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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 ΑΔΑ:  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

  
 
Βαθμός ασφαλείας: 
 
Θεσσαλονίκη    21  Αυγούστου 2014 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 6093 
Σχετ: 5238 

 
  

   
Ταχ. Διεύθυνση:  Στρωμνίτσης 53,  
                            ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες:      Α. Μουτσέλη, Α. Καρπουζά 
Τηλ:                     2313 309357, 309249                            
Fax:                     2310 424810 
e-mail:                 moutseli@damt.gov.gr 
 

 
ΠΡΟΣ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

 
1)  Εγνατία Οδός Α.Ε. 
     Τομέας Έργων & Ανάπτυξης 
     6ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης 
     Τ.Θ. 60030, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 
2)  Δήμο Βέροιας  
     Μητροπόλεως 46 
     ΤΚ 59100 Βέροια 
     (με συνημμένο φάκελο ΤΜΠΑ) 
 
1)   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
       Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
       Χωρικού Σχεδιασμού   

  Τμήμα Περιβάλλοντος  & 
  Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας       

       Λ. Στρατού 72 - ΤΚ 59100 Βέροια 
2)    Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
       Διεύθυνση Περιβάλλοντος  
       και  Χωρικού Σχεδιασμού 
       Μοναστηρίου 12 
       Τ.Κ. 546 29 - Θεσ/νίκη     
3)    Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων 

 Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
 ΝΠΔΔ(ΦοΔΣΑ) Κεντρικής   
 Μακεδονίας 
 Φράγκων 6-8 
 ΤΚ 54626 – Θεσ/νίκη 

   

 
Θέμα:    Άδεια Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που 

βρίσκονται: Α) στη θέση «Μανίκι», της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνης, της Δημοτικής 
Ενότητας Βεργίνας, του Δήμου Βεροίας και Β) στη θέση «Μετόχι - Όχθες 
Αλιάκμονα», της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας, της Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, του 
Δήμου Βεροίας  ΠΕ Ημαθίας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1.   Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α) ως ισχύει. 

2.  Τις διατάξεις του Ν. 2647/22-10-1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 

3.  Το  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

mailto:moutseli@damt.gov.gr
ΑΔΑ: ΒΧΕΨΟΡ1Υ-472



 2 

όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, και ιδιαίτερα το άρθρο 75 
«Αρμοδιότητες»  παραγ. β4  που αναφέρει ότι στις αρμοδιότητες των δήμων είναι η 
καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η 
αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων για την προστασία των κοινόχρηστων 
χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, 
σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

4.  Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 94 
«Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»  όπου στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων και υπό τον τομέα β΄ «Περιβάλλον» προστίθεται στον Δήμο η αρμοδιότητα 
για την αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). 

5.  Το ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ 190Α/26-9-2009 ) και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», κάθε 
φορέας εκμετάλλευσης που προκαλεί περιβαλλοντική ζημία ή άμεσο κίνδυνο ανάλογης 
ζημίας θα πρέπει, κατ' αρχήν, να επωμίζεται το κόστος των απαραίτητων μέτρων 
πρόληψης ή αποκατάσταση. 

6.  Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης». 

7.  Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/18-
10-86), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02 
(ΦΕΚ 91Α/25-4-02). 

8.  Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/21-09-11). 

9.  Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής » (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012). 

10.  Ο Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 
παρ. 8,9,10 του άρθρου 17. 

11.  Την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21Β/13-01-12), «Κατάταξη δημοσίων έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.   

12.  Τη με αριθ. ΗΠ 11014/703/Φ104/14-3-03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 332Β/20-3-03) «Διαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)», σύμφωνα  με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 
(ΦΕΚ160Α/18-10-86) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 
91Α/25-4-02). 

13.  Τη με αριθ. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 

14.  Την με αριθ. Η.Π. 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) «Μέτρα και όροι για την 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β’ 604). 

15.  Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».  

16.  Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική 
ταφή των αποβλήτων». 

17.  Την ΚΥΑ 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28.12.1998) «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. 

18.  Τις ΚΥΑ 19661/1982/99 (ΦΕΚ 1811Β/14-3-1997) και ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ 
405Β/3-4-2002) που αφορούν την τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 ΚΥΑ - 
Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών. 

19.  Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
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κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 
20.  Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β/11.10.2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ ‘σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ ‘για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου». 

21.  Την ΚΥΑ 145116/11 (ΦΕΚ 354/Β/08.03.2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 
όπως αυτή ισχύει σήμερα. 

22.  Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/4/2.3.2004), «Αντικατάσταση της 98012/2001 ΚΥΑ 
‘Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 
(Β’ 40)’. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 
των Λιπαντικών Ελαίων». 

23.  Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004), «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 
των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείρισής τους». 

24.  Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ ‘για τα οχήματα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους’ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 

25.  Το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 ‘σχετικά με τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού’ και 2002/96 ‘σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού’ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το 
Π.Δ. 15/3.2.2006 (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 ‘για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ)’ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003». 

26.  Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123067/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ « Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και 
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων». 

27.  Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 109974/3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες 
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)». 

28.  Την με αριθμ.19/4-12-2005  Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες Οριστικές Μελέτες 
έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ»  

29.  Το με Α.Π. οικ. 126720/1760/6-6-05 έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, περί «Συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση σε εθνικό 
επίπεδο του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ». 

30.  Το με αριθμ πρωτ. Οικ./173806/4758/6-11-2007 έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα περί αποκατάστασης των Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) με βαθμό επικινδυνότητας μικρότερο των 
35 βαθμών σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης 

31.  Την Εγκύκλιος 19 με  αριθμ .πρωτ. 134468/7096/8-12-2011 με θέμα «Επείγον 
πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ». 

32.  Την υπ’ αρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή 
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων». 

33.  Το με αριθ. πρωτ. οικ. 24041/2591/12-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ενέργειες για την παύση λειτουργίας και 
αποκατάσταση ΧΑΔΑ».  

34.  Το με αριθμ. πρωτ. 7/11-4-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού 
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Διαχείρισης Αποβλήτων  του Υπουργείου Εσωτερικών, με οδηγίες κατευθύνσεις το 
οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 3034/16-4-
2014). 

35.  Την με αριθμ. πρωτ. 639/02-12-2005 (Ορθή Επανάληψη: 29-03-2006) Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας». 

36.  Την υπ ’αριθμ 45037/2012 (ΦΕΚ 1908Β/15-6-2012) με θέμα «Σύσταση συνδέσμου με 
την επωνυμία «Περιφερειακός σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας».  

37.  Την υπ΄ αριθμ. 70259/23-12-2013 ΦΕΚ 3426/Β  /31-12-2013 «Συγχώνευση φορέων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον ενιαίο Περιφερειακό Σύνδεσμο φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» Αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με την οποία ο 
Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.) Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας 
συγχωνεύτηκε σε έναν Περιφερειακό ΦοΔΣΑ με έδρα την Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα 
την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ/ΚΜ.  

38.  Την  Yπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 22158/2426/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1266Β/24-5-2013) των Υπουργών 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Διαχείριση 
των αστικών στερεών αποβλήτων ΠΕ Ημαθία και Δήμου Αριστοτέλη ΠΕ Χαλκιδικής 
ΠΚΜ»  σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Βέροιας  Ενιαίας ΔΕ ΠΕ Ημαθίας  εξυπηρετείται 
από τον ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. 

39.  Την με ΑΠ οικ. 53844/10-7-2013 Απόφαση ΓΓ ΑΔΜΘ ‘‘Ανάθεση άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της ΑΔΜΘ’’ (ΦΕΚ 
Β 2017/16-8-2013). 

40.  Η υπ΄ αριθμ. 382/2011 Απόφαση  (υπ’ αριθ. 15/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης) (ΑΔΑ: 
4ΑΣ1Ω90-ΒΗΦ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας για την παύση 
λειτουργίας του ΧΑΔΑ στην θέση «Μετόχι» Δήμου Βέροιας στην οποίο αναφέρεται ότι 
κατά πλειοψηφία:  

 Εγκρίνει την οριστική παύση λειτουργίας του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Αποβλήτων (X.Α.Δ.Α.) στην περιοχή Μετοχιού του Δήμου Βέροιας. 

 Εγκρίνει την υποβολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής των απαραίτητων μελετών για την αποκατάσταση του παραπάνω χώρου, 
σε συνεργασία με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.) 
Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας. 

41.  Η με αριθ. πρωτ.: οικ.Φ3.1.2/3/4705/275/27-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝ7ΛΛ-Θ3) Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Παύσης λειτουργίας του Χώρου 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Μανίκι», της Τοπικής 
Κοινότητας Βεργίνης, της Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, του Δήμου Βεροίας, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην οποία  αναφέρεται ότι ο Δήμος Βεροίας θα 
πρέπει να μεριμνήσει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παύση λειτουργίας 
και την αποκατάσταση του παραπάνω ΧΑΔΑ. Επίσης υποχρεούται να συντάξει Μελέτη 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Λ/νση ΠΕ.ΧΩ, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκη. 

42.  Η με αριθ. πρωτ οικ. 200986/28-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ47ΛΛ-Σ0Χ) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Παύση λειτουργίας του ενεργού 
Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση “Μετόχι - Όχθες 
Αλιάκμονα”, του Συνοικισμού Μετοχιού Προδρόμου, της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας, 
της Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, του Δήμου Βεροίας, της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας», στην οποία αναφέρεται ότι ο Δήμος Βέροιας θα πρέπει να μεριμνήσει για 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση του 
παραπάνω ΧΑΔΑ. Επίσης υποχρεούται να συντάξει Μελέτες Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ, της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

43.  Η με αριθμ. πρωτ. Α367561/25-2-2014 αίτηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε με την οποία 
υποβλήθηκε Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για τους ΧΑΔΑ 
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του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ1597/28-2-2014). 
44.  Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 4018/22-5-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ με το οποίο 

ζητήθηκαν διευκρινήσεις. 
45.  Η με αριθμ. πρωτ. Α372721/19-6-2014 αίτηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε με την οποία 

επαναυποβλήθηκε  η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για 
τους ΧΑΔΑ του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 5238/24-6-2014). 

46.  Το με αριθμ. πρωτ. 5238/1-7-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ με το οποίο ζητήθηκαν 
συμπληρωματικά στοιχεία. 

47.  Η με αριθμ. πρωτ. Α373945/11-7-2014 αίτηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε με την οποία 
υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για τις Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των ΧΑΔΑ του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 6093/14-
7-2014). 

 
Αποφασίζουμε 

 
Την Χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκονται: 

Α) στη θέση «Μανίκι», της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνης, της Δημοτικής Ενότητας 
Βεργίνας, του Δήμου Βεροίας και 

Β) στη θέση «Μετόχι - Όχθες Αλιάκμονα», της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας, της 
Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, του Δήμου Βεροίας. 

 
Α) Ο Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Μανίκι», της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνης, της Δημοτικής Ενότητας 

Βεργίνας, του Δήμου από τα έτη 2005-2006 εξυπηρετούσε τις ανάγκες της ΔΕ Βέροιας, ενώ 
από το 2007 και μετά εξυπηρετούσε τις ανάγκες των νυν ΔΕ Βεργίνας, Δοβρά και 
Μακεδονίδος. Από τα μέσα του 2008 έως και το έτος 2009 εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις 
ανάγκες των νυν Δ.Ε. Βέροιας, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος και της ΔΕ Ανθεμίων του 
Δήμου Νάουσας. Από το έτος 2009 και μέχρι την παύση της λειτουργίας του χώρου (2011), 
προστεθήκαν οι νυν Δημοτικές Ενότητες Αποστόλου Παύλου, Αντιγονιδών του Δ. 
Αλεξάνδρειας και Ειρηνούπολης του Δ. Νάουσας. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο  
ΧΑΔΑ ανέρχεται σε περίπου 49,17 στρ. και ο συνολικός όγκος των  αποβλήτων που έχουν 
διατεθεί στην χώρο είναι περίπου 146.366 m3 .Το 90% των αποβλήτων που έχουν διατεθεί 
στο χώρο είναι αστικά απόβλητα και γεωργικά υπολείμματα και το 10% αποτελούν τα υλικά 
κατεδάφισης  

 
Β) Ο Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Μετόχι - Όχθες Αλιάκμονα», από την έναρξη της λειτουργίας του το 

έτος 1995 έως και το έτος 2006 εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις ανάγκες της νυν ΔΕ Βέροιας. 
Το έτος 2006 και μέχρι την παύση της λειτουργίας του χώρου, προστέθηκαν και οι νυν 
Δημοτικές Ενότητες Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος. Η συνολική έκταση που 
καταλαμβάνει ο ΧΑΔΑ ανέρχεται σε περίπου 90,88 στρ. και ο όγκος των αποβλήτων που 
έχουν διατεθεί στην χώρο είναι περίπου 317.310 m3. Το 90% των αποβλήτων που έχουν 
διατεθεί στο χώρο είναι αστικά απόβλητα και γεωργικά υπολείμματα και το 10% αποτελούν 
τα υλικά κατεδάφισης. 

 
Οι ΧΑΔΑ εντοπίζονται εντός των διοικητικών ορίων της ΤΚ Βεργίνας της ΔΕ Βεργίνας του 
Δήμου Βέροιας. Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες της περιοχής στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 είναι 
Χ=353646,45 και Υ=4484330,95, σε απόσταση 5,5 km νότια – νοτιοανατολικά από τον οικισμό 
της Βέροιας.  
 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται πεδινή με το μέσο υψόμετρο να ανέρχεται σε 31m. Από 
γεωμορφολογικής άποψης, η εγγύς περιοχή χαρακτηρίζεται πεδινή με λοφώδεις εξάρσεις με 
ήπιες κλίσεις.  
 
Πλέον τα απορρίμματα του Δήμου Βέροιας οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με την (38) σχετική Διυπουργική Απόφαση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ για την  ΠΕ 
Ημαθίας - (35) σχετικό). 
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Επισημαίνεται ότι: 
α. Η άμεση αποκατάσταση των ΧΑΔΑ επιβάλλεται από : 

 Τις προβλέψεις της νομοθεσίας (13 σχετ. άρθρο 10). 

 Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων θέσεων. 

 Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. 
β. Η παρούσα Απόφαση αφορά χώρο ο οποίος έχει παύσει να λειτουργεί και θα αποκατασταθεί 

ώστε να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης του 
ΧΑΔΑ θα πρέπει να είναι τεχνικά απλές, οικονομικά εφικτές και περιβαλλοντικά 
αποτελεσματικές. 

γ. Για τη δημιουργία και λειτουργία χώρων στους οποίους θα διατίθενται στερεά απορρίμματα 
με όρους υγειονομικής ταφής απαιτείται η τήρηση διαδικασιών Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης και έκδοσης άδειας λειτουργίας (8 και 11 σχετικά). Οι διαδικασίες αυτές δεν 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Απόφασης. 

 
Γενικοί Όροι: 
1. Η άδεια αποκατάστασης ισχύει μέχρι 31.12.2016. 
2. Δεν επιτρέπεται η συνέχιση οποιαδήποτε διάθεσης ή και καύσης κάθε είδους στερεών 

αποβλήτων στον ΧΑΔΑ του πιο πάνω αναφερόμενου Δημοτικού Διαμερίσματος. Η διάθεση 
των απορριμμάτων  του  Δήμου Βέροιας θα γίνεται στον ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με την (38) σχετική Διυπουργική Απόφαση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ για την  
ΠΕ Ημαθίας - (35) σχετικό). 

3. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ δεν μπορεί να συνοδεύεται από την 
δημιουργία νέων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. 

4. Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου θα γίνουν με βάση τις προδιαγραφές της κείμενης 
νομοθεσίας. 

5. Από τον έλεγχο και αξιολόγηση των αναφερομένων στην υποβληθείσα ΤΜΠΑ προκύπτει ότι : 
A. Ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Μανίκι», της Τοπικής 

Κοινότητας Βεργίνης, της Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, του Δήμου Βέροιας 
συγκεντρώνει 62 βαθμούς στην κλίμακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται 
στην 3η κατηγορία επικινδυνότητας (σελ.10 της 27 σχετ).  
 
Για την αξιολόγηση αυτή λήφθηκαν υπόψη ότι ο ΧΑΔΑ, βρίσκεται κοντά με καλλιέργειες, 
βοσκότοπους, οδικό δίκτυο, παραποτάμιες πεδιάδες, επιφανειακά ύδατα κλπ  και δύναται 
να προκαλέσει ρύπανση από πλευρικές εκροές - διηθήσεις σε υπόγειους υδροφορείς.  
Επίσης συνεκτιμήθηκε ο χαρακτήρας του υπόβαθρου του χώρου. 

 
Για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρμογή 
μέτρων της 1ης κατηγορίας μέτρων της (27) σχετ.(σελ.11).  
 
Για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ απαιτείται επίσης η σύνταξη οριστικής μελέτης 
στην οποία θα εξειδικεύονται τα μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία . 
 
Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
109974/3106/22-10-2004 Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ, με την Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) καθώς και την Οριστική Μελέτη για τον ΧΑΔΑ του θέματος. 
 
Από την υποβληθείσα ΤΜΠΑ, στην προκειμένη περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη και 
περιβαλλοντικά εξίσου αποτελεσματική η απομάκρυνση των αποβλήτων του (146.366 
m3) και η εκσκαφή και η απομάκρυνση ικανού πάχους (τουλάχιστον 0,30 m) 
ρυπασμένης στρώσης εδάφους. Στην συνέχεια θα γίνει εξομάλυνση του ανάγλυφου με 
γεώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση ικανού πάχους, με την τοποθέτηση νέας εδαφικής 
στρώσης, πάχους τουλάχιστον 0,30m.  
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Τα απορρίμματα από τον ΧΑΔΑ στη θέση «Μανίκι», της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνης, 
της Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, του Δήμου Βέροιας  θα μεταφερθούν και θα διατεθούν 
μαζί με την στρώση ρυπασμένου εδάφους στο γειτονικό ΧΑΔΑ στη θέση «Μετόχι - Όχθες 
Αλιάκμονα», ο οποίος και θα άμεσα αποκατασταθεί επιτόπου.  

 
Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης να συγκεντρωθούν διάσπαρτα απόβλητα  
όπως ελαστικά, πλαστικές συσκευασίες και ογκώδη αντικείμενα καθώς και τυχόν άλλα 
απόβλητα που η διαχείριση τους υπάγεται στις διατάξεις του Ν 2939/01 και να γίνει η 
διαχείριση  αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε είδος αποβλήτων 
χωριστά. Να γίνει επίσης συλλογή ελαφρών μικρο-απορριμμάτων και μεταφορά τους στο 
υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο του ΧΑΔΑ στη θέση «Μετόχι - Όχθες 
Αλιάκμονα». 
  
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων (π.χ. ανάπτυξης 
πρασίνου). Επίσης θα ληφθούν τα πιο πρόσφορα μέτρα για την παρεμπόδιση 
μελλοντικών απορρίψεων (οριοθέτηση – περίφραξη, φύλαξη, περιοδική επιθεώρηση). 

 
B. Ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Μετόχι - Όχθες 

Αλιάκμονα», της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας, της Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, του 
Δήμου Βεροίας συγκεντρώνει 72  βαθμούς στην κλίμακα επικινδυνότητας και ως εκ 
τούτου κατατάσσεται στην 2η κατηγορία επικινδυνότητας (σελ.10 της 27 σχετ).  

 
Για την αξιολόγηση αυτή λήφθηκαν υπόψη ότι ο ΧΑΔΑ, βρίσκεται κοντά με καλλιέργειες, 
βοσκότοπους, οδικό δίκτυο, βιοτεχνίες – βιομηχανίες, παραποτάμιες πεδιάδες, 
επιφανειακά ύδατα κλπ  και δύναται να προκαλέσει ρύπανση από πλευρικές εκροές - 
διηθήσεις σε υπόγειους υδροφορείς. Ο ΧΑΔΑ επιβαρύνεται με την μεταφορά σε αυτόν  
146.366 m3 απορριμμάτων από τον ΧΑΔΑ στη θέση «Μανίκι».  Επίσης συνεκτιμήθηκε ο 
χαρακτήρας του υπόβαθρου του χώρου. 

 
Για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρμογή 
μέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 2ης κατηγορίας μέτρων της 
(27) σχετ.(σελ.11).  

 
Για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ απαιτείται επίσης η σύνταξη οριστικής μελέτης 
στην οποία θα εξειδικεύονται τα μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία . 

 
Για την αποκατάσταση του χώρου θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρεις στρώσεις 
(εξομάλυνσης, στεγάνωσης και επιφανειακής κάλυψης). Η αποκατάσταση θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 109974/3106/22-10-2004 
Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ,  με την Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης καθώς 
και την Οριστική Μελέτη για τον ΧΑΔΑ του θέματος. 

 
Η επικάλυψη του απορριμματικού όγκου (317.310 m3  του ΧΑΔΑ στη θέση «Μετόχι - 
Όχθες Αλιάκμονα» και 146.366 m3 που θα μεταφερθούν από το ΧΑΔΑ στην θέση στη 
θέση «Μανίκι», σύνολο 463.676 m3)  θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω μέτρα: 

 Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης να συγκεντρωθούν διάσπαρτα 
απορρίμματα και να απομακρυνθούν ελαστικά, πλαστικές συσκευασίες και 
ογκώδη αντικείμενα κ.α. καθώς και τυχόν άλλα απορρίμματα που η διαχείριση 
τους υπάγεται στις διατάξεις του Ν 2939/01 και να γίνει η διάθεση αυτών 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε είδος αποβλήτων χωριστά.  

 Συλλογή διασκορπισμένων ελαφρών «μικροαπορριμμάτων» και μεταφορά τους 
σε ΧΥΤΑ και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό εναπόθεσή τους στο υπό διευθέτηση 
απορριμματικό ανάγλυφο. 

 Διευθέτηση του απορριμματικού ανάγλυφου του ΧΑΔΑ έτσι ώστε η κλίση της 
τελικής άνω επιφάνειας του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ να είναι τουλάχιστον 5% 

 Κατασκευή επιφανειακής μόνωσης, που περιλαμβάνει: 
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1. Στρώση εξομάλυνσης από χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα υλικά εκσκαφών που 
θα μπορεί να λειτουργήσει και σαν ζώνη συλλογής βιοαερίου. Το πάχος της 
ζώνης εξομάλυνσης θα προσδιοριστεί από την Οριστική Μελέτη ανάλογα με τη 
σύσταση των αποβλήτων. Η παραπάνω στρώση θα χρησιμοποιηθεί και ως 
στρώση εκτόνωσης του βιοαερίου. 

2. Μονωτική στρώση από ορυκτό αδιαπέρατο υλικό κύρια αργιλικού, χαμηλής 
διαπερατότητας. Επί της διαμορφωθείσας επιφάνειας θα διαμορφωθεί σε 
επάλληλες συμπυκνωμένες στρώσεις και εναλλακτικά μπορεί να 
αντικατασταθεί από συνθετική μεμβράνη (το πάχος της παραπάνω στρώσης 
θα προκύψει από την οριστική μελέτη).  

3. Ζώνη αποστράγγισης πάχους τουλάχιστον 30cm και κατάλληλης 
διαπερατότητας. 

4. Επιφανειακή κάλυψη με γαιώδες υλικό κατάλληλο για φύτευση, πάχους 1m 
που περιλαμβάνει χώμα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Από αυτά η τελική 
στρώση πάχους 30cm θα πρέπει να είναι από φυτική γη (λαμβάνοντας υπόψη 
το σχεδιασμό για τις μετέπειτα χρήσεις) και σύμφωνα με την οριστική μελέτη. 

 Λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων π.χ. φυτεύσεις. 

 Κατασκευή παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων στο ΧΑΔΑ. 

 Κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ομβρίων από την επιφάνεια του 
ΧΑΔΑ( έργα απορροής ομβρίων) . 

 Κατασκευή έργων συλλογής και απαγωγής βιοαερίου εφόσον διερευνηθεί και κάτι 
τέτοιο απαιτείται και προταθεί από την οριστική μελέτη. 

 Κατασκευή έργων ελέγχου πλευρικών ή άλλων διαφυγών στραγγισμάτων. Τα 
προτεινόμενα μέτρα θα εξειδικεύονται στην οριστική μελέτη. 

 Λήψη μέτρων αποφυγής κατολίσθησης  

 Λήψη αντιπυρικών μέτρων π.χ. με τη διάνοιξη, περιμετρικά του χώρου, ζωνών 
ικανού πλάτους - αντιπυρική ζώνη. 

 Οριοθέτηση, περίφραξη, φύλαξη ΧΑΔΑ. 

 Κατασκευή έργων παρακολούθησης χώρου κατά τη φάση της μετέπειτα 
φροντίδας (έλεγχος υπόγειων υδάτων, έλεγχος βιοαερίου, καθιζήσεις κλπ).  

 
Επειδή οι χώροι βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ύδατα θα πρέπει να ληφθούν 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των επιφανειακών υδάτων και εν γένει του 
περιβάλλοντος. Για την διαχείριση των παραγόμενων στραγγισμάτων του 
αποκατεστημένου ΧΑΔΑ προτείνονται από την υποβληθείσα ΤΜΠΑ τουλάχιστον  τα εξής: 

 Τα πλευροδιηθούμενα στραγγίσματα θα συλλαμβάνονται από τη στρώση 
συλλογής βιοαερίου της τελικής κάλυψης του ΧΑΔΑ και μέσω αυτής θα ρέουν 
προς τα κατώτερα σημεία της τελικής κάλυψης. 

   Στο κατώτερο όριο του χώρου θα κατασκευαστεί τάφρος για την συλλογή όσων 
στραγγισμάτων φθάνουν ως εκεί είτε ως πλευροδιηθούμενα, είτε μέσω του 
πυθμένα, περιμετρικά του ΧΑΔΑ.  

   Τα συλλεγόμενα στραγγίσματα θα καταλήγουν με βαρύτητα σε κεντρικό φρεάτιο 
κατάλληλης διαμέτρου από όπου μέσω αγωγού μεταφοράς θα οδηγούνται στη 
δεξαμενή συλλογής. Η δεξαμενή συλλογής θα έχει κατάλληλη χωρητικότητα για 
την συλλογή των στραγγισμάτων προσαυξημένη κατά ένα συντελεστή ασφαλείας 
1,5  (παροχή αιχμής) για 5 μέρες.    

  Τα στραγγίσματα θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε εγκατάσταση 
επεξεργασίας στραγγισμάτων, νομίμως αδειοδοτημένου  ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.  

Στην οριστική μελέτη θα περιγράφονται αναλυτικά τα έργα διαχείρισης 
στραγγισμάτων. 

 
Για χρονική περίοδο τουλάχιστο 5 ετών από την αποκατάσταση, θα υπάρχει έλεγχος και 
μεταφροντίδα του χώρου και θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.  
 
Η φάση της μετέπειτα φροντίδας θα περιλαμβάνει: 

1.    Παρακολούθηση της μηχανικής συμπεριφοράς του αναδιαμορφωμένου ανάγλυφου. 
Θα πραγματοποιούνται οπτικοί έλεγχοι και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο 

ΑΔΑ: ΒΧΕΨΟΡ1Υ-472



 9 

πρόβλημα θα περιλαμβάνει μετρήσεις  διαφορικών καθιζήσεων, οριζόντιων 
μετατοπίσεων, τοπικών διαβρώσεων, και ρηγματώσεων. 

2.    Παρακολούθηση της πορείας φυσικής φυτοκάλυψης του χώρου. Θα γίνεται συχνά, 
κάθε δύο μήνες αρχικά και πιο αραιά, κάθε έξι μήνες στη συνέχεια, για χρονικό 
διάστημα πέντε ετών. Αν απαιτηθεί θα γίνει συμπλήρωση της διαδικασίας 
φυτοκάλυψης με πρόσθετες φυτεύσεις.  

3.   Προστασία του χώρου έναντι ανεπιθύμητων ανθρωπογενών παρεμβάσεων. θα 
γίνεται σε μόνιμη βάση και θα περιλαμβάνει προστασία έναντι παρεμβάσεων όπως 
απόρριψη αποβλήτων, καταπάτηση έκτασης, ανάπτυξη παράνομων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 

  
6.  Με μέριμνα οικείου ΟΤΑ (Δήμος Βέροιας) στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται οι 

υπόψη ΧΑΔΑ, αρμόδιου σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 
«Αρμοδιότητες»  παραγ. β4  του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/8-6-2006)», όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το 
άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» του μεταγενέστερου  Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87Α/7-06-10), για την  καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους 
περιφέρειας, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων για την προστασία των 
κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση 
πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία  καθώς και την αποκατάσταση 
υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).: 
 α. Να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες στο χώρο και να γίνουν οι πλέον 

πρόσφορες  κατά περίπτωση παρεμβάσεις για την παρεμπόδιση πρόσβασης σε 
αυτόν.  

 β.   Να διασφαλιστούν τα κατάλληλα αντιπυρικά μέτρα (π.χ. αντιπυρικός εξοπλισμός, 
δεξαμενή ύδατος κ.α.), που τυχόν θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
(π.χ. Δ/νση Δασών κλπ). 

 γ.   Να εκδοθεί διοικητική πράξη με την οποία θα καθορίζονται: 

 Η απαγόρευση εισόδου και ρίψης αποβλήτων στον χώρο μετά την παύση 
λειτουργίας του. 

 Η παρακολούθηση και επιθεώρηση από τις Υπηρεσίες του Δήμου της μηχανικής 
συμπεριφοράς του αναπλασθέντος αναγλύφου, των επιμέρους έργων κι 
εγκαταστάσεων, της διαδικασίας φυτοκάλυψης, της ασφάλειας του χώρου από 
ανεπιθύμητες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.  

 Η παρακολούθηση από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την εμφάνιση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τυχόν παραγωγή 
στραγγισμάτων και βιοαερίου και την ασφάλεια των επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης (πιθανές φυσικοχημικές 
αναλύσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών) θα αποστέλλονται στη Δ/νση 
Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Η περιοδική αστυνόμευση του χώρου από Υπαλλήλους του Δήμου. 

 Η διαδικασία επιβολής προστίμων και το σχετικό ύψος τους για τις περιπτώσεις 
παράνομης απόθεσης αποβλήτων. 

 Η διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, (συνεχής και 
επισταμένη ενημέρωση των πολιτών για την μη χρήση του χώρου, την μη 
αλλοίωση της αποκατάστασής του, των προσφερόμενων εναλλακτικών λύσεων 
για τα αδρανή υλικά, τα ογκώδη, τα ελαστικά κλπ. απόβλητα κατά τη 
νομοθεσία). 

 Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.   
7. Κατά την έναρξη υλοποίησης των έργων ο φορέας υλοποίησης του έργου της 

αποκατάστασης οφείλει να καταθέσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στη ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία έναρξης εργασιών, 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τη χρηματοδότηση και το συνολικό κόστος.  
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Η παρούσα άδεια: 
 Χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες άλλων αρμόδιων 

Υπηρεσιών, η έκδοση των οποίων αποτελεί υποχρέωση του Φορέα διαχείρισης του 
χώρου. 

 Δεν αποτελεί νομιμοποίηση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων. 
 Μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθεί με την προσθήκη επιπλέον όρων ή την 

τροποποίηση των υπαρχόντων εφόσον διαπιστωθεί ότι από τη διαδικασία 
αποκατάστασης των χώρων δημιουργούνται επιπλέον περιβαλλοντικά προβλήματα και 
επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί στην Τεχνική έκθεση ή κριθεί αναγκαία η 
συμμόρφωση του έργου με την κείμενη νομοθεσία εφόσον αυτό δεν επιτυγχάνεται με την 
παρούσα απόφαση. 

 Είναι δυνατόν να ανακληθεί (προσωρινά ή οριστικά) εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις 
όρου / όρων της ή εκτιμηθούν – διαπιστωθούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις 
εργασίες αποκατάστασης οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία ή το φυσικό / 
ανθρωπογενές περιβάλλον.  

 
Αντίγραφο της παρούσας άδειας θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία της Εγνατίας Οδού Α.Ε 
και του οικείου ΟΤΑ και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Ο οικείος ΟΤΑ και ο φορέας υλοποίησης του έργου της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ του θέματος  
είναι υπεύθυνοι για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας Απόφασης και οφείλουν 
να συμμορφώνονται πλήρως με το περιεχόμενο της. Παράβαση των όρων της παρούσας θα 
έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
Κατά της Απόφασης αυτής είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό 
ΠΕΚΑ, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1  του Ν.2503/97(ΦΕΚ 
107/Α΄),  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. 
 
 

             Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ 
   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού/ΚΜ   
ΑΔΜ-Θ         

 
 
 

Πουσκούρης Άγγελος 
     Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Χρον. Αρχείο 

- Αρχείο Τμ.ΠεΧωΣ  
- Αρμόδιοι Υπάλληλοι 
- Γραφείο Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ 
- κα. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης  
  Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜ-Θ 

- κ. Αναπληρωτή Προϊστάμενο ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ        
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