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                   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  Τ.Κ. 570 22 -  Σίνδος (Β.Ι.Π.Ε.Θ) 

2) ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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ΘΕΜΑ : Υπαγωγή  σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  του  έργου  “Μονάδα  Διαχείρισης
(Προσωρινή  Αποθήκευση)  Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων”,  της  εταιρείας  Ελληνική
Διαχείριση Απορριμμάτων Α.Ε. “ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε.”, στο υπ΄αριθμ. 592Α-Τμήμα Β  αγροτεμάχιο
της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρούδας στην εκτός σχεδίου περιοχή Νεοχωρούδας Δήμου
Ωραιοκάστρου. 

Σχετ.:
1. Το  Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160  Α΄/18-10-86)  «Για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος»  όπως  αυτός

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α’/07-06-10)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το  Ν.4014/2011  (ΦΕΚ  21  Α’/21-09-11)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

4. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’/13-02-12) «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»

5. Την  ΥΑ  1958/12  (ΦΕΚ  21  Β’/13-01-12)  «Κατάταξη  δημόσιων  και  ιδιωτικών  έργων  και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.
4014/21.09.2011», όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός» και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
καθορίζονται στην ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β΄/17-11-1997).

7. Το  εγκεκριμένο  με  την  υπ΄  αρ.  639/22-12-05 Περιφερειακό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων
Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο ενσωματώνει και το εγκεκριμένο με την 45/8-3-2000 Απόφαση
Ν.Σ. Νομαρχιακό  σχεδιασμό.

8. Το  Ν.  2939/01 (ΦΕΚ179  Α΄/06.08.01)  «Συσκευασίες  και  εναλλακτική  διαχείριση  των
συσκευασιών …….» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β΄/2-3-07)

9. Το ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α΄/02-03-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ …..» Μέτρα και
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική  διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

10. Το ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82 Α΄/5-3-04) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
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των  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού σε  συμμόρφωση  με  τις
διατάξεις  των  Οδηγιών  2002/95….»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ΠΔ  15/06  (ΦΕΚ  12  Α΄/03-
02/06)»

11. Την  KYA ΗΠ  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
…….Αντικατάσταση  της  υπ’  αρ.  19396/1546/97  ΚΥΑ…..»  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων όπως  αυτές καθορίζονται  στην  KYA ΗΠ 24944/1159/06
(ΦΕΚ 791 Β’/30-6-06). 

12. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  133/2010 (ΦΕΚ  226/Α/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».

13. Την υπ'αρ. Οικ.461114(9980)/14 (ΦΕΚ 3129/Β’/21.11.2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες στον Εκτελεστικό Γραμματέα, ...,
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».

14. Την ΚΥΑ 171914 (ΦΕΚ 3072 Β'/03-12-13) “Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του
παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.”

15. Την από 23-02-2016 Υποβολή Φακέλου Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της
δραστηριότητας  “Μονάδα  διαχείρισης  (προσωρινή  αποθήκευση)  στερεών  μη  επικίνδυνων
αποβλήτων  ιδιοκτησίας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Α.Ε.  “ΕΛΔΙΑ  Α.Ε.”
(δικό μας Α.Π.  78569/1597/23-02-2016) και την από  από  08-04-2016 Υποβολή φακέλου για
τροποποίηση Τεχνικής Περιγραφής (δικό μας Α.Π. 150780/3283/8-04-2016)

16. Την  Τεχνική  Έκθεση   του  Φακέλου  που  υπεβαλε  το  Γραφείο  Μελετών  Τεχνικών  Έργων
“Χατζηκαμάρης  Χρ.  Γρηγόρης  &  Συνεργάτες”,  σύμφωνα  με  την  οποία   “Η  επιχείρηση  θα
εγκατασταθεί  σε  ιδιόκτητο  αγροτεμάχιο  συνολικού  έμβαδού  Ε=10000τ.μ.  στην  εκτός  σχεδίου
περιοχή της Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστου και συγκεκριμένα στο υπ' αριθμ. 592Α-Τμήμα
Β.... Η επιχείριση λόγω των περιορισμών των γραμμών υψηλής και μέσης τασης που διέρχονται
άνωθεν  (υπέργειες)  του  αγροτεμαχίου  θα  χρησιμοποιεί  μόνο  το  διαγραμμισμένο  τμήμα  στο
επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα όπως παρακάτω:

             Τμήμα 1 : Γ΄Δ΄Ε΄Ζ΄Γ΄ εμβαδού Ε=2707τ.μ.
             Τμήμα 2: ΘΑ΄ΒΆ΄εμβαδού Ε=428τ.μ.
             συνολικού εμβαδού Ε=3135τ.μ. με αντίστοιχη σήμανση για απαγόρευση της διέλευσης από τις
             συγκεκριμένες ζώνες δουλείας”

17. Την  από  23-02-2016 Δήλωση  Υπαγωγής  σε  ΠΠΔ  δραστηριοτήτων  κατηγορίας  Β  της  ΥΑ
1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012) της δραστηριότητας του θέματος.

18. Την  υπ΄αριθμ.  2474/04-5-2015  θετική  γνωμοδότηση  της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης.

19. Την  υπ΄αριθμ.  1246/22-4-2015 θετική  γνωμοδότηση  της  Υπηρεσίας  Νεοτέρων  Μνημείων  και
Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

20. Την υπ' αριθμ. 7090/08-2-2015 θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης για την υπό
δέσμευση έκταση σύμφωνα με την οποία “ το υπ΄αριθμ. 592 αγροτεμάχιο Αναδασμού 1958-61 του
αγροκτήματος Νεοχωρούδας της Τ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου,
Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  το  οποίο  περιλαμβάνεται  στην  υπ΄αριθ.  2673/22-06-1999  πράξη
χαρακτηρισμού του Δασάρχη Θεσ/νίκης ως μηδασικού χαρακτηρα έκταση του αρθ. 3, παρ.6 του
Ν.  998/79  και  ως  εκ  τούτου  δεν  υπάγεται  στις  προστατευτικές  διατάξεις  της  Δασικής
Νομοθεσίας.”

21. Την υπ΄αριθμ.  7771/4-05-2015 “Βεβαίωση Χρήσης Γης”  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου,  σύμφωνα  με  την  οποία  “Σύμφωνα  με  το  Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/27-06-2011), το τμήμα του υπ' αριθμ.
592 γεωτεμαχίου του αναδασμου Νεοχωρούδας της Δημοτικής Κοινότητας Νεοσωρούδας 1958-
1961, της κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας της Δημοτικής Ενότητας
Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου...  βρίσκεται  σε περιοχή “ΑΑΒ2” με χρήση γης “περιοχή
εγκατάστασης της μεταποίησης χαμηλής-μέσης όχλησης”

22. Την από  05-06-2015 Βεβαίωση του Διοικητή της  3ης  ΔΑΚΑ,  Ανχης (ΕΜ) Κοσπανού Θωμά,
σύμφωνα με την οποία “... ο αγωγός καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων ΔΕΝ διέρχεται από το
υπ΄αριθμ. 592Α αγροτεμάχιο στην περιοχή της Νεοχωρούδας το Δήμου Ωραιοκάστρου”

23.  Το με Α.Π. Αρ./ΗΜ.:ΔΣΣΜ/1858/20-7-2015 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Με θέμα: Καθορισμός
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περιορισμών σε ακίνητο με φερόμενο ιδιοκτήτη την εταιρεία ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε. που βρίσκεται  σε
ζώνη δουλείας: ΓΜ 150KV ΘΕ/ΝΙΚΗ-ΓΕΦΥΡΑ (ΘΕΓ 27-28) & 

              ΓΜ 400 KV ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΑΡΔΙΑ (ΘΚ 24-25) 
24. Το υπ' αριθμ. 89463/1881/29-2-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα:

“Αποθήκευση υλικών σε ζώνη δουλείς τύπο Ι”  
25. Το με υπ΄αριθμ.  ΑΡ./ΗΜ./ΔΣΣΜ:/929/1-4-2016 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς την υπηρεσία

μας.
26. Το με Α.Π. ΔΥ101/15-04-2016 Υπηρεσιακό σημείωμα της Υπηρεσίας μας.
27. Το με Α.Π. 5645/02-06-2016 έγγραφο του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα “Βεβαίωση

αποδοχής αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης”

Ι. Στοιχεία της δραστηριότητας

α.  Ονομασία  της  δραστηριότητας:  “Μονάδα  Διαχείρισης  (Προσωρινή  Αποθήκευση)  Στερεών  μη  Επικίνδυνων
Αποβλήτων”, που ανήκουν στους κάτωθι κωδικούς κατά ΕΚΑ (Ερωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων):

Κωδικός 
ΕΚΑ

Περιγραφή

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

01 04 Απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
01 04 10 Απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 

01 04 07
03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
03 01  Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων

03 01 01 Απόβλητα φλοιου και ξύλου
03 01 05 Πριονίδι,  ξέσματα,  αποκομμένα  τεμάχια,  κατάλοιπα  ξυλείας,  μοριοσανίδες  και

καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04

15
ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ,  ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ,  ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ

15  01 Συσκευασία  (περιλαμβανομένων  ιδιαιτέρως  συλλεγέντων  δημοτικών  αποβλήτων
συσκευασίας)

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02 πλαστική συσκευασία
15 01 03 ξύλινη συσκευασία
15 01 04 μεταλλική συσκευασία
15 01 05 συνθετική συσκευασία
15 01 06 μεικτή συσκευασία
15 01 07 γυάλινη συσκευασία
15 01 08 Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
17 01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

17 01 01 σκυρόδεμα
17 01 02 τούβλα
17 01 03 Πλακίδια 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 γυαλι
17 02 03 πλαστικό

17 03 Μίγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 03 02 Μίγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 17 03 01
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17 05 Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες) πέτρες
και μπάζα εκσκαφών

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 Μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που  περιέχουν αμίαντο

17 06 04 Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03
17 08 Υλικά δομικών κατασευών με βάση το γύψο

17 08 02 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 17 08 01

17 09  Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 
17 09 04 Μείγματα  αποβλήτων  δομικών  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  εκτός  εκείνων  που

περιλαμβάνονται στα σημεία  17 09 01, 17 09 02 κα 17 09 03
20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΠΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  ΚΑΙ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 02 02 Χώματα και πέτρες

β.  Θέση  της  δραστηριότητας  :  δύο  τμήματα  του υπ΄  αριθμ.  592Α-Τμήμα  Β  αγροτεμαχίου
αγροκτήματος  Νεοχωρούδας,  Δήμος  Ωραιοκάστρου  στη  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης,  όπως αυτά
περιγράφονται με στοιχεία

Τμήμα 1 : Γ΄Δ΄Ε΄Ζ΄Γ΄ εμβαδού Ε=2707τ.μ.

Τμήμα 2: ΘΑ΄Β΄Θ εμβαδού Ε=428τ.μ.

(κατά τη μέτρηση) στο από Φεβρουάριο 2014  τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου
μηχανικού Κουγιουμτζή Νικολάου, κλίμακας 1:500.

Πίνακας Συντεταγμένων Τμήματος 1

Γ΄ 401850.94 4507592.19

Δ΄ 401903.08 4507623.14

Ε΄ 401777.68 4507637.70

Ζ΄ 401768.95 4507632.55

Γ΄ 401850.94 4507592.19

Ε(Γ΄Δ΄Ε΄Ζ΄Γ΄)=2707τ.μ.

Πίνακας Συντεταγμένων Τμήματος 2

Θ 401789.57 4507555.76

Α΄ 401809.89 4507567.82

Β΄ 401771.033 4507586.941

Θ 401789.57 4507555.76

Ε(ΘΑ΄Β΄Θ)= 428τ.μ.

γ. Φορέας της δραστηριότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α.Ε. - ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε. 
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ΙΙ. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Η  δραστηριότητα  που  αναφέρεται  στην  παράγραφο  Ι  της  παρούσας,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν υπευθύνως από το φορέα της, υπάγεται  στις  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις,  που
καθορίζονται στην ΚΥΑ 171914/2013 (Β' 3072) και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής, σε συνδυασμό
με τον πίνακα Ε1 του ιδίου παραρτήματος, όπου προσδιορίζονται οι όροι ΠΠΔ.

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/12 η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 4η Ομάδα, α/α:7 και Β΄ κατηγορία.

                               
Α. Γενικές ∆εσµεύσεις 
Α.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
∆εσµεύσεων  (ΠΠ∆)  έστω  και  αν  µέρος  ή  το  σύνολο  των  εργασιών  κατασκευής  ή  λειτουργίας
πραγµατοποιούνται από τρίτους. 
Α.2 Να οριστεί, από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, υπεύθυνος µε κατάλληλη κατάρτιση για
την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΠΠ∆, για όλο τον κύκλο ζωής του έργου ή της δραστηριότητας
(κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας). 
Α.3 Ο φορέας υποχρεούται,  κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους,  να διαβιβάζει  υποχρεωτικά στην
αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων
(ΕΕΠΑ), µε στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/ και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούµενο χρόνο.
Η ετήσια απολογιστική έκθεση αφορά: α) στα µη επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 2
της Κ.Υ.Α.  Η.Π.  50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/03) και  β) στα επικίνδυνα απόβλητα,  σύµφωνα µε το
άρθρο 11, παρ. 4.γ. της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/06), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
3, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 8668/2007(ΦΕΚ 287Β/07). 
Α.4 Τήρηση του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). 
Α.5 Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση
των αυτοκινήτων, ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και να αποφευχθεί η
πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως λιµνάζοντα νερά κ.λπ. 
Α.6  Να  πραγµατοποιηθούν  κατάλληλα  έργα  διαµόρφωσης  περιβάλλοντος  χώρου  µε  το  λιγότερο
παρεµβατικό κόστος για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου (π.χ. φυτεύσεις, ζώνες δενδροφύτευσης
για την οπτική αποµόνωση του χώρου από τις παρακείµενες εκτάσεις, κλπ). 

Β. Φάση Κατασκευής
Β.1.3 Πριν  από  κάθε  είδους  τροποποίηση  ή  επέμβαση  σε  υφιστάμενο  έργο  υποδομής  (π.χ.  Δίκτυο
ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω συνεργασίας με τους
αρμόδιους φορείς διαχείρισης του έργου υποδομής.
B.1.4  H υδροδότηση του έργου ή της δραστηριότητας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα. Σε
περίπτωση γεώτρησης, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη
άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδατων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί τους
όρους καις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005(ΦΕΚ Β΄1784)
και στην ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ Β΄1440) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Β.1.5 Με  στόχο  την  αποφυγή  δημιουργίας  οποιουδήποτε  κυκλοφοριακού  κινδύνου  λόγω  των
πραγματοποιούμενων  εργασιών,  να  λυφθεί  το  σύνολο  των  απαιτούμενων  μέτρων,  προκειμένου  να
προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πεζοί και οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων (όπως
τοποθέτηση κατάλληλης  σήμανσης  ορατής  και  κατά  τις  βραδινές  ώρες,  τοποθέτηση προσωπικού ως
παραστάτη με χρήση ερυθρών σημαιών κατά τη διάρκεια των εργασιών, κλπ.).
Β.1.6 Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του έργου μέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να μην
είναι  δυνατή  η  διέλευση  εντός  του  εργοταξίου  αναρμόδιων  ατόμων  και  να  διασφαλίζεται  η
πραγματοποίηση των εργασιών εντός του περιφραγμένου χώρου.
Β.1.7 Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, περιμετρικά της έκτασης ανάπτυξης
του έργου ή της δραστηριότητας και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων
και εκπλύσεων υλικών.
Β.1.8  Τα τυχόν αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας,
να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.
Β.1.9 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων χωρίς άδεια, για πάσης φύσεως
εργασίες,  αποθήκευση  πρώτων υλών,  προϊόντων και  μηχανημάτων.  Οι  χώροι  αυτοί  να  διατηρούνται
καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά και υγρά).
Β.1.10 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η εκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου
που μεταφέρουν υλικά να καλύπτονται με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.  
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Β.1.11 Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών, είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους
χώρους.
Β.1.12 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 
Β.1.13 Κατά  τη  λειτουργία  του  εργοταξίου  να  λαμβάνονται  όλα  τα  μέτρα  πυροπροστασίας  για  την
περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ και για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις / κτίρια.
Β.1.14 Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου
του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων (εργοταξιακά
οχήματα,  οχήματα  μεταφοράς  προσωπικού  και  υλικών)  που  χρησιμοποιούνται  στην  κατασκευή  του
έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα
αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.
Β.1.15 Η  τυχόν  αποψίλωση  βλάστησης,  να  περιοριστεί  στον  ελάχιστο  απαιτούμενο  βαθμό.  Η
αφαιρούμενη  φυτική  γη  να  διαφυλαχτεί  κατάλληλα,  ώστε  να  χρησιμοποιηθεί  στις  φυτοτεχνικές
εργασίες.Η τυχόν υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων, καθώς και η τυχόν διάθεση των υλικών που
θα προκύψουν, να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας.
Β.1.16 Για  τις  υγειονομικές  ανάγκες  του  προσωπικού  του  εργοταξίου  να  τοποθετηθούν  χημικές
τουαλέτες.
Β.1.17 Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς,
που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις, που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/ και
περιορισμούς, ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία του.
Β.1.18 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας:

(α) να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία,
αποθήκες, περιφράξεις κλπ) και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων.

(β)  να  απομακρυνθεί  το  σύνολο  των  τυχόντων  πλεοναζόντων  ύλικών  και  να  διαχειριστεί
κατάλληλα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

(γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου. 

Γ. Θόρυβος και δονήσεις 
Γ.1 Να τηρούνται  στα όρια της έκτασης επέµβασης του έργου ή δραστηριότητας, οι  ειδικές οριακές
στάθµες θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ Α’ 293), όπως ισχύει, καθώς και οι λοιπές
διατάξεις περί θορύβου. 
Γ.2 Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκποµπών. 
Γ.3 Σε  περίπτωση  που  υφίστανται  σταθερές  µηχανολογικές  εγκαταστάσεις,  που  λόγω  λειτουργικών
χαρακτηριστικών προξενούν κραδασµούς ή δονήσεις, τότε τα µηχανήµατα αυτά οφείλουν να εδράζονται
σε  αντικραδασµικά  πέλµατα  ή  ειδικές  ελαστικές  αντιδονητικές  στρώσεις,  προς  αποφυγή  σχετικών
οχλήσεων και διάδοσης εδαφοµεταφερόµενου θορύβου. 
Γ.4 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί κινητά µηχανήµατα σε ανοιχτούς χώρους εντός της
επιχείρησης,  αυτά  θα  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  υποχρεώσεις  εφαρµογής  της  κοινοτικής  νοµοθεσίας,
σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους,
και συγκεκριµένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισµού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν
αναθεωρήσεών τους. 
Γ.5 Να  τηρούνται  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  της  Υ.Α.  56206/1613/86  (ΦΕΚ  570/Β/9-9-86),  όπως
εκάστοτε ισχύει (Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε
συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης
∆εκεµβρίου 1978, της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985). 
Γ.6 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί οχήµατα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός
της επιχείρησης, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή εκποµπών θορύβου τόσο από τεχνικής
πλευράς,  (π.χ.  να  συντηρούνται  επαρκώς  τα  συστήµατα  σιγαστήρα  εξάτµισης  κ.λπ.),  όσο  και  από
πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται  δυνατή η ουσιαστική αντιµετώπιση
θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις της επόµενης παραγράφου Γ.7. 
Γ.7 Σε περίπτωση, που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης, διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της
επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δηµιουργούν συριγµούς, ήχου µε τονικότητα, κτυπογενείς
θορύβους, κ.λπ. στάθµες θορύβου, που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε µεγάλη απόσταση χωρίς να
µπορούν  να  ληφθούν  ουσιαστικά  µέτρα  αντιµετώπισης,  τότε  παρόµοιες  εργασίες  ή  διαδικασίες  θα
απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. 
Γ.8 Σε  περίπτωση  που  τα  έργα  ή  δραστηριότητες  διαθέτουν  κλειστού  τύπου  εγκαταστάσεις  είναι
απαραίτητο να περιλαµβάνουν συστήµατα ελέγχου θορύβου (ηχοµόνωσης), ώστε τα επίπεδα θορύβου
τόσο εντός των χώρων εργασίας, όσο και στα όρια του γηπέδου, να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. 

ΑΔΑ: ΩΗ407ΛΛ-ΡΕΝ



∆. Φάση λειτουργίας 
∆.1 Γενικά 
∆.1.1 Να  εγκατασταθεί  το  σύνολο  των  απαιτούµενων  µέτρων  πυροπροστασίας  (πρόληψη  και
πυρόσβεση), καθώς και αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν
έγκρισης από την αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται. 
∆.1.2 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των
όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα
πληµµυρών. 
∆.1.3 Απαγορεύεται η διάθεση των τυχόν πλεοναζόντων υλικών σε σηµεία του υδρογραφικού δικτύου, σε
θάλασσα  ή  στην  παράκτια  ζώνη  και  στους  χώρους  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  των  απορριµµάτων  των
παρακείµενων περιοχών. 
∆.1.4 Κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριότητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου
εργασία  συντήρησης του µηχανολογικού  εξοπλισµού  και  των  οχηµάτων.  Οι  εργασίες  αυτές,  εφόσον
απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων. 

∆.2 Αέρια Απόβλητα 
∆.2.2 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσµών. 
∆.2.5 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης. 
∆.2.7 Να  τηρούνται  οι  διατάξεις  της  Υ.Α.  Η.Π.  14122/549/Ε.  103/2011  (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011)  -
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». 
∆.2.9 Σε περίπτωση τοποθέτησης του έργου ή της δραστηριότητας εντός κτιριακών εγκαταστάσεων θα
τοποθετηθεί σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης. 
∆.2.10 Να  γίνεται  τακτική  συντήρηση  του  εξοπλισµού  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας  και
αντικατάσταση του προβληµατικού εξοπλισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του και η
µικρότερη δυνατή εκποµπή ρύπων. 

∆.3 Υγρά Απόβλητα 
∆.3.1 Η  διαχείριση  των  λυµάτων  και  υγρών  αποβλήτων  που  προσοµοιάζουν  µε  αστικά  λύµατα  να
πραγµατοποιείται µε βάση τα ακόλουθα: 
∆.3.1.1 Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε στεγανή σηπτική δεξαµενή: 
∆.3.1.1.1 Να τηρούνται τα οριζόµενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας
1999  (∆’  580)  όπως  εκάστοτε  ισχύει  και  να  έχει  εξασφαλιστεί  η  τελική  διάθεσή  τους  σε  µονάδα
επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων. 
∆.3.1.1.2 Οι ωφέλιµες διαστάσεις της σηπτικής δεξαµενής (ή των σηπτικών δεξαµενών), να επαρκούν για
τις ανάγκες του έργου.  
∆.3.1.1.3 Να πραγµατοποιείται τακτική εκκένωση, ανάλογα µε τις ποσότητες των παραγόµενων αστικών
υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο µε τις ποσότητες και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε
νοµίµως υφισταµένη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων. 

∆.4 Στερεά Απόβλητα 
∆.4.1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να αποµακρύνονται σε
τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς. 
∆.4.2  Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012
(ΦΕΚ 24/Α/2012). 
∆.4.3 Η διαχείριση των τυχόν ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.
2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας.
Ειδικότερα: 
•  Οι  συσκευασίες  διαφόρων  υλικών  που  χρησιµοποιούνται  κατά  τη  λειτουργία  της  µονάδας,  να
παραδίδονται  σε  κατάλληλα  αδειοδοτηµένο  συλλέκτη  προς  περαιτέρω  αξιοποίηση  σε  εγκεκριµένη
εγκατάσταση. 
•  Η  συλλογή  των  προς  απόσυρση  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισµού,  των
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων
εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82 Α’) όπως
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α’) και Π.∆. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α’), καθώς και της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β’), όπως ισχύουν. 
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• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισµού του
εργοστασίου ή και των οχηµάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών
γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας,
τα οποία να φυλάσσονται  εντός  του γηπέδου του εργοστασίου,  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  Η.Π.  24944/1159/06  (ΦΕΚ  791  Β’),  όπως  ισχύει  και  περιοδικά  να
παραδίδονται,  µέσω  κατάλληλα  αδειοδοτηµένου  συλλέκτη,  σε  εγκεκριµένο  σύστηµα  εναλλακτικής
διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να
γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’), όπως ισχύει. 
∆.4.4 Η διαχείριση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΚΥΑ
13588/725/28.3.06 (ΦΕΚ 383 Β’), 24944/1159/30.6.06 (ΦΕΚ 791 Β’), 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287 Β’) και τον
Ν.  4042/2012  (ΦΕΚ 24  Α’),  όπως  ισχύουν.  Να  τηρούνται  τα  σχετικά  παραστατικά  στο  αρχείο  της
εταιρείας.  Ως  διαχείριση  των  επικίνδυνων αποβλήτων,  στη  συγκεκριµένη  περίπτωση  νοείται  µόνο η
συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής
αποθήκευσης αποβλήτων, µε σκοπό τη µεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. 
∆.4.5 Για  την  παράδοση  αποβλήτων  σε  τρίτους,  να  υπάρχουν  τα  σχετικά  παραστατικά  για  την
παρακολούθηση  της  περαιτέρω  διαχείρισης  των  αποβλήτων  εκτός  του  γηπέδου  της  εγκατάστασης.
Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη
συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων”, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν. 
∆.4.8 Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται στην
ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997). 

Ε. Άλλες ∆εσµεύσεις 
Ε.27 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή δραστηριότητας να αποκατασταθεί ο χώρος
εγκατάστασής της. 
Ε.28 Να υπάρχει επαρκής χώρος ελιγµών στο µέτωπο υποδοχής των απορριµµάτων σε κάθε µονάδα
επεξεργασίας,  προκειµένου τα οχήµατα να προσεγγίζουν απρόσκοπτα στις  κατάλληλες  θέσεις  και  να
φορτο/εκφορτώνουν τα απορρίµµατα. 
Ε.29 Τα δάπεδα των διαφόρων χώρων των µονάδων να είναι στεγανά από υλικά µεγάλης µηχανικής
αντοχής και ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης. Θα πρέπει δε να έχουν την κατάλληλη
κλίση και τα υγρά να συγκεντρώνονται και να διατίθενται προς επεξεργασία.
Ε.30 Όλα τα εισερχόµενα µέσα µεταφοράς πρέπει  να ελέγχονται  οπτικά,  πριν  εναποθέσουν τα προς
διαχωρισµό ή προς αποθήκευση απόβλητα.

Επιπλέον τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

1) Περιορισμοί προκύπτουν έναντι της ιδιοκτησίας του υπ΄αριθμ. 592Α-Τμήμα Β αγροτεμαχίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρούδας από το εμπράγματο δικαίωμα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., της προσωπικής
περιορισμένης  δουλείας  κατ'  αρθρο  1188  Αστικού  Κώδικα,  όπως  προκύπτει  από  τα  ΦΕΚ  κήρυξης
απαλλοτρίωσης ΦΕΚ1002/Δ/24-8-93, ΦΕΚ188/Δ/10-10-69 και από τα ΦΕΚ συντελεστή απαλλοτρίωσης
ΦΕΚ1176/Δ/24-9-1996 και ΦΕΚ 72/Δ/10-4-70. 

Η εν λόγω δουλεία εκτείνεται σε διάδρομο πλάτους 25 μέτρων κατά μήκος και εκατέρωθεν του άξονα
(συνολικό πλάτος διαδρόμου 50 μέτρα) της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 400KV Θεσσαλονίκη-Καρδία το
περιεχόμενο  της  οποίας  απαγορεύει  την  τοποθέτηση  ή  την  εγκατάσταση  εντός  αυτής  οποιουδήποτε
αντικειμένου. Τα ανωτέρω αφορούν το τμήμα του τεμαχίου 592Α-Τμήμα Β που ορίζεται από τα σημεία
Ε΄Κ Λ Μ Η Δ΄Ε΄με συντεταγμένες (όπως αυτές καθορίζονται στο από Φεβρουάριο 2014  τοπογραφικό
διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Κουγιουμτζή Νικολάου, κλίμακας 1:500):

Πίνακας Συντεταγμένων  

Τμήματος δουλείας ΓΜ 400KV Θεσ/νικη-Καρδία 

Ε΄ 401777.68 4507637.70

Κ 401850.52 4507680.63

Λ 401879.24 4507659.32

Μ 401894.53 4507645.79

Η 401912.72 4507628.87

Δ΄ 401903.08 4507623.14
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Ε΄ 401777.68 4507637.70

Επιπρόσθετα,  δεν  επιτρέπεται  η  διέλευση  ή  η  στάθμευση  οποιουδήποτε  οχήματος,  μηχανήματος
έργου, φόρτο-εκφορτωτικού μηχανήματος, ανυψωτικού μηχανήματος, αγροτικού μηχανήματος κλπ.
καθώς επίσης και η εκτέλεση, καθ' οιονδήποτε τρόπο, εργασίας από τα εν λόγω οχήματα, εντός του
τμήματος του τεμαχίόυ 592Α-Τμήμα Β, που ορίζεται από τα σημεία Ε΄Κ Λ Μ Η Δ΄Ε΄(τμήμα   δουλείας  
ΓΜ 400  KV Θεσ  /νίκη-Καρδία)  

Συνεπώς, κατά μήκος του ορίου της περιοχής ανάπτυξης της δραστηριότητας και της ζώνης δουλείας
ΓΜ  400KV  Θεσ/νικη-Καρδία  (κατά  μήκος  της  ευθείας  Ε΄Δ΄)  θα  πρέπει  να  υπάρξει  σήμανση
απαγόρευσης διέλευσης προς την ζώνη δουλείας της ΓΜ   400KV   Θεσ/νίκης-Καρδίας   και   τοποθέτησης  
αντικειμένων σε αυτή, καθώς και περιορισμός του χώρου με   ενδεικτική   περίφραξη  .  

Το τμήμα της ζώνης δουλείας της ΓΜ 150KV  ΚΥΤ Θεσ/νίκης-Υ/Σ Γέφυρα του υπ΄αριθμ.  592Α-
Τμήμα Β ορίζεται από τα σημεία Ζ΄Γ΄Α΄Β΄ΙΖ΄ με συντεταγμένες (όπως αυτές καθορίζονται στο από
Φεβρουάριο  2014  τοπογραφικό  διάγραμμα  του  Αγρονόμου  Τοπογράφου  μηχανικού  Κουγιουμτζή
Νικολάου, κλίμακας 1:500) 

Πίνακας Συντεταγμένων  

Τμήματος δουλείας ΓΜ 150KV  ΚΥΤ Θεσ/νίκης-Υ/Σ Γέφυρα

Ζ΄ 401768.95 4507632.55

Γ΄ 401850.94 4507592.19

Α΄ 401809.89 4507567.82

Β΄ 401771.033 4507586.941

Ι 401750.41 4507621.63

Ζ΄ 401768.95 4507632.55

Οποιοδήποτε εύφλεκτο  υλικό και οποιαδήποτε δραστηριότητα προκαλεί αέριους ρύπους θα πρέπει να
βρίσκεται  εκτός  της  ζώνης  δουλείας  της  ΓΜ  150  KV     ΚΥΤ  Θεσ/νίκης-Υ/Σ  Γέφυρα  (τμήμα  
Ζ΄Γ΄Α΄Β΄ΙΖ΄-  όπως  αυτό  καθορίζεται στο  από  Φεβρουάριο  2014   τοπογραφικό  διάγραμμα  του
Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Κουγιουμτζή Νικολάου, κλίμακας 1:500).

Κατά  μήκος του ορίου της  περιοχής  ανάπτυξης  της  δραστηριότητας  και  της  ζώνης  δουλείας  ΓΜ
150  KV    ΚΥΤ Θεσ/νίκης-Υ/Σ Γέφυρα (κατά μήκος της ευθείας Α΄Β΄) θα πρέπει να υπάρξει σήμανση  
απαγόρευσης τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών σε αυτή.  

2) Το ψηλότερο σημείο κάθε οχήματος, μηχανήματος έργου, φόρτο-εκφορτωτικού μηχανήματος,
ανυψωτικού  μηχανήματος,  αγροτικού  μηχανήματος  κ.λ.π.,  το  οποίο  κινείται  ή  εκτελεί,  καθ'
οιονδήποτε τρόπο, εργασία εντός του τμήματος της ζώνης δουλείας της ΓΜ 150KV  ΚΥΤ Θεσ/νίκης-
Υ/Σ Γέφυρα (τμήμα Ζ΄Γ΄Α΄Β΄ΙΖ΄,  όπως αυτό καθορίζεται στο από Φεβρουάριο 2014  τοπογραφικό
διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Κουγιουμτζή Νικολάου, κλίμακας 1:500), δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα δεκατέσσερα μέτρα και πενήντα εκατοστά (14.50μ) πάνω από το σιδερένιο
πάσσαλο που τοποθετήθηκε από την στην γωνία Ι του ακινήτου, ο οποίος λαμβάνεται ως υψομετρική
αφετηρία  (+0,00)  μέτρησης  του  επιτρεπόμενου  ύψους.  Κατά  τη  διέλευση  οχημάτων  που  φέρουν
ιστούς (π.χ. γερανοί) κάτω από τους αγωγούς ΓΜ, αυτά πρέπει να έχουν τον ιστό τους σε οριζόντια
θέση ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη προσέγγιση αυτού στους αγωγούς των ΓΜ.

3) Μέσα στις ζώνες δουλείας των Γραμμών Μεταφοράς απαγορεύεται η ανάπτυξη οποιασδήποτε
δραστηριότητας που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία τους.

4) Εργασίες που προκαλούν σκόνη (π.χ. Σπαστήρες) θα πρέπει να βρίσκονται  εκτός της ζώνης
δουλείας  και  των  δύο  γραμμών  μεταφοράς.  Οι  σπαστήρες  να  είναι  εφοδιασμένοι  με  σύστημα
διαβροχής ώστε να αποτρέπεται η έκλυση σκόνης στο περιβάλλον. 

5) Οι πύργοι των υπόψη γραμμών μεταφοράς εδράζονται σε τετράγωνα διαφόρων διαστάσεων τα
οποία έχουν προσκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή πολυετή μίσθωση και αποτελούν ιδιοκτησία
του ΑΔΜΗΕ. Τα τετράγωνα εδράσεως των πύργων των ΓΜ πρέπει απαραίτητα να μην εμπίπτουν
μέσα σε δρόμους ή άλλους χώρους που διακινούνται οχήματα ήάλλα τροχοφόρα, γιατί εκτός από το
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ενδεχόμενο  δημιουργίας  ατυχημάτων,  θα  υπάρχουν  και  συνθήκες  επικίνδυνες  για  την  ασφαλή
λειτουργία των ΓΜ (ηλεκτρικά ατυχήματα κλπ) Συνεπώς, δεν θα πρέπει να σημειωθεί παραβίαση του
χώρου των τετραγώνων εδράσεως των πύργων των ΓΜ. Πριν από την έναρξη οποιονδήποτε σχετικών
εργασιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ, ώστε να
καθοριστούν επί τόπου τα όρια των τετραγώνων.

6) Κάθε  παράβαση  των  περιορισμών  που  καθορίζονται  με  την  παρούσα,  θα  προκαλέσει
σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων στο χώρο, για την οποία θα φέρει
αποκλειστικά την ευθύνη ο φορέας του έργου. 

7) Ο  φορέας  του  έργου  υποχρεούται  για  την  ενημέρωση  του  υπό  σύσταση  Ηλεκτρονικού
Περιβαλλοντικού  Μητρώου (ΗΠΜ),  σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου 18  του  Ν.  4014/2011 (3ο
σχετικό).

8) Η  παρούσα  παραμένει   σε  ισχύ  εφόσον  δεν  επέρχεται  μεταβολή  στα  στοιχεία  της  δήλωσης  
υπαγωγής του έργου σε   ΠΠΔ  .

9) Στην μονάδα θα γίνεται διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία), μόνο των μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

10) Οι  φορτοεκφορτώσεις  να  γίνονται  σε  χώρους  που  προβλέπονται  για  τον  σκοπό  αυτό.  Οι
διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς  μήνες,  ώστε  να  περιορίζεται  η  εκλυση  σκόνης  και  τα  οχήματα  βαρέως  τύπου  που
μεταφέρουν υλικά να καλύπτονται με κατάλληλο ύφασμα, για τη συγκράτηση της σκόνης. 

11) Να εγκατασταθεί γεφυροπλάστιγγα κατάλληλης δυναμικότητας, για τη ζύγιση των εισερχομένων
και εξερχομένων υλικών

12) Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ να πραγματοποιείται  σύμφωνα με τη διαδικασία,  τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση των μη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων

13) Κάθε  εγκατάσταση  που  εκτελεί  εργασίες  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ΑΕΚΚ  πρέπει  να
ενταχθεί ή να συμβληθεί με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 8
της υπ' αριθμ. 36259/1757/Ε103 KYA (ΦΕΚ1312/Β/2010).

Η παρούσα  αντικαθιστά την υπ' αριθμ. 150780/3283/16-5-2016 (Α.Δ.Α.: ΩΧΔΦ7ΛΛ-7ΛΔ) υπαγωγή
σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις,  η  οποία  εκδόθηκε  από  το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  και
Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Κ.Μ.

Εσωτ. Διανομή
1.Χρονολογικό αρχείο
2.Αρχείο ΦΠΠΔ

3.Προϊστ. Τμ. Π.& Υ
4.Μπάμπα Άννα

Ε.Π.Κ.Μ.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τσαγκαρλής Γεώργιος
Χημικός Μηχανικός

ΑΔΑ: ΩΗ407ΛΛ-ΡΕΝ
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