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: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία, της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2634 / 2733 / ΠΕΡΙΒ-9 / 08-07-2011
Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί
με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2634 / οικ. 5536 / ΠΕΡΙΒ-9 / 10-12-2013 και Φ 2634 / οικ. 5120 / ΠΕΡΙΒ-9 /
15-11-2013 Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής,
προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και
κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων, της εταιρίας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση
“Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσ. Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 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
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7) Το Π.Δ. 117/2004 “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 ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ” και 2002/96 “σχετικά με τα απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” του Συμβουλίου της 27 ης Ιανουαρίου 2003 ”, ΦΕΚ 82/Α/05.03.04, όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/03.02.06)
8) Το Π.Δ. 115/2004 “Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΥΑ “Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες” (Β’ 781) και 19817/2000 ΚΥΑ “Τροποποίηση της 75537/1995 ΚΥΑ κ.λ.π.” (Β’
963). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και
Συσσωρευτών ”, ΦΕΚ 80/Α/05.03.04
9) 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
10) Την Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και
Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160)
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61
Ε.Ε., … και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 91/Α).”, (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003)
11) Την ΚΥΑ 114218 / 1997 “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων”, ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997
12) Την Εγκύκλιο οικ. 123067 / 1029 / 2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση
Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων”
13) Την ΚΥΑ 69269/5387/90 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις,
σύμφωνα με το Ν.1650/1986”, (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990)
14) Την ΚΥΑ 25535/3281/15-11-2002 “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των
έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Η.Π.
15393/2332/2002 ” ΚΥΑ, (ΦΕΚ 1463/Β/20-11-2002)
15) Την ΚΥΑ 37111/2021/29-9-2003 “Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.
1659/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02”, (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-03)
16) 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
17) 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)
18) 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)
19) Τον 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
20) Τον Ν. 4030/2011 “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις”, ΦΕΚ
249/Α/25.11-11
21) 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/22.08-11
22) Το Π.Δ. 135/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”, ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010
23) Την Εγκύκλιο 129043 / 4345 / 8-7-2011 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων”
24) 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
25) 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 21/Β/13.01.2012
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26) 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
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) Την με αριθ. πρωτ. Φ 2634 / 2733 / ΠΕΡΙΒ-9 / 08-07-2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2634 / οικ. 5536 / ΠΕΡΙΒ-9 / 10-12-2013 και Φ 2634 / οικ.
5120 / ΠΕΡΙΒ-9 / 15-11-2013 Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, προσωρινής
αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και
προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας
μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, της εταιρίας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσ. Αττικής
29) Την από 21/03/2014 (με αριθ. πρωτ. Φ2634/1431/27.03.14) Αίτηση της εταιρίας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.) για την
τροποποίηση των (13) σχετικών Αποφάσεων ως προς την επωνυμία της εταιρίας, με την οποία προσκομίστηκαν στοιχεία
για την αιτούμενη τροποποίηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2634 / 2733 / ΠΕΡΙΒ-9 / 08-07-2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2634 / οικ. 5536 / ΠΕΡΙΒ-9 / 10-12-2013
και Φ 2634 / οικ. 5120 / ΠΕΡΙΒ-9 / 15-11-2013 Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα
διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ),
διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων
και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και
επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων , με αλλαγή ως προς την επωνυμία από “ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.” σε “ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.)”.
Η αδειοδοτούμενη επιχείρηση υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα αναφέρονται στις θεωρημένες Μελέτες, στην Τεχνική
Έκθεση, στο Υπόμνημα και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτών που συνοδεύουν την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2634 / 2733 / ΠΕΡΙΒ9 / 08-07-2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’
αριθ. πρωτ. Φ 2634 / οικ. 5536 / ΠΕΡΙΒ-9 / 10-12-2013 και Φ 2634 / οικ. 5120 / ΠΕΡΙΒ-9 / 15-11-2013 Αποφάσεις , και
εφόσον τα παραπάνω δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης και των (28) σχετικών
Αποφάσεων. Οι Μελέτες, η Τεχνική Έκθεση, το Υπόμνημα και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτών που συνοδεύουν την υπ’
αριθ. πρωτ. Φ 2634 / 2733 / ΠΕΡΙΒ-9 / 08-07-2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2634 / οικ. 5536 / ΠΕΡΙΒ-9 / 10-12-2013 και Φ 2634 / οικ. 5120 /
ΠΕΡΙΒ-9 / 15-11-2013 Αποφάσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των (28) σχετικών Αποφάσεων καθώς και της
παρούσας Απόφασης και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε κάθε έλεγχο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2634 / 2733 / ΠΕΡΙΒ-9 / 08-07-2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2634 / οικ. 5536 / ΠΕΡΙΒ-9 / 1012-2013 και Φ 2634 / οικ. 5120 / ΠΕΡΙΒ-9 / 15-11-2013 Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα
διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ),
διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ1Κ-Χ1Ο

και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και
επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,, η οποία και τροποποιείται με την παρούσα Απόφαση.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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