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ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Βαθμός ασφαλείας:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY &
XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη

Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ.6287
Σχετ: 5514, 4030, οικ. 4280/11

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

18 Ιουλίου 2014

Δήμο Σιντικής
ΠΕ Σερρών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Τ.Κ. 62300–Σιδηρόκαστρο

ΚΟΙΝ:
1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού
ΠΕ Σερρών
Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62125 – Σέρρες
2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού
Μοναστηρίου 12
Τ.Κ. 546 29 - Θεσ/νίκη

Θέμα: Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 4280/26-5-2011
(ΑΔΑ:4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΡΣ) Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκεται στη θέση «Καπνότοποι» πρώην
Κοινότητας Προμαχώνα και νυν Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης».
3.
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.
4.
Τις διατάξεις του Ν. 2647/22-10-1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.
5.
Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
6.
Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/1810-86), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02
(ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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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).
Την ΥΑ 1958/13-01-12 «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)» (ΦΕΚ 21Β/13-01-12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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).
Τη με αριθ. 15393/2332/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/5-4-02) «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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).
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».
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).
Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων».
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.
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.
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
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
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».
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.
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».
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».
Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
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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».
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».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123067/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ « Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων: Συλλογή -Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 109974/3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)».
Την με αριθμ.19/4-12-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες οριστικές μελέτες
έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ»
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».
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
Την Εγκύκλιος 19 με αριθμ .πρωτ. 134468/7096/8-12-2011 με θέμα «Επείγον
πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ».
Την υπ’ αρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων».
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».
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».
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).
Την υπ΄ αριθμ. 46/2010 Απόφαση (Πρακτικό 9/2010) του Δημοτικού Συμβουλίου της
πρώην κοινότητας Προμαχώνα Ν. Σερρών για την παύση λειτουργίας του ενεργού του
ΧΑΔΑ του Δήμου.
την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 1224/31-12-2010 απόφαση παύσης λειτουργίας του Νομάρχη
Σερρών για το ΧΑΔΑ του θέματος.
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 4280/26-5-2011 (ΑΔΑ:4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΡΣ) Άδεια Αποκατάσταση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον
ΧΑΔΑ του θέματος.
Το με αριθμ. πρωτ. 13156/8-5-2014 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
και Πολεοδομίας του Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών για παράταση της χρονικής διάρκειας
ισχύος της (37) σχετικής Άδειας Αποκατάστασης, με συνημμένη τεχνική έκθεση για το
ΧΑΔΑ του θέματος, αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 4030/23-5-2014).
Το με αριθμ. πρωτ. 4030/29-5-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ με το οποίο ζητήθηκαν
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συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις
Το με αριθμ. πρωτ. 17358/26-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών για παράταση της
χρονικής διάρκειας ισχύος της (37) σχετικής Άδειας Αποκατάστασης με σκοπό την
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του θέματος, στο οποίο
βεβαιώνεται ότι τα χαρακτηριστικά του ΧΑΔΑ του θέματος παραμένουν αμετάβλητα, με
συνημμένη τροποποιημένη Τεχνική Έκθεση για τον ΧΑΔΑ του θέματος (αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 5514/1-7-2014).
Αποφασίζουμε

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με οικ. 4280/26-5-2011 (ΑΔΑ:4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΡΣ)
Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση
«Καπνότοποι» πρώην Κοινότητας Προμαχώνα και νυν Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών έως 31/12/2015,
με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του θέματος.
Πλέον τα απορρίμματα του Δήμου διατίθενται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
ΠΕ Σερρών σύμφωνα τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ) ((33) σχετικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναγράφονται στη (37) σχετική Άδεια Αποκατάστασης.
Αντίγραφο της παρούσας καθώς και της (37) σχετικής θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του
Δήμου και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της (37) σχετικής Απόφασης
και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο της.
Παράβαση των όρων της (37) σχετικής 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 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
- Γραφείο Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ
- κ. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής ΑΔΜ-Θ
- Αρμόδιοι Υπάλληλοι
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ΥΔΓΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΥΩΡΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣIKOY &
XΩΡΙKOY ΥΔΓΙΑΜΟΤ
Ταρ. Γηεύζπλζε:
Πιεξνθνξίεο:
Τει:
Fax:
e-mail:

Τάθε Οηθνλνκίδε 1
Α. Μνπηζέιε
2313 309357
2310424810
moutseli@rcm.gr

Βαζκόο αζθαιείαο:
Θεζζαινλίθε 26 Μαΐνπ 2011
Αξηζκ. Πξση.: Οηθ.4280
Σρεη.: 2723
ΠΡΟ :

ΚΟΙΝ:

Θέκα:

Γήκν ηληηθήο
ΠΔ εξξώλ
Γεκαξρείν
Δι. Βεληδέινπ 34
Τ.Κ. 62300, Σηδεξόθαζηξν Σεξξώλ
(κε ζπλεκκέλν θάθειν ΤΜΠΑ)
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ΠΔ εξξώλ
Μεξαξρίαο 67, Τ.Κ. 62125 - Σέξξεο

Άδεηα Απνθαηάζηαζεο Υώξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ), πνπ
βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Καπλόηνπνη» πξώελ Κνηλόηεηαο Πξνκαρώλα θαη λπλ Γ.
ηληηθήο ΠΔ εξξώλ.

Έρνληαο ππόςε:
α. Τν 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. Τν 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. Τν ΠΓ 142/2010 (ΦΔΚ 235/27-12-2010) «Οξγαληζκόο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 / ΦΔΚ 332Β / 20-03-03 « Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο
πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ θιπ».
ζη. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332 / ΦΔΚ 1022 Β/05-08-02 «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θιπ».
δ. Τελ ΚΥΑ 114218/31-10-97 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-97) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "Καηάξηηζε
πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ".
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 / 1572 Β/16-12-02 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
απνβιήησλ».
ζ. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/1909Α/22-12-03 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Σηεξεώλ
Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο Σρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο».
η. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 123067/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ « Πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζε έξγσλ: Σπιινγή -Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε
ρώξσλ αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ».
ηα. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 109974/3106/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ «Πξόηππεο
Πξνδηαγξαθέο Τερληθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο Φώξσλ Αλεμέιεγθηεο
Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΦΑΓΑ)».
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ηβ. Τν κε αξηζκ. πξση. 112588/3879 (2-2-05) έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο
Σηεξεώλ Απνβιήησλ «Γηεπθξηλίζεηο επί δηαηάμεσλ λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
ζηεξεώλ απνβιήησλ».
ηγ. Τν κε αξηζκ. πξση. νηθ. 126720/1760 έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ
Απνβιήησλ «Σπληνληζκόο ελεξγεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ζε εζληθό επίπεδν ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ΦΑΓΑ».
Ιδ. Τελ κε αξηζκ. πξση. 639/02-12-2005 (Οξζή Δπαλάιεςε: 29-03-2006) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνύ
Σρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ) Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο».
ηε. Τν κε αξηζκ. πξση. 6698/31-3-2011 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο κε ην νπνίν ππνβιήζεθε
ζηελ ΓΙΠΔΦΩΣ/ΚΜ, ε Τερληθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΤΜΠΑ) ηνπ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο (αξηζκ. πξση. ΓΙΠΔΦΩ/ΚΜ2723/11-4-2011 κε ζπλεκκέλα ηελ ππ΄ αξηζκ.
46/2010 Απόθαζε (Πξαθηηθό 9/2010) ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο πξώελ θνηλόηεηαο
Πξνκαρώλα Ν. Σεξξώλ γηα ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελεξγνύ ηνπ ΦΑΓΑ ηνπ Γήκνπ, ηελ
ππ. αξηζκ. 191/2010 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γ. Σηδεξνθάζηξνπ γηα ηελ
απνδνρή ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. Οηθ. 1224/31-12-2010 απόθαζε
παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ην ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο.
ηδ. Τελ 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 Φσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, ζηνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζύλζεσλ Σρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Διέγρνπ
Σπληήξεζεο Έξγσλ, Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ, Τερληθνύ Διέγρνπ, Υδάησλ, θαζώο θαη
ζηνπο Πξντζηακέλνπο Τκεκάησλ απηώλ, ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φσξνηαμηθήο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».

Απνθαζίδνπκε
Τελ Φνξήγεζε Άδεηαο απνθαηάζηαζεο ζην Υώξν Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ
(Υ.Α.Γ.Α.) πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Καπλόηνπνη» ηεο πξώελ Κνηλόηεηαο Πξνκαρώλα
θαη λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ εξξώλ.
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο ιεηηνπξγνύζε πεξίπνπ 11 ρξόληα θαη απνηεινύζε ηνλ κνλαδηθό ελεξγό
ΦΑΓΑ γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο πξώελ Κ. Πξνκαρώλα, ζην πξόγξακκα έλαο (1)
ΦΑΓΑ αλά ΟΤΑ ελεξγόο.
Η δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ πξώελ Γ.
Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ
θαζώο θαη ηελ Απόθαζε Παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ηνλ ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο,
θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από
ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο βξίζθεηαη 3km πεξίπνπ βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνύ Πξνκαρώλα θαη
έρεη ζπληεηαγκέλεο ζην ζύζηεκα HATT είλαη: Φ= 931,00 θαη ς=3315,00 . Η ζπλνιηθή έθηαζε
ηνπ ΦΑΓΑ είλαη 1500 m2 θαη ην ζύλνιν ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε απηόλ
αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 1700 m3.
Τα απνξξίκκαηα πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην ρώξν είλαη αζηηθά κε επηθίλδπλα ζηεξεά απόβιεηα –
νηθηαθά ζε πνζνζηό 90% πεξίπνπ, ελώ ην ππόινηπν 5% πεξίπνπ είλαη αδξαλή θαη νγθώδε
πιηθά θαη ην 5% είλαη γεσξγηθά.
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
α. Η άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ επηβάιιεηαη από :
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 Τηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο.
 Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ
 Τελ 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
ΦΑΓΑ 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 ΦΑΓΑ ηνπ πην πάλσ αλαθεξόκελνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο. Η
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ
πξώελ Γ. Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθώλ
Σπκβνπιίσλ θαη ηελ Απόθαζε παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ηνλ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο, θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
3. Σε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ 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 ΤΜΠΑ πξνθύπηεη
όηη :
Ο ΥΑΓΑ πνπ βξίζθεηαη ζέζε «Καπλόηνπνη» πξώελ Κνηλόηεηαο Πξνκαρώλα θαη
λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ εξξώλ θαη ζπγθεληξώλεη 62 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 επηθαλεηαθά ύδαηα, 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).
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
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).
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Για την αποκατάσταση τος ΧΑΔΑ απαιτείται επίσηρ η σύνταξη οπιστικήρ μελέτηρ.

6. Με επζύλε ηνπ Γήκνπ ηληηθήο:
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 Υπεξεζίεο 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 Υπεξεζίεο 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 Υπαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.
 Η δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ην ζρεηηθό ύςνο ηνπο γηα ηηο πεξηπηώζεηο
παξάλνκεο απόζεζεο απνβιήησλ
 Η δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ
 Τν ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ
7. Καηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ν Γήκνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηηο Υπεξεζίεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΠΔ Σεξξώλ θαζώο θαη ζηε ΓΙΠΔΦΩΣ/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:
 Φνξεγείηαη αλεμάξηεηα από ηπρόλ άιιεο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο ή άδεηεο άιισλ
αξκόδησλ Υπεξεζηώλ, 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 Τερληθή 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 Υγεία ή ην θπζηθό / αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.
Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη λα
επηδεηθλύεηαη ζε θάζε έιεγρν από αξκόδηα Υπεξεζία ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα
λνκνζεζία.
Ο Γήκνο ηληηθήο 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.
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Καηά ηεο Απόθαζεο απηήο είλαη δπλαηόλ λα αζθεζεί πξνζθπγή ζηνλ αξκόδην Υπνπξγό 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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ΑΔΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός ασφαλείας:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY &
XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη

Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 6288
Σχετ: 5514, 4030, οικ 4308, ΟΙΚ 4281/11

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

18 Ιουλίου 2014

Δήμο Σιντικής
ΠΕ Σερρών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Τ.Κ. 62300–Σιδηρόκαστρο

ΚΟΙΝ:
1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού
ΠΕ Σερρών
Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62125 – Σέρρες
2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού
Μοναστηρίου 12
Τ.Κ. 546 29 - Θεσ/νίκη

Θέμα: Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ 4281/29-5-2011
(ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-Γ7) Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση «Ρέμα» πρώην
Κοινότητας Άγκιστρου και νυν Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης».
3.
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.
4.
Τις διατάξεις του Ν. 2647/22-10-1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.
5.
Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
6.
Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/1810-86), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02
(ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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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).
Την ΥΑ 1958/13-01-12 «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)» (ΦΕΚ 21Β/13-01-12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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).
Τη με αριθ. 15393/2332/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/5-4-02) «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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).
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».
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).
Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων».
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.
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.
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
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
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».
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.
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».
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».
Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
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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».
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».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123067/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ « Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων: Συλλογή -Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 109974/3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)».
Την με αριθμ.19/4-12-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες οριστικές μελέτες
έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ»
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».
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
Την Εγκύκλιος 19 με αριθμ .πρωτ. 134468/7096/8-12-2011 με θέμα «Επείγον
πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ».
Την υπ’ αρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων».
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».
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».
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).
Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 1223/31-12-2010 Απόφαση Παύσης Λειτουργίας του
Νομάρχη Σερρών για το ΧΑΔΑ του θέματος.
Την με αριθμ. πρωτ. οικ 4281/29-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-Γ7) Άδεια Αποκατάσταση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον
ΧΑΔΑ του θέματος.
Το με αριθμ. πρωτ. 13156/8-5-2014 έγγραφο σας, με συνημμένη τεχνική έκθεση για το
ΧΑΔΑ του θέματος, το οποίο περιήλθε στην ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ στις 23-5-2014 με αριθμ.
πρωτ. 4030.
Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 4308/2-6-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ με το οποίο
ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις
Το με αριθμ. πρωτ. 17358/26-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών για παράταση της
χρονικής διάρκειας ισχύος της (36) σχετικής Άδειας Αποκατάστασης με σκοπό την
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ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του θέματος, στο οποίο
βεβαιώνεται ότι τα χαρακτηριστικά του ΧΑΔΑ του θέματος παραμένουν αμετάβλητα, με
συνημμένη τεχνική έκθεση (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 5514/1-7-2014).
Αποφασίζουμε
Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ 4281/29-5-2011 (ΑΔΑ:
4ΑΘΣΟΡ1Υ-Γ7) Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη
θέση «Ρέμα» πρώην Κοινότητας Άγκιστρου και νυν Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών έως 31/12/2015, με
σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του θέματος.
Πλέον τα απορρίμματα του Δήμου διατίθενται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
ΠΕ Σερρών σύμφωνα τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ) ((33) σχετικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναγράφονται στη (36) σχετική Άδεια Αποκατάστασης.
Αντίγραφο της παρούσας καθώς και της (36) σχετικής θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του
Δήμου και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της (36) σχετικής Απόφασης
και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο της.
Παράβαση των όρων της (36) σχετικής 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 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
- Γραφείο Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ
- κ. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής ΑΔΜ-Θ
- Αρμόδιοι Υπάλληλοι
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ΥΔΓΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΥΩΡΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣIKOY &
XΩΡΙKOY ΥΔΓΙΑΜΟΤ
Ταρ. Γηεύζπλζε:
Πιεξνθνξίεο:
Τει:
Fax:
e-mail:

Θέκα:

Τάθε Οηθνλνκίδε 1
Α. Μνπηζέιε
2313 309357
2310424810
moutseli@rcm.gr

Βαζκόο αζθαιείαο:
Θεζζαινλίθε 29 Μαΐνπ 2011
Αξηζκ. Πξση.: Οηθ. 4281
Σρεη.: 2723
ΠΡΟ :

Γήκν ηληηθήο
ΠΔ εξξώλ
Γεκαξρείν
Δι. Βεληδέινπ 34
Τ.Κ. 62300, Σηδεξόθαζηξν Σεξξώλ
(κε ζπλεκκέλν θάθειν ΤΜΠΑ)

ΚΟΙΝ:

1) Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ΠΔ εξξώλ
Μεξαξρίαο 67, Τ.Κ. 62125 – Σέξξεο
2) Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ
Μνλαζηεξίνπ 12
Τ.Κ. 546 29 - Θεζ/λίθε

Άδεηα Απνθαηάζηαζεο Υώξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ), πνπ
βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Ρέκα» πξώελ Κνηλόηεηαο Άγθηζηξνπ θαη λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ
εξξώλ.

Έρνληαο ππόςε:
α. Τν 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. Τν 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. Τν ΠΓ 142/2010 (ΦΔΚ 235/27-12-2010) «Οξγαληζκόο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 / ΦΔΚ 332Β / 20-03-03 « Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο
πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ θιπ».
ζη. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332 / ΦΔΚ 1022 Β/05-08-02 «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θιπ».
δ. Τελ ΚΥΑ 114218/31-10-97 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-97) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "Καηάξηηζε
πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ".
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 / 1572 Β/16-12-02 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
απνβιήησλ».
ζ. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/1909Α/22-12-03 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Σηεξεώλ
Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο Σρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο».
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η. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 123067/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ « Πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζε έξγσλ: Σπιινγή -Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε
ρώξσλ αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ».
ηα. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 109974/3106/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ «Πξόηππεο
Πξνδηαγξαθέο Τερληθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο Φώξσλ Αλεμέιεγθηεο
Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΦΑΓΑ)».
ηβ. Τν κε αξηζκ. πξση. 112588/3879 (2-2-05) έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο
Σηεξεώλ Απνβιήησλ «Γηεπθξηλίζεηο επί δηαηάμεσλ λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
ζηεξεώλ απνβιήησλ».
ηγ. Τν κε αξηζκ. πξση. νηθ. 126720/1760 έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ
Απνβιήησλ «Σπληνληζκόο ελεξγεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ζε εζληθό επίπεδν ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ΦΑΓΑ».
Ιδ. Τελ κε αξηζκ. πξση. 639/02-12-2005 (Οξζή Δπαλάιεςε: 29-03-2006) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνύ
Σρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ) Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο».
ηε. Τν κε αξηζκ. πξση. 6698/31-3-2011 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο κε ην νπνίν ππνβιήζεθε
ζηελ ΓΙΠΔΦΩΣ/ΚΜ, ε Τερληθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΤΜΠΑ) ηνπ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο (αξηζκ. πξση. ΓΙΠΔΦΩ/ΚΜ2723/11-4-2011 κε ζπλεκκέλα, ηελ ππ. αξηζκ.
191/2010 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γ. Σηδεξνθάζηξνπ γηα ηελ απνδνρή
ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. Οηθ. 1223/31-12-2010 απόθαζε παύζεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ην ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο.
ηδ. Τελ 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 Φσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, ζηνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζύλζεσλ Σρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Διέγρνπ
Σπληήξεζεο Έξγσλ, Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ, Τερληθνύ Διέγρνπ, Υδάησλ, θαζώο θαη
ζηνπο Πξντζηακέλνπο Τκεκάησλ απηώλ, ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φσξνηαμηθήο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».

Απνθαζίδνπκε
Τελ Φνξήγεζε Άδεηαο απνθαηάζηαζεο ζην Υώξν Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ
(Υ.Α.Γ.Α.) πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Ρέκα» πξώελ Κνηλόηεηαο Άγθηζηξνπ θαη λπλ Γ.
ηληηθήο ΠΔ εξξώλ.
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί από ην 1981 θαη απνηεινύζε ηνλ κνλαδηθό ελεξγό
ΦΑΓΑ γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο πξώελ Κ. Άγθηζηξνπ, ζην πξόγξακκα έλαο (1)
ΦΑΓΑ αλά ΟΤΑ ελεξγόο.
Η δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ πξώελ Γ.
Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο,
θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από
ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο βξίζθεηαη 500m πεξίπνπ βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνύ Άγθηζηξνπ θαη
έρεη ζπληεηαγκέλεο ζην ζύζηεκα ΔΓΣΑ 87 είλαη: Φ=453391,130 θαη ς=4580930,903. Η
ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ΦΑΓΑ είλαη πεξίπνπ 6 ζηξέκκαηα θαη ην ζύλνιν ησλ απνξξηκκάησλ πνπ
έρνπλ δηαηεζεί ζε απηόλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 6000 m3.
Τα απνξξίκκαηα πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην ρώξν είλαη αζηηθά κε επηθίλδπλα ζηεξεά απόβιεηα –
νηθηαθά ζε πνζνζηό 85% πεξίπνπ, ελώ ην ππόινηπν 10% πεξίπνπ είλαη αδξαλή θαη νγθώδε
πιηθά θαη ην 5% είλαη γεσξγηθά.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη:
α. Η άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ επηβάιιεηαη από :
 Τηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο.
 Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ
 Τελ 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
ΦΑΓΑ 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 ΦΑΓΑ ηνπ πην πάλσ αλαθεξόκελνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο. Η
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ
πξώελ Γ. Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθώλ
Σπκβνπιίσλ θαη ηελ Απόθαζε παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ηνλ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο, θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
3. Σε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ 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 ΤΜΠΑ πξνθύπηεη
όηη :
Ο ΥΑΓΑ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Ρέκα» πξώελ Κνηλόηεηαο Άγθηζηξνπ θαη λπλ Γ.
ηληηθήο ΠΔ εξξώλ ζπγθεληξώλεη 37 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 επηθαλεηαθά ύδαηα, 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).
Τα απνξξίκκαηα πνπ ηπρόλ βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζηα πξαλή θαη ζηελ θνίηε ηνπ
παξαθείκελνπ ξέκαηνο λα πεξηζπιιέγνπλ καδί κε 30cm ζηξώζεο ξππαζκέλνπ εδάθνπο,
λα κεηαθεξζνύλ θαη ζα ελαπνηεζνύλ έθηαζε ηνπ ΦΑΔΑ πνπ ζα απνθαηαζηαζεί επηηόπνπ.
Να γίλεη πιήξε απνθαηάζηαζε θαη εμνκάιπλζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο θνίηεο θαη ησλ
πξαλώλ ηνπ ξέκαηνο θαη λα ιεθζνύλ κέηξα πξνζηαζίαο απηνύ (κνλώζεηο κε ζηεγαλά
πιηθά, κέηξα παξαθνινύζεζε θιπ).
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.
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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
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 ηληηθήο:
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 Υπεξεζίεο 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 Υπεξεζίεο 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 Υπαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.
 Η δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ην ζρεηηθό ύςνο ηνπο γηα ηηο πεξηπηώζεηο
παξάλνκεο απόζεζεο απνβιήησλ
 Η δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ
 Τν ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ
7. Καηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ν Γήκνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηηο Υπεξεζίεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΠΔ Σεξξώλ θαζώο θαη ζηε ΓΙΠΔΦΩΣ/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:
 Φνξεγείηαη αλεμάξηεηα από ηπρόλ άιιεο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο ή άδεηεο άιισλ
αξκόδησλ Υπεξεζηώλ, 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 Τερληθή 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 Υγεία ή ην θπζηθό / αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.
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Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη λα
επηδεηθλύεηαη ζε θάζε έιεγρν από αξκόδηα Υπεξεζία ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα
λνκνζεζία.
Ο Γήκνο ηληηθήο 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 Υπνπξγό 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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ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Βαθμός ασφαλείας:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY &
XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη 18 Ιουλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 5514
Σχετ: 4030, οικ 4310, οικ 4282/11

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

Δήμο Σιντικής
ΠΕ Σερρών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Τ.Κ. 62300–Σιδηρόκαστρο

ΚΟΙΝ:
1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού
ΠΕ Σερρών
Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62125 – Σέρρες
2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού
Μοναστηρίου 12
Τ.Κ. 546 29 - Θεσ/νίκη

Θέμα: Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ 4282/26-5-2011
(ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΦΘ) Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Αντώνιος»
πρώην Κοινότητας Αχλαδοχωρίου και νυν Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης».
3.
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.
4.
Τις διατάξεις του Ν. 2647/22-10-1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.
5.
Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
6.
Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/1810-86), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02
(ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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21.

22.

23.

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).
Την ΥΑ 1958/13-01-12 «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)» (ΦΕΚ 21Β/13-01-12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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).
Τη με αριθ. 15393/2332/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/5-4-02) «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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).
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».
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).
Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων».
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.
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.
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
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
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».
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.
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».
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».
Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
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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».
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».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123067/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ « Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων: Συλλογή -Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 109974/3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)».
Την με αριθμ.19/4-12-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες οριστικές μελέτες
έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ»
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».
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
Την Εγκύκλιος 19 με αριθμ .πρωτ. 134468/7096/8-12-2011 με θέμα «Επείγον
πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ».
Την υπ’ αρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων».
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».
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».
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).
Η υπ΄ αριθμ. 42/2010 Απόφαση (Πρακτικό 9/2010) του Δημοτικού Συμβουλίου της
πρώην κοινότητας Αχλαδοχωρίου Ν. Σερρών για την παύση λειτουργίας του ενεργού
του ΧΑΔΑ του Δήμου.
Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 1225/31-12-2010 Απόφαση Παύσης Λειτουργίας του Νομάρχη
Σερρών για το ΧΑΔΑ του θέματος.
Την με αριθμ. πρωτ. οικ 4282/26-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΦΘ) Άδεια Αποκατάσταση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον
ΧΑΔΑ του θέματος.
Το με αριθμ. πρωτ. 13156/8-5-2014 έγγραφο σας, με συνημμένη τεχνική έκθεση για το
ΧΑΔΑ του θέματος, το οποίο περιήλθε στην ΔΙΟΕΧΩΣ/ΚΜ στις 23-5-2014 με αριθμ.
πρωτ. 4030.
Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 4310/2-6-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ με το οποίο
ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις.
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Το με αριθμ. πρωτ. 17358/26-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών για παράταση της χρονικής
διάρκειας ισχύος της (37) σχετικής Άδειας Αποκατάστασης με σκοπό την
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του θέματος, στο οποίο
βεβαιώνεται ότι τα χαρακτηριστικά του ΧΑΔΑ του θέματος παραμένουν αμετάβλητα, με
συνημμένη τεχνική έκθεση (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 5514/1-7-2014).
Αποφασίζουμε

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ 4282/26-5-2011 (ΑΔΑ:
4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΦΘ) Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη
θέση «Άγιος Αντώνιος» πρώην Κοινότητας Αχλαδοχωρίου και νυν Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών έως
31/12/2015, με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του
θέματος.
Πλέον τα απορρίμματα του Δήμου διατίθενται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
ΠΕ Σερρών σύμφωνα τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ) ((33) σχετικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναγράφονται στη (37) σχετική Άδεια Αποκατάστασης.
Αντίγραφο της παρούσας καθώς και της (37) σχετικής θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του
Δήμου και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της (37) σχετικής Απόφασης
και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο της.
Παράβαση των όρων της (37) σχετικής 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 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
- Γραφείο Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ
- κ. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής ΑΔΜ-Θ
- Αρμόδιοι Υπάλληλοι
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ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΦΘ
ΥΔΓΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΥΩΡΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣIKOY &
XΩΡΙKOY ΥΔΓΙΑΜΟΤ
Ταρ. Γηεύζπλζε:
Πιεξνθνξίεο:
Τει:
Fax:
e-mail:

Τάθε Οηθνλνκίδε 1
Α. Μνπηζέιε
2313 309357
2310424810
moutseli@rcm.gr

Βαζκόο αζθαιείαο:
Θεζζαινλίθε 26 Μαΐνπ 2011
Αξηζκ. Πξση.: Οηθ. 4282
Σρεη.: 2723
ΠΡΟ :

ΚΟΙΝ:

Θέκα:

Γήκν ηληηθήο
ΠΔ εξξώλ
Γεκαξρείν
Δι. Βεληδέινπ 34
Τ.Κ. 62300, Σηδεξόθαζηξν Σεξξώλ
(κε ζπλεκκέλν θάθειν ΤΜΠΑ)
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ΠΔ εξξώλ
Μεξαξρίαο 67, Τ.Κ. 62125 - Σέξξεο

Άδεηα Απνθαηάζηαζεο Υώξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ), πνπ
βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Άγηνο Αληώληνο» πξώελ Κνηλόηεηαο Αριαδνρσξίνπ θαη
λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ εξξώλ.

Έρνληαο ππόςε:
α. Τν 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. Τν 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. Τν ΠΓ 142/2010 (ΦΔΚ 235/27-12-2010) «Οξγαληζκόο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 / ΦΔΚ 332Β / 20-03-03 « Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο
πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ θιπ».
ζη. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332 / ΦΔΚ 1022 Β/05-08-02 «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θιπ».
δ. Τελ ΚΥΑ 114218/31-10-97 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-97) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "Καηάξηηζε
πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ".
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 / 1572 Β/16-12-02 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
απνβιήησλ».
ζ. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/1909Α/22-12-03 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Σηεξεώλ
Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο Σρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο».
η. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 123067/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ « Πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζε έξγσλ: Σπιινγή -Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε
ρώξσλ αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ».
ηα. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 109974/3106/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ «Πξόηππεο
Πξνδηαγξαθέο Τερληθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο Φώξσλ Αλεμέιεγθηεο
Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΦΑΓΑ)».
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ηβ. Τν κε αξηζκ. πξση. 112588/3879 (2-2-05) έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο
Σηεξεώλ Απνβιήησλ «Γηεπθξηλίζεηο επί δηαηάμεσλ λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
ζηεξεώλ απνβιήησλ».
ηγ. Τν κε αξηζκ. πξση. νηθ. 126720/1760 έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ
Απνβιήησλ «Σπληνληζκόο ελεξγεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ζε εζληθό επίπεδν ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ΦΑΓΑ».
Ιδ. Τελ κε αξηζκ. πξση. 639/02-12-2005 (Οξζή Δπαλάιεςε: 29-03-2006) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνύ
Σρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ) Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο».
ηε. Τν κε αξηζκ. πξση. 6698/31-3-2011 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο κε ην νπνίν ππνβιήζεθε
ζηελ ΓΙΠΔΦΩΣ/ΚΜ, ε Τερληθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΤΜΠΑ) ηνπ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο (αξηζκ. πξση. ΓΙΠΔΦΩ/ΚΜ2723/11-4-2011 κε ζπλεκκέλα ηελ ππ΄ αξηζκ.
42/2010 Απόθαζε (Πξαθηηθό 9/2010) ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο πξώελ θνηλόηεηαο
Αριαδνρσξίνπ Ν. Σεξξώλ γηα ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελεξγνύ ηνπ ΦΑΓΑ ηνπ Γήκνπ, ηελ
ππ. αξηζκ. 191/2010 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γ. Σηδεξνθάζηξνπ γηα ηελ
απνδνρή ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. Οηθ. 1225/31-12-2010 απόθαζε
παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ην ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο.
ηδ. Τελ 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 Φσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, ζηνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζύλζεσλ Σρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Διέγρνπ
Σπληήξεζεο Έξγσλ, Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ, Τερληθνύ Διέγρνπ, Υδάησλ, θαζώο θαη
ζηνπο Πξντζηακέλνπο Τκεκάησλ απηώλ, ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φσξνηαμηθήο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».

Απνθαζίδνπκε
Τελ Φνξήγεζε Άδεηαο απνθαηάζηαζεο ζην Υώξν Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ
(Υ.Α.Γ.Α.) πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Άγηνο Αληώληνο» ηεο πξώελ
Κνηλόηεηαο
Αριαδνρσξίνπ θαη λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ εξξώλ.
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1969 θαη απνηεινύζε ηνλ κνλαδηθό ελεξγό
ΦΑΓΑ γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο πξώελ θ. Αριαδνρσξίνπ, ζην πξόγξακκα έλαο
(1) ΦΑΓΑ αλά ΟΤΑ ελεξγόο.
Η δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ πξώελ Γ.
Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ
θαζώο θαη ηελ Απόθαζε Παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ηνλ ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο,
θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από
ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο βξίζθεηαη 1km πεξίπνπ βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνύ Αριαδνρσξίνπ
θαη έρεη ζπληεηαγκέλεο ζην ζύζηεκα ΔΓΣΑ 87 είλαη: Φ= 462564,120 θαη ς=454778,085. Η
ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ΦΑΓΑ είλαη 12000 m2, ηα απνξξίκκαηα έρνπλ απνηεζεί ζε έθηαζε 8000
m2 εληόο ηνπ ρώξνπ θαη ην ζύλνιν ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε απηόλ αλέξρνληαη
πεξίπνπ ζε 15.000 m3.
Τα απνξξίκκαηα πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην ρώξν είλαη αζηηθά κε επηθίλδπλα ζηεξεά απόβιεηα –
νηθηαθά ζε πνζνζηό 80% πεξίπνπ, ελώ ην ππόινηπν 10% πεξίπνπ είλαη αδξαλή θαη νγθώδε
πιηθά θαη ην 10% είλαη γεσξγηθά.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη:
α. Η άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ επηβάιιεηαη από :
 Τηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο.
 Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ
 Τελ 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
ΦΑΓΑ 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 ΦΑΓΑ ηνπ πην πάλσ αλαθεξόκελνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο. Η
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ πξώελ Γ.
Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθώλ
Σπκβνπιίσλ θαη ηελ Απόθαζε παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ηνλ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο, θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
3. Σε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ 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 ΤΜΠΑ πξνθύπηεη
όηη :
Ο ΥΑΓΑ πνπ βξίζθεηαη πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Άγηνο Αληώληνο» ηεο πξώελ
Κνηλόηεηαο Αριαδνρσξίνπ θαη λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ εξξώλ θαη ζπγθεληξώλεη 66
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 ήηαλ ελεξγόο κέρξη πξόζθαηα,
γεηηληάδεη κε επηθαλεηαθά ύδαηα, 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.
Τα απνξξίκκαηα πνπ ηπρόλ βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζηα πξαλή ηνπ παξαθείκελνπ
ξέκαηνο λα πεξηζπιιέγνπλ καδί κε 30cm ζηξώζεο ξππαζκέλνπ εδάθνπο, λα
κεηαθεξζνύλ θαη ζα ελαπνηεζνύλ έθηαζε ηνπ ΦΑΔΑ πνπ ζα απνθαηαζηαζεί επηηόπνπ. Να
γίλεη πιήξε απνθαηάζηαζε θαη εμνκάιπλζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο θνίηεο θαη ησλ πξαλώλ
ηνπ ξέκαηνο θαη λα ιεθζνύλ κέηξα πξνζηαζίαο απηνύ (κνλώζεηο κε ζηεγαλά πιηθά, κέηξα
παξαθνινύζεζε θιπ).
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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
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 ηληηθήο:
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 Υπεξεζίεο 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 Υπεξεζίεο 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 Υπαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.
 Η δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ην ζρεηηθό ύςνο ηνπο γηα ηηο πεξηπηώζεηο
παξάλνκεο απόζεζεο απνβιήησλ
 Η δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ
 Τν ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ
7. Καηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ν Γήκνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηηο Υπεξεζίεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΠΔ Σεξξώλ θαζώο θαη ζηε ΓΙΠΔΦΩΣ/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:
 Φνξεγείηαη αλεμάξηεηα από ηπρόλ άιιεο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο ή άδεηεο άιισλ
αξκόδησλ Υπεξεζηώλ, 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 Τερληθή 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 Υγεία ή ην θπζηθό / αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.
4

ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΦΘ
Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη λα
επηδεηθλύεηαη ζε θάζε έιεγρν από αξκόδηα Υπεξεζία ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα
λνκνζεζία.
Ο Γήκνο ηληηθήο 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 Υπνπξγό 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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ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Βαθμός ασφαλείας:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY &
XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη

Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ.6286
Σχετ: 5514, 4030, οικ 4307, οικ. 4283/11

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

18 Ιουλίου 2014

Δήμο Σιντικής
ΠΕ Σερρών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Τ.Κ. 62300–Σιδηρόκαστρο

ΚΟΙΝ:
1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού
ΠΕ Σερρών
Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62125 – Σέρρες
2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού
Μοναστηρίου 12
Τ.Κ. 546 29 - Θεσ/νίκη

Θέμα: Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 4283/26-5-2011
(ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-56) Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκεται στη θέση «Τσαλή» της Δ.Κ. Κ.
Ποροϊα πρώην Δ. Κερκίνης και νυν Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης».
3.
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.
4.
Τις διατάξεις του Ν. 2647/22-10-1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.
5.
Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
6.
Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/1810-86), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02
(ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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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).
Την ΥΑ 1958/13-01-12 «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)» (ΦΕΚ 21Β/13-01-12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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).
Τη με αριθ. 15393/2332/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/5-4-02) «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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).
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».
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).
Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων».
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.
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.
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
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
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».
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.
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».
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».
Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
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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».
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».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123067/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ « Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων: Συλλογή -Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 109974/3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)».
Την με αριθμ.19/4-12-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες οριστικές μελέτες
έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ»
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».
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
Την Εγκύκλιος 19 με αριθμ .πρωτ. 134468/7096/8-12-2011 με θέμα «Επείγον
πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ».
Την υπ’ αρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων».
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».
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».
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).
Την υπ΄ αριθμ. 130/2010 Απόφαση (Πρακτικό 11/2010) του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κερκίνης Ν. Σερρών για την παύση λειτουργίας του ενεργού του ΧΑΔΑ του
Δήμου.
Την με αριθμ. πρωτ. 948/29-12-2010 απόφαση παύσης λειτουργίας του Νομάρχη
Σερρών για το ΧΑΔΑ του θέματος.
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 4283/26-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-56) Άδεια Αποκατάσταση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον
ΧΑΔΑ του θέματος.
Το με αριθμ. πρωτ. 13156/8-5-2014 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
και Πολεοδομίας του Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών για παράταση της χρονικής διάρκειας
ισχύος της (37) σχετικής Άδειας Αποκατάστασης, με συνημμένη τεχνική έκθεση για το
ΧΑΔΑ του θέματος, αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 4030/23-5-2014).
Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 4307/2-6-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ με το οποίο
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ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις
Το με αριθμ. πρωτ. 17358/26-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών για παράταση της
χρονικής διάρκειας ισχύος της (37) σχετικής Άδειας Αποκατάστασης με σκοπό την
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του θέματος, στο οποίο
βεβαιώνεται ότι τα χαρακτηριστικά του ΧΑΔΑ του θέματος παραμένουν αμετάβλητα, με
συνημμένη τροποποιημένη Τεχνική Έκθεση για τον ΧΑΔΑ του θέματος (αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 5514/1-7-2014).
Αποφασίζουμε

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 4283/26-5-2011 (ΑΔΑ:
4ΑΘΣΟΡ1Υ-56) Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη
θέση «Τσαλή» της Δ.Κ. Κ. Ποροϊα πρώην Δ. Κερκίνης και νυν Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών έως
31/12/2015, με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του
θέματος.
Πλέον τα απορρίμματα του Δήμου διατίθενται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
ΠΕ Σερρών σύμφωνα τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ) ((33) σχετικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναγράφονται στη (37) σχετική Άδεια Αποκατάστασης.
Αντίγραφο της παρούσας καθώς και της (37) σχετικής θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του
Δήμου και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της (37) σχετικής Απόφασης
και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο της.
Παράβαση των όρων της (37) σχετικής 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 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
- Γραφείο Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ
- κ. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής ΑΔΜ-Θ
- Αρμόδιοι Υπάλληλοι
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ΥΔΓΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΥΩΡΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣIKOY &
XΩΡΙKOY ΥΔΓΙΑΜΟΤ
Ταρ. Γηεύζπλζε:
Πιεξνθνξίεο:
Τει:
Fax:
e-mail:

Τάθε Οηθνλνκίδε 1
Α. Μνπηζέιε
2313 309357
2310424810
moutseli@rcm.gr

Βαζκόο αζθαιείαο:
Θεζζαινλίθε 26 Μαΐνπ 2011
Αξηζκ. Πξση.: νηθ. 4283
Σρεη.: 2723
ΠΡΟ :

ΚΟΙΝ:

Θέκα:

Γήκν ηληηθήο
ΠΔ εξξώλ
Γεκαξρείν
Δι. Βεληδέινπ 34
Τ.Κ. 62300, Σηδεξόθαζηξν Σεξξώλ
(κε ζπλεκκέλν θάθειν ΤΜΠΑ)
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ΠΔ εξξώλ
Μεξαξρίαο 67, Τ.Κ. 62125 - Σέξξεο

Άδεηα Απνθαηάζηαζεο Υώξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ), πνπ
βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Σζαιή» ηεο Γ.Κ. Κ. Πνξντα πξώελ Γ. Κεξθίλεο θαη λπλ Γ.
ηληηθήο ΠΔ εξξώλ.

Έρνληαο ππόςε:
α. Τν 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. Τν 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. Τν ΠΓ 142/2010 (ΦΔΚ 235/27-12-2010) «Οξγαληζκόο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 / ΦΔΚ 332Β / 20-03-03 « Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο
πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ θιπ».
ζη. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332 / ΦΔΚ 1022 Β/05-08-02 «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θιπ».
δ. Τελ ΚΥΑ 114218/31-10-97 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-97) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "Καηάξηηζε
πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ".
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 / 1572 Β/16-12-02 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
απνβιήησλ».
ζ. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/1909Α/22-12-03 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Σηεξεώλ
Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο Σρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο».
η. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 123067/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ « Πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζε έξγσλ: Σπιινγή -Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε
ρώξσλ αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ».
ηα. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 109974/3106/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ «Πξόηππεο
Πξνδηαγξαθέο Τερληθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο Φώξσλ Αλεμέιεγθηεο
Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΦΑΓΑ)».
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ηβ. Τν κε αξηζκ. πξση. 112588/3879 (2-2-05) έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο
Σηεξεώλ Απνβιήησλ «Γηεπθξηλίζεηο επί δηαηάμεσλ λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
ζηεξεώλ απνβιήησλ».
ηγ. Τν κε αξηζκ. πξση. νηθ. 126720/1760 έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ
Απνβιήησλ «Σπληνληζκόο ελεξγεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ζε εζληθό επίπεδν ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ΦΑΓΑ».
Ιδ. Τελ κε αξηζκ. πξση. 639/02-12-2005 (Οξζή Δπαλάιεςε: 29-03-2006) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνύ
Σρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ) Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο».
ηε. Τν κε αξηζκ. πξση. 6698/31-3-2011 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο κε ην νπνίν ππνβιήζεθε
ζηελ ΓΙΠΔΦΩΣ/ΚΜ, ε Τερληθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΤΜΠΑ) ηνπ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο (αξηζκ. πξση. ΓΙΠΔΦΩ/ΚΜ2723/11-4-2011 κε ζπλεκκέλα ηελ ππ΄ αξηζκ.
130/2010 Απόθαζε (Πξαθηηθό 11/2010) ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεξθίλεο Ν.
Σεξξώλ γηα ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελεξγνύ ηνπ ΦΑΓΑ ηνπ Γήκνπ, ηελ ππ. αξηζκ.
191/2010 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γ. Σηδεξνθάζηξνπ γηα ηελ απνδνρή
ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ πξώελ Γ. Κεξθίλεο θαζώο θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. 948/29-12-2010
απόθαζε παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ην ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο.
ηδ. Τελ 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 Φσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, ζηνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζύλζεσλ Σρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Διέγρνπ
Σπληήξεζεο Έξγσλ, Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ, Τερληθνύ Διέγρνπ, Υδάησλ, θαζώο θαη
ζηνπο Πξντζηακέλνπο Τκεκάησλ απηώλ, ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φσξνηαμηθήο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».
Απνθαζίδνπκε
Τελ Φνξήγεζε Άδεηαο απνθαηάζηαζεο ζην Υώξν Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ
(Υ.Α.Γ.Α.) πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Σζαιή» ηεο Γ.Κ. Κ. Πνξντα πξώελ Γ. Κεξθίλεο θαη
λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ εξξώλ.
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην έηνο 2000 θαη εμππεξεηνύζε έσο ην έηνο 2005
απνθιεηζηηθά ηνλ νκώλπκν νηθηζκό. Από ην 2005 έσο ηα κέζα ηνπ έηνπο 2010 απνηεινύζε ηνλ
κνλαδηθό ελεξγό ΦΑΓΑ γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ πξώελ Γ. Κεξθίλεο ζην
πξόγξακκα έλαο (1) ΦΑΓΑ αλά ΟΤΑ ελεξγόο.
Η δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ πξώελ
Γ. Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ
θαζώο θαη ηελ Απόθαζε Παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ηνλ ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο,
θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από
ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο απνηειεί ηκήκα ηνπ αγξνηεκαρίνπ 2364 ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο
ρεξζνιίβαδν θνηλόρξεζην θαη έρεη ζπληεηαγκέλεο ζην ζύζηεκα ΔΓΣΑ 87 είλαη: Φ= 4181110,79
θαη ς=456797,4. Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ΦΑΓΑ είλαη 47174.41 m2 θαη ην ζύλνιν ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε απηόλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 43.705,31 tn.
Τα απνξξίκκαηα πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην ρώξν είλαη αζηηθά κε επηθίλδπλα ζηεξεά απόβιεηα –
νηθηαθά ζε πνζνζηό 80% πεξίπνπ, ελώ ην ππόινηπν 20% πεξίπνπ είλαη αδξαλή θαη νγθώδε
πιηθά.
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
α. Η άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ επηβάιιεηαη από :
 Τηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο.
 Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ
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 Τελ 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
ΦΑΓΑ 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 ΦΑΓΑ ηνπ πην πάλσ αλαθεξόκελνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο. Η
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ
πξώελ Γ. Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθώλ
Σπκβνπιίσλ θαη ηελ Απόθαζε παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ηνλ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο, θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
3. Σε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ 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 ΤΜΠΑ πξνθύπηεη
όηη :
Ο ΥΑΓΑ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Σζαιή» ηεο Γ.Κ. Κ. Πνξντα πξώελ Γ. Κεξθίλεο
θαη λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ εξξώλ ζπγθεληξώλεη 66 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 επηθαλεηαθά ύδαηα, 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
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).
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Για την αποκατάσταση τος ΧΑΔΑ απαιτείται επίσηρ η σύνταξη οπιστικήρ μελέτηρ.
6. Με επζύλε ηνπ Γήκνπ ηληηθήο:
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 Υπεξεζίεο 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 Υπεξεζίεο 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 Υπαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.
 Η δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ην ζρεηηθό ύςνο ηνπο γηα ηηο πεξηπηώζεηο
παξάλνκεο απόζεζεο απνβιήησλ
 Η δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ
 Τν ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ
7. Καηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ν Γήκνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηηο Υπεξεζίεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΠΔ Σεξξώλ θαζώο θαη ζηε ΓΙΠΔΦΩΣ/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:
 Φνξεγείηαη αλεμάξηεηα από ηπρόλ άιιεο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο ή άδεηεο άιισλ
αξκόδησλ Υπεξεζηώλ, 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 Τερληθή 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 Υγεία ή ην θπζηθό / αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.
Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη λα
επηδεηθλύεηαη ζε θάζε έιεγρν από αξκόδηα Υπεξεζία ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα
λνκνζεζία.
Ο Γήκνο ηληηθήο 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.
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Καηά ηεο Απόθαζεο απηήο είλαη δπλαηόλ λα αζθεζεί πξνζθπγή ζηνλ αξκόδην Υπνπξγό 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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ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Βαθμός ασφαλείας:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY &
XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη 18 Ιουλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 6284
Σχετ: 5514, 4030, οικ 4311, 2723/11

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

Δήμο Σιντικής
ΠΕ Σερρών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Τ.Κ. 62300–Σιδηρόκαστρο

ΚΟΙΝ:
1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού
ΠΕ Σερρών
Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62125 – Σέρρες
2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού
Μοναστηρίου 12
Τ.Κ. 546 29 - Θεσ/νίκη

Θέμα: Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ. 2723/26-5-2011
(ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΡΥ) Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκεται στη Δ.Κ. Γόνιμου Δ.Ε. Πετριτσίου Δ.
Σιντικής ΠΕ Σερρών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης».
3.
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.
4.
Τις διατάξεις του Ν. 2647/22-10-1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.
5.
Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
6.
Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/1810-86), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02
(ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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21.

22.

23.

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).
Την ΥΑ 1958/13-01-12 «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)» (ΦΕΚ 21Β/13-01-12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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).
Τη με αριθ. 15393/2332/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/5-4-02) «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
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).
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».
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).
Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων».
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.
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.
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
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
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».
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.
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».
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».
Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
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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».
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».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123067/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ « Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων: Συλλογή -Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων».
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 109974/3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)».
Την με αριθμ.19/4-12-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες οριστικές μελέτες
έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ»
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».
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
Την Εγκύκλιος 19 με αριθμ .πρωτ. 134468/7096/8-12-2011 με θέμα «Επείγον
πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ».
Την υπ’ αρ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων».
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».
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».
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).
Την υπ΄ αριθμ. 32/2010 Απόφαση (Πρακτικό 7/2010) του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Πετριστίου Ν. Σερρών για την παύση λειτουργίας του ενεργού του ΧΑΔΑ του
Δήμου
Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 1054/29-12-2010 απόφαση παύσης λειτουργίας του Νομάρχη
Σερρών για το ΧΑΔΑ του θέματος.
Την με αριθμ. πρωτ. 2723/26-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΡΥ) Άδεια Αποκατάσταση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον ΧΑΔΑ
του θέματος.
Το με αριθμ. πρωτ. 13156/8-5-2014 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
και Πολεοδομίας του Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών για παράταση της χρονικής διάρκειας
ισχύος της (37) σχετικής Άδειας Αποκατάστασης, με συνημμένη τεχνική έκθεση για το
ΧΑΔΑ του θέματος, αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 4030/23-5-2014).
Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 4311/2-6-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ με το οποίο
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ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις
Το με αριθμ. πρωτ. 17358/26-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών για παράταση της
χρονικής διάρκειας ισχύος της (37) σχετικής Άδειας Αποκατάστασης με σκοπό την
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του θέματος, στο οποίο
βεβαιώνεται ότι τα χαρακτηριστικά του ΧΑΔΑ του θέματος παραμένουν αμετάβλητα, με
συνημμένη τροποποιημένη Τεχνική Έκθεση για τον ΧΑΔΑ του θέματος (αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 5514/1-7-2014).
Αποφασίζουμε

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ.2723/26-5-2011 (ΑΔΑ:
4ΑΘΣΟΡ1Υ-ΡΥ) Άδειας Αποκατάστασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη
Δ.Κ. Γόνιμου πρώην Δ. Πετριτσίου και νυν Δ. Σιντικής ΠΕ Σερρών έως 31/12/2015, με σκοπό
την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ του θέματος.
Πλέον τα απορρίμματα του Δήμου διατίθενται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
ΠΕ Σερρών σύμφωνα τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ) ((33) σχετικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναγράφονται στη (37) σχετική Άδεια Αποκατάστασης.
Αντίγραφο της παρούσας καθώς και της (37) σχετικής θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του
Δήμου και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της (37) σχετικής Απόφασης
και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο της.
Παράβαση των όρων της (37) σχετικής 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 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
- Γραφείο Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ
- κ. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής ΑΔΜ-Θ
- Αρμόδιοι Υπάλληλοι
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ΥΔΓΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΥΩΡΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣIKOY &
XΩΡΙKOY ΥΔΓΙΑΜΟΤ
Ταρ. Γηεύζπλζε:
Πιεξνθνξίεο:
Τει:
Fax:
e-mail:

Τάθε Οηθνλνκίδε 1
Α. Μνπηζέιε
2313 309357
2310424810
moutseli@rcm.gr

Βαζκόο αζθαιείαο:
Θεζζαινλίθε

Αξηζκ. Πξση.: 2723
Σρεη.:

ΠΡΟ :

ΚΟΙΝ:

Θέκα:

26 Μαΐνπ 2011

Γήκν ηληηθήο
ΠΔ εξξώλ
Γεκαξρείν
Δι. Βεληδέινπ 34
Τ.Κ. 62300, Σηδεξόθαζηξν Σεξξώλ
(κε ζπλεκκέλν θάθειν ΤΜΠΑ)
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ΠΔ εξξώλ
Μεξαξρίαο 67, Τ.Κ. 62125 - Σέξξεο

Άδεηα Απνθαηάζηαζεο Υώξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ), πνπ
βξίζθεηαη ζηε Γ.Κ. Γόληκνπ πξώελ Γ. Πεηξηηζίνπ θαη λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ εξξώλ.

Έρνληαο ππόςε:
α. Τν 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. Τν 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. Τν ΠΓ 142/2010 (ΦΔΚ 235/27-12-2010) «Οξγαληζκόο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 / ΦΔΚ 332Β / 20-03-03 « Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο
πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ θιπ».
ζη. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332 / ΦΔΚ 1022 Β/05-08-02 «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θιπ».
δ. Τελ ΚΥΑ 114218/31-10-97 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-97) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "Καηάξηηζε
πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ".
ε. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 / 1572 Β/16-12-02 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
απνβιήησλ».
ζ. Τελ ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/1909Α/22-12-03 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Σηεξεώλ
Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο Σρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο».
η. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 123067/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ « Πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζε έξγσλ: Σπιινγή -Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε
ρώξσλ αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ».
ηα. Τελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 109974/3106/2004 Δγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ «Πξόηππεο
Πξνδηαγξαθέο Τερληθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο Φώξσλ Αλεμέιεγθηεο
Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΦΑΓΑ)».
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ηβ. Τν κε αξηζκ. πξση. 112588/3879 (2-2-05) έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο
Σηεξεώλ Απνβιήησλ «Γηεπθξηλίζεηο επί δηαηάμεσλ λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
ζηεξεώλ απνβιήησλ».
ηγ. Τν κε αξηζκ. πξση. νηθ. 126720/1760 έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ – Τκήκα Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ
Απνβιήησλ «Σπληνληζκόο ελεξγεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ζε εζληθό επίπεδν ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ΦΑΓΑ».
Ιδ. Τελ κε αξηζκ. πξση. 639/02-12-2005 (Οξζή Δπαλάιεςε: 29-03-2006) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνύ
Σρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ) Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο».
ηε. Τν κε αξηζκ. πξση. 6698/31-3-2011 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο κε ην νπνίν ππνβιήζεθε
ζηελ ΓΙΠΔΦΩΣ/ΚΜ, ε Τερληθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΤΜΠΑ) ηνπ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο (αξηζκ. πξση. ΓΙΠΔΦΩ/ΚΜ2723/11-4-2011 κε ζπλεκκέλα ηελ ππ΄ αξηζκ.
32/2010 Απόθαζε (Πξαθηηθό 7/2010) ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πεηξηζηίνπ Ν.
Σεξξώλ γηα ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελεξγνύ ηνπ ΦΑΓΑ ηνπ Γήκνπ, ηελ ππ. αξηζκ.
191/2010 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γ. Σηδεξνθάζηξνπ γηα ηελ απνδνρή
ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ πξώελ Γ. Πεηξηηζίνπ θαζώο θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. Οηθ. 1054/2912-2010 απόθαζε παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ην ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο.
ηδ. Τελ 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 Φσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, ζηνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζύλζεσλ Σρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Διέγρνπ
Σπληήξεζεο Έξγσλ, Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ, Τερληθνύ Διέγρνπ, Υδάησλ, θαζώο θαη
ζηνπο Πξντζηακέλνπο Τκεκάησλ απηώλ, ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φσξνηαμηθήο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».
Απνθαζίδνπκε
Τελ Φνξήγεζε Άδεηαο απνθαηάζηαζεο ζην Υώξν Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ
(Υ.Α.Γ.Α.) πνπ βξίζθεηαη ζηε Γ.Κ. Γόληκνπ πξώελ Γ. Πεηξηηζίνπ θαη λπλ Γ. ηληηθήο ΠΔ
εξξώλ.
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί από ην έηνο 1995 θαη εμππεξεηνύζε έσο ην έηνο
2005 απνθιεηζηηθά ηνλ νκώλπκν νηθηζκό. Από ην 2005 έσο ηα κέζα ηνπ έηνπο 2010 απνηεινύζε
ηνλ κνλαδηθό ελεξγό ΦΑΓΑ γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ πξώελ Γ. Πεηξηηζίνπ ζην
πξόγξακκα έλαο (1) ΦΑΓΑ αλά ΟΤΑ ελεξγόο.
Η δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ πξώελ
Γ. Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ
θαζώο θαη ηελ Απόθαζε Παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ηνλ ΦΑΓΑ ηνπ ζέκαηνο,
θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από
ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
Ο Φ.Α.Γ.Α. ηνπ ζέκαηνο έρεη ζπληεηαγκέλεο ζην ζύζηεκα ΔΓΣΑ 87 είλαη: Φ= 439516 θαη
ς=4564361. Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ΦΑΓΑ είλαη 22698,40 m2 θαη ην ζύλνιν ησλ απνξξηκκάησλ
πνπ βξίζθνληαη ζε απηόλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 14.000 m3.
Τα απνξξίκκαηα πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην ρώξν είλαη αζηηθά κε επηθίλδπλα ζηεξεά απόβιεηα –
νηθηαθά ζε πνζνζηό 85%, ελώ ην ππόινηπν 15% είλαη αδξαλή θαη νγθώδε πιηθά.
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
α. Η άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ επηβάιιεηαη από :
 Τηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο.
 Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ
 Τελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
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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
ΦΑΓΑ 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 ΦΑΓΑ ηνπ πην πάλσ αλαθεξόκελνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο. Η
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη πξνζσξηλά ζηνλ ελεξγό ΦΑΓΑ ηνπ
πξώελ Γ. Σηδεξνθάζηξνπ ζύκθσλα ζπλεκκέλεο ζην (ηε) ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθώλ
Σπκβνπιίσλ θαη ηελ Απόθαζε παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκάξρε Σεξξώλ γηα ηνλ ΦΑΓΑ
ηνπ ζέκαηνο, θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Πεξηθεξεηαθό Σρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΣΓΑ/ΚΜ) (ηδ ζρεηηθό).
3. Σε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΦΑΓΑ 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 ΤΜΠΑ πξνθύπηεη
όηη :
Ο ΥΑΓΑ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γ.Κ. Γόληκνπ πξώελ Γ. Πεηξηηζίνπ θαη λπλ Γ. ηληηθήο
ΠΔ εξξώλ ζπγθεληξώλεη 59 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 ήηαλ ελεξγόο κέρξη πξόζθαηα,
γεηηληάδεη κε επηθαλεηαθά ύδαηα, 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).
Σηελ πεξίπησζε απηή πξνηείλεηαη από ηελ Τερληθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθήο
Απνθαηάζηαζεο λα γίλεη ε απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ θαη ε εθζθαθή θαη
απνκάθξπλζε ηθαλνύ πάρνπο ξππαζκέλεο ζηξώζεο εδάθνπο (βάζνπο ηνπιάρηζηνλ
30cm).
Η κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ζα γίλεη ζηνλ Φώξν Αλεμέιεγθηεο Δηάζεζεο Απνβιήησλ
(ΦΑΔΑ) Δ.Κ. Ακπέια πξώελ Δ. Σηδεξνθάζηξνπ θαη λπλ Δ. Σηληηθήο ΠΕ Σεξξώλ. Ωο εθ
ηνύηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο ηερληθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο
(ΤΜΠΑ) ηνπ ΦΑΔΑ Δ.Κ. Ακπέια ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη ν όγθνο ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ ζα παξαιάβεη ν παξαπάλσ ρώξνο από ηνλ ΦΑΔΑ ηνπ ζέκαηνο.
Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ από ηελ πεξηνρή, ν ρώξνο ζα πιεξσζεί κε
γαηώδεο πιηθό θαη θπηηθή γε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνύ αλαγιύθνπ ηνπ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο λα ζπγθεληξσζνύλ δηάζπαξηα
απνξξίκκαηα θαη λα απνκαθξπλζνύλ ειαζηηθά, πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο θιπ θαζώο θαη
ηπρόλ άιια απνξξίκκαηα πνπ ε δηαρείξηζε ηνπο ππάγεηαη ζηηο 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
θαζώο θαη κέηξσλ απνξξνήο νκβξίσλ.
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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 ηληηθήο:
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 Υπεξεζίεο 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 Υπεξεζίεο 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 Υπαιιήινπο ηνπ Γήκνπ.
 Η δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ην ζρεηηθό ύςνο ηνπο γηα ηηο πεξηπηώζεηο
παξάλνκεο απόζεζεο απνβιήησλ
 Η δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ
 Τν ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ
7. Καηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ν Γήκνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηηο Υπεξεζίεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΠΔ Σεξξώλ θαζώο θαη ζηε ΓΙΠΔΦΩΣ/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:
 Φνξεγείηαη αλεμάξηεηα από ηπρόλ άιιεο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο ή άδεηεο άιισλ
αξκόδησλ Υπεξεζηώλ, 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 Τερληθή 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 Υγεία ή ην θπζηθό / αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.
Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη λα
επηδεηθλύεηαη ζε θάζε έιεγρν από αξκόδηα Υπεξεζία ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα
λνκνζεζία.
Ο Γήκνο ηληηθήο 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.
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Καηά ηεο Απόθαζεο απηήο είλαη δπλαηόλ λα αζθεζεί πξνζθπγή ζηνλ αξκόδην Υπνπξγό 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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