
1 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

    Από  το  πρακτικό  της 26/16-11-2020 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. 
 
   Απόφαση αριθμ.354/2020 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Παραχώρηση ανενεργών λατομείων Δήμου Κοζάνης στην εταιρεία  
Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο 
«ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» προς αποκατάσταση».  
 
                   
Στην Κοζάνη, σήμερα την 16η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
19:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο Κοζάνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-20.....) 

"ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ" (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των 
Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, 
κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού 
COVID-19, μέσω τηλεδιάσκεψης, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, 
παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 
184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019), την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-
2020 εγκύκλιο  αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ και την με 
αριθμ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο αριθμ. 163 του ΥΠ. ΕΣ. Με ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, την Κ.Υ.Α. αριθμ, 429/12-03-2020 (ΦΕΚ 850/13-03-
2020/τ.Β’) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α/1/27/οικ.9413 (ΦΕΚ 1704/06-05-2020/τ.Β΄) 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κ. Τουμπουλίδου Παρθένας, 
με αριθμό πρωτ. 34274/12-11-2020 που επιδόθηκε με e-mail  στον καθένα 
Σύμβουλο χωριστά, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα ένα 
(41) μέλη συμμετείχαν  στην τηλεδιάσκεψη τα τριάντα επτά (37) ήτοι:  
 
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Α/Α                Παρόντες Α/Α          Παρόντες 

1. Τουμπουλίδου Παρθένα  24. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης 

2. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 25. Αθανασιάδης Πέτρος 

3. Κουϊμτζίδου Ελπίδα 26.. Καλαμπούκας Πάσχος 

4. Παφύλης Δημήτριος 27. Μυροφορίδης Ιωάννης 

5. Μάρας Ζήσης 28. Ευκολίδης Γεώργιος 

6. Βεντούλη Σουλτάνα  29. Σημανδράκος Ευάγγελος 

7. Φλώρος Μάρκος 30. Μηλιώνης Πέτρος 

8. Κυτίδης Κωνσταντίνος 31. Αλεξανδρίδης Σάββας 

9. Σιδηράς Αναστάσιος 32. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος 

10. Βασιλακόπουλος Βασίλειος 33. Γκούμας Βασίλειος 

11. Δουγαλής Γεώργιος 34. Φτάκας Γεώργιος 

12. Ιωαννίδης  Ελευθέριος         35. Κεχαγιάς Φώτιος 

13. Δεσποτίδης Κωνσταντίνος   36. Στολτίδης Νόντας 

14. Ιωαννίδης Ιωάννης    37. Κύργιας Κων/νος 
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15. Πουτακίδης Αριστοτέλης   

16. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ  Απόντες 

17. Βαλαής Γεώργιος                

18. Κουζιάκης Χαρίσιος               1. Γρηγοριάδης Ιωάννης         

19. Κουρού Κωνσταντίνος 2. Δερμιτζάκης Αθανάσιος 

20. Μιχαηλίδης Κυριάκος 3. Δημαράκη Θεοδώρα 

21. Αμανατίδου Παρθένα 4. Τεκέογλου Σταύρος 

22. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος   

23. Ραφαηλίδης Αναστάσιος   

   Οι οποίοι δεν συμμετείχαν 
στην συνεδρίαση, που έγινε 
μέσω τηλεδιάσκεψης, αν και 
κλήθηκαν νόμιμα. 

   

   

Το 3ο θέμα ύστερα από πρόταση της Προέδρου με τη συναίνεση του Δημάρχου 
συζητήθηκε 1ο. 
Οι Δ.Σ. Ιωαννίδης Ελ., Πουτακίδης Αρ. και Κουτσοσίμος Εμ., αποχώρησαν από 
τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
Η Δ.Σ. Κουϊμτζίδου Ελπ. Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά  τη συζήτηση του 
4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο Δ.Σ. Ευκολίδης Γ. αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου 
θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο Δ.Σ. Βασιλακόπουλος Β. αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
4ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 

 
Πρόεδροι  Κοινοτήτων:  
Παρόντες: 1)Παπαδημητρίου Φώτιος, Δρεπάνου, 2)Ευσταθιάδης Θεοχάρης, 
Αλωνακίων. 
Απόντες: 1)Δεμιρτζίδης Βασίλειος, Σιδερών, 2)Τσουτσίδης Γρηγόριος, Λιβερών, 
3)Σπανίδης Αιμίλιος, Μαυροδενδρίου, 4)Αβραμίδης Σπ., Πολυμύλου, 
5)Καλαμπούκας Γ., Αγίας Παρασκευής, 6)Πηλιανίδης Γ., Ποντοκώμης, οποίοι δεν 
συμμετείχαν στην συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
 
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τουμπουλίδου 
Παρθένας. 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη   
συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης        
Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών. 
 
Η Πρόεδρος για το 34ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κοεμτζόπουλο 
Δημήτριο ο οποίος αφού εισηγήθηκε σχετικά, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το 
αριθ. 3912/02-11-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης, το οποίο έχει ως 
εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε φ/α του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6216/28-2-2020 αιτήματος, της εταιρείας 

Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε  με το διακριτικό τίτλο «AΝΑΚΕΜ Α.Ε.», 

σχετικά με τη παραχώρηση ανενεργών λατομείων προς αποκατάσταση και την υποβολή 
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υπομνήματος αποκατάστασης λατομείου, όπου σύμφωνα με  τα παρακάτω σχετικά, 

αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. Η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010- Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

2. Ο Ν. 1428/1984 Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις  

3. Ο Ν. 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 

λοιπές διατάξεις 

4. Ο Ν. 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση- Βιώσιμη 

ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

5. Ο Ν. 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις 

6. Η με ΑΔΑ: ΨΨ5446Ψ8ΟΖ – Θ8Λ Απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

(τελευταία τροποποίηση) 

 

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Με το παρόν αιτούμαστε την παραχώρηση δύο (2) ανενεργών λατομείων στα όρια του 

Δήμου Κοζάνης προς αποκατάσταση και παράλληλη λειτουργία εγκατάστασης 

επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης οι 

χώροι θα αποδοθούν στο Δήμο Κοζάνης, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής. 

Τα αιτούμενα ανενεργά λατομεία είναι: 

1. Ανενεργό λατομείο στη θέση ΚΟΙΝΑΡΙΚΑ ( στην Ανατολική είσοδο/έξοδο της πόλης 

Κοζάνης) πρώην «Παγούνη» 

2. Ανενεργό λατομείο στη Τ.Κ. Κοίλων ( στη Βόρειο-Δυτική είσοδο/έξοδο της πόλης της 

Κοζάνης), τμήμα του αρ. 366 χέρσου αγροτεμαχίου 

Οι αιτούμενες περιοχές αποτυπώνονται στα αντίστοιχα τοπογραφικά 

διαγράμματα και περικλείονται από κορυφές με συντεταγμένες 

 

 

1. ΚΟΙΝΑΡΙΚΑ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

α/α Χ Υ 

Α1 314220,166 4464645,980 

Α2 314192,166 4464641,027 
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Α3 314159,443 4464689,960 

Α4 314104,833 4464676,343 

Α5 314082,408 4464675,276 

Α6 314029,928 4464731,601 

Α7 314000,018 4464743,069 

Α8 313930,010 4464736,646 

Α9 313905,611 4464758,800 

Α10 313872,796 4464782,834 

Α11 313812,715 4464795,500 

Α12 313796,809 4464803,367 

Α13 313788,599 4464842,455 

Α14 313822,215 4464887,659 

Α15 313868,775 4464921,837 

Α16 313906,434 4464943,092 

Α17 313932,169 4464943,018 

Α18 313929,453 4465000,452 

Α19 313939,896 4465023,203 

Α20 313951,457 4465056,396 

Α21 313983,905 4465067,212 

Α22 314041,572 4465074,208 

Α23 314062,288 4465046,672 

Α24 314085,662 4465025,901 

Α25 314152,186 4464996,490 

Α26 314196,303 4464988,787 

Α27 314239,719 4464965,678 

Α28 314323,243 4464857,740 

Α29 314345,172 4464833,620 

Α30 314392,548 4464791,226 

Α31 314400,940 4464766,517 

Α32 314403,737 4464736,214 

Α33 314398,142 4464709,641 

Α34 314386,831 4464682,198 

Α35 314342,976 4464672,554 

Α36 314327,092 4464686,706 
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Α37 314327,261 4464691,205 

Α38 314322,092 4464691,161 

Α39 314298,114 4464712,523 

Α40 314252,150 4464753,475 

Α41 314195,076 4464739,683 

Α42 314168,895 4464704,383 

 

 

 

 

2. ΚΟΙΛΑ 

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

Α/Α Χ Υ 

Α 312141,066 4467563,946 

Β 312198,085 4467483,532 

Γ 312199,800 4467438,748 

Δ 312180,659 4467419,170 

Ε 312225,258 4467382,744 

Ζ 312212,177 4467375,880 

Η 312197,708 4467364,465 

Θ 312191,371 4467359,468 

Ι 312189,845 4467361,549 

Κ 312159,421 4467362,926 

Λ 312142,324 4467387,420 

Μ 312127,001 4467388,420 

Ν 312115,678 4467398,268 

Ξ 312089,608 4467451,066 

Ο 312090,471 4467485,602 

Π 312122,560 4467503,623 

Ρ 312117,064 4467529,370 
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Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ( ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), το οποίο έχει εμβέλεια στην 

Π.Ε. Κοζάνης και έχει επάρκεια για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων, 

σύμφωνα με την 6η σχετική Απόφαση του ΕΟΑΝ. 

Η αίτηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη: 

1.  Σύμφωνα με τα 2ο και 5ο σχετικά, είναι υποχρεωτική, μετά την παύση λειτουργίας 

και περιέλευση σε κατάσταση αδράνειας λατομείου αδρανών υλικών, η 

αποκατάσταση και αξιοποίηση του τοπίου (αρθρ. 22 Ν.1428/84,55,64 Ν.4512/18), 

ενώ εάν πρόκειται για λατομείο που λειτουργούσε εντός δασικής εκτάσεως είναι 

υποχρεωτική η αναδάσωσή του (αρθρ. 55 παρ. 5 Ν.4518/18). 

2. Σύμφωνα με το 3ο σχετικό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αποκατάσταση των 

ανενεργών λατομείων    που ανήκουν σε ΟΤΑ, Δημόσιο ή ΝΠΔΔ γίνεται υποχρεωτικά 

με τη μέριμνα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχειρίσεως ΑΕΚΚ, χωρίς να 

καταβάλλεται προς αυτό οποιοδήποτε αντάλλαγμα, αλλά με δικές του δαπάνες 

(άρθρ.40 παρ. 3  Ν.4030/11), ενώ η εγκατάσταση σε αυτά (τα ανενεργά λατομεία 

ΟΤΑ και ΝΠΔΔ) μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον 

χρόνο αποκαταστάσεώς τους. 

3. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι “… Η αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων 

επιτάσσεται και από τις γενικότερες αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και 

από τις αρχές προστασίας του τοπίου. Συγκεκριμένα, το 2010, με τον. 3827/10, 

τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου ή Σύμβαση της 

Φλωρεντίας…” (βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 1300.2/48064/2017 έγγραφο Συνηγόρου του 

Πολίτη) 

4. Τα συγκεκριμένα λατομεία κατέστησαν εδώ και χρόνια ανενεργά και παράλληλα 

περιβαλλοντικές πληγές δίπλα από οικισμούς, καθώς προσελκύουν ανεξέλεγκτη 

απόθεση ΑΕΚΚ και άλλων στερεών αποβλήτων. 

 

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλουμε τεχνικό υπόμνημα αποκατάστασης και 

παράλληλης λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ. Τα 

συνημμένα αρχεία υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα. 

Μετά την απόφαση παραχώρησης η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. οφείλει να συντάξει πλήρεις 

Τεχνικές Μελέτες Αποκατάστασης και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι 

οποίες θα κατατεθούν στις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση. Οι εργασίες αποκατάστασης 

μπορούν να ξεκινήσουν μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, σύμφωνα με τους όρους 

αυτών. 
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Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και 

παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για την λήψη των σχετικών αποφάσεων. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

1. ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΑΡΙΚΑ 

2. ΘΕΣΗ ΚΟΙΛΑ 

 

1.    ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο κύριος στόχος της κατασκευής  και λειτουργίας των υπό μελέτη έργων είναι η 

αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων, τα οποία αποτελούν σήμερα χώρους 

εγκαταλελειμμένους, με έντονα πρανή που υποδηλώνουν την αλλοίωση του φυσικού 

τοπίου της περιοχής και τη διατάραξη της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Η 

παντελής έλλειψη εδαφικού υποστρώματος είναι απαγορευτική για την ανάπτυξη 

φυσικής βλάστησης και προμηνύει κινδύνους παράσυρσης και ολίσθησης φερτών 

υλικών προς τα κατάντη. Επίσης στόχο των ως άνω έργων αποτελεί η ορθή διαχείριση  

των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και προσομοιάζοντων με 

αυτά αποβλήτων που παράγονται  στην ευρύτερη περιοχή και τα οποία θα 

παραλαμβάνονται στην εγκατάσταση που θα δημιουργηθεί εντός του χώρου μέσω 

του εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» ,σύμφωνα με τις διατάξεις της 

σχετικής νομοθεσίας όπως: 

 η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 – Μέτρα, όροι και προγράμματα για την 

εναλλακτική διαχείριση των     αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

 ο Ν.4030/2011 – Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 

λοιπές διατάξεις 

 ο Ν.4280/2014 – Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη 

ανάπτυξη οικισμών ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις και 

 ο Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 

του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του κάθε ανενεργού 

λατομείου είναι τα κατάλοιπα της παραγωγικής διεργασίας της εγκατάστασης 
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επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ, τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν 

περαιτέρω ή να επαναχρησιμοποιηθούν, καθώς και τα απόβλητα εκσκαφών από 

δημόσια ή και ιδιωτικά έργα τεχνικών υποδομών της περιοχής (περίσσεια υλικών 

εκσκαφής). Η αποκατάσταση θα γίνει με ανάπλαση-επιχωμάτωση του χώρου, ο 

οποίος έχει επιβαρυνθεί από τις πρότερες λατομικές δραστηριότητες.  Τονίζεται ότι η 

αποκατάσταση, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί με απόβλητα  

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, αλλά ούτε και με προϊόντα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, τα 

οποία θα διοχετεύονται ως δευτερογενή υλικά σε δημόσια και ιδιωτικά έργα 

υποδομών της περιοχής. 

 

Τα απόβλητα από έργα εκσκαφών, κατασκευών, ανακαινίσεων, κατεδαφίσεων κλπ.. 

που παράγονται έως  και σήμερα στη περιοχή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 

απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε χωματερές, λατομεία και ρέματα ενώ ελάχιστα 

οδηγούνται  προς ανακύκλωση σε άλλες περιοχές  με αποτέλεσμα να χάνονται 

πολύτιμες και μερικές φορές δυσεύρετες πρώτες ύλες. Το περιβαλλοντικό και 

οικονομικό κόστος και στις δύο περιπτώσεις είναι προφανές. 

 

Η ορθολογική διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων από εργασίες 

κατεδάφισης, κατασκευής και εκσκαφής μέσω κατάλληλης στρατηγικής  και 

τεχνολογιών ανακύκλωσης, μπορεί να αποτελέσει μία αποδεκτή περιβαλλοντικά λύση 

απέναντι: 

 στην ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ 

 στην διάθεση αυτών σε Χ.Υ.Τ.Α μειώνοντας έτσι το χρόνο λειτουργίας του  

 στην ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών σε παράνομους και ακατάλληλους χώρους 

απόθεσης, υποβαθμίζοντας τη ποιότητα ζωής των δημοτών 

 στην υπέρ-εκμετάλλευση των πόρων, καθώς και  

 στην υπερκατανάλωση ενέργειας  

 

Επιπρόσθετα, σκοπός του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Κοζάνης 

είναι η δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την εκπαίδευση στην 

περιβαλλοντική νομοθεσία, την προστασία του περιβάλλοντος, την διαχείριση 

αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, σε έναν από τους υπό μελέτη χώρους. 

2.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 51 του Ν. 4280/2014, η αποκατάσταση 

ανενεργών λατομείων που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., 
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γίνεται με μέριμνα των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, 

εφόσον η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτεται από τροποποίηση των όρων 

έγκρισής  τους από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Οι δαπάνες των 

μελετών και των εργασιών αποκατάστασης βαρύνουν τα εγκεκριμένα συστήματα. 

Η αρμόδια Αρχή, ΟΤΑ ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αναθέτει  το έργο της 

αποκατάστασης με σύμβαση παραχώρησης μετά την έκδοση όλων των απαιτούμενων 

από τη σχετική νομοθεσία αδειών για το έργο της αποκατάστασης εκτελείται πάντοτε 

υπό την επίβλεψη και έγκριση της αναθέτουσας αρχής σε συνεργασία με το αρμόδιο  

Δασαρχείο, όπου και αν τα ειδικά χαρακτηριστικά της έκτασης το απαιτεί. 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ αιτείται από τον Δήμο Κοζάνης την έκδοση απόφασης δημοτικού 

Συμβουλίου για την άνω παραχώρηση. Στη συνέχεια, το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. θα 

προχωρήσει στην σύνταξη των απαραίτητων  μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

και αποκατάστασης λατομείου, προκειμένου να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες από 

τη σχετική νομοθεσία άδειες για τις δραστηριότητες κατασκευής και λειτουργίας 

μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ και αποκατάστασης λατομείου. 

Μετά την έκδοση των σχετικών αδειών και την χορήγηση της έγκρισης, το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

θα προχωρήσει στην κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την εγκατάσταση 

επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ και την αποκατάσταση. 

2.1   ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση του ιστορικού του κάθε ανενεργού 

λατομείου, καθώς  και συλλογή προγενέστερων μελετών και εγγραφών- βεβαιώσεων 

που έχουν εκδοθεί για το κάθε λατομείο. Θα επιβεβαιωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

και θα συλλεχθούν τυχόν μελέτες, τοπογραφικά σχέδια, γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών 

κλπ. 

 

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Το κάθε ανενεργό λατομείο θα αποκατασταθεί με απόβλητα εκσκαφών (περίσσεια 

υλικών εκσκαφής) δημόσιων και ιδιωτικών έργων καθώς και με αδρανή κατάλοιπα 

από την επεξεργασία και αξιοποίηση ΑΕΚΚ. Κατά συνέπεια η μελετητική ομάδα θα 

συντάξει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βάσει των προβλεπόμενων του 

Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων  σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

περιβάλλοντος» όπως ισχύει και εξειδικεύεται με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 

167563/ΕΥΠΕ15.4.2013 “Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων 
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περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 

και 7 του Ν. 4014/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 

αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου 

σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» και την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 170225/2014 

‘’Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 

και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,  

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄21) όπως ισχύει, σύμφωνα με 

το άρθρο 11 του Ν. 4014/2012 (Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας.’’ , όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ Αριθμ. 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2018). 

 

 Μελέτη Αποκατάστασης Ανενεργού Λατομείου 

Η μελέτη αποκατάστασης θα συνοδεύει την ως άνω Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. Εντός αυτής θα γίνεται εκτενής ανάπτυξη των θεμάτων που προκύπτουν 

κατά την αποκατάσταση του εξεταζόμενου ανενεργού λατομικού χώρου, 

λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με το ευρύτερο 

γεωλογικό, εδαφολογικό, τοπιολογικό και φυσικό περιβάλλον. Η σύνταξη της μελέτης, 

θα έχει σαν σκοπό: 

 Την αποκατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής με συγκεκριμένα φυτά, 

προσαρμοσμένα στις κλιματεδαφικές συνθήκες της περιοχής, 

 Την αισθητική αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής, έτσι ώστε να επανέλθει το 

κατά το δυνατόν η φυσιογνωμία του φυσικού περιβάλλοντος . 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης 

περιλαμβάνει: 

 Αυτοψία – Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης  

Θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες στην περιοχή μελέτης προκειμένου να αναγνωρισθεί 

και να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση. Για την περιγραφή των ειδών χλωρίδας 

και πανίδας στην εξεταζόμενη περιοχή, αρχικά θα εξετασθεί το υπάρχον αρχειακό 

υλικό στους αρμόδιους φορείς, καθώς επίσης και τυχόν επιστημονικές έρευνες και 

δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή και αναρτήθηκαν σε επίσημες 

ιστοσελίδες. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου για την καταγραφή και 

ταυτοποίηση της υπάρχουσας πανίδας/ορνιθοπανίδας θα γίνουν παρατηρήσεις από 

διάφορες θέσεις της περιοχής (μέθοδος look and see). 

Για την έρευνα πεδίου θα χρησιμοποιηθεί όργανο εντοπισμού θέσης υψηλής 

ακρίβειας ( Global Positioning System-GPS) , χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
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Στρατού κλίμακας 1:5.000 και ορθοφωτοχάρτες της Κτηματολόγιο Α.Ε Βάσει των 

ανωτέρω θα διαμορφωθούν τα σχέδια αποκατάστασης. 

 Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων  

Θα συλλεχθούν τα διαθέσιμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες,  προκειμένου να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα για το ιστορικό της εν λόγω έκτασης. 

 Επεξεργασία δεδομένων 

Καθοριστικό στάδιο θα είναι η αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων και αυτών που 

συλλέχθηκαν από τις αυτοψίες, για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την  

υφιστάμενη κατάσταση. 

 Διατύπωση του σχεδίου αποκατάστασης και των αναγκαίων επεμβάσεων 

Η διατύπωση του σχεδίου αποκατάστασης  που θα εφαρμοστεί και οι αναγκαίες 

επεμβάσεις για την υλοποίηση του έργου, θα διασφαλίζουν στο διηνεκές τη 

διατήρηση των πολλαπλών λειτουργιών του ευρύτερου οικοσυστήματος. 

(Οικολογική/περιβαλλοντική, κοινωνική/πολιτισμική, αισθητική/οπτική) 

 

Η μελέτη αποκατάστασης θα βασιστεί στις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: 

 Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) & 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/2002) για την 

προστασία του περιβάλλοντος , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την ΚΥΑ Δ10/Φ68/οικ.4437/01.03.2001 ( ΦΕΚ 244/τ.Β’/ 02.03.2001), 

«Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης» 

 Την ΚΥΑ Δ10/Φ68/οικ.26054/15.12.1997, «Εγγυητικές επιστολές για 

αποκατάσταση περιβάλλοντος.» 

 Το Ν.3199/2003  «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 

οδηγία 2000/60/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2000» (Α’ 280), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το ΠΔ 148/2009, «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση 

των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ». 

 Την ΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β’/24.8.2010), «Μέτρα, όροι και 

προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ)» 

 Τους Ν 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ)» 
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 Το 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α 25.11.2011), «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, 

ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις ( άρθρο 40 για τα ΑΕΚΚ)». 

 Το Ν. 3937/2011, «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 60). 

 Το Ν. 4014/2011, «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων  σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής  Αλλαγής» (Α’ 209), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα 

το άρθρο 8 αυτού. 

 Το Ν. 4042/2012, «Ποινική Προστασία  του περιβάλλοντος  - Εναρμόνιση με την 

οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής  Αλλαγής» (Α’ 24). 

 Την ΥΑ 1958/2012, «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 

σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/2011 (Α’ 209)» (Β’21), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 243/2014), «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 

πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις». 

 

2.2 ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Οι εργασίες κατασκευής αφορούν ουσιαστικά στα έργα υποδομής για την λειτουργία 

της εγκατάστασης επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ, αλλά και την περίφραξη του 

χώρου και περιλαμβάνουν: 

 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης πλατείας εγκατάστασης της μονάδας 

επεξεργασίας  

 Χωματουργικές εργασίες δικτύου όμβριων υδάτων 

 Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας  ΑΕΚΚ 

 Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση, 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης)  

 Εργασίες εγκατάστασης οικισμού ζύγισης & ελέγχου  

 Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ζύγισης  

 Εργασίες περίφραξης και τοποθέτησης πύλης εισόδου του χώρου 

 Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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1. Η έκταση του χώρου στη θέση ΚΟΙΝΑΡΙΚΑ είναι 141,5στρ. Υπολογίζεται ότι η 

χωρητικότητα του λατομείου για αποκατάσταση είναι περίπου 1.200.000 m3  και η 

εκτιμώμενη ποσότητα του απαιτούμενου υλικού επίχωσης είναι 1.800.000 tn. 

2. Η έκταση του χώρου στη θέση ΚΟΙΛΑ είναι 15 στρ. Υπολογίζεται ότι η χωρητικότητα 

του λατομείου για αποκατάσταση είναι περίπου 150.000 m3 και η εκτιμώμενη 

ποσότητα του απαιτούμενου υλικού είναι 225.000 tn 

Εισερχόμενα ρεύματα: 

1) Καθαρά χώματα από εκσκαφές. 

Θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολο τους για την αποκατάσταση λατομείου. 

2) Μεικτά ρεύματα ΑΕΚΚ  

Από την συγκεκριμένη ποσότητα εκτιμάται ότι το υλικό επίχωσης που θα προκύψει 

από την διαλογή (βήμα 4) θα είναι 15-20% 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα 

μειώνεται και η παράνομη απόθεση των υλικών σε άλλους χώρους. 

 

Ανάλογα με την σύσταση των μεικτών ρευμάτων ΑΕΚΚ, ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

Ενδεικτικά βήματα παραγωγικής διαδικασίας για εισερχόμενα μεικτά ρεύματα 

ΑΕΚΚ 

1. Είσοδος εισερχόμενων ΑΕΚΚ – Ζύγιση  

2. Εκφόρτωση σε καθορισμένο χώρο προδιαλογής 

3. Προδιαλογή εισερχόμενων ΑΕΚΚ 

(με  τη χρήση Μ.Ε. αρπάγης και χειροδιαλογή / γραμμή χειροδιαλογής) 

Ανάκτηση αξιοποιήσιμων ανακυκλώσιμων υλικών όπως ξύλα, πλαστικά, χαρτί, 

ενδεχομένως scrap σιδήρου κοκ 

Απομάκρυνση και διάθεση τυχόν υπολειμμάτων διαλογής και απορριμμάτων στον 

ΧΥΤΥ. 

4. Τροφοδοσία προδιαλεγμένου ρεύματος σε σπαστήρα. 

Θραύση ογκωδών -  διαχωρισμός ρεύματος 0-10 mm 

Το συγκεκριμένο ανακτώμενο ρεύμα αποτελεί υλικό επίχωσης και θα χρησιμοποιηθεί 

για την αποκατάσταση του λατομείου. 

5. Τροφοδοσία δονητικού κόσκινου για διαχωρισμό και ανάκτηση των εξής ρευμάτων: 

Άμμος (0-4mm) 

3Α (0-32mm) 

Σκύρο (>32 mm) 
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Τα συγκεκριμένα ανακτώμενα υλικά είναι δευτερογενή προϊόντα τα οποία μπορούν 

να διατεθούν προς αξιοποίηση. 

2.3 ΕΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για τη λειτουργία της δραστηριότητας απαιτούνται τα ακόλουθα: 

 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών, όπως αρθρωτοί και μη εκσκαφείς, 

φορτωτές, αλλά και φορτηγά εσωτερικής μεταφοράς υλικών για τη προσωρινή 

αποθήκευση αλλά και τη διάθεσή τους στο χώρο προς αποκατάσταση με τους 

απαραίτητους χειριστές και οδηγούς. Επίσης οδοστρωτήρες – συμπιεστές για την 

επίστρωση του υλικού αποκατάστασης στο λατομείο και διαμόρφωση των 

ταμπανιών. 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός θραύσης και διαλογής αποβλήτων εκσκαφών 

κατασκευών και κατεδαφίσεων με τους απαραίτητους χειριστές ( σπαστήρες, 

κόσκινα κοκ) 

 Οικισμός ελέγχου και ζύγισης με το απαραίτητο προσωπικό 

 Δίκτυα κοινής ωφέλειας για το προσωπικό του χώρου 

 Η γραμμή επεξεργασίας εκτιμάται ότι ημερησίως θα λειτουργεί 12 ώρες (1,5 

βάρδιες λειτουργίας) ανάλογα και με την εισερχόμενη ποσότητα και σύσταση των 

ΑΕΚΚ που θα διαχειρίζεται. 

2.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το προσωπικό που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία της δραστηριότητας εκτιμάται σε 

15-18 άτομα (ανάλογα με τις βάρδιες λειτουργίας της εγκατάστασης) τα οποία θα 

προέρχονται από τη τοπική κοινωνία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.  

3.   ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Το κόστος επένδυσης για τις προαναφερόμενες εργασίες κατασκευής (διαμορφώσεις, 

οικοδομικά και μηχανολογικά) εκτιμάται το ποσό των 2.500.000 ευρώ 

Το ειδικό κόστος λειτουργίας (αποκατάστασης του ανενεργού λατομείου) 

περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του συνεργαζόμενου ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ 

Α.Ε» και καλύπτεται από την εισφορά που προβλέπει για κάθε τόνο εισερχόμενων 

αποβλήτων στις εγκαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη αποκατάστασης 

αποτελεί εξ’ ολοκλήρου ευθύνη του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ».  

 Με το αριθμ. πρωτ. 10166/5-5-2020 έγγραφό μας, στείλαμε ψηφιακό αρχείο της 

όμορης έκτασης (κοινότητα  Κοίλων, γεωτεμάχιο  Α.Τ. 366), η οποία πρόκειται να 

αναδασωθεί και ζητήσαμε την τροποποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος για το 

εν λόγω γεωτεμάχιο,  από την αιτούντα εταιρεία. 
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Με το αριθμ. πρωτ. 12080/19-5-2020 έγγραφο, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. υποβάλλει 

τροποποίηση της αιτούμενης περιοχής στο Ανενεργό λατομείο στην Τ.Κ. Κοίλων (στην 

Βόρειο – Δυτική είσοδο/έξοδο της πόλης της Κοζάνης), τμήμα του αρ. 366 χέρσου 

αγροτεμαχίου. 

 Η ακριβής έκταση της αιτούμενης περιοχής είναι 12.300,67 τ.μ. και αποτυπώνεται στο 

συνημμένο  τοπογραφικό διάγραμμα και περικλείεται από κορυφές με 

συντεταγμένες:  

 

 ΚΟΙΛΑ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

Α/Α Χ Υ 

Α 312173,359 4467518,403 

Β 312198,085 4467483,532 

Γ 312199,800 4467438,748 

Δ 312180,659 4467419,170 

Ε 312225,258 4467382,744 

Ζ 312212,177 4467375,880 

Η 312197,708 4467364,465 

Θ 312191,371 4467359,468 

Ι 312189,845 4467361,549 

Κ 312159,421 4467362,926 

Λ 312142,324 4467387,420 

Μ 312127,001 4467388,420 

Ν 312115,678 4467398,268 

Ξ 312095.490 4467439.153 

Ο 312101.720 4467481,300 

Π 312129,510 4467493,200 

Ρ 312133,140 4467509,540 

Σ 312131,820 4467516,820 

Τ 312136,320 4467519,070 

Υ 312142,270 4467516,550 

Φ 312154,910 4467511,190 

Χ 312160,210 4467507.189 
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Αναφέροντας επίσης, ότι το έργο αποκατάστασης του λατομείου είναι απολύτως 

συμβατό με το σχεδιαζόμενο από το Δήμο Κοζάνης έργο αναδάσωσης της 

γειτνιάζουσας περιοχής. 

  

Από το αρχείο της υπηρεσίας μας, το ανενεργό λατομείο στην κοινότητα Κοίλων το 

οποίο εμπίπτει στο  αριθμ. 366 χέρσο,  Οριστικής Διανομής έτους 1940 

αγροκτήματος Κοίλων, παραχωρήθηκε με την ΔΓ 49077/22-12-1965 Απόφαση 

Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 50 Β/31-1-1966)  η οποία μεταγράφηκε στο 

Υποθηκοφυλακείο Κοζάνης στον τόμο 203 και αριθμό 66 στην κοινότητα Κοίλων και 

νυν Δήμο Κοζάνης. Σύμφωνα με τα  προσωρινά στοιχεία ανάρτησης εμπίπτει στον 

ΚΑΕΚ 270590802095 και ιδιοκτήτης φέρεται ο Δήμος Κοζάνης. 

 Το ανενεργό λατομείο στην κοινότητα Κοζάνης, εμπίπτει σύμφωνα με τις αρχικές 

εγγραφές στο Κτηματολογικό γραφείο Κοζάνης στον ΚΑΕΚ 270579801142 και 

ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Κοζάνης προ αμνημονεύτων ετών.  

Το Γραφείο  Ακίνητης περιουσίας του Δήμου, με το αριθμ. 16202/24-6-2020 έγγραφό 

του, ζήτησε   από τις κάτωθι  υπηρεσίες τις απόψεις τους. 

Θέτουμε  υπόψη σας  τις απόψεις των υπηρεσιών: 

1. Το τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, 

με το αρ. πρωτ. 64437/3990/30-7-2020 έγγραφο, μας γνωρίζει ότι από τα στοιχεία του 

αρχείου του, για τις εν λόγω εκτάσεις οι οποίες αφορούν το αίτημα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., 

δεν υφίστανται σε ισχύ άδειες εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών ή εγκρίσεις 

διενέργειας ερευνητικών εργασιών.  

2. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το 

αρ. πρωτ. 92082/17-7-2020 έγγραφό της, μας ενημερώνει ότι δεν έχει αντίρρηση για 

την παραχώρηση στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. των δύο ανενεργών λατομείων που βρίσκονται 

στο Δήμο Κοζάνης, προς αποκατάσταση και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας 

ΑΕΚΚ. 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται παραπάνω, εισηγούμαστε τη λήψη 

απόφασης παραχώρησης κατά χρήση των δύο ανενεργών λατομείων προς 

αποκατάσταση,  τα οποία εμπίπτουν σύμφωνα με τα συνημμένα  τοπογραφικά στα 

αιτήματα της εταιρείας Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε  με το 

διακριτικό τίτλο «AΝΑΚΕΜ Α.Ε.», του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Λαζόγκα 

Κων/νου (Φεβρουάριος του 2020 για το λατομείο κοινότητας Κοζάνης και Μάϊος του 

2020 για το λατομείο  κοινότητας Κοίλων), στην περιοχή Κοϊνιάρικα της κοινότητας 
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Κοζάνης (ΚΑΕΚ 270579801142) και στο με αριθμό 336 χέρσο Κοίλων (ΚΑΕΚ 

270590802095).  

Σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν.4030/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 

αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων    που ανήκουν σε ΟΤΑ, Δημόσιο ή ΝΠΔΔ 

γίνεται υποχρεωτικά με τη μέριμνα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 

Διαχειρίσεως ΑΕΚΚ, χωρίς να καταβάλλεται προς αυτό οποιοδήποτε αντάλλαγμα, 

αλλά με δικές του δαπάνες, ενώ η εγκατάσταση σε αυτά (τα ανενεργά λατομεία ΟΤΑ 

και ΝΠΔΔ) μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον χρόνο 

αποκαταστάσεώς τους. 

Προϋπόθεση της ως άνω παραχώρησης, η τήρηση όσων αναφέρονται στο 

αναπόσπαστο τμήμα του αιτήματος της εν λόγω εταιρείας, το Τεχνικό Υπόμνημα, 

εστιάζοντας στη σκοπιμότητα του έργου όπου αναφέρεται ότι: ο κύριος στόχος  

αφορά την αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων, τα οποία αποτελούν σήμερα 

χώρους εγκαταλελειμμένους, με έντονα πρανή που υποδηλώνουν την αλλοίωση του 

φυσικού τοπίου της περιοχής και τη διατάραξη της ισορροπίας του οικοσυστήματος. 

Την ορθή διαχείριση  των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και 

προσομοιάζοντων με αυτά αποβλήτων που παράγονται  στην ευρύτερη περιοχή και 

τα οποία θα παραλαμβάνονται στην εγκατάσταση που θα δημιουργηθεί εντός του 

χώρου μέσω του εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.», σύμφωνα με τις 

διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όπως: 

 η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 – Μέτρα, όροι και προγράμματα για την 

εναλλακτική διαχείριση των     αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

 ο Ν.4030/2011 – Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 

λοιπές διατάξεις, ‘όπως τροποποιήθηκε και ισχύει άρθρο 55 του Ν. 4710/23-7-

2020 

 ο Ν.4280/2014 – Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη 

ανάπτυξη οικισμών ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις και 

 ο Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 

του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του κάθε ανενεργού 

λατομείου είναι τα κατάλοιπα της παραγωγικής διεργασίας της εγκατάστασης 

επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ, τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν 
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περαιτέρω ή να επαναχρησιμοποιηθούν, καθώς και τα απόβλητα εκσκαφών από 

δημόσια ή και ιδιωτικά έργα τεχνικών υποδομών της περιοχής (περίσσεια υλικών 

εκσκαφής). Η αποκατάσταση θα γίνει με ανάπλαση-επιχωμάτωση του χώρου, ο 

οποίος έχει επιβαρυνθεί από τις πρότερες λατομικές δραστηριότητες.  Τονίζεται ότι η 

αποκατάσταση, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί με απόβλητα  

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, αλλά ούτε και με προϊόντα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, τα 

οποία θα διοχετεύονται ως δευτερογενή υλικά σε δημόσια και ιδιωτικά έργα 

υποδομών της περιοχής. 

 

Τα απόβλητα από έργα εκσκαφών, κατασκευών, ανακαινίσεων, κατεδαφίσεων κλπ.. 

που παράγονται έως  και σήμερα στη περιοχή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 

απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε χωματερές, λατομεία και ρέματα ενώ ελάχιστα 

οδηγούνται  προς ανακύκλωση σε άλλες περιοχές  με αποτέλεσμα να χάνονται 

πολύτιμες και μερικές φορές δυσεύρετες πρώτες ύλες. Το περιβαλλοντικό και 

οικονομικό κόστος και στις δύο περιπτώσεις είναι προφανές. 

 

Η ορθολογική διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων από εργασίες 

κατεδάφισης, κατασκευής και εκσκαφής μέσω κατάλληλης στρατηγικής  και 

τεχνολογιών ανακύκλωσης, μπορεί να αποτελέσει μία αποδεκτή περιβαλλοντικά λύση 

απέναντι: 

 στην ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ 

 στην διάθεση αυτών σε Χ.Υ.Τ.Α μειώνοντας έτσι το χρόνο λειτουργίας του  

 στην ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών σε παράνομους και ακατάλληλους χώρους 

απόθεσης, υποβαθμίζοντας τη ποιότητα ζωής των δημοτών 

 στην υπέρ-εκμετάλλευση των πόρων, καθώς και  

 στην υπερκατανάλωση ενέργειας  

 

 Επιπρόσθετα, σκοπός του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Κοζάνης 

είναι η δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την εκπαίδευση στην 

περιβαλλοντική νομοθεσία, την προστασία του περιβάλλοντος, την διαχείριση 

αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, σε έναν από τους υπό μελέτη χώρους. 

 Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τηρηθούν όσα αναφέρονται στο Τεχνικό Υπόμνημα και 

να είναι σύννομα με τη σχετική νομοθεσία. 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις 
των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:  

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου. 
2. Το με α.α. 3912/02-11-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου 
Κοζάνης. 

3. Την αριθμ. πρωτ. 6216/28-2-2020 αίτηση, της εταιρείας Ανακύκλωση 
ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε  με το διακριτικό τίτλο «AΝΑΚΕΜ Α.Ε.», 

4. Το αρ. πρωτ. 64437/3990/30-7-2020 έγγραφο  του τμήματος 
Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, 
με το, μας γνωρίζει ότι από τα στοιχεία του αρχείου του, για τις εν λόγω 
εκτάσεις οι οποίες αφορούν το αίτημα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., δεν υφίστανται 
σε ισχύ άδειες εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών ή εγκρίσεις διενέργειας 
ερευνητικών εργασιών.  

5. Το αρ. πρωτ. 92082/17-7-2020 έγγραφό της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης Π.Ε. 
Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο μας 
ενημερώνει ότι δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση στην ΑΝΑΚΕΜ 
Α.Ε. των δύο ανενεργών λατομείων που βρίσκονται στο Δήμο Κοζάνης, 
προς αποκατάσταση και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

6. Την  Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 – Μέτρα, όροι και προγράμματα για την 
εναλλακτική διαχείριση των     αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

7. Το Ν.4030/2011 – Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις, ‘όπως τροποποιήθηκε και ισχύει άρθρο 
55 του Ν. 4710/23-7-2020 

8. Το Ν.4280/2014 – Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση 
- Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις και 

9. Το Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις». 

Ύστερα από ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία (Ο Δ.Σ. Κουζιάκης Χ., ψήφισε Λευκό) 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
Α. Εγκρίνει την παραχώρηση κατά χρήση των δύο ανενεργών λατομείων προς 
αποκατάσταση,  τα οποία εμπίπτουν σύμφωνα με τα συνημμένα  τοπογραφικά 
στα αιτήματα της εταιρείας Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε  με το 
διακριτικό τίτλο «AΝΑΚΕΜ Α.Ε.», του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού 
Λαζόγκα Κων/νου (Φεβρουάριος του 2020 για το λατομείο κοινότητας Κοζάνης 
και Μάϊος του 2020 για το λατομείο  κοινότητας Κοίλων), στην περιοχή Κοϊνιάρικα 
της κοινότητας Κοζάνης (ΚΑΕΚ 270579801142) και στο με αριθμό 336 χέρσο 
Κοίλων (ΚΑΕΚ 270590802095).  
Σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν.4030/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων    που ανήκουν σε ΟΤΑ, Δημόσιο ή 
ΝΠΔΔ γίνεται υποχρεωτικά με τη μέριμνα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχειρίσεως ΑΕΚΚ, χωρίς να καταβάλλεται προς αυτό οποιοδήποτε 
αντάλλαγμα, αλλά με δικές του δαπάνες, ενώ η εγκατάσταση σε αυτά (τα 
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ανενεργά λατομεία ΟΤΑ και ΝΠΔΔ) μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τον χρόνο αποκαταστάσεώς τους. 
Προϋπόθεση της ως άνω παραχώρησης, η τήρηση όσων αναφέρονται στο 
αναπόσπαστο τμήμα του αιτήματος της εν λόγω εταιρείας, το Τεχνικό Υπόμνημα, 
εστιάζοντας στη σκοπιμότητα του έργου όπου αναφέρεται ότι: ο κύριος στόχος  
αφορά την αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων, τα οποία αποτελούν 
σήμερα χώρους εγκαταλελειμμένους, με έντονα πρανή που υποδηλώνουν την 
αλλοίωση του φυσικού τοπίου της περιοχής και τη διατάραξη της ισορροπίας του 
οικοσυστήματος. Την ορθή διαχείριση  των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων και προσομοιάζοντων με αυτά αποβλήτων που παράγονται  
στην ευρύτερη περιοχή και τα οποία θα παραλαμβάνονται στην εγκατάσταση 
που θα δημιουργηθεί εντός του χώρου μέσω του εγκεκριμένου Συλλογικού 
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας όπως: 

 η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 – Μέτρα, όροι και προγράμματα για την 
εναλλακτική διαχείριση των     αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

 ο Ν.4030/2011 – Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις, ‘όπως τροποποιήθηκε και ισχύει άρθρο 
55 του Ν. 4710/23-7-2020 

 ο Ν.4280/2014 – Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - 
Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις και 

 ο Ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις». 

 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του κάθε ανενεργού 
λατομείου είναι τα κατάλοιπα της παραγωγικής διεργασίας της εγκατάστασης 
επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ, τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν 
περαιτέρω ή να επαναχρησιμοποιηθούν, καθώς και τα απόβλητα εκσκαφών από 
δημόσια ή και ιδιωτικά έργα τεχνικών υποδομών της περιοχής (περίσσεια υλικών 
εκσκαφής). Η αποκατάσταση θα γίνει με ανάπλαση-επιχωμάτωση του χώρου, ο 
οποίος έχει επιβαρυνθεί από τις πρότερες λατομικές δραστηριότητες.  Τονίζεται 
ότι η αποκατάσταση, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί με 
απόβλητα  που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, αλλά ούτε και με προϊόντα 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ, τα οποία θα διοχετεύονται ως δευτερογενή υλικά σε 
δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομών της περιοχής. 
 
Τα απόβλητα από έργα εκσκαφών, κατασκευών, ανακαινίσεων, κατεδαφίσεων 
κλπ.. που παράγονται έως  και σήμερα στη περιοχή κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε χωματερές, λατομεία και ρέματα ενώ 
ελάχιστα οδηγούνται  προς ανακύκλωση σε άλλες περιοχές  με αποτέλεσμα να 
χάνονται πολύτιμες και μερικές φορές δυσεύρετες πρώτες ύλες. Το 
περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος και στις δύο περιπτώσεις είναι προφανές. 
 
Η ορθολογική διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων από εργασίες 
κατεδάφισης, κατασκευής και εκσκαφής μέσω κατάλληλης στρατηγικής  και 
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τεχνολογιών ανακύκλωσης, μπορεί να αποτελέσει μία αποδεκτή περιβαλλοντικά 
λύση απέναντι: 

 στην ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ 

 στην διάθεση αυτών σε Χ.Υ.Τ.Α μειώνοντας έτσι το χρόνο λειτουργίας του  

 στην ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών σε παράνομους και ακατάλληλους 
χώρους απόθεσης, υποβαθμίζοντας τη ποιότητα ζωής των δημοτών 

 στην υπέρ-εκμετάλλευση των πόρων, καθώς και  

 στην υπερκατανάλωση ενέργειας  
 
 Επιπρόσθετα, σκοπός του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο 
Κοζάνης είναι η δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την 
εκπαίδευση στην περιβαλλοντική νομοθεσία, την προστασία του περιβάλλοντος, 
την διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, σε έναν από τους υπό 
μελέτη χώρους. 
 Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τηρηθούν όσα αναφέρονται στο Τεχνικό Υπόμνημα 
και να είναι σύννομα με τη σχετική νομοθεσία. 
Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δαπάνη από την εν λόγω 
παραχώρηση αυτή θα καλυφθεί από την εταιρεία Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής 
Μακεδονίας Α.Ε  με το διακριτικό τίτλο «AΝΑΚΕΜ Α.Ε.», 
Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα, για την υπογραφή 
κάθε σχετικού με την παραχώρηση εγγράφου και του αναθέτει την παραπέρα 
ενέργεια.  
 
                           Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 354/2020     

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 

  Α/Α Παρόντες  Δ. Σ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  1. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  2. Κουϊμτζίδου Ελπίδα 

  3. Παφύλης Δημήτριος 

  4. Μάρας Ζήσης 

Ακριβές Απόσπασμα  5. Βεντούλη Σουλτάνα  

Κοζάνη 16 Νοεμβρίου 2020  6. Φλώρος Μάρκος 

Η Πρόεδρος  7. Κυτίδης Κωνσταντίνος 

  8. Σιδηράς Αναστάσιος 

  9. Βασιλακόπουλος Βασίλειος 

  10. Δουγαλής Γεώργιος 

Τουμπουλίδου Παρθένα  11. Ιωαννίδης  Ελευθέριος         

  12. Δεσποτίδης Κωνσταντίνος   

  13. Ιωαννίδης Ιωάννης    

  14. Πουτακίδης Αριστοτέλης 

  15. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ 

  16. Βαλαής Γεώργιος              

  17. Κουζιάκης Χαρίσιος               

  18. Κουρού Κωνσταντίνος 
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  Α/Α Παρόντες  Δ. Σ. 

  19. Μιχαηλίδης Κυριάκος 

  20. Αμανατίδου Παρθένα 

  21. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος 

  22. Ραφαηλίδης Αναστάσιος 

  23. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης 

  24. Αθανασιάδης Πέτρος 

  25. Καλαμπούκας Πάσχος 

  26. Μυροφορίδης Ιωάννης 

  27. Ευκολίδης Γεώργιος 

  28. Σημανδράκος Ευάγγελος 

  29. Μηλιώνης Πέτρος 

  30. Αλεξανδρίδης Σάββας 

  31. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος 

  32. Γκούμας Βασίλειος 

  33. Φτάκας Γεώργιος 

  34. Κεχαγιάς Φώτιος 

  35. Στολτίδης Νόντας 

  36. Κύργιας Κων/νος 
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