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Θέµα:   Άδεια Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), που 

βρίσκεται στη ∆.Κ. Νέα Κερδύλλια ∆. Αµφίπολης, ΠΕ Σερρών, θέση «Ρέµα 
Αχλαδιάς».  

 
 
Έχοντας υπόψη: 
α. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α/18-10-86) "Για την προστασία του περιβάλλοντος" όπως 

τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α). 
β. Το Ν. 3010/91Α/25-04-02 «Εναρµόνιση του Ν. 1650 /1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε. ……». 
γ. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
δ. Το Π∆ 142/2010 (ΦΕΚ 235/27-12-2010) «Οργανισµός αποκεντρωµένης διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης». 
ε. Την ΚΥΑ  Η.Π. 11014/703/Φ104 / ΦΕΚ 332Β / 20-03-03 « ∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 

περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κλπ». 
στ. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332 / ΦΕΚ 1022 Β/05-08-02 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ». 
ζ. Την ΚΥΑ 114218/31-10-97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97)  που αναφέρεται στην "Κατάρτιση 

πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων". 
η. Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 / 1572 Β/16-12-02 «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των 

αποβλήτων». 
θ. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/1909Α/22-12-03 «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 
ι. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 123067/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε « Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων: Συλλογή -Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση 
χώρων ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων». 

ια. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 109974/3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Πρότυπες 
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)». 
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ιβ. Το µε αριθµ. πρωτ. 112588/3879 (2-2-05) έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε – Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων «∆ιευκρινίσεις επί διατάξεων νοµοθεσίας σχετικά µε τη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων». 

ιγ. Το µε αριθµ. πρωτ. οικ. 126720/1760 έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε – Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων «Συντονισµός ενεργειών για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του 
προγράµµατος αποκατάστασης των ΧΑ∆Α». 

Ιδ. 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 ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

ιε. Το µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4121/3-8-2010 έγγραφο του ∆ήµου Αµφίπολης µε το οποίο 
υποβλήθηκε στην ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ, η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) 
του ΧΑ∆Α του θέµατος (αριθµ. πρωτ.  ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ 11013/22-9-2010). 

ιστ. Το µε αριθµ. πρωτ οικ. 4121/3-8-2010 µε συνηµµένο την υπ΄ αριθµ. 104/2010 Απόφαση 
(Πρακτικό 7/2010) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµφίπολης Ν. Σερρών για την 
παύση λειτουργίας του ενεργού του ΧΑ∆Α του ∆ήµου και την διάθεση των απορριµµάτων 
του, στο ΧΑ∆Α του πρώην ∆. Ροδολίβους, Ν. Σερρών. 

ιζ. Το µε αριθµ. πρωτ. 4096/20-10-2010 έγγραφο του ∆. Ροδολίβους Ν. Σερρών µε συνηµµένη 
την υπ΄ αριθµ. 236/2010 Απόφαση (Πρακτικό14/6-10-2010) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
πρώην ∆ήµου Ροδολίβους  Ν. Σερρών για την αποδοχή των απορριµµάτων του πρώην ∆. 
Αµφίπολης Ν. Σερρών, Ν. Σερρών (αριθµ.πρωτ. ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ 23581/2-11-2010) . 

ιη. Το µε αριθµ. πρωτ. 7435/23-8-2010 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ προς το ∆ήµο Ροδολίβους, Ν. 
Σερρών. 

Ιθ. Το µε αριθµ. πρωτ. 3494/8-9-2010 έγγραφο του ∆. Ροδολίβους Ν. Σερρών µε συνηµµένη τη 
µε αριθµ. 191/2010 (Πρακτικό µε αριθµ. 11/26-7-2010) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. 
Ροδολίβους (αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ 10598/15-9-2010). 

κ. Το µε αριθµ. πρωτ. 4580/1-11-2010 έγγραφο του ∆. Αµφίπολης Ν. Σερρών µε συνηµµένη τη  
υπ΄αριθµ. 236/2010 Απόφαση (Πρακτικό 14/6-10-2010) ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. 
Ροδολίβους Ν. Σερρών (αρίθµ. πρωτ. ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ 13148/9-11-2010). 

κα. Το µε αριθµ. πρωτ. 13148/16-11-2010 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ µε το οποίο ζητήθηκαν 
συµπληρωµατικά στοιχεία για τον ΧΑ∆Α του θέµατος. 

κβ. Το µε αριθµ. πρωτ.  5360/10-12-2010 έγγραφο του ∆. Αµφίπολης µε το οποίο υποβλήθηκαν 
στη ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ συµπληρωµατικά στοιχεία (αρίθµ. πρωτ. ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ 14707/24-12-2010). 

κγ.Την µε αριθµ. πρωτ. 1195/29-12-2010 Απόφαση Νοµάρχη Σερρών για την Παύση 
Λειτουργίας του µέχρι πρόσφατα ενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων 
(ΧΑ∆Α) του ∆ήµου Αµφίπολης (αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ 553/21-1-2011). 

κδ.Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 707/12-01-2011 (ΦΕΚ 130Β/09.02.11) Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Εξουσιοδότηση προς 
υπογραφή “Με εντολή Γενικού Γραµµατέα” αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο 
Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους 
Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Έργων, Ελέγχου 
Συντήρησης Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων, Τεχνικού Ελέγχου, Υδάτων, καθώς και 
στους Προϊσταµένους Τµηµάτων αυτών, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

 
 

Αποφασίζουµε 
 
Την Χορήγηση Άδειας αποκατάστασης στο Χώρο Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων 
(Χ.Α.∆.Α.) που βρίσκεται στη ∆.Κ. Νέα Κερδύλλια ∆. Αµφίπολης, ΠΕ Σερρών, θέση «Ρέµα 
Αχλαδιάς». 
 
Ο Χ.Α.∆.Α. του θέµατος εξυπηρετούσε έως το 1997 του ∆.∆. Ν. Κερδυλλίων και στη συνέχεια 
όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆. Αµφίπολης. 
 
Η διάθεση των απορριµµάτων  του ∆ήµου θα γίνεται προσωρινά στον ενεργό ΧΑ∆Α του πρώην 
∆. Ροδολίβους σύµφωνα µε τις (ιστ) και την (κ) σχετικές αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων των 
∆ήµων Αµφίπολης και Ροδολίβους αντίστοιχα και µέχρι την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης 
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στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΥ Ν. Σερρών) που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣ∆Α/ΚΜ) (ιδ σχετικό). 
 
 
Ο Χ.Α.∆.Α. του θέµατος έχει συντεταγµένες στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87 είναι: Χ= 0484504 και  ψ=-
4517948. Η συνολική έκταση του ΧΑ∆Α είναι  7700,81m2 και το σύνολο των απορριµµάτων που 
βρίσκονται σε αυτόν ανέρχονται περίπου σε 14.000m3.  
Τα απορρίµµατα που έχουν διατεθεί στο χώρο είναι αστικά µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα – 
οικιακά σε ποσοστό 70%, ενώ το υπόλοιπο 15% είναι αδρανή και ογκώδη υλικά και το 15% 
είναι γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα. 
 
Επισηµαίνεται ότι: 
α. Η άµεση αποκατάσταση του ΧΑ∆Α επιβάλλεται από : 
• Τις προβλέψεις της νοµοθεσίας. 
• 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 
ΧΑ∆Α 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. Οι διαδικασίες αυτές δεν αποτελούν 
αντικείµενο της παρούσας Απόφασης. 

 
Γενικοί Όροι: 

1. Η άδεια αποκατάστασης ισχύει µέχρι 31.12.2012. 
2. ∆εν επιτρέπεται η συνέχιση οποιαδήποτε διάθεσης ή και καύσης κάθε είδους στερεών 

αποβλήτων στον ΧΑ∆Α του πιο πάνω αναφερόµενου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος. Η 
διάθεση των απορριµµάτων  του ∆ήµου Αµφίπολης θα πρέπει θα γίνεται προσωρινά 
στον ενεργό ΧΑ∆Α του πρώην ∆. Ροδολίβους σύµφωνα µε τις (ιστ) και την (κ) σχετικές 
αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων των ∆ήµων Αµφίπολης και Ροδολίβους αντίστοιχα 
και µέχρι την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΥ Ν. 
Σερρών) που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣ∆Α/ΚΜ) (ιδ σχετικό), για το Νοµό. 

3. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α 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 : 
Ο ΧΑ∆Α  που βρίσκεται στη ∆.Κ. Νέα Κερδύλλια ∆. Αµφίπολης, ΠΕ Σερρών, θέση 
«Ρέµα Αχλαδιάς», συγκεντρώνει  41 βαθµούς στην κλίµακα επικινδυνότητας και ως εκ 
τούτου κατατάσσεται στην 3η κατηγορία επικινδυνότητας (σελ.10 της ια σχετ).  
 
Για την αξιολόγηση αυτή λήφθηκαν υπόψη ότι ο ΧΑ∆Α ήταν ενεργός µέχρι πρόσφατα,  
γειτνιάζει µε επιφανειακά ύδατα, βοσκότοπους και καλλιέργειες. 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 1ης κατηγορίας µέτρων της 
(ια) σχετ.(σελ.11). 
 
Τα απορρίµµατα που τυχόν βρίσκονται διασκορπισµένα  στα πρανή καθώς και στην κοίτη 
του ρέµατος να περισυλλέγουν µαζί µε 30cm στρώσης ρυπασµένου εδάφους, να 
µεταφερθούν και θα εναποτεθούν έκταση του ΧΑ∆Α που θα αποκατασταθεί επιτόπου.  
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Να γίνει πλήρη αποκατάσταση και εξοµάλυνση του ανάγλυφου της κοίτης και των 
πρανών του ρέµατος και να ληφθούν µέτρα προστασίας αυτού (µονώσεις µε στεγανά 
υλικά, µέτρα παρακολούθηση κλπ).   
 
Για την επικάλυψη του απορριµµατικού όγκου του ΧΑ∆Α θα απαιτηθούν τρεις στρώσεις     
(εξοµάλυνσης, στεγάνωσης και επιφανειακής κάλυψης).  
 
Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης να συγκεντρωθούν διάσπαρτα 
απορρίµµατα και να αποµακρυνθούν ελαστικά, πλαστικές συσκευασίες και ογκώδη 
αντικείµενα καθώς και τυχόν 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. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη εφαρµογή µέτρων αντιπυρικής προστασίας µε τη 
διάνοιξη, περιµετρικά των χώρων, ζωνών ικανού πλάτους καθώς και µέτρων απορροής 
οµβρίων. 
 
 Επίσης θα ληφθούν τα πιο πρόσφορα µέτρα για την παρεµπόδιση µελλοντικών 
απορρίψεων. 

 
Για την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α απαιτείται επίσης η σύνταξη οριστικής µελέτης. 
 
6. Με ευθύνη του ∆ήµου Αµφίπολης:  
α. Να τοποθετηθούν ενηµερωτικές πινακίδες στο χώρο και να γίνουν οι πλέον πρόσφορες 

κατά περίπτωση παρεµβάσεις για την παρεµπόδιση πρόσβασης σε αυτόν.  
β. 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 ∆ήµου 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 ∆ήµου για την εµφάνιση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τυχόν παραγωγή 
στραγγισµάτων και βιοαερίου και την ασφάλεια των επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων. 

• Η περιοδική αστυνόµευση του χώρου από Υπαλλήλους του ∆ήµου. 
• Η διαδικασία επιβολής προστίµων και το σχετικό ύψος τους για τις περιπτώσεις 

παράνοµης απόθεσης αποβλήτων 
• Η διαδικασία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 
• Το σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών   

7. Κατά την έναρξη υλοποίησης των έργων ο ∆ήµος οφείλει να καταθέσει στις Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕ Σερρών (Προγραµµατισµού και 
Περιβάλλοντος) καθώς και στη ∆ΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης στοιχεία σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών,  το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, τη χρηµατοδότηση και το συνολικό κόστος.  

 
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. 

� ∆εν 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. 
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� 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 
∆ηµόσια Υγεία ή το φυσικό / ανθρωπογενές περιβάλλον.  

 
Αντίγραφο της παρούσας θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του ∆ήµου Αµφίπολης και να 
επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία.  
 
Ο ∆ήµος Αµφίπολης είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρµογή των όρων της παρούσας 
απόφασης και οφείλει να συµµορφώνεται πλήρως µε το περιεχόµενο της.  
 
Παράβαση των όρων της παρούσας Απόφασης 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 άρθρο 18 παρ.12 του Ν. 2218/94 µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την κοινοποίηση της. 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ 
-Χρον. Αρχείο 
-Αρχείο Τµ.ΠεΧωΣ  
-Αρµόδιος Υπάλληλος 

    
                   

    
 
                                                           Με εντολή Γ.Γ.Α.∆.Μ.Θ. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
Χωροταξικής και  Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 
 

                                                   ∆ρ. Νικόλαος  Χ. Τσοτσόλης 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΥΩΡΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣIKOY & 
XΩΡΙKOY ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

  

 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΑΔΑ:  

 
Βαζκόο αζθαιείαο: 
 
Θεζζαινλίθε  10    Μαΐνπ  2011 
 
Αξηζκ. Πξση.: 2934 
 

 
  

   
Σαρ. Γηεύζπλζε:  Σάθε Οηθνλνκίδε 1 
Πιεξνθνξίεο:      Α. Μνπηζέιε 
Σει:                     2313 309357                            
Fax:                     2310424810 
e-mail:                 moutseli@rcm.gr 
 

 
ΠΡΟ : 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

 
Γήκν Ακθίπνιεο 
ΠΔ εξξώλ 
Γεκαξρείν 
Σ.Κ. 62047, Πξώηε εξξώλ  
(κε ζπλεκκέλν θάθειν ΤΜΠΑ) 
 
 
 
 
1)   Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
       Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη 
       Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ  ΠΔ εξξώλ       
       Μεξαξρίαο 67, Σ.Κ. 62125 – έξξεο 
2)    Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
       Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο  
       θαη  Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ 
       Μνλαζηεξίνπ 12 
       Σ.Κ. 546 29 - Θεζ/λίθε 
 
     

   

 
Θέκα:    Άδεηα Απνθαηάζηαζεο Υώξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ), πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Ατιηάο» ηεο Γ.Κ. Αγγίηζαο πξώελ Γ. Πξώηεο θαη λπλ Γ. 
Ακθίπνιεο ΠΔ εξξώλ.  

 
 
Έρνληαο ππόςε: 
α. Σν Ν.1650/86 (ΦΔΚ 160 Α/18-10-86) "Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο" όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 91 Α). 
β. Σν Ν. 3010/91Α/25-04-02 «Δλαξκόληζε ηνπ Ν. 1650 /1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 

96/61 Δ.Δ. ……». 
γ. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 
δ. Σν ΠΓ 142/2010 (ΦΔΚ 235/27-12-2010) «Οξγαληζκόο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο». 
ε. Σελ ΚΤΑ  Η.Π. 11014/703/Φ104 / ΦΔΚ 332Β / 20-03-03 « Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ θιπ». 
ζη. Σελ ΚΤΑ Η.Π. 15393/2332 / ΦΔΚ 1022 Β/05-08-02 «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ 

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θιπ». 
δ. Σελ ΚΤΑ 114218/31-10-97 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-97)  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "Καηάξηηζε 

πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ". 
ε. Σελ ΚΤΑ Η.Π. 29407/3508 / 1572 Β/16-12-02 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 

απνβιήησλ». 
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ζ. Σελ ΚΤΑ Η.Π. 50910/2727/1909Α/22-12-03 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ 
Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο». 

η. Σελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 123067/2004 Δγθύθιην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ « Πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδόηεζε έξγσλ: πιινγή -Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε 
ρώξσλ αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ». 

ηα. Σελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 109974/3106/2004 Δγθύθιην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ «Πξόηππεο 
Πξνδηαγξαθέο Σερληθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο Υώξσλ Αλεμέιεγθηεο 
Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ)». 

ηβ. Σν κε αξηζκ. πξση. 112588/3879 (2-2-05) έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ – Σκήκα Γηαρείξηζεο 
ηεξεώλ Απνβιήησλ «Γηεπθξηλίζεηο επί δηαηάμεσλ λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 
ζηεξεώλ απνβιήησλ». 

ηγ. Σν κε αξηζκ. πξση. νηθ. 126720/1760 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ – Σκήκα Γηαρείξηζεο ηεξεώλ 
Απνβιήησλ «πληνληζκόο ελεξγεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ζε εζληθό επίπεδν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ». 

Ιδ. Σελ κε αξηζκ. πξση. 639/02-12-2005 (Οξζή Δπαλάιεςε: 29-03-2006) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνύ 
ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο». 

ηε. Σν κε αξηζκ. πξση. 3587/7-4-2011 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο κε ην νπνίν ππνβιήζεθε 
ζηελ ΓΙΠΔΥΩ/ΚΜ, ε Σερληθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΣΜΠΑ) ηνπ ΥΑΓΑ 
ηνπ ζέκαηνο (αξηζκ. πξση.  ΓΙΠΔΥΩ/ΚΜ 2934/18-4-2011) κε ζπλεκκέλα ηελ ππ΄ αξηζκ. 
167/2010 Απόθαζε (Πξαθηηθό 15/16-11-2010) ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ 
Πξώηεο Ν. εξξώλ γηα ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελεξγνύ ηνπ ΥΑΓΑ, ηελ ππ. αξηζκ. 
236/2010 Απόθαζε (Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 14/6-10-2010 πλεδξίαζεο) Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ηνπ πξώελ Γ. Ρνδνιίβνπο γηα ηελ απνδνρή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ πξώελ Γ. Πξώηεο. 

ηδ. Σελ κε αξηζ. πξση. νηθ. 707/12-01-2011 (ΦΔΚ 130Β/09.02.11) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο «Δμνπζηνδόηεζε πξνο 
ππνγξαθή “Με εληνιή Γεληθνύ Γξακκαηέα” απνθάζεσλ, εγγξάθσλ θαη άιισλ πξάμεσλ ζην 
Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεύζπλζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, ζηνπο 
Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζύλζεσλ ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Διέγρνπ 
πληήξεζεο Έξγσλ, Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ, Σερληθνύ Διέγρνπ, Τδάησλ, θαζώο θαη 
ζηνπο Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ απηώλ, ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Υσξνηαμηθήο θαη 
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο». 

 
 

Απνθαζίδνπκε 
 
 
Σελ Υνξήγεζε Άδεηαο απνθαηάζηαζεο ζην Υώξν Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ 
(Υ.Α.Γ.Α.) πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Ατιηάο» ηεο Γ.Κ. Αγγίηζαο πξώελ Γ. Πξώηεο θαη λπλ 
Γ. Ακθίπνιεο ΠΔ εξξώλ. 
 
Ο Υ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην έηνο 1998 θαη εμππεξεηνύζε έσο ην έηνο 2006 
απνθιεηζηηθά ηνλ νκώλπκν νηθηζκό. Από ην 2006 έσο ην έηνο 2010 απνηεινύζε ηνλ κνλαδηθό 
ελεξγό ΥΑΓΑ γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ πξώελ Γ. Πξώηεο ζην πξόγξακκα έλαο 
(1) ΥΑΓΑ αλά ΟΣΑ ελεξγόο. 
 
Η δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ  ηνπ  πξώελ Γήκνπ Πξώηεο ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό 
ΥΑΓΑ ηνπ πξώελ Γ. Ρνδνιίβνπο ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο  Γεκνηηθώλ 
πκβνπιίσλ γηα ηνλ ΥΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο, θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο 
ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό Γηαρείξηζεο ηεξεώλ 
Απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό). 
 
Ο Υ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο έρεη ζπληεηαγκέλεο ζην ζύζηεκα ΔΓΑ 87 είλαη: Υ= 495615,488 θαη  
ς=4536200,750. Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ΥΑΓΑ είλαη 10080,96 m2 θαη ην ζύλνιν ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε απηόλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 5767 tn.  
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Σα απνξξίκκαηα πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην ρώξν είλαη αζηηθά κε επηθίλδπλα ζηεξεά απόβιεηα – 
νηθηαθά ζε πνζνζηό 70% πεξίπνπ, ελώ ην ππόινηπν 30% πεξίπνπ είλαη αδξαλή θαη νγθώδε 
πιηθά. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη: 
α. Η άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ επηβάιιεηαη από : 

 Σηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ 

 Σελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 
β. Η παξνύζα Απόθαζε αθνξά ρώξν ν νπνίνο έρεη παύζεη λα ιεηηνπξγεί θαη ζα απνθαηαζηαζεί 

ώζηε λα εληαρζεί ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ΥΑΓΑ ζα πξέπεη λα είλαη ηερληθά απιέο, νηθνλνκηθά εθηθηέο θαη πεξηβαιινληηθά 
απνηειεζκαηηθέο. 

γ. Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο ζα δηαηίζεληαη ζηεξεά απνξξίκκαηα 
κε όξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απαηηείηαη ε ηήξεζε δηαδηθαζηώλ Πεξηβαιινληηθήο 
Αδεηνδόηεζεο θαη έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο δελ απνηεινύλ 
αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. 

 
Γεληθνί Όξνη: 

1. Η άδεηα απνθαηάζηαζεο ηζρύεη κέρξη 31.12.2012. 
2. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε νπνηαδήπνηε δηάζεζεο ή θαη θαύζεο θάζε είδνπο ζηεξεώλ 

απνβιήησλ ζηνλ ΥΑΓΑ ηνπ πην πάλσ αλαθεξόκελνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο. Η 
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ  ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΥΑΓΑ ηνπ 
πξώελ ζηνλ ελεξγό ΥΑΓΑ ηνπ πξώελ Γ. Ρνδνιίβνπο ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) 
ζρεηηθέο απνθάζεηο  Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ γηα ηνλ ΥΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο, θαη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ 
Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ΠΔΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό). 

3. ε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ δελ κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από ηελ 
δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ. 

4. Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ζα γίλνπλ κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 

5. Από ηνλ έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππνβιεζείζα ΣΜΠΑ πξνθύπηεη 
όηη : 
Ο ΥΑΓΑ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Ατιηάο» ηεο Γ.Κ. Αγγίηζαο πξώελ Γ. Πξώηεο 
θαη λπλ Γ. Ακθίπνιεο ΠΔ εξξώλ ζπγθεληξώλεη 47 βαζκνύο ζηελ θιίκαθα 
επηθηλδπλόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ 3ε θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο 
(ζει.10 ηεο ηα ζρεη).  
 
Γηα ηελ αμηνιόγεζε απηή ιήθζεθαλ ππόςε όηη ν ΦΑΔΑ βξίζθεηαη εληόο πξνζηαηεπόκελεο 
πεξηνρήο, ήηαλ ελεξγόο κέρξη πξόζθαηα,  γεηηληάδεη κε βνζθόηνπνπο θαη θαιιηέξγεηεο. 
Επίζεο ζπλεθηηκήζεθε ν ραξαθηήξαο ηνπ ππόβαζξνπ ηνπ ρώξνπ. 
  
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θξίλεηαη σο απνδεθηή από πεξηβαιινληηθή άπνςε ε εθαξκνγή 
κέηξσλ επιτόπος αποκατάστασηρ τος στο πλαίσιο τηρ 1ηρ κατηγοπίαρ μέτπων ηεο 
(ηα) ζρεη.(ζει.11). 
 
Γηα ηελ επηθάιπςε ηνπ απνξξηκκαηηθνύ όγθνπ ηνπ ΦΑΔΑ ζα απαηηεζνύλ ηξεηο ζηξώζεηο     
(εμνκάιπλζεο, ζηεγάλσζεο θαη επηθαλεηαθήο θάιπςεο).Είλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ζε κηθξόηεξε έθηαζε εληόο ηεο έθηαζεο ηνπ ΦΑΔΑ καδί βάζνπο 30cm 
ξππαζκέλνπ εδάθνπο ε νπνία ζα απνθαηαζηαζεί επηηόπνπ θαη ε εμνκάιπλζε ηνπ 
αλάγιπθνπ ηεο ππόινηπεο έθηαζεο κε γαηώδε πιηθά θαη θπηηθή γε, εθόζνλ θάηη ηέηνην 
πξνηαζεί από ηελ Οξηζηηθή Μειέηε. 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο λα ζπγθεληξσζνύλ δηάζπαξηα 
απνξξίκκαηα θαη λα απνκαθξπλζνύλ ειαζηηθά, πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο θαη νγθώδε 
αληηθείκελα θαζώο θαη ηπρόλ άιια απνξξίκκαηα πνπ ε δηαρείξηζε ηνπο ππάγεηαη ζηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ Ν 2939/01 θαη λα γίλεη ε δηάζεζε απηώλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία γηα θάζε είδνο απνβιήησλ ρσξηζηά. 
 
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε εθαξκνγή κέηξσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο κε ηε 
δηάλνημε, πεξηκεηξηθά ησλ ρώξσλ, δσλώλ ηθαλνύ πιάηνπο θαζώο θαη δηαρείξηζεο 
νκβξίσλ. 
 
  Επίζεο ζα ιεθζνύλ ηα πην πξόζθνξα κέηξα γηα ηελ παξεκπόδηζε κειινληηθώλ 
απνξξίςεσλ (θύιαμε, πεξίθξαμε, πεξηθξνύξεζε). 

 
Για την αποκατάσταση τος ΧΑΔΑ απαιτείται επίσηρ η σύνταξη οπιστικήρ μελέτηρ. 
 
6. Με επζύλε ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο:  
α.   Να ηνπνζεηεζνύλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ζην ρώξν θαη λα γίλνπλ νη πιένλ πξόζθνξεο 

θαηά πεξίπησζε παξεκβάζεηο γηα ηελ παξεκπόδηζε πξόζβαζεο ζε απηόλ.  
β.   Να εθδνζεί δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη: 

 Η απαγόξεπζε εηζόδνπ θαη ξίςεο απνβιήησλ ζηνλ ρώξν κεηά ηελ παύζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Η παξαθνινύζεζε θαη επηζεώξεζε από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηεο κεραληθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαπιαζζέληνο αλαγιύθνπ, ησλ επηκέξνπο έξγσλ θη 
εγθαηαζηάζεσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θπηνθάιπςεο, ηεο αζθάιεηαο ηνπ ρώξνπ από 
αλεπηζύκεηεο αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο.  

 Η παξαθνινύζεζε από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εκθάληζε 
πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηπρόλ παξαγσγή 
ζηξαγγηζκάησλ θαη βηναεξίνπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ 
πδάησλ. 

 Η πεξηνδηθή αζηπλόκεπζε ηνπ ρώξνπ από Τπαιιήινπο ηνπ Γήκνπ. 

 Η δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ην ζρεηηθό ύςνο ηνπο γηα ηηο πεξηπηώζεηο 
παξάλνκεο απόζεζεο απνβιήησλ 

 Η δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ 

 Σν ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ   
7. Καηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ν Γήκνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηηο Τπεξεζίεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΠΔ εξξώλ  θαζώο θαη ζηε ΓΙΠΔΥΩ/ΚΜ ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο εξγαζηώλ,  ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ην ζπλνιηθό 
θόζηνο.  

 
Η παξνύζα άδεηα: 

 Υνξεγείηαη αλεμάξηεηα από ηπρόλ άιιεο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο ή άδεηεο άιισλ 
αξκόδησλ Τπεξεζηώλ, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Φνξέα 
δηαρείξηζεο ηνπ ρώξνπ. 

 Γελ απνηειεί λνκηκνπνίεζε ηπρόλ πνιενδνκηθώλ παξαβάζεσλ 
 Μπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ηξνπνπνηεζεί κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ όξσλ ή 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ππαξρόλησλ εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη από ηε δηαδηθαζία 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρώξσλ δεκηνπξγνύληαη επηπιένλ πεξηβαιινληηθά 
πξνβιήκαηα θαη επηπηώζεηο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ Σερληθή έθζεζε ή 
θξηζεί αλαγθαία ε ζπκκόξθσζε ηνπ έξγνπ κε ηελ θείκελε λνκνζεζία εθόζνλ 
απηό δελ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνύζα απόθαζε. 

 Δίλαη δπλαηόλ λα αλαθιεζεί (πξνζσξηλά ή νξηζηηθά) εθόζνλ δηαπηζησζνύλ 
παξαβάζεηο όξνπ / όξσλ ηεο ή εθηηκεζνύλ – δηαπηζησζνύλ πεξηβαιινληηθέο 
επηπηώζεηο από ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο νη νπνίεο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 
Γεκόζηα Τγεία ή ην θπζηθό / αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.  

 
Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο θαη λα 
επηδεηθλύεηαη ζε θάζε έιεγρν από αξκόδηα Τπεξεζία ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα 
λνκνζεζία.  
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Ο Γήκνο Ακθίπνιεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 
απόθαζεο θαη νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ην πεξηερόκελν ηεο.  
 
Παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο Απόθαζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
 
Καηά ηεο Απόθαζεο απηήο είλαη δπλαηόλ λα αζθεζεί πξνζθπγή ζηνλ αξκόδην Τπνπξγό ΠΔΚΑ 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ.12 ηνπ Ν. 2218/94 κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο. 

 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ  ΓΙΑΝΟΜΗ 
-Φξνλ. Αξρείν 
-Αξρείν Τκ.ΠεΦσΣ  
-Αξκόδηνο Υπάιιεινο 
 

                   
                                                           

Με εληνιή Γ.Γ.Α.Γ.Μ.Θ. 
Ο Γενικόρ Διεςθςντήρ 

Χωποταξικήρ και  Πεπιβαλλοντικήρ Πολιτικήρ 
 
 

                                                   Γξ. Νηθόιανο  Υ. Σζνηζόιεο 
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