφέρον για παραπέρα διερεύνηση

άνθρωπο Έτσι, σύµφωνα µε σχετικές (βιβλιογραφία) έρευνες
υλικού (TSP) που εκπέµπεται από εργασίες κατασκευής

διαµέτρου των 10µm, δηλαδή τα λεγόµενα PM-10 (
αιωρούµενα, τα PM-10 αποτελούν ουσιαστικά πιθανό

του µεγέθους τους είναι εισπνεύσιµα και µπορούν να
βρόγχους Μάλιστα τα πιο επικίνδυνα είναι τα µικρότερα

και µπορούν να διεισδύσουν στο κυτταρικό τοίχωµα

αιωρουµένων στερεών ανά πηγή προέλευσης 

κατανοµή σε σχέση µε τις άλλες πηγές ρύπανσης
τις εργασίες κατασκευής, αποτελούν µόνο το 13,4% 

10, ενώ συγκρίσιµο είναι το ποσοστό από τις
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κοκκοµετρία της καθώς και από τον 
εκλύονται εκποµπές σκόνης. 

τα λεπτότερα σωµατίδια 

εκλυόµενη σκόνη εκτιµάται 

και εδαφολογικές συνθήκες, 
υπερβούν τα 20gr/sec. Από τις 

παραπέρα διερεύνηση όσον αφορά 
έρευνες, µόνο το 34,9% 

κατασκευής, αποτελείται από 
10 (Watson, 1999). Είναι 

ουσιαστικά πιθανό κίνδυνο για τον 
µπορούν να διεισδύσουν και να 
µικρότερα των 2,5µm (PM-2,5) 

κυτταρικό τοίχωµα των πνευµόνων 

 

ρύπανσης, όπως φαίνεται στο 
το 13,4% του συνόλου των 

από τις καλλιέργειες (14,7%) 
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Συµµετοχή διαφόρων πηγών στην

 
Τέλος, σύµφωνα µε τις ίδιες ως άνω
ότι το 75% περίπου των PM-10 (και
2m πάνω από το έδαφος και αιωρείται
µερικών δεκάδων µέτρων µετά τη θέση

Συµπερασµατικά λοιπόν από τις

περισσότερο είναι οι εκποµπές PM
µπορούν να µεταφερθούν µε τον αέρα
 
Εκτίµηση Μέγιστων Συγκεντρώσεων

τους στο έδαφος   
Για την εκτίµηση των µέγιστων συγκεντρώσεων
των αναµενόµενων αποστάσεων στο
κατάλληλου µοντέλου υπολογισµού
 

Οι µέθοδοι µοντελοποίησης της

κατηγορίες: Γκαουσιανά, αριθµητικά

• Τα Γκαουσιανά µοντέλα

χρησιµοποιούµενη προσέγγιση

ιδιαίτερα για ρυθµιστικούς

µοντέλων είναι η απλότητα

εισαγωγής.  

• Σε πολλές περιπτώσεις η

πολύπλοκων προσεγγίσεων

Υπολογισµός Μέγιστων Συγκεντρώσεων
Με βάση τα ανωτέρω περιγραφέντα
άµεση περιοχή του έργου, επιλέχθηκε
της USEPA, για ουδέτερη κατάσταση
και θεωρώντας το εργοτάξιο κατασκευής

41,1%

1,1%

Κατασκευές

Χωματόδρομοι

Τσιμέντο
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πηγών στην εκποµπή ΡΜ-10 

ως άνω πηγές, τα TSP δεν µεταφέρονται εύκολα
10 (και σχεδόν το σύνολο των µεγαλύτερων σωµατιδίων

και αιωρείται για διάστηµα µερικών λεπτών, καθιζάνοντας
µετά τη θέση αρχικής τους αιώρησης. 
από τις υπολογισθείσες εκποµπές εκείνες οι 

PM-10 που παραµένουν για µεγάλο χρόνο αιωρούµενες
τον αέρα σε µεγαλύτερες αποστάσεις.  

Συγκεντρώσεων Αιωρούµενων Σωµατιδίων και Απόστασης

ν συγκεντρώσεων Αιωρούµενων Σωµατιδίων και
αποστάσεων στο έδαφος όπου αυτές εµφανίζονται, είναι

υπολογισµού της ατµοσφαιρικής διασποράς. 

µοντελοποίησης της ποιότητας αέρα µπορούν να καταταγούν

αριθµητικά, φυσικά και στατιστικά (ή εµπειρικά

µοντέλα (ή µοντέλα θυσάνου του Gauss) είναι

προσέγγιση για τον υπολογισµό της διασποράς

ρυθµιστικούς σκοπούς. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτής

απλότητα στη χρήση και οι περιορισµένες απαιτήσεις

περιπτώσεις η ακρίβειά τους είναι συγκρίσιµη µε αυτή

προσεγγίσεων. 

Συγκεντρώσεων 
περιγραφέντα µοντέλα, για τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων

επιλέχθηκε και εφαρµόστηκε το γκαουσιανό µοντέλο
κατάσταση ευστάθειας ατµόσφαιρας (κατά Pasquil

εργοτάξιο κατασκευής και λειτουργίας ως εµβαδική πηγή

13,4%

8,4%

3,0%

14,6%

0,5%

17,8%

Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι Ορυχεία-Λατομεία

Κτηνοτροφία Γεωργικές καλλιέργειες

Διάβρωση ανέμου
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εύκολα. Μάλιστα εκτιµάται 
σωµατιδίων) παραµένει 1-

καθιζάνοντας σε απόσταση 

εκείνες οι οποίες ενδιαφέρουν 
αιωρούµενες και συνεπώς 

και Απόστασης εµφάνισης 

Σωµατιδίων και Σκόνης, καθώς και 
είναι απαραίτητη η χρήση  

καταταγούν σε τέσσερις γενικές 

εµπειρικά) µοντέλα. 
είναι η πιο ευρέως 

διασποράς αδρανών ρύπων, 

πλεονέκτηµα αυτής της κατηγορίας 

περιορισµένες απαιτήσεις σε στοιχεία 

αυτή άλλων περισσότερο 

συγκεντρώσεων PM-10 στην 
µοντέλο διασποράς ρύπων 

Pasquil), για επίπεδο έδαφος 
πηγή. Οι εκτιµήσεις των 

13,4%

Λατομεία

Γεωργικές καλλιέργειες
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συγκεντρώσεων των ρύπων δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν απόλυτα ακριβείς και για το λόγο αυτό 
η µέθοδος χρησιµοποιείται κυρίως για την εκτίµηση της "δυσµενέστερης περίπτωσης".  
Μετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης ρύπων προκύπτει ότι για το δυσµενέστερο σενάριο 
µετεωρολογικών συνθηκών, η µέγιστη συγκέντρωση ΡΜ-10 δε θα υπερβεί τα 50µg/m

3.  
Ακολουθεί  βαθµιαία µείωση των συγκεντρώσεων µε την αποµάκρυνση  από τις πηγές παραγωγής 
σκόνης έτσι ώστε αυτές στα όρια του λατοµικού χώρου να είναι περιορισµένες. 

 
6.7.2. Υγρά απόβλητα 

Πηγές παραγωγής υγρών αποβλήτων κατά την λειτουργία του έργου είναι :  
Απόνερα καθαρισµού αναµικτήρα-οχηµάτων 

Τα νερά πλύσης του αναµικτήρα και των οχηµάτων µεταφοράς σκυροδέµατος κατά την παύση 
λειτουργίας της γραµµής εκτιµώνται σε 2000lt/ηµέρα. 
Αστικά λύµατα 

Τα παραγόµενα υγρά απόβλητα θα προέλθουν από το προσωπικό του εργοταξίου και των 
εγκαταστάσεων, το οποίο εκτιµάται ότι δε θα ξεπερνά τα 22 άτοµα. 
 

ΥΓΡΑ ΛΥΜΑΤΑ 

ΑΤΟΜΑ 22 
Παραγόµενη ποσότητα ανά άτοµο σε lt 50 
Συνολική παραγόµενη ποσότητα m3/ηµερα 1,10 
kg BOD5/ηµέρα  1,10 
kg παραγωγής νιτρικών και αµµωνίας/ηµέρα 0,183 
kg παραγωγής φωσφόρου/ηµέρα 0,275 
Το άζωτο και ο φώσφορος υπολογίζονται σε ξηρά µορφή. 
Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η ενδεχόµενη ρύπανση από τα αστικά λύµατα είναι αµελητέα. 
Τα ανθρωπολύµατα συγκεντρώνονται σε απορροφητικούς βόθρους  ενώ αν παραστεί ανάγκη µε 
βυτιοφόρα οχήµατα θα µεταφερθούν σε νόµιµους προεπιλεγµένους αποδέκτες .    
 
Καύσιµα – Λιπαντικά οχηµάτων - µηχανηµάτων  

Για τις ανάγκες του εργοταξίου υπάρχει συνεργείο κινητού εξοπλισµού όπου γίνεται συντήρηση – 
λίπανση των µηχανών και των υδραυλικών συστηµάτων  των οχηµάτων και των  µηχανηµάτων. Τα 
απόβλητα τα οποία  παράγονται είναι λάδια και γράσα. 
Τα λάδια συντήρησης συγκεντρώνονται σε µεταλλικές δεξαµενές.  
Τα απόβλητα τα οποία θα παράγονται σε περίπτωση ¨ατυχήµατος¨ (π.χ. σπάσιµο µαρκουτσιού) 
είναι λάδια και γράσα τα οποία θα συγκεντρώνονται σε µεταλλική δεξαµενή, στεγανή, κλειδωµένη 
και ασφαλή. Ακόµη θα συγκεντρώνεται το έδαφος-χώµα που πιθανόν προσεβλήθη θα τοποθετείται 
σε στεγανό µεταλλικό κιβώτιο και θα οδηγείται σε αδειούχους αποδέκτες. 
Οι ποσότητες λαδιών που θα συγκεντρώνονται θα παραλαµβάνονται προς αναγέννηση από εταιρείες 
που διαθέτουν σχετική άδεια παραλαβής και επεξεργασίας (νόµιµους αποδέκτες). 
Άλλα υγρά απόβλητα δεν προβλέπεται να παραχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς ο 
ασβεστόλιθος δεν παράγει ρυπαντικές ουσίες, ενώ κατά τη διάρκεια παραγωγής σκυροδέµατος το 
χρησιµοποιούµενο νερό ενσωµατώνεται στο τελικό προϊόν. 
Στον χώρο έχει κατασκευασθεί στεγανή βάση-ράµπα από σκυρόδεµα µε κατάλληλες κλίσεις ώστε 
να µην υπάρχει διαρροή λιπαντικών ελαίων στο έδαφος. Τυχόν διαρροές ή νερά εκπλύσεων της 
ράµπας θα συγκεντρώνονται σε φρεάτιο ελαιοδιαχωρισµού. Στο φρεάτιο, τα λάδια θα διαχωρίζονται 
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από τυχόν νερά, και στη συνέχεια θα αντλούνται και θα συγκεντρώνονται σε µεταλλικά 
βαρέλια/δεξαµενές, στεγανά, κλειδωµένα και ασφαλή. 

Ως εκ τούτου δεν  υπάρχει κίνδυνος απόρριψης υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά. 
Επίσης δεν υπάρχει και δε θα υπάρξει παροχέτευση υδατολυµάτων σε άλλους αποδέκτες.   
 
6.7.3. Στερεά απόβλητα – Ιλύες – Τοξικά απόβλητα – Απορρίµµατα 

-Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 

σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/ΕΚ της 15
ης

 Μαρτίου 2006 ¨σχετικά µε τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 

2004/35/ΕΚ¨ του Συµβουλίου της 15
ης

 Μαρτίου 2006 (ΦΕΚ 2076Β/2009). 

Γενικά κατά την εκµετάλλευση ασβεστολιθικών λατοµείων αδρανών υλικών δεν δηµιουργούνται 
εξορυκτικά απόβλητα πλην ελαχίστων περιπτώσεων όπου συνευρίσκονται και άλλα πετρώµατα και 
δη ακατάλληλα προς χρήση τόσον στην παραγωγή σκυροδέµατος όσον και ασφαλτοµίγµατος. 
Στην παρούσα περίπτωση όπως εµφαίνεται και στον συνηµµένο γεωλογικό χάρτη πρόκειται περί 
καθαρού ασβεστολιθικού πετρώµατος όπου ούτε παρεµβάλλονται ούτε στη γειτονία τους υπάρχουν 
άλλα πετρώµατα.     
Κατά την εκµετάλλευση του λατοµείου,  επειδή δεν υπάρχει ικανό εδαφικό κάλυµµα δεν 
δηµιουργούνται στέρεα απορρίµµατα. 
Η όποια ποσότητα εδαφικού υλικού που  συναντάται αποθηκεύεται σε συγκεκριµένη θέση που 
εµφαίνεται σε χάρτη και  που µετά την εξόφληση των βαθµίδων θα χρησιµοποιηθεί για την 
αποκατάσταση αυτών. 
Ακόµη τα υλικά του προδιαλογέα που έχουν υψηλή πλαστικότητα (ισοδύναµο άµµου <30) όντας 
στείρα υλικά θα αποθηκεύονται επίσης για να χρησιµοποιηθούν για τη διάστρωση των βαθµίδων 
µαζί µε τη φυτική γη στη φάση της αποκατάστασης. 
Κατόπιν τούτου δεν απαιτείται η ειδική µελέτη διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων όπως 

προβλέπεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία –ΦΕΚ 2076Β/2009. 

-Λοιπά στερεά απόβλητα, ιλύες, τοξικά και απορρίµµατα 
Στο έργο θα παραχθούν  ποσότητες στερεών αποβλήτων από απόβλητα συσκευασιών υλικών, 
απόβλητα υλικών που δεν ενσωµατώθηκαν ή περίσσεψαν στο έργο (πχ καλώδια, αναλώσιµα, 
περίσσεια σκυροδέµατος, κλπ), απόβλητα υλικών που καταστράφηκαν κατά την φύλαξη τους ή κατά 
την εργασία ενσωµάτωσης τους στο έργο, αστικού τύπου απόβλητα από το προσωπικό του έργου 
(π.χ. απόβλητα γραφείου, toner, µπαταρίες, χαρτιά, κλπ).  
Τα παραγόµενα απορρίµµατα από το εργατικό δυναµικό στο χώρο της Μονάδας εκτιµώνται σε 22 
kg/ηµέρα. Αυτά θα συγκεντρώνεται σε κάδους και θα παραλαµβάνεται από τα σχετικά οχήµατα του 
∆ήµου.. Τα εφθαρµένα ανταλλακτικά ή υλικά από τον κινητό εξοπλισµό (π.χ. ελαστικά, ελαστικοί ή 
µεταλλικοί σωλήνες κλπ) θα παραδίδονται-επιστρέφονται στους προµηθευτές. Τα παραγόµενα scrap 
από αναλώσιµα µεταλλικά εξαρτήµατα ή ακόµη κινητήρες ή µηχανήµατα BLR θα παραδίδονται σε 
νόµιµους αποδέκτες.  
Παράγονται ιλύες από την παραγωγή του σκυροδέµατος και την πλύση των οχηµάτων. Αυτές 
συγκεντρώνονται σε δεξαµενή καθίζησης και σε φρεάτιο καθίζησης της ράµπας πλύσεων των 
οχηµάτων.  
Τοξικά απόβλητα δεν προβλέπεται να παραχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών εξόρυξης, 
επεξεργασίας και παραγωγής των αδρανών υλικών, καθώς πρόκειται για φυσικές ύλες απαλλαγµένες 
από οποιαδήποτε ξένη ουσία. 
Για τη Μονάδα Σκυροδέµατος και Ασφαλτοµίγµατος το τσιµέντο, τα πρόσµικτα και το mazout υπό 
προϋποθέσεις δύνανται να χαρακτηρισθούν τοξικά. Όµως µε την ορθή διαχείριση δεν εµφανίζονται 
προβλήµατα.   
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6.7.4. Θόρυβος και ∆ονήσεις 
Για τον έλεγχο του εκλυόµενου θορύβου θα ληφθούν υπόψη οι οδηγίες της Ε.Ε όπως  
αυτές έχουν ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ∆ίκαιο. 
Θα ακολουθηθεί η ΚΥΑ  υπ αριθ. 37393/2028/2003 και η ΥΑ Η.Π.9272/471 ΦΕΚ 286Β/2007 τροπ. 
άρθρου 8 της πρώτης, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ. 
Ακόµη θα ληφθεί υπόψη η ΥΑ13586/724/2006 ΦΕΚ 384Β ¨Μέτρα, όροι και µέθοδοι για την 
αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2002/49/ΕΚ (387382).  
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα υπόκειται σε όρια θορύβου σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 
προαναφερθείσας ΚΥΑ. 
Οι οικισµοί ευρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη του 2,0km από το λατοµικό χώρο, ενώ ο αριθµός 
τόσο των µηχανηµάτων όσο και των οχηµάτων που θα βρίσκονται σε λειτουργία θα είναι µικρός. 
Επιπλέον θα δηµιουργηθεί περιµετρική δενδροφύτευση η οποία θα µειώσει στο ελάχιστο την 
ηχορύπανση της µονάδας.  
Προειδοποιητικό όριο λήψης µέτρων η ισοδύναµη 8ωρη έκθεση σε στάθµη θορύβου 80 dB σύµφωνα 
µε το Π.∆. 105/85 και όριο λήψης µέτρων τα 85 dB σύµφωνα µε το ίδιο Π.∆. και τον ΚΜΛΕ. 
Το επίπεδο του θορύβου στις θέσεις εργασίας της εξόρυξης είναι: 

- ∆ιατρητικά φορεία (wagon drills)  80 dΒ(Α) 
- Χειριστήριο φορτωτή caterpillar  72 dΒ(Α) 
- Αερόσφυρα DTH    85 dΒ(Α) 
 

Επίσης το επίπεδο του θορύβου στις θέσεις εργασίας των µονάδων είναι: 
- Τροφοδότης     70 dΒ(Α) 
- Τριβεία     88 dΒ(Α) 
- Καµαρίνι χειριστηρίου µε κλειστή πόρτα 75 dΒ(Α) 
- Καµαρίνι χειριστηρίου µε ανοικτή πόρτα  

και λειτουργία τριβείου   85 dΒ(Α) 
Η εργοταξιακή αυτή εγκατάσταση κατατάσσεται στις δραστηριότητες µέσης όχλησης σύµφωνα µε 
την υπ’ αρ. 10537 (ΦΕΚ 157/Β/11-3-93) ΚΥΑ ΠΕ.ΧΩ.∆Ε – ΒΕΤ περί «Καθορισµού αντιστοιχίας 
της κατάταξης των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/5387/90 µε την 
αναφερόµενη στις πολεοδοµικές ή σε άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαµηλή, 
µέση και υψηλή όχληση». 
Η στάθµη του θορύβου σε όλες τις φάσεις λειτουργίας θα βρίσκεται µέσα στο προβλεπόµενο 
επιτρεπτό όριο εργοταξιακής λειτουργίας. 
Συγκεκριµένα, τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου, κυρίως στο χώρο που λειτουργούν τα κύρια 
µηχανήµατα επεξεργασίας των πρώτων υλών (ιµάντες µεταφοράς, αναµικτήρες, ξηραντήρια κλπ.) 
αλλά και στους χώρους διακίνησης των οχηµάτων (φορτωτές, βαρέλες) εκτιµάται ότι θα είναι 60-
70dB(A) και στα όρια του γηπέδου δε θα υπερβαίνουν τα 55dB(A).  
Οι δευτερογενείς αιτίες θορύβου από την κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς των πρώτων υλών ή των 
τελικών προϊόντων, εκτιµώνται σε επίπεδα χαµηλότερα των 65dB(A). 
Η Μονάδα  ασφαλτοµίγµατος δεν παράγει  υψηλή  στάθµη θορύβου. 

- Φορτωτής  τύπου cat980C ή αναλόγου   75-80dΒ(Α) 
- Φορτηγά µεταφοράς στείρων και βυτιοφόρο  78-81 dΒ(Α) 

Η εγγυηµένη στάθµη θορύβου των µηχανηµάτων πχ ενός προωθητού γαιών (που ίσως περιστασιακά 
απασχοληθεί) ισχύος  Ρ= 150ΚW, είναι µικρότερη της επιτρεπόµενης   ακουστικής ισχύος 84 + 
11lgP, δηλαδή η αναµενόµενη στο εργοτάξιο θα ευρίσκεται εντός των ως άνω ορίων. 
Η επιτρεπόµενη στάθµη των ανατρεπόµενων οχηµάτων ισχύος  Ρ<350ΚW έχει  ακουστική ισχύ 84 
+ 11lgP δηλαδή µεγαλύτερη της αναµενόµενης στο εργοτάξιο.  
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Οι µετρήσεις τόσον για τον προωθητή όσον και για τα οχήµατα ακολουθούν το Βασικό Πρότυπο ΕΝ 
ISO 3744:1995, το πεδίο δοκιµής το ISO 6395:1988 όπως και η απόσταση µέτρησης και η δοκιµή µε 
φορτίο.    
Όσον αφορά στις δονήσεις αυτές είναι µικρές λόγω της µεθόδου γόµωσης-έκρηξης που 
ακολουθείται  (αποφυγή χρήσης ακαριαίας θρυαλλίδας, χρήση καψυλίων NONEL µε 
χρονοκαθυστέρηση) ενώ ο χώρος είναι σχετικά αποµονωµένος. Οι Μονάδες Σκυροδέµατος και 
Ασφαλτικού δεν παράγουν δονήσεις. Η κίνηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων δεν µεταφέρει 
δονήσεις στο ευρύτερο περιβάλλον.  
 
6.7.5. Επιπτώσεις στην αισθητική - φυσιογνωµία της περιοχής    
Η εν λογω λατοµική δραστηριότητα συνεισφέρει τα µέγιστα από ετών στην ανάπτυξη της νήσου, µε 
την προσφορά αδρανών υλικών, κατάλληλων για τις ανάγκες της στέγης και της οδοποιίας.  
Οι Μονάδες Σκυροδέµατος και Ασφαλτοµίγµατος έχουν επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη της 
νήσου στην κατασκευή Έργων Υποδοµής αλλά και σε πληθώρα ιδιωτικών έργων.  
 
Υπάρχει προφανώς αισθητική επίπτωση από τις εργασίες διαµόρφωσης του χώρου επέµβασης και 
της εγκατάστασης των Μονάδων Επεξεργασίας και Παραγωγής. Επειδή όµως ο χώρος της 
δραστηριότητας βρίσκεται µακριά από κατοικηµένες περιοχές, οι επιπτώσεις δεν κρίνονται 
σηµαντικές και µη αναστρέψιµες.  
Επιπλέον θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι οπτικές επιπτώσεις των 
εξορυκτικών εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε µετά το πέρας αυτών να δηµιουργηθεί ένα 
αποδεκτό από αισθητικής πλευράς τοπίο. 
Η εγκατάσταση βλάστησης ενδηµικών ειδών (π.χ. χαλέπιος πεύκη, κυπαρίσσι), είναι  σηµαντικός 
παράγοντας για την αποκατάσταση του χώρου. 
Η επιλογή τους και ο φυτοτεχνικός σχεδιασµός έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: 
-τη χλωρίδα της περιοχής 
-τις κλιµατολογικές συνθήκες 
-το έδαφος 
Οι επόµενες επιπτώσεις στην αισθητική της περιοχής µόνον θετικές µπορεί να είναι καθ όσον θα 
δοθεί η ευκαιρία στην επιχείρηση παράλληλα µε την εξόφληση των άνω βαθµίδων να αρχίσει τη 
συστηµατική  αποκατάσταση των βαθµίδων.  
Σηµειώνουµε ότι λογω της θέσης του λατοµικού χώρου όπου προστατεύεται οπτικά από γειτονικούς 
παρεµβαλλόµενους  ορεινούς όγκους  οι επιπτώσεις είναι περιορισµένες  και θα ελαχιστοποιηθούν 
µετά την αποκατάσταση. 
   
6.7.6. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον    
Χρήση γης 

Η έκταση που γίνονται οι εργασίες της εκµετάλλευσης των αδρανών, η παραγωγή του σκυροδέµατος 
και των ασφαλτικών καθώς και οι βοηθητικοί χώροι ανέρχεται σε 72,532 στρέµµατα περίπου. Το 
µέγεθος αυτό της δραστηριότητας που υφίσταται από τριακονταετίας, δε θα αλλάξει τις χρήσεις γης. 
Υποδοµή 

Η κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν τα παραγόµενα υλικά, δεν αναµένεται 
να αυξηθεί και ως εκ τούτου να προκαλέσει περαιτέρω επιβάρυνση στο οδικό δίκτυο της περιοχής. 
Τα ο ίδιο αναµένεται για την ηλεκτρική ενέργεια όπου το υπάρχον δίκτυο δεν θα επιβαρυνθεί.  
Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Στην ευρύτερη περιοχή του χώρου επέµβασης υπάρχει ουσιαστική ανθρωπογενής δραστηριότητα, 
οφειλόµενη στην ύπαρξη µιας γειτονικής λατοµικής επιχείρησης.  
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Επίσης η λειτουργούσα εκµετάλλευση δεν πρόκειται να δηµιουργήσει αναστολή οποιασδήποτε 
άλλης δραστηριότητας ούτε να δηµιουργήσει προβλήµατα λόγω της απόστασης από κατοικίες ή 
αγροικίες.  
Το εργατικό δυναµικό δεν θα εγκατασταθεί στο χώρο του εργοταξίου, δεδοµένου ότι  µεταφέρεται 
καθηµερινά από τον τόπο κατοικίας του, για το χρονικό διάστηµα που θα διαρκέσει το έργο. 
 
Κοινωνικές – Οικονοµικές επιπτώσεις 

Με το συγκεκριµένο έργο-δραστηριότητα επιτυγχάνεται η αξιοποίηση του κοιτάσµατος της 
περιοχής µε την πρωτογενή παραγωγή αδρανών και την καθετοποιηµένη παραγωγής σκυροδέµατος 
και ασφαλτοµίγµατος καθώς και η κάλυψη των αναγκών της αγοράς της Π.Ε. Ζακύνθου σε αδρανή 
υλικά, σκυρόδεµα-ασφαλτικά, τόσο για έργα ιδιωτικά-οικοδοµικά, όσο και για έργα του ∆ηµόσιου 
Τοµέα (οδοποιία, υδραυλικά έργα κλπ). 
Για τη λειτουργία της δραστηριότητας έχουν δηµιουργηθεί σηµαντικές θέσεις εργασίας.    
Με την ανάπτυξη του λατοµείου της Επιχείρησης έχει ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα επ ωφελεία 
της κατανάλωσης είτε αυτή αναφέρεται σε οικοδοµική δραστηριότητα είτε σε µεγάλα δηµόσια έργα 
ή ιδιωτικά έργα που κατασκευάζονται ή προβλέπονται. 
 
6.8. Χρονική διάρκεια της επέµβασης    

 

Αυτή εξαρτάται περισσότερο από  τον ρυθµό  απορρόφησης της παραγωγής, την προβλεπόµενη 
κατανάλωση και λιγότερο από τις δυνατότητες επεξεργασίας του υλικού. 
Έτσι  µε το αναµενόµενο µερίδιο της αγοράς της νήσου εκτιµάται σήµερα η παραγωγή να ανέλθει 
στους 100.000tn κατ έτος  σε άµµο, ψηφίδα, χαλίκι, σκύρα, 3Α και υλικά αυτούσια από το λατοµείο 
(run of quarry) ενώ ανοδική τάση φαίνεται να διαγράφεται στη τοπική αλλά και ευρύτερη αγορά από 
το 2013, το 2014 και εντεύθεν. 
Η χρονική διάρκεια της επέµβασης  προσδιορίζεται κατ αρχήν σε 20 χρόνια περίπου. 
  
Στα τέσσερα πρώτα χρόνια θα εξοφληθούν οι βαθµίδες Β255 και Β240 οπότε θα υπάρχει 
δυνατότητα αποκατάστασης τους. 
Μετά από άλλα τέσσερα χρόνια θα  εξοφληθούν οι βαθµίδες Β230 και Β220, ακολούθως σε τέσσερα 
χρόνια η Β210, σε άλλα τέσσερα η Β200 που συνιστά  το τελικό ενιαίο δάπεδο και τέλος σε άλλα 
τέσσερα χρόνια η Β190. 
Οι αγροτικές εκτάσεις εφόσον δεν λειτουργήσουν περαιτέρω οι Βιοµηχανικές Μονάδες, µετά  την 
αποξήλωση τους και την κατάλληλη προετοιµασία µε απόξεση του στείρου υλικού και διάστρωση 
φυτικής  γης, θα αποδοθούν  στις αγροτικές χρήσεις (καλλιέργειες).   
Ο παραπάνω εργασίες παρουσιάζονται στο χρονοδιάγραµµα (Σχέδιο 16). 
 

6.9. Μέτρα προστασίας εκτός των αντιµετωπιζόµενων από τις κείµενες διατάξεις 

 
Η ύπαρξη βλάστησης στην περιοχή προστατεύεται από την παρουσία των χωµατουργικών 
µηχανηµάτων, της δεξαµενής νερού και του υδροφόρου βυτίου. Αυτά όχι µόνο περιορίζουν την 
ανάπτυξη και εξάπλωση πιθανής πυρκαγιάς αλλά συνιστούν και ένα ισχυρό σύµµαχο στην 
προσπάθεια καταστολής ενδεχόµενης πυρκαγιάς στον ευρύτερο χώρο του λατοµείου. 
Υπάρχει  δεξαµενή νερού χωρητικότητας 140m3 για την άρδευση, τη διαβροχή και την 
πυρασφάλεια. Ακόµη θα υπάρχουν εργαλεία όπως αξίνες, φτυάρια κλπ. που κρίνονται αναγκαία. 
Σε περίπτωση ανάγκης, την πυρόσβεση θα εξυπηρετήσει και το βυτιοφόρο όχηµα που  διαβρέχει τις 
βαθµίδες και τους δρόµους προσπέλασης. 
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Περιφερειακά της εκσκαφής δεν απαιτείται η κατασκευή τάφρου καθ όσον οι κλίσεις του εδάφους 
οδηγούν τα νερά εκτός εκσκαφής  σε παρακείµενες µισγάγγειες ενώ στις  οδούς εσωτερικής 
µεταφοράς  και προσπέλασης των βαθµίδων έχουν κατασκευασθεί χανδάκια για τη συλλογή των 
οµβρίων υδάτων και την οδήγηση τους  εκτός εκσκαφής. 
Ακόµη ο ασβεστόλιθος είναι έντονα υδατοπερατός και δεν θα υπάρχει πρόβληµα κατάκλυσης 
υδάτων στην κατώτατη και κλειστή βαθµίδα.  
Όλα τα µηχανήµατα και τα οχήµατα θα διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά σύµφωνα µε τον 
Κ.ΜΛ.Ε. και τον Κ.Ο.Κ. (βεβαιώσεις ΚΤΕΟ, πιστοποιητικά καταλληλότητας, ασφαλιστήρια 
συµβόλαια, φαρµακεία,   πυροσβεστήρες για άµεση χρήση κλπ).  
-Μέτρα πυρασφάλειας  

Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων των Μονάδων λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας 
όπως ορίζει η νοµοθεσία, για τη λειτουργία των κινητών και εγκατεστηµένων µηχανηµάτων και 
συνεργείων, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης και µετάδοσης της πυρκαγιάς στον 
περιβάλλοντα χώρο. 
Ο εφοδιασµός των καυσίµων και λιπαντικών  γίνεται µε µικρά βυτιοφόρα οχήµατα των εταιρειών 
καυσίµων και λιπαντικών ενώ η προµήθεια περιορίζεται στις ηµερήσιες ανάγκες. 
Η ύπαρξη πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλεών κρίνεται απαραίτητη και οι ποσότητες 
και οι θέσεις καθορίζονται από σχετική µελέτη και έγκριση της Π.Υ. 
Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας  εγκρίνεται  από την αρµόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 
 

7.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Στο κεφάλαιο 6.7. έγινε περιγραφή του ρυπαντικού φορτίου στα κάτωθι κεφάλαια: 
-Αέρια  απόβλητα 
Στο κεφάλαιο 6.7.1. έγινε περιγραφή των πηγών των αερίων ρύπων και των µέτρων προστασίας. 
-Υγρά απόβλητα 
Στο κεφάλαιο 6.7.2. έγινε περιγραφή των πηγών υγρών ρύπων και των µέτρων προστασίας. 
-Στερεά  απόβλητα, τοξικά, ιλύες, απορρίµµατα       
Στο κεφάλαιο 6.7.3 έγινε αναφορά στα ως άνω απόβλητα. 
  
7.1.Μέριµνα για τον περιορισµό ή αποφυγή των δυσµενών επιπτώσεων στο δάσος ή στη 

δασική έκταση κατά τη διάρκεια δηµιουργίας έργων υποδοµής 

 
Το µελετώµενο έργο θα αλλάξει τη φυσιογνωµία και θα καταστρέψει προφανώς τµήµα  της δασικής  
βλάστησης  και θα τροποποιήσει  τη µορφολογική  εικόνα  της περιοχής. 
Όµως σταδιακά µε την αποκατάσταση στη Ζώνη Οπτικής Προστασίας καθώς των πρανών των οδών  
προσπέλασης  µε στόχο την επαναφορά της βλάστησης στην αρχική της τουλάχιστον µορφή θα 
υπάρξει σηµαντική οπτική προστασία   µέχρι την ολοκλήρωση της εκµετάλλευσης του λατοµικού 
χώρου και την αποκατάσταση του. 
Η προσπέλαση της εκµετάλλευσης δεν πρόκειται να δηµιουργήσει σοβαρές µεταβολές καθόσον η 
εξωτερική είναι σε σηµαντικό βαθµό ολοκληρωµένη  ενώ  οι δρόµοι και η διαµόρφωση των 
βαθµίδων έχουν ή θα γίνουν σε έκταση  µε χαµηλή φυτοκάλυψη. 
Καινούργια κτίσµατα δεν θα κατασκευαστούν παρά  µόνο  τα υπάρχοντα  και άκρως  απαραίτητα  
οικήµατα  όπως  προβλέπει  ο Κ.Μ.Λ.Ε. (αποθήκες εκρηκτικών και καψυλίων).                   
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας του ασβεστολιθικού υλικού έχουν ολοκληρωθεί από το παρελθόν 
και δεν αναµένονται παρά ελάχιστες µεταβολές στο µέλλον. 
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Ακόµη το επιφανειακό εδαφικό υλικό (φυτική γη) που θα εξορυχθεί καθώς και τα υπόλοιπα άχρηστα 
υλικά θα συγκεντρωθούν σε προκαθορισµένο χώρο εντος της λατοµικής έκτασης για να 
χρησιµοποιηθεί  κατά τις φυτεύσεις. 
 
7.2.Προτεινοµενη διαµόρφωση του χώρου εξόρυξης 

 
Από τα σηµαντικότερα στοιχεία που υποβοηθούν την οµαλή αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι 
η µέθοδος εκµετάλλευσης. 
Αν αυτή εφαρµοσθεί σωστά, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλύτερη κάλυψη της 
αλλοιωθείσας επιφάνειας µε την κατάλληλη βλάστηση. 
Μετά το πέρας των εργασιών του λατοµείου θα δηµιουργηθεί ένας χώρος του οποίου το ανάγλυφο 
θα περιλαµβάνει επτά  δάπεδα βαθµίδων και ένα τελικό δάπεδο-πλατεία στο υψόµετρο 190µ. 
 
Πάνω σε αυτό και στα δάπεδα των βαθµίδων θα γίνει διάστρωση µίγµατος, εδαφικού υλικού και 
στείρων ή αδρανών υλικών που θα διαθέσει η επιχείρηση. 
Το υλικό αυτό θα διαστρωθεί σε πάχος οµοιόµορφο 30cm περίπου. Τόσο στο αρχικό στάδιο της 
εξόρυξης όσο και κατά την πορεία της εκµετάλλευσης, τα άκρα της περιµέτρου του χώρου 
επέµβασης δεν θα έχουν γεωµετρικά σχήµατα αλλά θα είναι όσο το δυνατόν ακανόνιστα. 
 
7.3.∆ιαµορφωση του χώρου απόθεσης των στείρων, στερεών απορριµµάτων και της φυτικής 

γης. 

  
Όπως έχουµε προαναφέρει το εδαφικό κάλυµµα της περιοχής είναι σχετικά περιορισµένο εν τούτοις 
κατά θέσεις αυτό µαζί µε το µανδύα αποσάθρωσης ενίοτε απαιτούν αποµάκρυνση (ξεκαπέλωµα). 
Αυτό κατ αρχήν θα αποθηκευθεί σε θέση εµφανιζόµενη στους χάρτες και µετά την εξόφληση 
κάποιων βαθµίδων θα χρησιµοποιηθεί τόσο για την διάστρωση στα δάπεδα αυτά όσο και για το 
γέµισµα των λάκκων φύτευσης. 
Ο χώρος αυτός θα περικλεισθεί από ανάχωµα στείρων υλικών για να µη διαρρέει το εδαφικό υλικό 
από τις βροχές και τον αέρα. 
Μαζί µε το έδαφος θα µεταφέρεται στο σωρό και η υπάρχουσα βλάστηση για τον εµπλουτισµό του 
µε σπόρους και οργανική ουσία από την αποσύνθεση των φυτών. 
Το υπάρχον εδαφικό υλικό δεν θα επαρκέσει και η επιχείρηση θα φροντίσει να προµηθευτεί κηπαίο 
χώµα. 
Χώµα εκσκαφών θα χρησιµοποιηθεί από τα υπόλοιπα µη αξιοποιήσιµα υλικά της επεξεργασίας  
(υλικά προδιαλογής ή αργιλικές παρεµβολές που πιθανόν συναντηθούν στην πορεία της 
εκµετάλλευσης ). 
Οι λάκκοι φύτευσης θα πληρωθούν µε µίγµα κηπαίου χώµατος και χώµατος εκσκαφών. 
Τα δάπεδα φύτευσης θα διαστρωθούν µε χώµα εκσκαφών και λοιπά στείρα υλικά. 
 
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δεν προβλέπεται. 
 
7.4. Εργασίες αποκατάστασης χώρου επέµβασης 

 
Η αποκατάσταση θα γίνει σταδιακά και ανά βαθµίδα αρχίζοντας από πάνω προς τα κάτω και τον 
επόµενο χρόνο της εξόφλησης τους. 
Επίσης έχει αρχίσει να δηµιουργείται πράσινη ζώνη προστασίας γύρω από την εκµετάλλευση για 
την µείωση του αισθητικού αποτελέσµατος. 
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7.4.1.Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα 

 
Ο βασικός στόχος για την αποκατάσταση του χώρου είναι η επαναφορά του σε µια φυσική 
ισορροπία κατά το δυνατόν ώστε να αµβλυνθούν τα αποτελέσµατα της επέµβασης. 
Το τελικό αποτέλεσµα της αποκατάστασης είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, µε 
παράλληλη αξιοποίηση του πετρώµατος.                                      
Οι εργασίες αποκατάστασης θα έχουν σαν αποτέλεσµα την αποφυγή διαβρώσεων, την καλύτερη 
αισθητική του τοπίου κλπ. 
 
7.4.2. Γεωµεταβολές 

 
Τα στείρα της εκµετάλλευσης, δηλ. το εδαφικό υλικό και τα λοιπά άχρηστα υλικά που θα 
προκύψουν από την επεξεργασία θα     συγκεντρωθούν και θα χρησιµοποιηθούν για την επικάλυψη 
των βαθµίδων, µαζί  µε κάποιο κηπαίο χώµα που θα προµηθευθεί η επιχείρηση. 
Το πάχος  του στρώµατος αυτού  θα κυµαίνεται περί  τα 30cm. 
Στους λάκκους όταν θα γίνουν οι φυτεύσεις το υλικό  αυτό  θα παίρνει σχήµα χωνιού ώστε να οδηγεί 
εκεί τα νερά  της βροχής. 
Νέες γεωµεταβολές αναφέρουµε την διαµόρφωση των βαθµίδων περίπου ύψους 10 µέτρων, κλίσης 
70°-80° και ελάχιστου πλάτους στη  φάση της εξόφλησης 6 µέτρων. 
Τελικά µετά την περάτωση της εκµετάλλευσης και τις εργασίες της αποκατάστασης, οι 
γεωµεταβολές δεν θα είναι  εµφανείς. 
  
7.4.3. Τρόποι επαναφοράς της βλάστησης                  

 
Επειδή το αποκαλυµµένο πέτρωµα είναι αδύνατο να  φιλοξενήσει κάποια σηµαντική µορφή 
βλάστησης, θα πρέπει σε όλο τον λατοµικό χώρο να γίνει σπάσιµο του µητρικού πετρώµατος µε 
εκρηκτικά κατά θέσεις και στους λάκκους που θα δηµιουργηθούν να  προστεθεί το εδαφικό υλικό. 
Για κάθε φυτό θα χρειαστεί 0,35m3 περίπου εδάφους, το οποίο θα προέλθει από την αποκάλυψη του 
πετρώµατος ή άλλη πηγή, καθόσον στο λατοµικό χώρο υπάρχει ελάχιστο επιφανειακό εδαφικό 
υλικό. 
Συνολικά θα χρειασθεί χώµα εκσκαφής για διάστρωση στις βαθµίδες και πλατείες 13.300m³ και 
φύτευση στους λάκκους 1.211,6 m³ και χώµα κηπαίο για τους λάκκους : 
                                      14.512m³ χώµατος εκσκαφής 
                                          603,2m³ χώµατος κηπαίου  
Το υλικό θα εµπλουτισθεί µε 0,5kg λίπασµα ανά λάκκο, κατά τη φάση της τοποθέτησης (φύτευσης). 
Στο εδαφικό υλικό που θα γεµίζει τους λάκκους, θα γίνεται µια διαµόρφωση, µετά τη φύτευση, ώστε 
να συγκρατείται το νερό της βροχής  και των φυτεύσεων. 
Κατά τη διάνοιξη των λάκκων µε αµµωνίτιδα, αφ ενός θα σπάσει το µητρικό πέτρωµα και θα 
δηµιουργηθεί κάποιο βάθος µε ευνοϊκά αποτελέσµατα στην εδαφογένεση και τη διήθηση του νερού        
και αφ ετέρου στερεώνονται επαρκώς τα φυτά για να µπορούν να  αντιστέκονται στους ανέµους. 
 
Σαν υλικά φύτευσης επιλέχτηκαν: το σπάρτο (Spartium junceum) η χαλέπιος πεύκη (Pinus 
halepensis) εναλλακτικά µε το κυπαρίσσι στη ζώνη οπτικής προστασίας και η ψευδακακία (Robinia 
pseudoacacia). 
Στα πρανή των δρόµων ενδείκνυται η σπορά µε αγρωστώδη πέραν των θάµνων που θα φυτευθούν 
µε κάναβο 1,5Χ1,5m.             
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Το σπάρτο επιλέχτηκε γιατί είναι είδος πολύ ανθεκτικό σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, 
ολιγαρκές στην ποιότητα του εδάφους και λιτοδίαιτο. Επίσης είναι πολύ καλό εγγειοβελτιωτικό       
λογω του πλούσιου ριζικού του συστήµατος. 
Η χαλέπιος πεύκη επιλέχτηκε γιατί αφ ενός ευρίσκεται στη  φυσική ζώνη εξάπλωσης της και αφ 
ετέρου γιατί είναι είδος µε µεγάλη προσαρµοστική ικανότητα και λιτοδίαιτο αναπτυσσόµενο επί 
διαφόρων εδαφών µέχρι σε άγονα, ξηρά και αβαθή.                              
Ακόµη είναι αρκετά φωτόφιλο. 
Το κυπαρίσσι διαθέτει τις παραπάνω ιδιότητες της πεύκης µαζί µε υψηλότερη ανάπτυξη και 
ενδείκνυται σε ειδικές θέσεις για καλύτερη και γρηγορότερη οπτική προστασία.  
Η ψευδακακία επιλέχτηκε γιατί και αυτή αφ ενός είναι είδος που µπορεί να αναπτυχθεί σε πολύ 
πτωχά και ξηρά εδάφη και αφετέρου δηµιουργεί ωραία εικόνα σε συνδυασµό µε τα άλλα δυο είδη. 
Το σπάρτο, η χαλέπια πεύκη και η ψευδακακία θα φυτευθούν 
τόσο στο τελικό δάπεδο που θα δηµιουργηθεί όσο και στα δάπεδα 
των βαθµίδων. 
Η χαλέπιος πεύκη και το κυπαρίσσι θα φυτευθούν περιφερειακά του λατοµικού χώρου σε απόσταση 
2Χ2 µέτρα  µεταξύ τους δηµιουργώντας δενδροστοιχία σε βάθος δύο σειρών. 
Ο σύνδεσµος των φυτών στις βαθµίδες και στο τελικό δάπεδο θα είναι 3Χ3 και η αναλόγια σπάρτου 
προς πεύκη προς ψευδακακία θα είναι 1:1:1. 
Οι φυτεύσεις της χαλεπίου πεύκης θα γίνονται πάντοτε στο καλύτερο µικροπεριβάλλον. 
Για να επιβιώσουν τα φυτά θα πρέπει οι φυτεύσεις να γίνονται το φθινόπωρο µετά τις πρώτες βροχές 
ώστε να ανταπεξέλθουν καλύτερα στη ξηρή καλοκαιρινή περίοδο. 
Στα φυτά θα πρέπει να γίνουν λιπάνσεις και ποτίσµατα κατά τα τρία πρώτα χρόνια, ενώ επί πλέον 
στη χαλέπιο πεύκη και την ψευδακακία θα γίνεται σκάλισµα κατά τα δυο πρώτα χρόνια. 
 
Τα φυτά θα πρέπει να φυτεύονται αµέσως µόλις βγουν από το φυτώριο για να µη χάσουν την 
ικανότητα να ριζοβολήσουν, ώστε να έχουν επιτυχία οι φυτεύσεις. Επίσης θα πρέπει να έχουν ριζικό 
σύστηµα µε µπάλα χώµατος καλά συσκευασµένη, να είναι εύρωστα και να µην έχουν τραύµατα, 
καρκινώµατα ή ασθένειες. Ορισµένα από τα φυτά µπορούν να διατεθούν δωρεάν από φυτώριο του 
αρµόδιου ∆ασαρχείου κατόπιν σχετικής αίτησης και άλλα θα αγορασθούν επειδή ο αριθµός που 
απαιτείται είναι µεγάλος.  
  
7.4.4. ∆ηµιουργία πράσινης ζώνης προστασίας. 

                               
Για την απόκρυψη του τραυµατισµού του τοπίου από ορατά σηµεία θα δηµιουργηθεί µια πράσινη 
ζώνη προστασίας περιφερειακά του λατοµικού χώρου σε σηµαντικό µήκος. 
Θα φυτευθούν εναλλάξ χαλέπιος πεύκη και κυπαρίσσι εντος της ανεκµετάλλευτης ζώνης (8µ.), σε 
δυο σειρές, εργασία που θα ολοκληρωθεί µέσα στα επόµενα τρία χρόνια παράλληλα µε τις εργασίες 
του λατοµείου. 
Το συνολικό µήκος των δενδροστοιχιών θα είναι 1070 µέτρα περίπου. 
 
7.4.5. Μηχανικά µέσα για την αποκατάσταση       
 
Για τη φόρτωση, την µεταφορά των υλικών και τη διάστρωση χρησιµοποιηθούν φορτωτές, φορτηγά 
και grader αντίστοιχα ενώ για την φύτευση θα χρησιµοποιηθούν τα συνήθη µέσα (φτυάρι, αξίνα, 
κλπ). 
Για τη διάνοιξη των λάκκων (70Χ70Χ70cm) θα χρησιµοποιηθούν αεροσυµπιεστές και αερόσφυρες, 
το βάθος του διατρήµατος θα είναι  70cm ενώ θα χρησιµοποιούνται ανά λάκκο 400gr αµµωνίτιδας. 
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7.4.6. Τρόποι συντήρησης 

 
Η συντήρηση των φυτών περιλαµβάνει τις λιπάνσεις, τα ποτίσµατα και τα σκαλίσµατα. 
Λιπάνσεις εκτός από αυτή που θα γίνει  αρχικά σε κάθε λάκκο, θα γίνουν για όλα τα φυτά επί δυο 
χρόνια από τη φύτευση τους µε συχνότητα µια φορά το χρόνο συνήθως στην αρχή της άνοιξης. 
 
Για κάθε φυτό θα διατίθεται κάθε φορά 1kg λίπασµα του τύπου Φ-100 ή παρόµοιου τύπου 
οργανοχουµικό λίπασµα ή του τύπου 11-15-15. 
Ποτίσµατα θα γίνουν επίσης τα τρία πρώτα χρόνια από τη φύτευση των φυτών κατά τη χρονική 
περίοδο Ιουνίου-Σεπτεµβρίου περίπου 8 ποτίσµατα κάθε χρόνο και από 20kg νερού ανά φυτό. 
Το πότισµα θα γίνεται από εργάτη της εταιρείας µέσω δικτύου από σταθερή µεταλλική δεξαµενή 
που θα τροφοδοτείται από  βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς του νερού αλλά και µε λαστιχένιο σωλήνα 
που θα προσαρµόζεται στο βυτιοφόρο όχηµα που θα µεταφέρει νερό. 
Σκάλισµα θα γίνει στη χαλέπιο πεύκη ή κυπαρίσσι και την ψευδακακία κατά τα τρία πρώτα χρόνια 
από τη φύτευση τους µε συχνότητα µια φορά το χρόνο και πιο συγκεκριµένα κάθε άνοιξη. 
Περίφραξη του λατοµικού χώρου θα γίνει για την προστασία της βλάστησης από την πίεση των 
ζώων της ελεύθερης βοσκής. 
Τέλος θα πρέπει να γίνεται συµπλήρωση της νεοφυτείας σε τυχόν αποτυχίες.      
                                          

7.4.7. Χρονοδιάγραµµα εργασιών αποκατάστασης  

     

Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ξεκινήσουν ταυτόχρονα µε τις λατοµικές εργασίες στο χώρο. 

Σε πρώτη φάση δηµιουργείται η πράσινη ζώνη προστασίας, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα λόγω της οπτικής προστασίας που θα προσφέρει.  

Μετά την ολοκλήρωση των λατοµικών εργασιών στις ανώτερες υψοµετρικά βαθµίδες, θα 

ακολουθήσει η αποκατάστασή τους κατά τη διάρκεια της πρώτης φυτευτικής περιόδου. Στη 

συνέχεια µε την πρόοδο των εργασιών θα αποκαθίστανται και οι χαµηλότερες υψοµετρικά 

βαθµίδες (χάρτης χρονικής προτεραιότητας 1:2.000 σχ. 14).  

Κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα γίνεται δεντροφύτευση στα πρανή που δηµιουργήθηκαν 

από τη διάνοιξη των οδών  προσπέλασης και των εσωτερικών οδών. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες παρουσιάζονται στο χάρτη φυτεύσεων. 

Oι δρόµοι προσπέλασης στις βαθµίδες  δεν προβλέπεται να αποκατασταθούν για να παραµείνουν 
ανοικτοί για τις ανάγκες της ∆ασικής ή Πυροσβεστικής υπηρεσίας 
 
7.5. Κόστος αποκατάστασης χώρου επέµβασης 

 

ΦΥΤΕΥΣΗ-ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

 

Α. ΦΥΤΕΙΑ    

 
• Προµέτρηση επιφανειών 

Η συνολική έκταση του υπό µελέτη Λατοµικού Χώρου  ανέρχεται σε 63.869,11m2. Από την 
παραπάνω έκταση όπως προκύπτει από τη σχετική Πράξη Χαρακτηρισµού η δασική έκταση 
ανέρχεται σε 51.877,20m² ενώ η υπόλοιπη είναι αγροτική. Πέραν τούτου, ιδιόκτητη δασική έκταση 
ανερχόµενη σε 8.646,66m² θα χρησιµοποιηθεί σαν χώρος εξυπηρέτησης της εκµετάλλευσης 
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(γραφεία, συνεργεία, ζυγιστήριο, Υποσταθµός, υπαίθριες αποθήκες) και η οποία θα αποκατασταθεί 
δεόντως. 
Από τις εν λογω εκτάσεις τµήµα της χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση και λειτουργία των 
Βιοµηχανικών Μονάδων παραγωγής αδρανών, σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος καθώς και 
υπαιθρίων αποθηκών, πλατειών και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 
Έτσι ο χώρος της ανάπτυξης της εξορυκτικής δραστηριότητας  περιορίζεται στην επιφάνεια η οποία 
συνίσταται από την κλειστής εκσκαφής βαθµίδα Β190 και τις ορθές ανοικτές βαθµίδες, Β200, Β210, 
Β220, Β230, Β240, Β255. Η υπόλοιπη έκταση συνιστά ένα σχεδόν οριζόντιο δάπεδο που κυµαίνεται 
υψοµετρικά από 193 έως 205,  ελαφρώς κεκλιµένο προς ανατολάς µε τµήµατα πρότερης αγροτικής 
χρήσης.   
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (m
2
) 

Συνολική Έκταση  72.515,77m2 
∆ασική έκταση  60.523,86m2 
Μη δασική έκταση-Αγροτική 11.991,91 m2 

 
-Επιφάνεια –κάτοψη πρανών βαθµίδων (κλίσης 75°) :  7.630m2 

-Επιφάνεια δαπέδων βαθµίδων και πλατειών προς αποκατασταση:52.894m2    
-Επιφάνεια δρόµων που θα παραµείνουν για λόγους πυρασφάλειας: 750mx6m= 4500m²   
-Επιφάνεια Ζώνης Οπτικής Προστασίας 1070mx8m: 8560m² 
 

Έκταση δαπέδων βαθµίδων & πλατειών προς αποκατάσταση  44.334m
2
 

Έκταση µη δασική προς επαναφορά στην αρχική της χρήση 11.992m² 

Έκταση Ζώνης Οπτικής Προστασίας προς αποκατάσταση 8.560 m² 

 
• Φυτευτικός σύνδεσµος 
Στις βαθµίδες-πλατείες τα φυτά θα φυτευθούν µε 3mΧ3m ήτοι: 111 φυτά /στρέµµα. 
Στα πρανή των οδών µε σύνδεσµο 1,5x1,5m δηλαδή 444,4 φυτά /στρέµµα. 
Η δεντροστοιχία που θα δηµιουργηθεί στην πράσινη ζώνη προστασίας στα όρια του λατοµικού 
χώρου, θα αποτελείται από τα είδη χαλέπια πεύκη και κυπαρίσσι εναλλάξ, σε δυο σειρές, σε 
συνολικό µήκος  1070m και σε απόσταση µεταξύ τους 2m. 
 
• Υπολογισµός φυτών 

-∆άπεδα Βαθµίδων-πλατειών (πεύκη -σπάρτο-ψευδακακία ) µε αναλογία1:1:1 44,334 στρεµ. x 111 
φυτά/στρεµ. = 4.221 φυτά 
 
Πεύκη,   1407 
Ψευδακακία  1407 
Σπάρτο ή σχίνος 1407 

 

-Πρανή βαθµίδων και οδών δεν φυτεύονται λόγω κλίσης παρά µόνον οδών προσπέλασης µε 
θάµνους  
 

-Ζώνη Οπτικής Προστασίας 

(1070:2)Χ2=1070 φυτά  

Πεύκη 535 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΥΤΑ:5.291 

Σηµειώνουµε ότι σε συνεργασία µε το αρµόδιο ∆ασαρχείο αλλά και τα διατιθέµενα δενδρύλλια 

στην περιοχή, δυνατόν να επιλεγούν άλλα ενδηµικά όπως ενδεικτικά αναφέρουµε, ήτοι: 

 

Πεύκη, Χαρουπιά, Ψευδακακία, Αγριελιά 

Σπάρτο, Σχίνος, Ασπάλαθος, πουρνάρι 

 

• ∆ιάνοιξη λάκκων  

Το άνοιγµα των λάκκων στοιχίζει σύµφωνα µε το άρθρο ΑΤΕΠ 5110 1,68€/λάκκο, οπότε το 
συνολικό κόστος θα είναι : (5291λάκκοι) x (1,68€/λάκκο) = 8.888,88€ 

• ∆ιαµόρφωση λάκκων – φύτευση δένδρων και θάµνων 

Η διαµόρφωση λάκκων και η φύτευση, σύµφωνα µε το άρθρο ΑΤΕΠ 5210, κοστίζει 1,67€/φυτό, 
οπότε το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε : (5291φυτά)x(1,67€/ φυτό)=8.835,97€        

• Επιµέτρηση χώµατος 

Στα δάπεδα θα τοποθετηθεί : 
             - χώµα εδαφικό: 44334m2 x 0,30m = 13.300,2m3 

Στους λάκκους φύτευσης (0,7x0,7x0,7m) θα τοποθετηθούν : 
             - χώµα εδαφικό : 5291λάκκοι x 0,229m3/λάκκο = 1211,6m3 
   - κηπαίο χώµα :  5291λάκκοι x 0,114m3/λάκκο = 603,2m3 
     Συνολικό χώµα εδαφικό: 13.300,2+1211,6m3= 14.512m3 

• Φόρτωση – Μεταφορά – ∆ιάστρωση εδαφικού υλικού - στείρα 

Σύµφωνα µε τα άρθρα ΑΤΕΟ 1122 και 1620, στοιχίζει 8,07€/m3 , (1,93 +6,14 αντίστοιχα), οπότε 
το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε : (14.512m3)x(8,07€/m3) =117.112€ 

• Aξία – µεταφορά – διάστρωση χώµατος κηπαίου 

Σύµφωνα µε το άρθρο ΑΤΕΠ 1710, η προµήθεια – µεταφορά κηπαίου χώµατος, κοστίζει 
14,97€/m3, οπότε το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε : (603,2m3)x(14,97€/m3) = 9029,9€ 

 

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
• Πότισµα µε βυτίο 

Τα ποτίσµατα για τα τρία πρώτα έτη θα είναι συνολικά 24, από 8 για κάθε έτος. Σύµφωνα µε το 
άρθρο ΑΤΕΠ 5311 το κόστος άρδευσης είναι 0,22€/φυτό, και το συνολικό κόστος είναι : 
5291φυτάx(24)x(0,22€/φυτό) =27.936€ 

• Λίπανση  

Η λίπανση θα γίνει από µία φορά για τα τρία πρώτα έτη και θα στοιχίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 
ΑΤΕΠ 5340, 0,12€/φυτό. Οπότε το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε : (5291φυτά 
)x(3έτη)x(0,12€/φυτό) = 1.905€ 

• Σκάλισµα 

Σκάλισµα θα γίνει κατά τα τρία πρώτα έτη, µία φορά ανά έτος εκτός των θάµνων. Ο 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο ΑΤΕΠ 5330 κοστίζει 0,37€ και το 
συνολικό κόστος είναι (3.884φυτά)x(3έτη)x(0,37€/φυτό)= 4.311€ 

 
Το συνολικό κόστος αποκατάστασης δίνεται από τον παρακάτω πίνακα : 
 

Κυπαρίσσι 535 
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ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ   

& ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ €        

 Πεύκη,  Κυπαρίσσι, Χαρουπιά 2477 2,50 6.192,5 

 Ψευδακακία, αγριελιά  1407 1,50 2110,5 

 Σχίνος και λοιποί θάµνοι 1407 1,00 1407 

 ∆ιάνοιξη λάκκων 5291 1,68 8.889 

∆ιαµόρφωση λάκκων & φύτευση 5291 1,67 8.836 

Φόρτωση - µεταφορά - διάστρωση 
εδαφικού υλικού  

14.512 0,5 7.256 

Aξία - µεταφορά χώµατος κηπαίου 603,2 14,97 9.029,9 

Πότισµα µε βυτίο 1ου,2ου & 3ου 
έτους (5291Φυτά)x24 0,2265 27.936 

Λίπανση 1ου,2ου & 3ου έτους (5291Φυτά)x3 0,12 1.905 

Σκάλισµα 1ου,2ου & 3ου έτους (3884Φυτά)x3 0,37 4.311 

 Περίφραξη 1.070 10,00 10.700 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     88.573 

 

Λαµβανοµένης υπόψη µιας ελάχιστης έκπτωσης 20% και συµπύκνωσης του εργολαβικού κέρδους 
αλλά και της εύρεσης δενδρυλλίων από φυτώρια δασαρχείων ή καλλιέργειας, της διάθεσης 
προσωπικού και µηχανηµάτων από την εταιρεία η τελική δαπάνη αποκατάστασης διαµορφώνεται σε 
70.858,5€  

Με βάση τα παραπάνω, το κόστος αποκατάστασης ανά στρέµµα δασικής έκτασης του χώρου 
επέµβασης ανέρχεται 1.171€. Η τιµή αυτή υπολογίστηκε µε βάση τα ισχύοντα Αναλυτικά Τιµολόγια 
των Έργων Πρασίνου και ΑΤΕΟ του 1ου τριµήνου 2012 του ΥΠΕΚΑ.   

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι: 
• το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα προέρχεται από το εργατικό δυναµικό της εταιρείας 

καθώς και έµπειρο εξειδικευµένο προσωπικό από εταιρείες δενδροφυτεύσεων και γενικά 
έργων πρασίνου. 

• Το στείρο-εδαφικό υλικό θα παραχθεί υποχρεωτικά λόγω της φύσης του ασβεστολίθου και 
θα επιβαρύνει κοστολογικά το προϊόν σαν ακατάλληλο προς άλλη χρήση παραπροϊόν και 
έτσι χρεώνεται µόνον η διάστρωση του.   

• ένας σηµαντικός αριθµός από τα φυτά που απαιτούνται για την αναδάσωση, µπορούν να 
διατεθούν δωρεάν από το αρµόδιο δασαρχείο. 

7.6. ∆ηµιουργία υποδοµής αποκατάστασης 

Όπως προαναφέρθηκε, το εδαφικό υλικό θα προκύψει από την εκµετάλλευση θα συγκεντρώνεται σε 
ειδικό χώρο. Συµπληρωµατικό εδαφικό υλικό δε θα χρειασθεί για τις φυτεύσεις. 
Φυτώριο κατ αρχήν δε θα γίνει αφού τα φυτά παρέχονται σε λογικές τιµές από υπάρχοντα φυτώρια. 
Συνεπώς δεν απαιτούνται νέα έργα υποδοµής για την αποκατάσταση. 
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7.7. ∆υσχέρειες και νέα τεχνολογία 

Σε καµία φάση της εκµετάλλευσης και αποκατάστασης δεν αναµένεται να παρουσιασθεί κάποια 
ιδιαίτερη δυσχέρεια. Πρόκειται για απλή διαδικασία µε  εξόφληση του Λατοµικού Χώρου και 
απόθεση στείρων υλικών τα οποία αφού διαστρωθούν θα επικαλυφθούν µε εδαφικό υλικό και 
φυτική γη και θα φυτευθούν.   
Έµπειροι εργάτες της  εταιρείας δεν πρόκειται να δυσκολευθούν στη δηµιουργία των λάκκων. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση µε την αποκατάσταση (φυτεύσεις) η εταιρεία µπορεί να 
απευθύνεται στο οικείο ∆ασαρχείο. 
 
Στη φάση της έναρξης της αποκατάστασης η επιχείρηση θα χρειασθεί τη συνδροµή και άµεση 
βοήθεια δασολόγου. 
 
7.8. Σηµαντικά πορίσµατα 

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι το όλο έργο δεν θα προκαλέσει επί πλέον δυσµενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον καθόσον δεν δηµιουργούνται νέες δραστηριότητες ούτε εντατικοποίηση 
των ήδη υπαρχουσών. Τα αναφερθέντα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα παραγωγής ρύπων 
έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν έτι περαιτέρω τα κύρια αιτία δηµιουργίας περιβαλλοντικών 
προβληµάτων από τις περιγραφείσες δραστηριότητες. 
 
8. ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  -  

 

Παρακάτω αναφέρονται συγκεκριµένα κωδικοποιηµένα µέτρα, όροι και περιορισµοί για την 
πρόληψη ή αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προς έγκριση, η εφαρµογή των οποίων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον κύριο της 
δραστηριότητας. 
Τα µέτρα αντιµετώπισης επιπτώσεων στα Οικοσυστήµατα – Χλωρίδα – Πανίδα – Τοπίο – 
Ανθρωπογενές Περιβάλλον είναι:   
 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

-    Η κατασκευή των Μονάδων παραγωγής έχει ολοκληρωθεί παλαιόθεν και δεν αναµένονται      
      επεκτάσεις ή κατασκευές νέων πλην µικροβελτιώσεων  
- Η διαµόρφωση των εξωτερικών και εσωτερικών δρόµων προσπέλασης στις ανώτερες βαθµίδες, 

θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του άρθρου 39 του Κ.Μ.Λ.Ε. 
- Το ελάχιστο πλάτος κάθε βαθµίδας θα είναι 6m και το ύψος 10m πλην της ανώτατης. 
- Η γωνία πρανούς βαθµίδας θα είναι 75° περίπου και η τελική γωνία πρανούς εκσκαφής 50° 

περίπου. 
- Στα όρια του Λατοµικού Χώρου και όχι µόνον προς τους αναδασωτέους χώρους βάση του 

άρθρου 84 του ΚΜΛΕ θα αφεθεί ζώνη ασφαλείας, χωρίς εκµετάλλευση, πλάτους οκτώ  
µέτρων.  

 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

- Θα γίνει σωστή εφαρµογή της προτεινόµενης µεθόδου εκµετάλλευσης έτσι ώστε να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την καλύτερη κάλυψη της αλλοιωµένης επιφάνειας µε την 
κατάλληλη βλάστηση. 

- Θα ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης και καταστολής της σκόνης, για τη διαφύλαξη 
του φυσικού περιβάλλοντος και των εργαζοµένων στο χώρο επέµβασης: 
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• Θα διενεργείται διαβροχή των βαθµίδων και δρόµων προσπέλασης και της κεντρικής 
προσπέλασης µέχρι την ασφαλτοστρωµένη οδική αρτηρία, µε το βυτιοφόρο όχηµα, 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες.       

• Η µεταφορά των αδρανών υλικών θα διενεργείται µε σκεπασµένα φορτηγά οχήµατα. Τα 
φορτηγά θα φέρουν ειδικό κάλυµµα στην καρότσα όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις (άρθρο 22 του Ν2115/93) για την αποφυγή ρύπανσης στην διαδροµή αλλά και την 
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήµατος από πτώση υλικών. 

• Θα λειτουργούν και θα συντηρούνται συστηµατικά τα συστήµατα πρόληψης και καταστολής 
της σκόνης στις Μονάδες Αδρανών, Σκυροδέµατος και Ασφαλτικών πχ κονιοσυλλέκτης στο 
διατρητικό µηχάνηµα, σακκόφιλτρα, µπεκ διαβροχής, κάλυψη των ταινιών και κοσκίνων κλπ 
όπως περιεγράφησαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 
Η αντιµετώπιση της σκόνης µε τα µέτρα που αναφέρθηκαν αποκλείουν την πρόκληση βλάβης στην 
υγεία του προσωπικού της εταιρείας και πολύ περισσότερο στους διερχόµενους. 
Το περιγραφέν σύστηµα  εγγυάται ότι η εκποµπή σκόνης θα είναι σύµφωνη µε τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, δηλαδή θα εκπέµπει λιγότερο από 50mgr/m3 στερεά στον εξερχόµενο αέρα για τρόπο 
µετρήσεως κατά DIN 2002. 
Πέραν τούτων: 
- Θα τοποθετηθεί µία φορητή µεταλλική δεξαµενή νερού 20m3 εντός του χώρου επέµβασης, για 

να εξυπηρετηθεί η άρδευση των δενδρυλλίων αλλά και η πυρασφάλεια.  
- Θα γίνουν επιχωµατώσεις και φυτεύσεις µε κατάλληλη διαµόρφωση, ώστε να δηµιουργηθεί ένας 

χώρος πρασίνου µε βαθµιδωτή ανάπτυξη και πλούσια βλάστηση. 
- Τα φυτά που θα φυτευτούν κατά τη φάση αποκατάστασης θα προέρχονται από είδη της 

χλωρίδας της περιοχής.  
- Τα λάδια ή γράσα µαζί µε το χώµα σε περίπτωση “ατυχήµατος”, θα συγκεντρώνονται σε 

µεταλλικές δεξαµενές και θα διοχετεύονται κατάλληλα σε νόµιµους αποδέκτες. 

- Η προληπτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα διενεργείται στο Συνεργείο 

της Εταιρείας  ή σε νοµίµως λειτουργούντα εξωτερικά Συνεργεία. 

- Τα εφθαρµένα ανταλλακτικά, υλικά, ελαστικά, µπαταρίες θα παραδίδονται σε νόµιµους 

αποδέκτες πράγµα που θα αποδεικνύεται από σχετικά παραστατικά παράδοσης ή 

αποστολής. 

- Οι ποσότητες των απορριµµάτων από το προσωπικό του εργοταξίου θα συγκεντρώνονται και θα 
µεταφέρονται σε ειδικούς κάδους απορριµµάτων του ∆ήµου ενώ τα αναλώσιµα γραφείου θα 
παραδίδονται κατά περίπτωση σε νόµιµους αποδέκτες πχ toner, µπαταρίες κλπ.  

- Θα εκτελεσθούν οι απαραίτητες λιπάνσεις, ποτίσµατα και σκαλίσµατα στα φυτά, για τη σωστή 
τους ανάπτυξη.  

- Θα τηρούνται πιστά οι κανονισµοί του Κ.Μ.Λ.Ε. περί χωµατουργικών έργων, οι όροι των 
κανονιστικών διατάξεων και θα ληφθούν τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα. 

- Θα γίνονται µετρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κατά τη ξηρά περίοδο, των αιωρούµενων 
σωµατιδίων εντος του Λατοµικού Χώρου αλλά και στα όρια αυτού και σε ορισµένες αποστάσεις. 

- Θα γίνονται µετρήσεις θορύβου τόσον στις πηγές όσον και στα όρια του χώρου και σε διάφορες 
αποστάσεις. 

- Όλες οι µετρήσεις θα καταγράφονται στο βιβλίο του Τεχνικού Ασφαλείας    

Με το αναπτυσσόµενο Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και το πρόγραµµα Εκµετάλλευσης 

– Αποκατάστασης και Αντιµετώπισης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από όλες τις εκεί 

δραστηριότητες της εταιρείας που κατατίθεται, καθίσταται δυνατή η ελαχιστοποίηση των 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η απόδοση του χώρου σε χρήση ωφέλιµη για το κοινωνικό 

σύνολο και συµβατή µε τις γενικότερες περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής. 
 
ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 
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