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: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα «Προσωρινή
αποθήκευση, διαλογή και επεξεργασία ΑΕΚΚ και Ανάπλαση Ανενεργού Λατομικού
Χώρου», της εταιρίας Αφοί Κ. Σταύρου - Λατομεία Έτοιμο Μπετόν ΑΕ, στην θέση «Χώνη
- Ντάγλα» στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Νομό Αττικής, Περιφέρεια Αττικής,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής».

3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α)για τη «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας
κλπ.» και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν.
4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) για «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» και ισχύει.

4. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06.02.2015.
5. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), 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 91 Α/2002).
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6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.».

7. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

8. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

9. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)

«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις», καθώς και την Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998).

11. Την υπ’ αριθ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/08-05-2012), Υ.Α.
166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/14-03-2013), Υ.Α. 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/04-122013) και Υ.Α. 173829/2014(ΦΕΚ 2036/Β/25-07-2014) και ισχύει.

12. Την υπ αρ. 1649/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) «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 N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄/209),καθώς και κάθε
άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

13. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την
ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής
Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της
υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το
άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».

14. Την Κ.Υ.Α. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/5-10-2012) «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).».

15. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων
και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω
διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».

16. Την Υ.Α. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού
τόπου για την ανάρτηση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του
Ν.4014/2011".

17. Τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011) “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης,
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις”.
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18. Την με αριθμό 2011/753 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2011,
περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης
προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

19. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ 22.12.2003) “Μέτρα και όροι για τη
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης”,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010) “Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Τον Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.01) “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”,

22. Την Εγκύκλιο 103731 / 1278 / 2004 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”

23. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) “Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.

24. Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 “Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο
“Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”

25. Την Εγκύκλιο 129043 / 4345 / 8-7-2011 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”.

26. Την από 26-06-2013 (με αριθ. πρωτ. Φ263/3113/2013) αίτηση της εταιρίας ΑΦΟΙ Κ.
ΣΤΑΥΡΟΥ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκαν τα τεύχη
της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος.

27. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 263 / 3113 / 30.09.2013 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα τεύχος της
Μ.Π.Ε. για τη δραστηριότητα του θέματος, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, τον Οργανισμό Αθήνας, το Γραφείο
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων της Δ/νσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής
και τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και τη Β’
Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, την 1η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 53182/43574/30.10.2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού
Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς την Υπηρεσία μας, στο οποίο
αναφέρονται οι παρατηρήσεις τους σχετικά με την εν θέματι μελέτη (αρ. πρωτ. Δ/νσης
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Φ263/5147/ 15.11.2013).

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 56052/10-12-2013 έγγραφο του Γραφείου Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ προς την Υπηρεσία μας, στο οποίο επισημαίνει ζητήματα προς
διευκρίνηση και προτείνει ειδικούς όρους που κατά την άποψη της εν λόγω Υπηρεσίας
πρέπει να περιληφθούν στους περιβαλλοντικούς όρους (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Φ263/5828/ 27.12.2013).

30. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 19419/28-01-2014 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων
και Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής προς την
Υπηρεσία μας, με το οποίο αποστέλλεται συνημμένα η υπ’ αριθ. 9/2014 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σύμφωνα με την οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΑΔΑ: Ω2ΒΩΟΡ1Κ-Β1Μ

Αττικής γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος (αρ. πρωτ.
Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Φ263/473/ 06-02-2014).

31. Την από 10-09-2014 (με αριθ. πρωτ. Φ263/3787/2014) αίτηση της εταιρίας ΑΦΟΙ Κ.
ΣΤΑΥΡΟΥ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκαν
συμπληρωματικά στοιχεία για τη δραστηριότητα του θέματος.

32. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 263/3787/29.09.2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκαν, τα υποβληθέντα με την
ανωτέρω αίτηση συμπληρωματικά στοιχεία της Μ.Π.Ε. για τη δραστηριότητα του
θέματος, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, το Γραφείο Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, και τη Β’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού.

33. Την από 12-12-2014 (με αριθ. πρωτ. Φ263/5433/2014) αίτηση της εταιρίας ΑΦΟΙ Κ.
ΣΤΑΥΡΟΥ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκε Τεχνικό
Υπόμνημα -Συμπληρωματικό Τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη
δραστηριότητα του θέματος.

34. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 53555/02-12-2014 έγγραφο του Γραφείου Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, προς την Υπηρεσία μας, με το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται
ότι η εν λόγω Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την έκδοση ΑΕΠΟ υπό την προϋπόθεση
ότι στα παραγώμενα απόβλητα δεν θα συμπεριληφθούν οι κωδικοί του κεφαλαίου 1910
του ΕΚΑ.

35. Την υπ' αρ. πρωτ. 194278/11-12-2014 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την οποία προτείνει μέτρα
που επιβάλλεται να εφαρμοστούν και εισηγείται υπέρ της εγκρίσεων της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής Φ263/5448/ 15-11-2014).

36. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 25188/04-02-2015 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων
και Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής προς την
Υπηρεσία μας, με το οποίο αποστέλλεται συνημμένα η υπ’ αριθ. 22/2015 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σύμφωνα με την οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής αναβάλει τη γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος,
καθώς και το υπ’ αριθ. 195084/09-10-2013 έγγραφο προς την εφημερίδα "Αττικό Βήμα",
με θέμα την αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση, που αφορά στην εν λόγω ΜΠΕ (αρ.
πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Φ263/707/ 11-02-2015).

37. Το γεγονός ότι η ως άνω ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας «Αττικό
Βήμα» της 11ης Νοεμβρίου 2013.

38. Το

με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ/
ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/333370/190653/1488/357/11-02-2015
έγγραφο
της
Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, προς την ΥΠΠΟΑ - ΓΔΑΠΚ - ΔΙΠΚΑ, με
κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη υπό όρους για
την εν λόγω δραστηριότητα.

39. Το με αριθ. πρωτ. 110834/16-06-2015 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και
Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής προς την Υπηρεσία
μας, με το οποίο αποστέλλεται συνημμένα η υπ’ αριθ. 186/2015 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σύμφωνα με την οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής αναβάλει τη γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος. (αρ.
πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Φ263/3324/ 22-06-2015).
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40. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 263/οικ. 3632/08.07.2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ προς τη
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο
ζητείται ενημέρωση αναφορικά με τo αν το λατομείο που λειτουργούσε στο χώρο
ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε." που βρίσκεται στη θέση "ΧΟΥΝΙ ΝΤΑΓΛΑ ΜΕΡΕΝΤΑ" στο Δήμο Μαρκόπουλου
Μεσογαίας είναι "ΑΝΕΝΕΡΓΟ" ή όχι.

41. Την από 10-07-2015 (με αριθ. πρωτ. Φ263/3702/13-07-2015) αίτηση της εταιρίας ΑΦΟΙ
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκαν
συμπληρωματικά στοιχεία δια την πλήρωση του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα του θέματος.

42. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 14695/31-08-2015 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης του Δήμου
Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με το οποίο αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθμ.
293/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην "Λήψη απόφασης επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στα πλαίσια της διαδικασίας
έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Προσωρινή Αποθήκευση Διαλογή
Επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ. και Ανάπλαση Λατομικού Χώρου της εταιρείας Αφοί Κ. Σταύρου
- Λατομεία Έτοιμο Μπετόν Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο
γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά υπό όρους για την εν λόγω δραστηριότητα (αρ.
πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Φ263/4475/ 01-09-2015).

43. Το με αρ. πρωτ. 5383/13-04-2016 έγγραφο του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας προς
την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος δεν διατίθεται να συγκαλέσει νέο
Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη του θέματος και εμμένει στις υπ' αρ. 169/2015 και
293/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 31577/2579/ 18-04-2016).

44. Το με αρ. πρωτ. 159085/10-09-2015 Έντυπο (Δ10) Τυποποιημένης Γνωμοδότησης
Περιφερειακού Συμβουλίου για την δραστηριότητα του θέματος, σύμφωνα με το οποίο το
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, γνωμοδοτεί υπέρ της ΜΠΕ υπό προϋποθέσεις (αρ.
πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Φ263/4750/ 16-09-2015) .

45. Το με αρ. πρωτ. 32714/30-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Αστικών &
Περιαστικών Περιοχών του Υπ. Περ. Εν, προς την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο
γνωμοδοτεί θετικά υπό προϋποθέσεις για τη ΜΠΕ του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/νσης
ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Φ263/6777/ 11-12-2015).

46. Την από 23-12-2015 (με αριθ. πρωτ. Φ263/7046/23-12-2015) αίτηση της εταιρίας ΑΦΟΙ
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκε ΜΠΕ
με ενσωματωμένες διευκρινήσεις.

47. Την από 17-02-2016 (με αριθ. πρωτ. 12557/830/17-02-2016) αίτηση της εταιρίας ΑΦΟΙ
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκε η
Ειδική Μελέτη Μορφολογικής και Βλαστητικής Αποκατάστασης Ανενεργού Λατομικού
Χώρου - Ορύγματος 1 στα πλαίσια της Λειτουργικής Μονάδας ΑΕΚΚ εντός ιδιόκτητης
έκτασης για το έργο «Προσωρινή Αποθήκευση Διαλογή Επεξεργασία ΑΕΚΚ και
αποκατάστασης Ανενεργού Λατομικού Χώρου της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».

48. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 263/7046/15.03.2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. με
ενσωματωμένες αδιευκρινήσεις
για τη δραστηριότητα του θέματος, προς το
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, τη
Διεύθυνση Υδάτων και τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τη Διεύθυνση Προϊστορικών & Κλασσικών
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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49. Την υπ' αρ. πρωτ. 52108/31-03-2016 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την οποί δεν
απαιτείται νεώτερη εισήγηση και ισχύει η με αρ. πρωτ. 145898/2015 εισήγησή τους για
το ίδιο έργο (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
28576/2307/ 31-03-2016).

50. Το με αρ. πρωτ. 7451/28-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Αστικών &
Περιαστικών Περιοχών του Υπ. Περ. Εν, προς την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο
γνωμοδοτεί θετικά υπό προϋποθέσεις για τη ΜΠΕ του θέματος, επισημαίνοντας τις
θετικές επιπτώσεις του έργου από πλευράς αισθητικής αποκατάστασης και ασφάλειας,
καθώς με την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία της μονάδας ΑΕΚΚ και τη συνεργασία
της εταιρείας, του Δήμου Μαρκοπούλου και λοιπών αρμοδίων αρχών, αποτρέπεται η
περαιτέρω ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων στους όμορους χώρους. (αρ. πρωτ. Δ/νσης
ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 26636/2194/ 04-04-2016).

51. Το με αρ. πρωτ. 5383/13-04-2016 έγγραφο του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας προς
την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος δεν διατίθεται να συγκαλέσει νέο
Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη του θέματος και εμμένει στις υπ' αρ. 169/2015 και
293/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 31577/2579/ 18-04-2016).

52. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 53863/18-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων
και Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής, το οποίο
κοινοποιείται στην Υπηρεσία μας, με το οποίο αποστέλλεται συνημμένα το υπ’ αριθ.
52337/18-03-2016 έγγραφό τους προς την εφημερίδα "Ηχώ Δημοπρασιών", με θέμα την
αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση, που αφορά στην εν λόγω ΜΠΕ (αρ. πρωτ.
Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 39356/3177/ 17-05-2016).

53. Το με αριθ. πρωτ. 81203/28-04-2016 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και
Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής, προς την Υπηρεσία
μας, με το οποίο διαβιβάζονται συνημμένα τα υπ’ αριθ. πρωτ. 5830/20-04-2016 και
5383/13-04-2016 έγγραφα του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας (αρ. πρωτ. Δ/νσης
ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 37715/3060/ 11-05-2016).

54. Το με αρ. πρωτ. 1414/25-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προς την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το
οποίο η Υπηρεσία τους δεν έχει αντίρρηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του
προτεινόμενου έργου, καθόσον η εδαφική περιοχή στην οποία αυτό αφορά δεν διέπεται
από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

55. Την από 24/07/2013 Σύμβαση Συνεργασίας για την ανακύκλωση ΑΕΚΚ μεταξύ του
Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. και της εταιρίας ΑΦΟΙ Κ.
ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε.

56. Το από 13/03/2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραλαβής μη Επικίνδυνων Στερεών
Αποβλήτων, μεταξύ της εταιρίας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Π.Ε. και της εταιρίας ΑΦΟΙ
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., με το οποίο συμφωνείται η
πρώτη εταιρία να παραλαμβάνει για λογαριασμό της δεύτερης εταιρίας μη επικίνδυνα
στερεά απόβλητα.

57. Η από 13/03/2015 Δήλωση Συνεργασίας (Μη Δεσμευτική) μεταξύ της εταιρείας
POLYECO A.E. και της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε., με την οποία δηλώνεται η
πρόθεση τη πρώτης εταιρείας να παραλαμβάνει από την εγκατάσταση της δεύτερης
εταιρείας είδη επικινδύνων αποβλήτων προς αξιοποίηση ή προσωρινή αποθήκευση και
διάθεση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

58. Την από 11-12-2015 Βεβαίωση του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας ότι είναι δυνατή η
παροχή και η χρήση του επεξεργασμένου νερού που προκύπτει από την εγκατάσταση
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Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, για την κάλυψη των
αναγκών σε νερό της δραστηριότητας του θέματος.

59. Την από 30-03-2015 βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας για την αποδοχή στερεών
αποβλήτων του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, σύμφωνα με την
οποία ο ΕΔΣΝΑ προτίθεται να υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ
- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. εφόσον προσκομιστεί άδεια συλλογής και
μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής.

60. Το γεγονός ότι δεν περιήλθε στην Υπηρεσία μας η σχετική γνωμοδότηση για την μελέτη
του θέματος από την Διεύθυνση Υδάτων, παρότι παρήλθε η σχετική προθεσμία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία της δραστηριότητας
«Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και επεξεργασία ΑΕΚΚ και Ανάπλαση Ανενεργού
Λατομικού Χώρου», της εταιρίας Αφοί Κ. Σταύρου - Λατομεία Έτοιμο Μπετόν ΑΕ, στην θέση
«Χώνη - Ντάγλα» στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Νομό Αττικής, Περιφέρεια Αττικής,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η εφαρμογή της παραπάνω απόφασης βαρύνει το φορέα
υλοποίησης και λειτουργίας του έργου.
Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Πρόκειται για δραστηριότητα, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
1) Απόβλητα εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ)
Τα απόβλητα εισέρχονται μέσω της πύλης εισόδου σε φορτία εντός ειδικών και κατάλληλα
αδειοδοτημένων φορτηγών οχημάτων. Ακολουθεί έλεγχος των φορτίων και των παραστατικών
για τυχόν ύπαρξη μη αποδεκτών αποβλήτων (όπως κυματοειδή φύλλα/πανέλα στέγασης - ελενίτ,
σωλήνες, πλάκες πλακίδια, μονωτικά). Στα εισερχόμενα απόβλητα τα οποία κατά την εκφόρτωση
τους στην εγκατάσταση κριθεί ότι μπορεί να εμπεριέχουν ξένα υλικά εν δυνάμει επικίνδυνα,
προβλέπεται πριν από οιαδήποτε επεξεργασία οπτικός έλεγχος και απομάκρυνση/ χωριστή
διαλογή τους και προσωρινή αποθήκευση σε διακριτούς κατάλληλους περιέκτες. Τα τυχόν
επικίνδυνα απόβλητα θα καταγράφονται σε ειδικό μητρώο και θα παραδίδονται σε
αδειοδοτημένους διαχειριστές.
Έπειτα από τον έλεγχο τα φορτηγά οχήματα συλλογής των υλικών οδηγούνται σε
γεφυροπλάστιγγα για να ζυγιστούν και ακολούθως κατευθύνονται στο χώρο εκφόρτωσης.
Από τη διαλογή είναι δυνατόν να προκύψουν αδρανή υλικά, όπως τούβλα, σκυρόδεμα και άλλα
διαφορετικά κλάσματα ανακυκλώσιμων υλικών δηλαδή χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο.
Στη συνέχεια με τη βοήθεια φορτωτή τα αδρανή υλικά οδηγούνται στο κόσκινο και στη συνέχεια
στο σπαστήρα, από όπου θα απομακρύνονται τα μέταλλα. Από τη διαδικασία θα προκύπτουν δύο
κλάσματα, ένα χονδρόκοκκο και ένα λεπτόκοκκο. Τα λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά κατά
περίπτωση συμπιέζονται ή τεμαχίζονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε διαφορετικό κάδο ανά
είδος.
Τα υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας της εγκατάστασης , τα οποία προσομοιάζουν με
οικιακά απόβλητα, τοποθετούνται σε στεγανό και κλειστό container αποθήκευσης και θα
οδηγούνται για διάθεση στην ΟΕΔΑ Φυλής.
Τα υλικά που παράγονται από την λειτουργία της μονάδας θα μεταφέρονται σε κατάλληλα
αδειοδοτημένους αποδέκτες για περαιτέρω αξιοποίηση.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα ανακτώνται θα οδηγούνται σε μονάδες ανακύκλωσης ή
περεταίρω επεξεργασίας.
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2) Ανάπλαση ανενεργού λατομείου.
Οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν εντός της ιδιόκτητης μη δασικής και μη
αναδασωτέας λατομικής έκτασης των 19018,826 τμ.
Ο πυθμένας του ορύγματος 1 εντοπίζεται σε υψόμετρο περίπου +160 μ.. Μετά την
αποκατάσταση η μέγιστη υψομετρική επιφάνεια του εδάφους στον εν λόγω χώρο θα εντοπίζεται
σε υψόμετρο περίπου +175 μ.
Καμιά άλλη εργασία αποκατάστασης του υφιστάμενου ανάγλυφου του ιδιόκτητου λατομικού
χώρου έκτασης 19018,826 τμ δεν θα πραγματοποιηθεί, πλην αυτές που αφορούν το όρυγμα 1
εμβαδού 3546 τμ.
Στην πρώτη φάση των διαστρώσεων όπου θα χρησιμοποιηθούν χονδρόκοκκα υλικά, η
διάστρωση θα γίνεται με χωματουργικά μηχανήματα, η αντίστοιχη συμπίεση μέσω συμπιεστή
οδοστρωτήρα και θα αποτελούν και την ζώνη στράγγισης για την απομάκρυνση νερών τα οποία
θα κατεισδύουν λόγω κατακρημνίσμάτων.
Για την διάστρωση των υλικών θα ακολουθηθούν σε γενικές γραμμές τα παρακάτω στάδια:
Προετοιμασία του εδάφους, διάστρωση, συμπύκνωση. Στις ανώτερες στρώσεις όπου θα έχουμε
μεγάλο ποσοστό σε λεπτόκοκκα για τη συμπύκνωση θα χρησιμοποιηθούν δονητικοί συμπυκνωτές
με λείους τροχούς.
Θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος του οποίου το ανάγλυφο θα αποτελείται από μία
κεκλιμένη επιφάνεια κυμαινόμενης κλίσης μικρότερης των 14,5 μοιρών σε υψόμετρο μεταξύ 160
και 175 μέτρων. Πάνω σε αυτή την επιφάνεια θα γίνει διάστρωση μίγματος εδαφικού υλικού και
φυτικής γης στείρων ή αδρανών υλικών σε πάχος ομοιόμορφο και μαζί με το κηπαίο χώμα θα
υποστηρίξει την ανάπτυξη και κυρίως τη στήριξη κάθε φυτού.
Τα είδη φύτευσης που επιλέγονται είναι ελαιόδεντρα είδους Αμφίσσης, κυπαρίσσι ορθόκλαδο
ή πένθιμο και αγρωστώδη (ψυχανθή - βίκος ή αγριόβικος)
Τα έργα συντήρησης των φυτών περιλαμβάνουν άρδευση, λίπανση, σκάλισμα, διαμόρφωση
λεκάνης και καθαρισμό χώρου φυτού.
Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικότερα στον φάκελο της Μελέτης και στα συνοδευτικά
στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν για την υπόψη δραστηριότητα.
ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

: Γήπεδο συνολικής έκτασης 19018,00 τ.μ., περίπου, το οποίο
βρίσκεται στη θέση «Χώνη - Ντάγλα» στο Δήμο Μαρκόπουλου
Μεσογαίας. Οι συντεταγμένες του γηπέδου σε ΕΓΣΑ'87 είναι οι
εξής:
ΟΡΙΑ
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
Δ6
Δ7
Δ8
Δ9
Δ10
Δ11
Δ12
Δ13
Δ14
Δ15
Δ16
Δ17

Χ
495269,17
495247,56
495316,08
495329,16
495363,94
495410,49
495415,51
495384,24
495371,27
495344,10
495380,18
495378,55
495385,70
495421,01
495406,56
495424,27
495420,29

Υ
4190049,00
4189988,11
4189980,13
4189952,42
4189959,99
4189946,28
4189952,56
4189984,19
4190014,81
4190026,30
4190066,89
4190027,88
4190021,06
4190047,21
4190068,52
4190080,62
4190089,29

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
30,57
64,61
68,97
30,65
35,60
48,53
8,04
44,48
33,26
29,50
54,31
39,04
9,88
43,94
25,75
21,45
9,54
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Δ18
Δ19
Δ20
Δ21
Δ22
Δ23

495370,22
495319,76
495307,32
495279,32
495244,25
495240,67

4190084,85
4190108,87
4190114,64
4190121,62
4190106,92
4190060,05

50,27
55,88
13,72
28,86
38,03
47,00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
: μη επικίνδυνα απόβλητα τα οποία περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/03
(ΦΕΚ 1909/Β/03), και τα οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ
της (2) σχετικής ΚΥΑ, έχουν τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ:
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
1
0

1
7

12 απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών
κατασκευών
06 απορριπτόμενα καλούπια
08 απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από
θερμική επεξεργασία)
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
01
σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
01 σκυρόδεμα
02 τούβλα
03 πλακάκια και κεραμικά
07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
02
ξύλο, γυαλί και πλαστικό
01 ξύλο
02 Γυαλί
03 πλαστικό
04
μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
02 αλουμίνιο
03 μόλυβδος
04 ψευδάργυρος
05 Σίδηρος και χάλυβας
06 κασσίτερος
07 ανάμεικτα μέταλλο
11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
05
χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και
μπάζα εκσκαφών
04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
08
υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο
02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
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09

σημείο 17 08 02
άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ ΤΩΝ ΕΞΕΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 12
απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση,
9
κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως
01 χαρτί και χαρτόνι
02 σιδηρούχα μέταλλα
03 μη σιδηρούχα μέταλλα
04 πλαστικά και καουτσούκ
05 γυαλί
09 ορυκτά (πχ άμμος, πέτρες)
όπως τα παραπάνω μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα περιγράφονται στην υποβληθείσα Μελέτη
και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής.
Σύμφωνα με την (11) σχετική ΥΑ η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται ως δραστηριότητα
της Α2 υποκατηγορίας
καθώς ανήκει στην 4Η Ομάδα «Συστήματα Περιβαλλοντικών
Υποδομών», α/α 16, Εγκαταστάσεις Επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία R5).
Η δραστηριότητα αποτυπώνεται στα σχέδια Α.1 "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" κλίμακας 1:500, Α.2 "ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 1" κλίμακας 1:250, Α.3 " ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
- ΟΡΙΟ
ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2001" κλίμακας 1:2000, Β.2 "ΧΑΡΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" κλίμακας 1:5000 και Β.3 "ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ" και
περιγράφεται στη ΜΠΕ (με ενσωματωμένες διευκρινήσεις)
και στην Ειδική Μελέτη
Μορφολογικής και Βλαστητικής Αποκατάστασης που συνοδεύουν την παρούσα, με τους όρους
και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.
Β. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου & ευαίσθητα
στοιχεία του περιβάλλοντός του
Β.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης
Στην περιοχή μελέτης ισχύει:



το από 24-01-2003 Π.Δ (ΦΕΚ 121/Δ/19-02-2003) περί καθορισμού ζωνών
προατασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής.
Β.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
Η δραστηριότητα βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Μερέντας
(Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ΑΙ/Φ43/1848/4781/21-03-1989, ΦΕΚ 302/Β'/25-04-1989).
Η περιοχή του έργου δεν είναι άλσος, πάρκο ή δασική έκταση και δεν υπάγεται στις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
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Γ. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος,
στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος.
Γ.1. Ατμόσφαιρα
Εκπομπές σκόνης – σωματιδίων της παραγωγικής διαδικασίας: Δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα 100 mg/Νm3, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.
Επίσης, για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. Η.Π.
14122/549/Ε.103/2011 - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», ΦΕΚ 488/Β`/30.3.2011
Γ.2. Ύδατα - Έδαφος
Για την προστασία από ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως επίσης και του
εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη - βιοδιασπώμενες ουσίες
(π.χ. λιπαντικά) που προκύπτουν κατά τις εργασίες κατασκευής και στη λειτουργία της
δραστηριότητας με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει, ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που
καθορίζονται στο Π.Δ. 82/25-02-2004 (ΦΕΚ 64/Β) περί διαχείρισης των χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων.
2. Η διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η. Π.
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα
επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της l2ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ'
αρ. 19396/1546/97 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 604Β/97) "Μέτρα & όροι για τη διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η διάθεση υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την υπ' αρ. Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β)
Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει
τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986/Β), Γ4/1305/2-8-1974 (ΦΕΚ
4.

Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ
1909/Β/22-12-03) για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα. Τα στερεά απόβλητα τα οποία
εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται
σύμφωνα με τον Ν. 2939/01, όπως αυτός ισχύει και έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3854/10
(ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και την Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07, και τα προεδρικά
διατάγματα και άλλες διατάξεις που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των
διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν
λόγω στερεών αποβλήτων.

Γ.3. Στάθμη Θορύβου και Δονήσεων
Για τις εργασίες, όσον αφορά το θόρυβο;
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21-2-91) «Καθορισμός
των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των
προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων» όπως έχει
τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (ΦΕΚ 295 Β/97).
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81) και
ειδικότερα στο άρθρο 2, Πίνακας 1 αυτού, καθώς και στο Π.Δ.. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18-391). Να τηρούνται τα όρια του 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/11).
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Δ. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την
ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Δ.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Ο φορέας της δραστηριότητας ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για
την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την
απόφαση (ΑΕΠΟ).

2. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που
τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ) και για την διαχείριση των διάφορων αποβλήτων της
δραστηριότητας, και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή.

3. Ο φορέας της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων
της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής
αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση
(Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. 48963/2013 (ΦΕΚ 2703/Β).

4. Η δραστηριότητα του θέματος δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με ειδικούς
περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή με ειδικές διατάξεις και που ενδεχομένως δεν
επιτρέπουν την λειτουργία της υπόψη δραστηριότητας.

5. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας του θέματος θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η τελική
έγκριση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου από πλευράς των συναρμόδιων
Υπηρεσιών και θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα τεθούν από τις εν λόγω
Υπηρεσίες

6. Συνολικά η λειτουργία της υπόψη δραστηριότητας να είναι σύμφωνη με τον Ν. 3325/2005
(ΦΕΚ 68/Α/11-03-05), όπως αυτός ισχύει, καθώς και με τη νομοθεσία για εναλλακτική
διαχείριση αποβλήτων (20, 21 σχετικά) και τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των
αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων

7. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση ενδεχομένων αρνητικών
επιπτώσεων στη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της περιοχής και για την προσαρμογή του
έργου στο φυσικό περιβάλλον

8. Να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυροπροστασίας και
πυρόσβεσης και μείωσης του θορύβου & σήμανσης.

9. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του
απασχολούμενου στην εγκατάσταση προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νομοθεσία.

10. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που
απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και
χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το
περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές
εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες,
κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας

11. Καμία επέμβαση, εργασία ή εναπόθεση παντός είδους δεν είναι επιτρεπτή εκτός των ορίων
της εν λόγω έκτασης.

12. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών.
13. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία διαμόρφωσης που θα συμπεριλαμβάνει εξορυκτικές
εργασίες με οποιοδήποτε τρόπο.
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14. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, συσσωρευτών και ΑΗΗΕ τα οποία προκύπτουν από τη
κατασκευή ή τι λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να παραλαμβάνονται από
αδειοδοτημένους συλλέκτες - μεταφορείς, οι οποίοι διαθέτουν συμβάσεις συνεργασίας με τα
αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε μέσω των συστημάτων
να οδηγούνται προς αναγέννηση - ανακύκλωση. Για τα επικίνδυνα εξ αυτών απόβλητα η
εγκατάσταση θα πρέπει να συμπληρώνει έντυπα αναγνώρισης, αντίγραφα των οποίων θα
πρέπει να διατηρούνται επί τρία τουλάχιστον έτη.
Δ.2. Πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β, η εγκατάσταση
«πρέπει να ενταχθεί ή συμβληθεί με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης». Εφόσον υπογραφεί σχετική σύμβαση
συνεργασίας θα πρέπει να υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.

2. Για τη λειτουργία της δραστηριότητας, καθώς και για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή
εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να έχουν
χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και
εγκρίσεις. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα πρέπει να ειδοποιηθούν αρμοδίως πριν από την
έναρξη των εργασιών για την επόπτευση τυχόν εκσκαφικών εργασιών που θα απαιτηθούν. Σε
περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, αυτές θα
πρέπει να διακόπτονται και να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες αρχές
Δ.3. Φάση κατασκευής του έργου.

1. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και να ληφθεί μέριμνα για
τον περιορισμό εκπομπής σκόνης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λήψη των
ακόλουθων μέτρων:
 Συχνή διαβροχή των χώρων εργασίας και των αποθηκευμένων αδρανών
υλικών και ιδιαίτερα κατά την εκφόρτωσή τους
 Τα οχήματα μεταφοράς των υλικών κατά την διαμόρφωση / κατασκευή του
έργου θα πρέπει να είναι καλυμμένα και ο προγραμματισμός των δρομολογίων
θα πρέπει να γίνεται εκτός ωραρίων κυκλοφοριακής αιχμής. Να αποφεύγεται
η διέλευση των οχημάτων από κατοικημένες περιοχές, ή όταν αυτό είναι
απαραίτητο να γίνεται με την μικρότερη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Γενικά, οι
ώρες των δρομολογίων και οι διαδρομές των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να
προγραμματίζονται κατάλληλα, ώστε να μην προκαλούνται κυκλοφοριακά,
υγειονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα
 Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων
 Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων του εργοταξίου
2. Η λήψη χωματουργικών υλικών θα πραγματοποιείται από νόμιμα λειτουργούσες
μονάδες. Τυχόν πλεονάζοντα υλικά να διατεθούν για την αποκατάσταση του χώρου.
3. Των εργασιών επέμβασης στο όρυγμα 1 θα προηγηθεί η περίφραξη του ιδιόκτητου
χώρου των 19 στρ., ώστε να διαχωριστεί άμεσα από τον υπόλοιπο λατομικό χώρο και
να αποτραπεί η είσοδος οχημάτων και ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη
δραστηριότητα. Θα γίνει περιμετρική φύτευση στα σημεία που αυτό καθίσταται
δυνατό.
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4. Το όρυγμα θα περιφραχτεί με κυπαρίσσια, ώστε να προστατευτεί η βλάστηση εντός
του χώρου και θα δημιουργήσουν κατάλληλο ηχοπέτασμα και φυσικό φίλτρο
απορρόφησης σκόνης.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία το σκυρόδεμα θα παρασκευάζεται επί τόπου, τα
συστήματα ανάμιξης για παραγωγή χαρμανιού σκυροδέματος θα πρέπει να είναι
υγρού τύπου (wet batch mixer) και κλειστά.
6. Να ληφθεί μέριμνα για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων με σκοπό την
απρόσκοπτη ροή και την προστασία από πλημμύρα.
7. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν υλικά, μηχανήματα και οχήματα εκτός του χώρου
εργασιών του έργου.
8. Τα στερεά απορρίμματα που θα προκύπτουν κατά τη φάση διαμόρφωσης /
κατασκευής του έργου να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε κατάλληλους και
νομίμως αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων.
Δ.4. Λειτουργία του έργου

1. Μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης η Εταιρία οφείλει να καταχωρηθεί στο
αντίστοιχο μητρώο του ΥΠΕΚΑ για τη δραστηριότητα του θέματος

2. Η συλλογή - μεταφορά των αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση θα πρέπει να
πραγματοποιείται από επιχειρήσεις που διαθέτουν την προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία αδειοδότηση.

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των διαφόρων υλικών
(κάδων, container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού
διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με
τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά σε τυχόν επικίνδυνα
απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα
στην ΚΥΑ 24944/1159/06.

4. Η εγκατάσταση υποχρεούται να ενημερώνει το εγκεκριμένο σύστημα με το οποίο
συνεργάζεται, αναλυτικά για τις ποσότητες ΑΕΚΚ που εισέρχονται σε αυτή, το είδος
διαχείρισης, τις ποσότητες των εξερχόμενων υλικών ανά κατηγορία καθώς και για τους
αποδέκτες των υλικών αυτών και να τηρείται μητρώο διακίνησης των διαφόρων τύπων
αποβλήτων, όπου θα αναγράφονται όλες οι διακινούμενες ποσότητες που εισέρχονται και
εξέρχονται, καθώς και αρχείο με τα αντίστοιχα αποδεικτικά παραλαβής και απόδοσης των
πρώτων υλών και των προϊόντων. Το αρχείο θα πρέπει να είναι ξεχωριστό για τα στερεά
μη επικίνδυνα και τυχόν επικίνδυνα απόβλητα και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι
διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από αρμόδιες Υπηρεσίες. Επίσης, κατά τον μήνα Φεβρουάριο
κάθε έτους θα πρέπει να ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες περιβάλλοντος της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας καθώς και το Τμήμα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με τα
συγκεντρωτικά στοιχεία διακίνησης των αποβλήτων.

5. Η ποσότητα αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες επίχωσης, όπως αυτή
ορίζεται στην Απόφαση 2011/753 ΕΕ, πρέπει να καταγράφεται από την εγκατάσταση
ξεχωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που προετοιμάζονται για
επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώνονται ή χρησιμοποιούνται σε άλλες εργασίες
ανάκτησης υλικών. Η μεταποίηση των αποβλήτων σε υλικά τα οποία πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν σε εργασίες επίχωσης πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνεται στην
επίχωση.

ΑΔΑ: Ω2ΒΩΟΡ1Κ-Β1Μ

6. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι
διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα
προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα υλικά σε επάρκεια (για παράδειγμα,
πριονίδι, άμμος κ.α.) μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή / και η
προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών,
διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α.. Τα μίγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα
πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης επικινδύνων. Σε περίπτωση συμβάντος που επηρεάζει
δυσμενώς το περιβάλλον η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕΧΩ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το συντομότερο δυνατό.

7. Να αναλαμβάνεται δράση (συστηματική καταγραφή των ποσοτήτων πρώτων υλών,
ενέργειας και νερού που καταναλώνονται, συνεχής βελτιστοποίηση των διεργασιών και
εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού) προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν η
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών και των ποσοτήτων
των παραγόμενων αποβλήτων

8. Η Εταιρία θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική παρακολούθηση, τη μέτρηση
και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας της υπόψη εγκατάστασης
που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, προτείνεται η εφαρμογή
των παρακάτω προγραμμάτων:

 Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας
 Πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου
9. Η Εταιρία να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας.
10. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται, κατόπιν
έγκρισής τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Να ληφθούν όλα τα μέτρα
πυροπροστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων
και την αντιμετώπισής της.

11. Στη μονάδα θα γίνεται διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση ή / και επεξεργασία) ΜΟΝΟ
των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που έχουν τους κωδικούς ΕΚΑ που
περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης.

12. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο της εγκατάστασης να γίνεται οπτικός έλεγχος
και αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το περιεχόμενο των προς διαχείριση
υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν οικιακά ή επικίνδυνα απόβλητα ή κάθε τύπου
απόβλητα μη αναφερόμενα στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης, να
διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να μην αναμιγνύονται με τα προς
διαχείριση απόβλητα και να εξασφαλίζεται η προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και
διάθεσή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων

13. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρμολόγηση σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές,
ΑΗΗΕ και οποιοδήποτε μηχάνημα που τυχόν βρεθούν εντός παρτίδας υλικών που
εισέρχονται στην υπόψη μονάδα προς διαχείριση. Να παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση
σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αυτών, κατόπιν σχετικών συμβάσεων,
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά

14. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εισέρχεται και εξέρχεται από τη μονάδα θα πρέπει να
συνοδεύεται από αντίστοιχα παραστατικά έγγραφα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
(κατόχου, αποβλήτου, αποδέκτη κ.α.)
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15. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη, εφόσον της ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, να
πιστοποιήσει τα στοιχεία που αφορούν στην ακριβή σύσταση και ποσότητα των
αποθηκευόμενων αποβλήτων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα, εάν το κρίνουν
σκόπιμο, να διενεργήσουν δειγματοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων, το κόστος των
οποίων θα βαρύνει την Εταιρία

16. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η
αναμενόμενη αισθητική υποβάθμιση του χώρου λόγω αποθέσεων των στερεών αποβλήτων

17. Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων να επικαλυφθούν, για
παράδειγμα, με gross betton ή άσφαλτο, με σύστημα συλλογής των ομβρίων και
κατάλληλη κλίση για την συλλογή τυχόν υγρών αποβλήτων.

18. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού καθώς
και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια
υγεία.

19. Όλα τα μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα
μέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και να παραδίδονται
για περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες (για παράδειγμα,
χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.). Όμοια και για όλα τα κλάσματα υλικών που προκύπτουν ως
υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας.

20. Εφόσον υλικά αποθηκεύονται στον αύλιο χώρο, σε περιόδους βροχόπτωσης καθώς και
μετά το πέρας των εργασιών θα καλύπτονται, για παράδειγμα με μουσαμά.

21. Εάν προσδιοριστεί κατασκευαστικό μέρος που περιέχει αμίαντο, αυτό θα απομακρύνεται
και θα αποστέλλεται για περαιτέρω διάθεση, έχοντας υπόψη τις ειδικές οδηγίες που πρέπει
να ακολουθούνται στην περίπτωση υλικών που περιέχουν αμίαντο.

22. Να διαγραμμιστεί κατάλληλα το δάπεδο του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των
στερεών αποβλήτων.

23. Για την επεξεργασία των ΑΕΚΚ θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του
άρθρου 11 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

24. Να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή έκλυσης σκόνης, ειδικότερα δε:
 Κατά την μεταφορά των αδρανών υλικών, από και προς την εγκατάσταση, με
διαβροχή αυτών

 Συχνή διαβροχή του γηπέδου της εγκατάστασης και των διαδρόμων κίνησης των
οχημάτων

 Κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας – μεταφοράς – θραύσης – διαχωρισμού –
κοσκίνισης των ΑΕΚΚ, με την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος περιορισμού,
συγκράτησης και καταστολής της εκπεμπόμενης σκόνης, ώστε να μην υφίστανται
υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων

 Κατά την προσωρινή αποθήκευση, με τακτική διαβροχή αυτών με νερό
25. Τα οικοδομικά υλικά αφού διαχωριστούν σε χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο κλάσμα και
μετά την απομάκρυνση των προσμίξεων από μη οικοδομικά υλικά (μέταλλα, πλαστικό,
ξύλο κ.α.) και μείωση μεγέθους, όπου απαιτείται, να αποθηκεύονται προσωρινά σε
κατάλληλους χώρους αποθήκευσης. Στη συνέχεια το χονδρόκοκκο και το λεπτόκοκκο
κλάσμα να διατίθενται ως προϊόντα, ανάλογα με το μέγεθός τους, για παράδειγμα, ως
οικοδομικά υλικά, για αποκατάσταση τοπίων, αναπλάσεις χώρων, πλήρωση χαντακιών, ως
άμμος σκυροδέματος, ως υποκατάστατο στην οδοποιία κ.α.
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26. Τα επεξεργασμένα αδρανή να χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή
σκυροδέματος ή άλλων υλικών και ως “προϊόντα δομικών κατασκευών” σε έργα που
καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη
χρήση για την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία
των ΑΕΚΚ, καθώς και τα χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών να αξιοποιούνται εφ όσον
κρίνονται κατάλληλα για την αποκατάσταση του ορύγματος 1, σε αντίθετη περίπτωση σε
εργασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεις ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεις χώρων
υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή ανάπλαση
χώρων.

27. Το αργιλούχο και πηλώδες υλικό το οποίο προκύπτει σαν υποπροϊόν της δραστηριότητας
και είναι ακατάλληλο για την παραγωγή εμπορεύσιμων αδρανών υλικών, μετά από
ανάμιξη με κατάλληλα υλικά εκσκαφών (φυτοχώματα) να χρησιμοποιείται για τη
συντήρηση και βελτίωση των αποκατεστημένων εκτάσεων.

28. Τα απόβλητα που δεν είναι αξιοποιήσιμα – ανακυκλώσιμα να αποθηκεύονται προσωρινά
και να μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ.

29. Η αποκομιδή των οικιακών στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης να γίνεται με ευθύνη
του φορέα του έργου και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ΟΤΑ και να διατίθενται σε
νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων

30. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης και τα μηχανήματα που δημιουργούν
κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις.

31. Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου θα πρέπει να ληφθούν
κατάλληλα μέτρα (για παράδειγμα, τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων). Ο
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει μειωμένες εκπομπές θορύβου και να
είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικά τύπου ΕΕ.

32. Να γίνεται συστηματικός και βάσει προγράμματος έλεγχος και συντήρηση του
συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και των αντίστοιχων φρεατίων συλλογής
τους. Επίσης, να τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης του ως άνω
συστήματος

33. Εφόσον από τη λειτουργία του εξοπλισμού υπάρχει αυξημένη εκπομπή σκόνης, θα πρέπει
η εταιρία να εφοδιαστεί με κατάλληλα συστήματα, για παράδειγμα σύστημα καταϊονισμού
με νερό, σύστημα σακκόφιλτρων κ.α., ώστε οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των ορίων
που θέτει η κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 1180/81). Η σκόνη που θα συγκεντρώνεται από τα
συστήματα αυτά θα διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες.

34. Να κατασκευαστεί και να λειτουργεί σύστημα διευθέτησης ομβρίων, ώστε αυτά να μην
έρχονται σε επαφή κατά το δυνατόν με τις προσωρινώς αποθηκευόμενες α’ ύλες και τα
προϊόντα της επεξεργασίας αυτών. Πριν την τελική διάθεση των ομβρίων και γενικά των
υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας (υγρά πλύσης χώρων κ.α.) να υπάρχει κατάλληλα
διαστασιολογημένο σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης αυτών. Τα ως άνω υγρά
απόβλητα (νερά πλυσίματος χώρων αποθήκευσης, νερά από τυχόν πλύση εξαρτημάτων
και εξοπλισμού, τυχόν ρυπασμένα όμβρια ύδατα των εξωτερικών χώρων της
εγκατάστασης κ.α.) θα συλλέγονται κατάλληλα και θα οδηγούνται σε κατάλληλη στεγανή
δεξαμενή καθίζησης. Το περιεχόμενο της στεγανής δεξαμενής να παραδίδεται σε
κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

35. Ο χώρος να είναι στεγανοποιημένος (τσιμεντοστρωμένος ή ασφαλτοστρωμένος) για την
αποφυγή ρύπανσης του εδάφους. Από τα υγρά απόβλητα από τυχόν πλύσεις θα πρέπει,
πριν από τη διάθεσή τους, να απομακρύνονται τα περιεχόμενα στερεά και αυτά να
διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους μαζί με τα υπολείμματα από τη
διαλογή των αποβλήτων. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών
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από τους χώρους αποθήκευσης των υλικών, το δάπεδο να είναι αδιαπέραστο από
απόβλητα και ανθεκτικό σε μεγάλο βάρος, με κατάλληλη κλίση και σύστημα για τη
συλλογή τυχόν ρυπασμένων με απόβλητα υγρών

36. Να γίνεται καθαρισμός του χώρου της εγκατάστασης με κατάλληλα μέσα (για παράδειγμα,
χρήση μηχανικού σάρωθρου κ.α.). Τα στερεά απόβλητα (οξείδια μετάλλων, μεταλλικά
αποκόμματα κ.α.) θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε κατάλληλα
αδειοδοτημένες εταιρίες

37. Η προσωρινή αποθήκευση των υλικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν
ατυχήματα

38. Το ύψος τυχόν σωρών των προς ανακύκλωση υλικών και προϊόντων της ανακύκλωσης να
μην υπερβαίνει τα 5 μέτρα και ο χώρος της πλατείας όπου θα λαμβάνει χώρα η προσωρινή
αποθήκευση να είναι κατά το δυνατόν αθέατος από τις παρακείμενες περιοχές

39. Για την περίπτωση των ΑΕΚΚ, ο χρόνος παραμονής των ανάμικτων αποβλήτων προ της
διαλογής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες από την άφιξή τους στην
εγκατάσταση. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραμονής τους μπορεί να παραταθεί μέχρι
έξι (6) μήνες. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει
τους δώδεκα (12) μήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας / ανακύκλωσης. Τα μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που προκύπτουν από τη
διαλογή θα πρέπει να οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ εντός πέντε (5)
ημερών.

40. Αισθητικές παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του έργου που θα περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστο:

 Να συνδυασθεί η κατασκευή με αναβάθμιση όλης της περιοχής και δενδροφύτευση
περιμετρικά του χώρου καθώς και συντήρηση και ανανέωση τυχόν υπάρχουσας
δενδροφύτευσης, ώστε να επιτευχθεί αισθητική βελτίωση και να περιορισθεί ο
θόρυβος

 Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων υλών,
προϊόντων, άχρηστων υλικών και μηχανημάτων, εκτός αυτών για τα οποία
επιτρέπεται βάσει της παρούσας Απόφασης

 Λήψη μέτρων ώστε να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη αισθητική υποβάθμιση του
χώρου λόγω αποθέσεων των στερεών αποβλήτων.

41. Δεν θα εφαρμοστεί ρητά καμία εξορυκτική επέμβαση στην διαμόρφωση του χώρου του
ορύγματος 1, παρά μόνο εργασίες επίχωσης προϊόντων από την επεξεργασία της μονάδας
ΑΕΚΚ.

42. Να εφαρμοστούν μέτρα μόνιμης παρακολούθησης δονήσεων για το σπήλαιο "ΧΟΝΙ
ΛΑΓΚΙ", σε συνεργασία και υπό τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

43. Τα υλικά για την αποκατάσταση - ανάπλαση θα προέρχονται από έργα και δραστηριότητες
οι οποίες παράγουν απόβλητα με τους ακόλουθους κωδικούς του Ευρωπαικού Καταλόγου
Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.):

 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
 19 02 09 ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)
 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06.
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44. Τα προς απόθεση υλικά δεν πρέπει αν περιέχουν προσμίξεις άλλων υλικών όπως μέταλλα,
ξύλα, ελαστικά αυτοκινήτων , πλαστικά, αστικά απόβλητα κλπ.

45. Να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η κατάσταση των ορόσημων και της
περίφραξης και να γίνονται οι απαραίτητες επιδιορθώσεις αυτών όπου απαιτείται.

46. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τυχόν κατολισθήσεις πρανών ή
καθιζήσεις.

47. Η βλαστητική αποκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ειδική Μελέτη
Μορφολογικής και Βλαστητικής Αποκατάστασης και ειδικότερα στο Κεφ. 20 Αναλυτικός
Προϋπολογισμός των Εργασιών Αποκατάστασης .

48. Για την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου και την πιστοποίηση
της υλοποίησης των όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ο φορέας του
έργου υποχρεούται να υποβάλλει ανά εξάμηνο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000,
με λεπτομερή αποτύπωση και περιγραφή της εκάστοτε υφιστάμενης κατάστασης (πορείας
διαμόρφωσης του αναγλύφου και προόδου των φυτοκομικών εργασιών) στη Δ/νση
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.

49. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της υπόψη δραστηριότητας ή αποχώρησης από τον
υπόψη χώρο, επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση αυτού και η απομάκρυνση τυχόν
επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύψουν να γίνει μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων
φορέων κρατώντας τα σχετικά παραστατικά

50. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή ασφάλειας
και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση
εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

51. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ” της υποβληθείσας ΜΠΕ καθώς και στα συνοδευτικά
στοιχεία αυτής (κυρίως στην Ειδική Μελέτη Μορφολογικής και Βλαστητικής
Αποκατάστασης), τα οποία θα εφαρμοσθούν στο σύνολο τους και εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης.

Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος της ΑΕΠΟ - Προϋποθέσεις για την Ανανέωση / Τροποποίηση
της.
Ε.1.Οι εγκεκριμένοι με την παρούσα απόφαση περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για πέντε (5) χρόνια
από την ημερομηνία υπογραφής της, και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.
Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ε.2. Ο φορέας του έργου, εγκαίρως (δύο μήνες) πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον
επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την
εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.
Ε.3. Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση
νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί
εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της,
υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ε.4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας,
όπως αυτό/ή περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ
απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.
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Ε.5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν
σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο
περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι
περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του
άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών
αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.
4014/2011.
ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΤ.1. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση
εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται
χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου, καθώς και οι όροι και
περιορισμοί δόμησης των γηπέδων (εργοταξιακοί χώροι, χώροι εναπόθεσης, κ.α.) και δεν
συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες
ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία
εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου.
ΣΤ.2. Η παρούσα ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες
ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
Ζ. Έλεγχος Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της ΑΕΠΟ
Ζ.1. Η παρούσα ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ, η Ειδική Μελέτη Μορφολογικής και
Βλαστητικής Αποκατάστασης και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο
χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
Ζ.2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:

-

να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα
καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με
τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να
βρίσκονται στο χώρο του έργου.

-

να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

-

να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

-

να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των
αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.

Ζ.3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους
όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό
δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.
Ζ.4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος
ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της
δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του
Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.
Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.
148/2009 μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής
πρόκλησης τέτοιας ζημίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και
αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη του για την εν λόγω ζημία καθώς και να υλοποιεί
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του παραπάνω διατάγματος.
Η. Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με
την ανάρτησή της: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010
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(ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση
των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης
αυτών (δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την
Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011.
Κατά της παρούσας απόφασης αναφέρουμε δυνατότητες προσφυγής:

-

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής
αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 97/Α) όπως ισχύει και των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.
2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» (ΦΕΚ 107/Α), καθώς
και των διατάξεων του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) προκύπτει ότι κατά των
εκτελεστών πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται σε
κάθε ενδιαφερόμενο προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της.

-

Στα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΠΕΠΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ
190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΘ 2
ΚΟΙΝ.:
Περιφέρεια Αττικής
1. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Συγγρού 15, Τ.Κ. 11743 Αθήνα
2.Δ/νση Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου 4 , Τ.Κ. 104 33 – Αθήνα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003 Μαρκόπουλο
Εσωτερική. Διανομή
1.ΠΕ.ΧΩ. (συν/να: 1 φάκελος ΜΠΕ & CD)
2.Χρον. Αρχείο.
3.Δ. Μιχάλογλου

