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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & 
XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
 
Βαθμός ασφαλείας: 
 
Θεσσαλονίκη    30  Οκτωβρίου   2013 
 
Αριθμ. πρωτ.:  7626 
Σχετ.:6350,  14472/10 

   
Ταχ. Διεύθυνση:   Τάκη Οικονομίδη 1 
                             ΤΚ 54008, Θεσ/νικη                 
Πληροφορίες:       Α. Μουτσέλη,   
Τηλ:                      2313309357 
Fax:                      2313424810 
Email:                 moutseli@damt.gov.gr  
 

ΠΡΟΣ : 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

     Δήμος Ν. Ζίχνης 
     ΠΕ Σερρών 
     Νέα Ζίχνη, Τ.Κ. 62042 
 
      
 
 
1)    Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
        Διεύθυνση Περιβάλλοντος  
        και  Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ    
        Σερρών 
        Τμήμα Περιβάλλοντος &     
         Υδροοικονομίας  
         Διοικητήριο – Τ.Κ. 62110, Σέρρες 
 
2)     Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
        Διεύθυνση Περιβάλλοντος  
        και  Χωρικού Σχεδιασμού 
        Μοναστηρίου 12 
        Τ.Κ. 546 29 - Θεσ/νίκη 
 

 
Θέμα: Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος - Τροποποίηση  της με αριθμ. πρωτ. 

14472/29-12-2010 (ΑΔΑ:4Α9ΛΙΑ0-Τ9) Άδειας Αποκατάστασης Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 
(ΧΑΔΑ) στη θέση «Ίσκιντίλα» ή «Τσιντίλα», στη Δ.Κ. Ν. Ζίχνης, Δ. Ε. Ν. Ζίχνης, ΠΕ 
Σερρών, με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

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

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

96/61 Ε.Ε. ……». 
γ. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
δ. Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/27-12-2010) «Οργανισμός αποκεντρωμένης διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης». 
ε. Την ΚΥΑ  Η.Π. 11014/703/Φ104 / ΦΕΚ 332Β / 20-03-03 « Διαδικασία Προκαταρκτικής 

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

ζ. Την ΚΥΑ 114218/31-10-97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97)  που αναφέρεται στην "Κατάρτιση 
πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων". 

η. Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 / 1572 Β/16-12-02 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων». 

θ. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/1909Α/22-12-03 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

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

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

ιβ. Το με αριθμ. πρωτ. 112588/3879 (2-2-05) έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ – Τμήμα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων «Διευκρινίσεις επί διατάξεων νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων». 

ιγ. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 126720/1760 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ – Τμήμα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων «Συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του 
προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ». 

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

ιε. 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). 

ιστ. την υπ΄αριθμ. 105α/2010 Απόφαση (αριθμ. Πρακτικού 8/2010) του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ν. Ζίχνης καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 209/15-6-2010 Απόφασης του Νομάρχη 
Σερρών για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ του θέματος. 

Ιζ.  Την με αριθμ. πρωτ. 14472/29-12-2010 (ΑΔΑ:4Α9ΛΙΑ0-Τ9) Άδεια Αποκατάστασης του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για τον ΧΑΔΑ του θέματος. 

ιη. Το γεγονός ότι ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στο Δ.Δ. Ν. Ζίχνης του 
Δ. Ν. Ζίχνης Ν. Σερρών εμπίπτει στην καταδικαστική Απόφαση (υπόθεση C-502/03) του 
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και μη συμμόρφωση με την καταδικαστική 
απόφαση του ΔΕΚ θα επιφέρει σημαντικά πρόστιμα στη χώρα. 

κ. Το με αριθμ. πρωτ. 9890/12-8-2013 έγγραφο του Δήμου Ν. Ζίχνης με θέμα «ενέργειες για την 
παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ του Δήμου Ν. Ζίχνης» (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 6350/21-8-
2013).  

κα.Την με αριθμ. πρωτ. 12977/24-9-2013 αίτηση του Δήμου Νεάς Ζίχνης για παράταση του 
χρόνου ισχύος της (ιζ) σχετικής άδειας αποκατάστασης του ΧΑΔΑ του θέματος με σκοπό την 
ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης και στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν 
αλλαγές ως προς την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) 
του χώρου (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ7626/10-10-2013). 

 

 

Αποφασίζουμε 
 
Την Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος- Τροποποίηση  της με αριθμ. πρωτ. 14472/29-12-
2010 (ΑΔΑ:4Α9ΛΙΑ0-Τ9) Άδειας Αποκατάστασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Ίσκιντίλα» ή 
«Τσιντίλα», στη Δ.Κ. Ν. Ζίχνης, Δ. Ε. Ν. Ζίχνης, ΠΕ Σερρών, έως 31/12/2014, με σκοπό την 
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στον παραπάνω ΧΑΔΑ.  
 
Η διάθεση των οικιακών αποβλήτων του Δήμου Ν. Ζίχνης πρέπει να γίνεται σε νομίμως 
αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ/Υ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΠΑ) /ΚΜ ((ιδ) σχετικό). 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναγράφονται στην (ιζ) σχετική Απόφαση. 
 
Αντίγραφο της παρούσας καθώς της (ιζ) σχετικής Απόφασης, 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 (ιζ) σχετικής Άδειας 
Αποκατάστασης και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο τους. 
 
Παράβαση των όρων της (ιζ) 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 
ΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.12 του Ν. 2218/94 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της. 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ 
-Χρον. Αρχείο 
-Αρχείο Τμ.ΠεΧωΣ  
-Αρμόδιος Υπάλληλος 
 

   

                  
 

  
Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Μ.Θ. 
 

 
 
                Δρ. Παναγιώτης Ι. Γεωργιάδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & 
XΩΡΟΤΑΞΙKOY ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

  
 
Βαθµός ασφαλείας: 
 
Θεσσαλονίκη    29   ∆εκεµβρίου 2010 
 
Αριθµ. Πρωτ.: 14472 
Σχετ:   14335, 13662, 11687, 9158, 5783, 

5643 

   
Ταχ. ∆ιεύθυνση:  Τάκη Οικονοµίδη 1 
Πληροφορίες :      Α. Μουτσέλη                                
Τηλ:                      2313309357 
Fax:                      2310424810 
e-mail:                  moutseli@rcm.gr 
  

 
ΠΡΟΣ : 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

 
∆ήµος Ν. Ζίχνης 
Νοµού Σερρών 
Νέα Ζίχνη, Τ.Κ. 62042 
(Με συνηµµένο τεύχος ΤΜΠΑ) 
 
 
 
Νοµαρχιακή Αυτ/ση Σερρών 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
∆ιοικητήριο – Τ.Κ. 62110, Σέρρες 
 

 

 
Θέµα:   Χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων 

(ΧΑ∆Α) στη θέση «Ίσκιντίλα» ή «Τσιντίλα», στο ∆.∆. Ν. Ζίχνης, ∆. Ν. Ζίχνης, Ν. 
Σερρών. 

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

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

96/61 Ε.Ε. ……». 
γ. Την ΚΥΑ  Η.Π. 11014/703/Φ104 / ΦΕΚ 332Β / 20-03-03 « ∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 

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

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

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

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

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

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

θ. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 109974/3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Πρότυπες 
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)»  

ι.  Το µε αριθµ. πρωτ. 112588/3879 (2-2-05) έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε – Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων «∆ιευκρινίσεις επί διατάξεων νοµοθεσίας σχετικά µε τη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων». 

ια. Το µε αριθµ. πρωτ. οικ. 126720/1760 έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε – Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων «Συντονισµός ενεργειών για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του 
προγράµµατος αποκατάστασης των ΧΑ∆Α». 
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Ιβ. Το µε αρίθµ. πρωτ. Οικ. 136544/5244/30-12-2005 έγγραφο του έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε – 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων µε θέµα «∆ιευκρινήσεις για τον βαθµό 
επικινδυνότητας και τις κατηγορίες των απαιτούµενων εργασιών αποκατάστασης των 
ΧΑ∆Α». 

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

ιδ. Το µε αριθµ. πρωτ. 5558/7-6-2010 έγγραφο του ∆ήµου Ν. Ζίχνης το οποίο περιήλθε στην 
∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ στις 11-6-2010 µε αριθµ. πρωτ. 5643 και µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ. 
αριθµ. 70/2010 Απόφαση (Πρακτικό 7/2010) ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. Ν. Ζίχνης Ν. 
Σερρών για την παύση  λειτουργίας του ενεργού ΧΑ∆Α του ∆ήµου 

ιε. Το µε αριθµ. πρωτ. 56/15-6-2010 έγγραφο του Γραφείο Νοµάρχη Σερρών το οποίο 
περιήλθε στην ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ στις 15-6-2010 µε αριθµ. πρωτ.  5783 και µε το οποίο 
διαβιβάστηκε η µε αριθµ. πρωτ. 209/15-6-2010 Απόφαση Παύσης Λειτουργίας του ΧΑ∆Α 
του θέµατος. 

ιστ. Το µε αριθµ. πρωτ. 8511/24-8-2010 έγγραφό του ∆ήµου Ν. Ζίχνης το οποίο περιήλθε 
στην ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ στις 30-8-2010 µε αριθµ. πρωτ. 9158 και µε το οποίο υποβλήθηκε στην 
∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ, η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) του ΧΑ∆Α του 
θέµατος. 

ιζ. Το µε αριθµ. πρωτ. 9158/9-9-2010 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ  προς του ∆ήµο Ν. Ζίχνης µε 
το οποίο ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία και διευκρινήσεις. 

ιη. Το µε αριθµ. πρωτ. 9878/1-10-2010 έγγραφο του ∆ήµου Ν. Ζίχνης,  Ν. Σερρών το οποίο 
περιήλθε στη ∆ΙΠΕΧΩ/ΚΜ στις 5-10-2010, µε αριθµ. πρωτ. 11687.  

κ) Το µε αριθµ. πρωτ. 11687/14-10-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε το οποίο ζητήθηκαν 
συµπληρωµατικά στοιχεία. 

κα) Το µε αριθµ. πρωτ. 11141/10-11-2010 έγγραφο του ∆ήµου Ν. Ζίχνης µε συνηµµένη την 
υπ΄αριθµ. 105α/2010 Απόφαση (αριθµ. Πρακτικού 8/2010) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου Ν. Ζίχνης.  

κβ) Το γεγονός ότι ο Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στο ∆.∆. Ν. Ζίχνης 
του ∆. Ν. Ζίχνης Ν. Σερρών εµπίπτει στην καταδικαστική Απόφαση (υπόθεση C-502/03) 
του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) και µη συµµόρφωση µε την 
καταδικαστική απόφαση του ∆ΕΚ θα επιφέρει σηµαντικά πρόστιµα στη χώρα. 

κγ) Τους εξαιρετικούς λόγους ∆ηµοσίου Συµφέροντος. 
 

 
Αποφασίζουµε  

 
Τη χορήγηση Άδειας αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.∆.Α.) 
στη θέση «Ίσκιντίλα» ή «Τσιντίλα», στο ∆.∆. Ν. Ζίχνης, ∆. Ν. Ζίχνης, Ν. Σερρών. 
 
Ο Χ.Α.∆.Α. του θέµατος ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές της δεκαετίας του 1991 και 
ήταν ενεργός έως σήµερα (19 χρόνια). Τα τελευταία χρόνια εξυπηρετούσε όλα τα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα του ∆. Ν. Ζίχνης στο πρόγραµµα ένας (1) ΧΑ∆Α ενεργός ανα ΟΤΑ σύµφωνα 
µε την (ια) Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Η διάθεση των απορριµµάτων  του ∆ήµου Ν. Ζίχνης θα γίνεται προσωρινά στο ΧΑ∆Α στη 
θέση «Λαγκάδα» του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Ν. Ζίχνης Ν. Σερρών, µέχρι την λειτουργία 
του «Καλλικρατικού» ∆ήµου οπότε το όλο θέµα θα επανεξεταστεί υπό τις συνθήκες 
λειτουργίας του Νέου ∆ήµου (κα σχετικό). Επισηµαίνεται ότι, στο Ν. Σερρών δεν έχουν 
ολοκληρωθεί τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον 
Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΣ∆Α/ΚΜ). Με την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
που προβλέπονται από το ΠΕΣ∆Α/ΚΜ (ιγ σχετικό), η διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων 
του ∆ήµου θα γίνεται σύµφωνα µε το ΠΕΣ∆Α/ΚΜ. 
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Ο Χ.Α.∆.Α. βρίσκεται στην τοποθεσία «Ισκιντίλα» και οι συντεταγµένες του σε χάρτη ΓΥΣ 
κλίµακας 1:5000 είναι: Χ= -4648,483  και  Υ=-24314,433.  
 
Ο ΧΑ∆Α του θέµατος καταλαµβάνει έκταση 7,4 στρέµµατα περίπου. Ο συνολικός όγκος των 
απορριµµάτων που  έχει διατεθεί σε αυτόν κατά την διάρκεια των 19 ετών της λειτουργίας 
του ανέρχεται σε 81466,00 m3. Τα απορρίµµατα που έχουν διατεθεί στο χώρο είναι κυρίως 
οικιακά µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα σε ποσοστό 98%, ενώ µικρό είναι το ποσοστό (2%) 
κλαδιών δέντρων που έχουν διατεθείς σε αυτόν. 
 
Επισηµαίνεται ότι: 
α. Η άµεση αποκατάσταση του ΧΑ∆Α επιβάλλεται από : 

• Τις προβλέψεις της νοµοθεσίας (ζ σχετ.) 
• Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων θέσεων. 
• Την ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. 

β. Η παρούσα Απόφαση αφορά χώρο ο οποίος έχει παύσει να λειτουργεί και θα 
αποκατασταθεί ώστε να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εργασίες 
αποκατάστασης του ΧΑ∆Α θα πρέπει να είναι τεχνικά απλές, οικονοµικά εφικτές και 
περιβαλλοντικά αποτελεσµατικές. 

γ. Για τη δηµιουργία και λειτουργία χώρων στους οποίους θα διατίθενται στερεά 
απορρίµµατα µε όρους υγειονοµικής ταφής απαιτείται η τήρηση διαδικασιών 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και έκδοσης άδειας λειτουργίας ( β, γ, δ, ε, στ, ζ, ι σχετ). Οι 
διαδικασίες αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας Απόφασης. 

 
Γενικοί Όροι: 

1. Η άδεια αποκατάστασης ισχύει µέχρι 31-12-2012. 
2. ∆εν επιτρέπεται η συνέχιση οποιαδήποτε διάθεσης ή και καύσης κάθε είδους στερεών 

αποβλήτων στον ΧΑ∆Α του πιο πάνω αναφερόµενου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος. Η 
διάθεση των απορριµµάτων  του ∆ήµου Ν. Ζίχνης θα γίνεται προσωρινά σύµφωνα µε 
την (κα) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µέχρι την λειτουργία του 
Καλλικρατικού ∆ήµου οπότε το θέµα θα επανεξεταστεί. Με την ολοκλήρωση των 
έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από το ΠΕΣ∆Α/ΚΜ, η 
διάθεση των απορριµµάτων του ∆ήµου, θα γίνεται σύµφωνα µε το (ιγ) σχετικό. 

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

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

5. Από τον έλεγχο και αξιολόγηση των αναφεροµένων στην υποβληθείσα ΤΜΠΑ 
προκύπτει ότι : 
Ο ΧΑ∆Α  στη θέση «Ισκιντίλα», στο ∆.∆.Ν. Ζίχνης, ∆. Ν. Ζίχνης, Ν. Σερρών 
συγκεντρώνει 58 βαθµούς στην κλίµακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου 
κατατάσσεται στην 3η κατηγορία επικινδυνότητας (σελ.10 της θ σχετ).  
 
Για την αξιολόγηση αυτή λήφθηκαν υπόψη ότι ο ΧΑ∆Α, ήταν ενεργός µέχρι πρόσφατα, 
γειτνιάζει µε βοσκότοπους και καλλιέργειες και συνορεύει µε ρέµα και δύναται να 
προκαλέσει ρύπανση στους υπόγειους υδροφορείς.  

              
            Επίσης συνεκτιµήθηκε ο χαρακτήρας του υπόβαθρου του χώρου. 

 
Για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η 
εφαρµογή µέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1ης κατηγορίας 
µέτρων της (θ) σχετ.(σελ.11). 
 
Τα απορρίµµατα που βρίσκονται πλησίον του υφιστάµενου ρέµατος, να µεταφερθούν, 
µαζί µε 30 cm στρώσης ρυπασµένου εδάφους, και να εναποτεθούν εντός του 
οικοπέδου του ΧΑ∆Α στο τµήµα του που θα αποκατασταθεί επί τόπου και σε ασφαλή 
απόσταση από το ρέµα. 
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Τα απορρίµµατα που βρίσκονται διασκορπισµένα  στα πρανή καθώς και στην κοίτη 
του ρέµατος να περισυλλέγουν µαζί µε 30cm στρώσης ρυπασµένου εδάφους, να 
µεταφερθούν και θα εναποτεθούν στο τµήµα του ΧΑ∆Α που θα αποκατασταθεί 
επιτόπου.  
 
Να γίνει πλήρη αποκατάσταση και εξοµάλυνση του ανάγλυφου της κοίτης και των 
πρανών του ρέµατος και να ληφθούν µέτρα προστασίας αυτού (µονώσεις µε στεγανά 
υλικά, µέτρα παρακολούθηση κλπ).   
 
Για την επικάλυψη του απορριµµατικού όγκου του ΧΑ∆Α θα απαιτηθούν τρεις 
στρώσεις  (εξοµάλυνσης, στεγάνωσης και επιφανειακής κάλυψης).  
 
Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης να συγκεντρωθούν διάσπαρτα 
απορρίµµατα και να αποµακρυνθούν ελαστικά, πλαστικές συσκευασίες και ογκώδη 
αντικείµενα καθώς και απορρίµµατα που η διαχείριση τους υπάγεται στις διατάξεις του 
Ν 2939/01 και να γίνει η διάθεση αυτών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για κάθε 
είδος αποβλήτων χωριστά. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη εφαρµογή µέτρων αντιπυρικής προστασίας µε 
τη διάνοιξη, περιµετρικά των χώρων, ζωνών ικανού πλάτους καθώς και µέτρων 
απορροής οµβρίων. 
 
 Επίσης θα ληφθούν τα πιο πρόσφορα µέτρα για την παρεµπόδιση µελλοντικών 
απορρίψεων. 

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

πρόσφορες κατά περίπτωση παρεµβάσεις για την παρεµπόδιση πρόσβασης σε 
αυτόν.  

β.  Να εκδοθεί διοικητική πράξη µε την οποία θα καθορίζονται: 
• Η απαγόρευση εισόδου και ρίψης αποβλήτων στον χώρο µετά την παύση 

λειτουργίας του. 
• Η παρακολούθηση και επιθεώρηση από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου της 

µηχανικής συµπεριφοράς του αναπλασθέντος αναγλύφου, των επιµέρους 
έργων κι εγκαταστάσεων, της διαδικασίας φυτοκάλυψης, της ασφάλειας του 
χώρου από ανεπιθύµητες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις.  

• Η παρακολούθηση από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου για την εµφάνιση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τυχόν παραγωγή 
στραγγισµάτων και βιοαερίου και την ασφάλεια των επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων. 

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

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

7. Κατά την έναρξη υλοποίησης των έργων ο ∆ήµος  Ν. Ζίχνης οφείλει να καταθέσει στις 
Υπηρεσίες της Ν.Α. Σερρών (Προγραµµατισµού και Περιβάλλοντος) καθώς και στη 
∆ΙΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας στοιχεία σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης 
εργασιών,  το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, τη χρηµατοδότηση και το συνολικό 
κόστος.  
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Η παρούσα άδεια: 
 

� Χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες απαιτούµενες εγκρίσεις ή άδειες 
άλλων αρµόδιων Υπηρεσιών, η έκδοση των οποίων αποτελεί υποχρέωση του 
Φορέα διαχείρισης του χώρου. 

� ∆εν αποτελεί νοµιµοποίηση τυχόν πολεοδοµικών παραβάσεων 
� Μπορεί ανά πάσα στιγµή να τροποποιηθεί µε την προσθήκη επιπλέον όρων ή 

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

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

 
Αντίγραφο της παρούσας θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του ∆ήµου Ν. Ζίχνης και να 
επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία.  
 
Ο ∆ήµος Ν. Ζίχνης είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρµογή των όρων της παρούσας 
απόφασης και οφείλει να συµµορφώνεται πλήρως µε το περιεχόµενο της. 
 
Παράβαση των όρων της παρούσας Απόφασης θα έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή 
κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Κατά της Απόφασης αυτής είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο Υπουργό 
ΠΕΧΩ∆Ε, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ.12 του Ν. 2218/94 µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της. 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ 
-Χρον. Αρχείο + Φάκελος Αρχείου 
-Αρχείο Τµ. ΠεΧωΣ  
-∆/ντης  ∆ΙΠΕΧΩ  
-Αρµόδιος Υπάλληλος 

    
 
                                                                                Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
                                                                                            Λιονή Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

  

 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
Βαθμός ασφαλείας: 
 
Θεσσαλονίκη    10  Ιουλίου   2014 
 
Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 5986 
Σχετ:1826, 5241  

 
  

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

 
ΠΡΟΣ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

 
1)  Δήμο N. Zίχνης 
     ΠΕ Σερρών 
     Τ.Κ. 62042, Σέρρες  
     (με συνημμένο φάκελο ΤΜΠΑ) 
2)  Εγνατία Οδός Α.Ε. 
     Τομέας Έργων & Ανάπτυξης 
     6ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης 
     Τ.Θ. 60030, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 
 
 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:    Άδεια Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που 

βρίσκεται στη θέση «Καλόγερος», Δ.Κ. Αλιστράτης Δ.Ε Αλιστράτης Δ. Ν. Ζίχνης 
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.  Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/18-
10-86), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02 
(ΦΕΚ 91Α/25-4-02). 
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6.  Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 

7.  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). 

8.  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.   

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

10.  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). 

11.  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). 

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

13.  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). 

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

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

16.  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. 

17.  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. 

18.  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)». 

19.  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». 

20.  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. 

21.  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». 

22.  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 
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διαχείρισής τους». 

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

24.  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». 

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

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

27.  Την με αριθμ.19/4-12-2005  Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες οριστικές μελέτες 
έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ»  

28.  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». 

29.  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 

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

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

32.  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».  

33.  Τα με αριθμ. πρωτ. 4609/9-7-2013 και οικ. 9811/20-12-2013 έγγραφα της Υπηρεσία 
μας ,με θέμα «Ενέργειες για την παύση λειτουργίας και αποκατάστασης των χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων». 

34.  Το με αριθμ. πρωτ. 7/11-4-2014 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εξάλειψη Ανεξέλεγκτης 
διάθεσης Απορριμμάτων» (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 3034/16-4-2014) 

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

36.  Την 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). 

37.  Η με αριθμ. πρωτ. 202757/15-6-2012 Απόφαση Παύσης Λειτουργίας του 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Σερρών για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ του θέματος. 

38.  Η με αριθμ. πρωτ. Α367924/6-3-2014 αίτηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε προς την 
ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ με την οποία υποβλήθηκαν Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για τους ΧΑΔΑ στις θέσεις «Αμπέλα» Δ. Σιντικής,  «Τ.Κ. 
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Σκοτούσης» Δήμου Ηράκλειας, «Καλόγερος» και «Λαγκάδα» Δ. Ν. Ζίχνης και 
«Τούπουλος» Δ. Αμφίπολης, ΠΕ Σερρών (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 1826/10-3-
2014). 

39.  Το με αριθμ, πρωτ. οικ. 4019/22-5-2014 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ με το οποίο 
ζτήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις. 

40.  Η με αριθμ. πρωτ. Α372712/19-6-2014 αίτηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε με την οποία 
υποβλήθηκε τροποποιημένη Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) 
σε δύο αντίγραφα για το ΧΑΔΑ του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 5241/24-6-
2014). 

Αποφασίζουμε 
 
Την Χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης για το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 
(ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση «Καλόγερος», ΔΚ Αλιστράτης Δ.Ε Αλιστράτης Δ. Ν. 
Ζίχνης ΠΕ Σερρών. 
 
Ο Χ.Α.Δ.Α. του θέματος ήταν ενεργός από το έτος 2002 έως και το έτος 2012 (37 σχετικό). Από 
το έτος 2002 έως το τέλος του έτους 2010 εξυπηρετούσε τον πρώην Δήμο Αλιστράτης σημερινή 
ΔΕ Αλιστράτης του Δ. Ν. Ζίχνης. Από 1/1/2011 έως και το 2012, οπότε σταμάτησε να 
λειτουργεί, εξυπηρετούσε και την Δ.Ε. Ν. Ζίχνης. 
 
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) ((35) σχετικό). 
 
Ο Χ.Α.Δ.Α. του θέματος, βρίσκεται  στη θέση «Καλόγερος», ΔΚ Αλιστράτης Δ.Ε Αλιστράτης και  
έχει συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 είναι: Χ=495377,208 και  Ψ=4541410,696. Η 
συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο ΧΑΔΑ είναι 6 στρέμματα περίπου και το σύνολο των 
απορριμμάτων που έχουν διατεθεί σε αυτόν ανέρχονται περίπου σε  36.000m3. Τα 
απορρίμματα που έχουν διατεθεί στο χώρο είναι οικιακά σε ποσοστό 95% περίπου, ενώ το 5% 
αφορά σε αδρανή και ογκώδη απόβλητα. 
 
Επισημαίνεται ότι: 
α. Η άμεση αποκατάσταση του ΧΑΔΑ επιβάλλεται από : 

 Τις προβλέψεις της νομοθεσίας. 

 Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων θέσεων 

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

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

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

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

αποβλήτων στον ΧΑΔΑ του θέματος. Η διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου θα πρέπει να 
γίνεται στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ΠΕ Σερρών (ΧΥΤΥ Σερρών) σύμφωνα 
τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ) ((35) σχετικό 

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

4. Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου θα γίνουν με βάση τις προδιαγραφές της κείμενης 
νομοθεσίας. 
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5. Από τον έλεγχο και αξιολόγηση των αναφερομένων στην υποβληθείσα ΤΜΠΑ προκύπτει ότι : 
  

Ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκεται στη θέση που 
βρίσκεται στη θέση «Καλόγερος», ΔΚ Αλιστράτης Δ.Ε Αλιστράτης Δ. Ν. Ζίχνης ΠΕ 
Σερρών συγκεντρώνει 43 βαθμούς στην κλίμακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου 
κατατάσσεται στην 3η κατηγορία επικινδυνότητας (σελ.10 της 26 σχετ).  

 
Για την αξιολόγηση αυτή λήφθηκαν υπόψη ότι ο ΧΑΔΑ ήταν ενεργός μέχρι πρόσφατα,  
βρίσκεται κοντά σε καλλιέργειες, βοσκότοπους, εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο κλπ  
γειτνιάζει με επιφανειακά ύδατα (ρέμα) και δύναται να προκαλέσει ρύπανση από πλευρικές 
εκροές - διηθήσεις σε υπόγειους υδροφορείς. Επίσης συνεκτιμήθηκε ο χαρακτήρας του 
υπόβαθρου του χώρου. 
 
Για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρμογή 
μέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1ης κατηγορίας μέτρων της (26) 
σχετ.(σελ.11).  

 
Για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ απαιτείται επίσης η σύνταξη οριστικής μελέτης στην 
οποία θα εξειδικεύονται τα μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία . 
 
Για την αποκατάσταση του χώρου θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρεις στρώσεις (εξομάλυνσης, 
στεγάνωσης και επιφανειακής κάλυψης).  Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 
την με αριθμ. πρωτ. οικ. 109974/3106/22-10-2004 Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ, με την Τεχνική 
Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) καθώς και την Οριστική Μελέτη για τον 
ΧΑΔΑ του θέματος. 

 
Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης να συγκεντρωθούν διάσπαρτα απόβλητα  
όπως ελαστικά, πλαστικές συσκευασίες και ογκώδη αντικείμενα καθώς και τυχόν άλλα 
απόβλητα που η διαχείριση τους υπάγεται στις διατάξεις του Ν 2939/01 και να γίνει η 
διαχείριση  αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε είδος αποβλήτων χωριστά. 
 
Πριν την επικάλυψη θα γίνει συλλογή ελαφρών μικρο-απορριμμάτων και μεταφορά τους στον 
ΧΥΤΑ και εφόσον δεν είναι δυνατό, εναπόθεσή τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό 
ανάγλυφο.  
 
Τα απορρίμματα που τυχόν βρίσκονται διασκορπισμένα στα πρανή του ρέματος να 
περισυλλέγουν μαζί με 30cm στρώσης ρυπασμένου εδάφους, να μεταφερθούν και να 
εναποτεθούν στην έκταση του ΧΑΔΑ που θα αποκατασταθεί επιτόπου. Να ληφθούν μέτρα 
προστασίας του ρέματος (μονώσεις με στεγανά υλικά, μέτρα παρακολούθησης κλπ).  
 
 Είναι δυνατή η συγκέντρωση των απορριμμάτων σε μικρότερη έκταση εντός της έκτασης του 
ΧΑΔΑ μαζί με βάθους 30cm ρυπασμένου εδάφους η οποία θα αποκατασταθεί επιτόπου και η 
εξομάλυνση του ανάγλυφου της υπόλοιπης έκτασης με γαιώδη υλικά και φυτική γη, εφόσον 
κάτι τέτοιο προταθεί και από την Οριστική Μελέτη. 
 
 
Η επικάλυψη του απορριμματικού όγκου του ΧΑΔΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα παρακάτω: 

 Διευθέτηση του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΑΔΑ με την κατασκευή ζώνης 
εξομάλυνσης από χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα υλικά, ώστε η κλίση της τελικής άνω 
επιφάνειας του αποκατεστημένου ΧAΔΑ να είναι τουλάχιστον 5%. Το πάχος της 
ζώνης εξομάλυνσης θα προσδιορίζεται από την πιθανότητα εμφάνισης καθιζήσεων 
και ανάλογα με την σύσταση των απορριμμάτων.  

 Επιφανειακή κάλυψη με συμπυκνωμένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση 
πάχους τουλάχιστον 1m λαμβάνοντας υπόψη του σχεδιασμού για τις μετέπειτα 
χρήσεις.  
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     Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη εφαρμογή μέτρων αντιπυρικής προστασίας με τη 
διάνοιξη, περιμετρικά του χώρου, ζωνών ικανού πλάτους, λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων 
(π.χ. ανάπτυξης πρασίνου),στην κατασκευή μέτρων συλλογής και μεταφοράς ομβρίων από 
την επιφάνεια του ΧΑΔΑ (απορροής ομβρίων) καθώς και στην κατασκευή έργων 
παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων στο ΧΑΔΑ, όπου  αυτό απαιτείται. 

 
Επίσης θα ληφθούν τα πιο πρόσφορα μέτρα για την παρεμπόδιση μελλοντικών απορρίψεων 
(οριοθέτηση – περίφραξη, φύλαξη, περιοδική επιθεώρηση). 

 
6. Με ευθύνη του Δήμου Ν. Ζίχνης: 

  α.   Να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες στο χώρο και να γίνουν οι πλέον πρόσφορες  
κατά περίπτωση παρεμβάσεις για την παρεμπόδιση πρόσβασης σε αυτόν.  

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

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

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

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

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

 Η περιοδική αστυνόμευση του χώρου από Υπαλλήλους του Δήμου. 

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

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

 Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.   
7. Κατά την έναρξη υλοποίησης των έργων ο Δήμος οφείλει να καταθέσει στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στη 
ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στοιχεία σχετικά με 
την ημερομηνία έναρξης εργασιών, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τη χρηματοδότηση 
και το συνολικό κόστος.  

 
 
Η παρούσα άδεια: 
 
 Χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες άλλων αρμόδιων 

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

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

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

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

 
Αντίγραφο της παρούσας θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου και να επιδεικνύεται 
σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Ο Δήμος είναι ο εκ του νόμου υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας 
απόφασης και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο της. Παράβαση των όρων 
της παρούσας 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  
- Αρμόδιος Υπάλληλος 
- Γραφείο Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ 
- κα. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης  
  Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜ-Θ               
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