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: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 / 2399 / ΠΕΡΙΒ-9 / 19-07-2012
Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την
υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 / 2265 / ΠΕΡΙΒ-9 / 15-05-2015 Απόφαση, έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης (επεξεργασίας) αποβλήτων
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στο λατομείο Μαλακάσας, στη θέση “Μαυρινώρα” Δ.Ε. Πολυδενδρίου Δήμου
Ωρωπού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ
91Α/25-04-02)
2) Την ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 2003 “Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός
και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης”, ΦΕΚ 1909 / Β / 22.12.2003
3) Τον Νόμο 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 179/Α/06.08.01, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
4) Το Π.Δ. 82/2004 “Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη
διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων” (Β’ 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”, ΦΕΚ 64/Α/02.03.04
5) Το Π.Δ. 109/2004 “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών
των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους”, ΦΕΚ 75/Α/05.03.04
6) Το Π.Δ. 116/2004 “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”, ΦΕΚ 81Α/05.03.04
7) Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 “Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού” και 2002/96 “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)”
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4 ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ
1184/Β/09.05.14
8) Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”, ΦΕΚ 1312 / Β / 24.08.2010
9) Τον Ν. 4030/2011 “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις”, ΦΕΚ 249/Α/25.11-11
10) Τον Ν. 4001/2011 “Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για
έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις”, ΦΕΚ 179/Α/22.0811
11) Τον Ν. 4042/2012 “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, ΦΕΚ 24/Α/13.2.12
12) Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών…. ”, ΦΕΚ 1625/Β/11.10.10
13) Την ΥΑ 48963/2012 “Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)”, (ΦΕΚ 2703/Β/05-10-2012)
14) Την ΚΥΑ 114218 / 1997 “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων”, ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997
15) Την Εγκύκλιο οικ. 123067 / 1029 / 2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή –
Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμάτων”
16) Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 “Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο “Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων””
17) Την ΚΥΑ 1649/45/2014 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης
του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014)
18) Το Ν. 3325/2005 “Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 68/Α/11.03.05) , όπως αυτός έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
19) Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ …” (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06)
20) Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ “Μέτρα όροι
και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.” (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991” (ΦΕΚ
791/Β/30.06.06)
21) Την Εγκύκλιο 129043 / 4345 / 8-7-2011 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων”
22) Το Π.Δ. 135/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”, ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010,
όπως ισχύει
23) Ο Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος”, ΦΕΚ 209/Α/21.09.11
24) Την Υ.Α. 1958/2012 “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)”, ΦΕΚ
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21/Β/13.01.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ
2471/Β/10-08-2016)
25) Την Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 “Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης
που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα”, ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ
2604/Β/30.09.2014) , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
26) Την με αριθ. πρωτ. Φ 4353 / 2399 / ΠΕΡΙΒ-9 / 19-07-2012 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 / 2265 / ΠΕΡΙΒ-9 /
15-05-2015 Απόφαση, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης
(επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρίας
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στο λατομείο Μαλακάσας, στη θέση “Μαυρινώρα” Δ.Ε.
Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
27) Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών…. ”, ΦΕΚ 1625/Β/11.10.10
28) Τον Ν. 4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”
(ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013)
29) Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 “Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για
την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές
δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών
εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010”, ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013
30) Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α ́ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β ́ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11
του ν. 4014/2011 (Α ́ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014
31) Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 "Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
(ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α'24), όπως ισχύει", ΦΕΚ
2992/Β/19.09.2016
32) Την από 25/07/2017 (με αριθ. πρωτ. 62507/3500/26.07.17) Αίτηση της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκε φάκελος για την τροποποίηση των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων της μονάδας, με προσθήκη κωδικών ΕΚΑ διαχειριζόμενων αποβλήτων: 01 04
13 και 10 13 14
33) Την από 18/07/2017 Βεβαίωση της εταιρίας ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε., η οποία έχει λάβει έγκριση
οργάνωσης και λειτουργίας Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ προς την εταιρία
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., η οποία αφορά στην διαχείριση αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ:
01 04 13 και 10 13 14
34) Την από 01/06/2017 Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση
αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) μεταξύ της εταιρίας ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε., η
οποία έχει λάβει έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ,
και της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
35) Την από 16/01/2017 Σύμβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) μεταξύ του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. – το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 427/26-04-2012 Απόφαση της 25 ης /
24.01.2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν. – και της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
36) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 62507 / 3500 / Φ12 / 03-08-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για δημοσιοποίηση της υπόψη Μελέτης τροποποίησης
37) Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 169115 / 16-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων &
Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής με θέμα την αποστολή
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ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση του κοινού που αφορά στην υπόψη Μελέτη
τροποποίησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 / 2399 / ΠΕΡΙΒ-9 / 19-07-2012 Απόφαση Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 /
2265 / ΠΕΡΙΒ-9 / 15-05-2015 Απόφαση, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα
ανακύκλωσης (επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της
εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στο λατομείο Μαλακάσας, στη θέση “Μαυρινώρα” Δ.Ε.
Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ((26) σχετικά), ως εξής:
1) Η υποπαράγραφος “ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ” της παραγράφου “Α) Είδος και
μέγεθος δραστηριότητας” της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 / 2399 / ΠΕΡΙΒ-9 / 19-07-2012 Απόφασης
αντικαθίσταται ως εξής:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 01
01 04
01 04 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
10 13
10 13 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

: Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (εισερχόμενα) τα οποία θα
διαχειρίζεται η υπόψη εγκατάσταση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ
της (2) σχετικής ΚΥΑ, έχουν τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ:

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04
07
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστο-κονιάματος, καθώς και
αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά
απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

17 01

σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά

17 01 01

σκυρόδεμα

17 01 02

τούβλα

17 01 03

πλακάκια και κεραμικά

17 01 07

μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 17 01 06

17 02

ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17 02 01

ξύλο

17 02 02

γυαλί

17 02 03

πλαστικό

17 03

μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
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17 03 02

μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01

17 04

μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)

17 04 01

χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02

αλουμίνιο

17 04 03

μόλυβδος

17 04 04

ψευδάργυρος

17 04 05

σίδηρος και χάλυβας

17 04 06

κασσίτερος

17 04 07

ανάμεικτα μέταλλα

17 04 11

καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10

17 05 04

χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03

17 05 06

μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05

17 06 04

μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03

17 08 02
17 09 04

υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08
02
μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

, όπως τα παραπάνω μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα περιγράφονται
στις υποβληθείσες Μελέτες και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά
στοιχεία αυτών που συνοδεύουν τις (26) σχετικές Αποφάσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 / 2399 / ΠΕΡΙΒ-9 / 19-07-2012 Απόφαση Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 /
2265 / ΠΕΡΙΒ-9 / 15-05-2015 Απόφαση, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα
ανακύκλωσης (επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της
εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στο λατομείο Μαλακάσας, στη θέση “Μαυρινώρα” Δ.Ε.
Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, για την υπόψη δραστηριότητα ((26) σχετικά),
η οποία και τροποποιείται με την παρούσα Απόφαση.
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 ((31) σχετικό). Η Εταιρία οφείλει να
προχωρήσει σε εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 8 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016. Με την έναρξη της υποχρεωτικής
λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016, θα
πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος
Μαρτίου του επόμενου έτους.
Οι θεωρημένες Μελέτες και τα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτών, βάσει των οποίων
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 / 2399 / ΠΕΡΙΒ-9 / 19-07-2012 Απόφαση, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 4353 / 2265 / ΠΕΡΙΒ-9 / 15-05-2015 Απόφαση ((26) σχετικά),
καθώς και η Μελέτη τροποποίησης που υποβλήθηκε με το (32) σχετικό, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των (27) σχετικών Αποφάσεων και της παρούσας Απόφασης και θα πρέπει να βρίσκονται στην
εγκατάσταση και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής
προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους,
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σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011, το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν. 3010/02 και το Π.Δ. 135/2010, όπως αυτό ισχύει.
Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.ΕΝ. μέσα σε
διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 1, παρ. 2 του Ν. 2503/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν.
3200/55.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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