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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών και υπαγωγής σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), προς διαπίστωση ύπαρξης Βιομηχανικού 

Ορυκτού (Ζεολίθου), σε  έκταση 60.612,916 στρ. στην θέση «Κ.Μ.» της 

περιοχής Τ.Κ. Πετρωτών, του Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου της εταιρίας 

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»  (ΑΒΛ 27.146) 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία 
αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης. 

2. Το Π.Δ. 142/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 235/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

3. Την υπ’ αριθ. Δ7/οικ.21909/4001/26-9-2011 (ΦΕΚ 2331Β/17-10-2011)Υπουργική Απόφαση 
του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Αναπροσαρμογή των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων 
μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 669/1977. 

4. Την υπ’ αριθ. 17901/09-03-2012 (ΑΔΑ:Β44ΓΟΡ1Υ-2Ο5) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Α.Μ.Θ. «Αναπροσαρμογή των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των 
συμβάσεων μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

5. Την υπ’ αριθ.  72649/13-09-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΕΟΡ1Υ-Ω7Ρ) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
17901/09-03-2012 (Δ.Τ.Ε.-Α.Δ.Μ.Θ.) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Α.Μ.Θ. με την οποία αναπροσαρμόστηκαν και καθορίστηκαν τα ετήσια παγία 
μισθώματα.  

6. Την υπ’ αριθ. 8926/31-01-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΞΟΡ1Υ-0Β6) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του 
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Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της 
Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

7. Την υπ’ αριθ. 15342/26-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ1Υ-ΝΓΗ) Απόφαση του Γενικού    Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Ανάθεση άσκησης καθηκόντων 
αναπλήρωσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής». 

8. Τον Ν.4262/2014 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/10-05-2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

9. Τον Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4368/2016 και συγκεκριμένα των άρθρων 28 και 
28Α»    

10.Την Υ.Α. με υπ’ αριθμ.14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/ΥΟΔΔ/26-05-2017) (ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του 
Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης». 

11.Την με Α.Π. οικ.35748/30-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1971/07-06-2017) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε 
οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή», στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης». 

12.Τις διατάξεις του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ τεύχος πρώτο 230/07-12-2016) «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο 
για την Άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας και Άλλες Διατάξεις» 

13.Τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (Τεύχος Α΄5/17-01-2018) «Έρευνα και Εκμετάλλευση 
Λατομικών Ορυκτών και Άλλες Διατάξεις»  

14.Την Υ.Α. 46294/08-08-2013 (ΦΕΚ 2001/Β’/14-08-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 5ης ομάδας 
«Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» του Παραρτήματος V, της υπ’ αρ. 1958/2012 
(ΦΕΚ Β’ 21) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις 
δραστηριότητες με α/α 10.   

15. Την από 09-11-2017 (Α.Π. 22858/10-11-2017 ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) αίτηση της εταιρίας 

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., για συναίνεση διενέργειας ερευνητικών εργασιών, για 

ανεύρεση βιομηχανικού ορυκτού (Ζεολίθου) σε έκταση εμβαδού 60.612,916 τ.μ. στην θέση 

«Κ.Μ.» της περιοχής Τ.Κ Πετρωτών, του Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου. 

16. Το με Α/Α 4215/09-11-2017 (Σειρά Η 8419165) Διπλότυπο Είσπραξης με το οποίο η 

ενδιαφερόμενη εταιρεία κατέβαλε υπέρ του Δημοσίου το προβλεπόμενο χρηματικό 

αντιστάθμισμα (παράβολο) ύψους 400,00 € για την χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών στον δημόσιο λατομικό χώρο του θέματος. 

17. Το με Α.Π 22858/Φ27.146/16-11-2017 (ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) έγγραφό μας, με το οποίο 

ζητούνται γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών για την αιτούμενη δραστηριότητα. 

18. Το με Α.Π. 33709/06-02-2018 (Α.Π. 4194/26-02-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας με το οποίο μας γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν 

απαγορευτικοί λόγοι για την εξόρυξη βιομηχανικού ορυκτού (Ζεολίθου) έκτασης 

60.612,916 τ.μ. στην περιοχή της Τ.Κ. Πετρωτών της Δ.Ε. Τριγώνου του Δήμου 

Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου από την εταιρία «ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΒΕΕ (Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ)» 

σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 2115/93 (ΦΕΚ 15Α /15-2-1993). 

19. Το με Α.Π. 836/22-02-2018 (Α.Π. 4923/06-03-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της Δ/νσης  

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ορεστιάδας με το οποίο μας γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν 

απαγορευτικοί λόγοι σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 21158/93 (ΦΕΚ 

15Α/15-2-1993)  

20. Το με Α.Π. 228/16-01-2018 (Α.Π. 2799/07-02-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 

Αλεξανδρούπολης με το οποίο μας γνωστοποιεί την θετική της συναίνεση καθώς δεν 
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υπάρχει από πλευράς της κώλυμα με την έννοια της εγγύτητας, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς προς εγκαταστάσεις Μεταφοράς & Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

21. Το με Α.Π. Η-12340/2017/29-05-2018 (Α.Π. 10815/06-06-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργω της ΠΕ Έβρου Α.Τ.Τ.Ε. Ορεστιάδας,  με το οποίο γνωμοδοτεί 

ότι δεν υπάρχουν έργα ή μελέτες σε εξέλιξη ούτε υφιστάμενα δημόσιας ωφέλειας έργα 

μέσα στην οριοθετημένη από το τοπογραφικό διάγραμμα περιοχή εμβαδού 60.612,916 

τ.μ. στην περιοχή της Τ.Κ. Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας.   

22. Το με Α.Π. ΠΤΒΕ/024/08-01-2018 (Α.Π. 1511/23-01-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο του 

ΑΔΜΗΕ, Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς/Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας, με το 

οποίο μας ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εκτός Ζώνης Δουλείας 

Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης 150kV και 400kV και σε απόσταση μεγαλύτερη των 

150 μέτρων. 

23. Το με Α.Π. 13/12-01-2018 (Α.Π. 2843/08-02-2018  ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο του Ινστιτούτο 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), με το οποίο μας ενημερώνει ότι στη 

συγκεκριμένη έκταση δεν έχουν πραγματοποιηθεί από το ΙΓΜΕ ερευνητικά έργα.  

24. Το με Α.Π. Φ.916.74/451/804133/Σ965/13-03-2018 (Α.Π. 6558/28-03-2018 ΤΤΦΥΠ–

ΑΔΜΘ) έγγραφο του ΓΕΣ, με το οποίο γνωμοδοτεί ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την 

χορήγηση της αιτούμενης συναίνεσης ερευνητικών εργασιών. 

25. Το με Α.Π. 2345/25-01-2018 (Α.Π. 3008/09-02-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της Δ/νσης 

Δασών Ν. Έβρου, της ΑΔΜΘ, με το οποίο: 

 διαβιβάζεται το με Α.Π. 28611/22-01-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, 

σύμφωνα με το οποίο:  

1. « Η έκταση εμβαδού 60.612,916 τ.μ. όπως αυτή απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών 

Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 και Κ1 στο από 02-11-2017 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 

1:5.000 που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. κ. Πετρίδης Κων/νος, φαίνεται 

να εντάσσεται στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 

του ν. 998/79 και ως προς την ωφελιμότητα και λειτουργία στις εκτάσεις της 

παραγράφου 1ε και σε καμία των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 

του ως άνω νόμου όπως ισχύουν.  

2. Βρίσκεται εντός του τμήματος 11 του Δασικού Συμπλέγματος Τριγώνου που 

διαχειρίζεται η υπηρεσία μας, όπου σύμφωνα με την διαχειριστική μελέτη 2018-

2027, δεν προβλέπεται να εκτελεσθούν σε αυτό υλοτομικές ή άλλες δασοκομικές 

εργασίες. 

3. Βρίσκεται εκτός περιοχής του οικολογικού δικτύου Natura 2000 ή άλλης 

προστατευόμενης περιοχής. 

4. Αποτελεί δάσος δρυός σε μείξη με άτομα γαύρου, φράξου, άρκευθου, παλιουρίου, 

κρανιάς, φτελιάς και σφένδαμου ηλικίας 45-60 ετών και συγκόμμωση 0,8-1. 

5. Οι ερευνητικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι η γεωλογική αναγνώριση 

και χαρτογράφηση καθώς και η συλλογή επιφανειακών, εδαφικών και βραχωδών 

δειγμάτων για χημική ανάλυση. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του 

ν. 4280/14 η διενέργεια ερευνών δια γεωλογικών, κοιτασματολογικών, γεωφυσικών 

και γεωχημικών μεθόδων, δεν απαιτεί έγκριση επέμβασης παρά μόνο ενημέρωση 

της αρμόδιας Δασικής Αρχής. 

7. Σε περίπτωση όμως που θα απαιτηθεί η διενέργεια ερευνών δια γεωτρήσεων και δι’ 

ανορύξεως φρεάτων ή στοών εντός της έκτασης τότε η εταιρία θα πρέπει να λάβει 
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έγκριση επέμβασης από την υπηρεσία μας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45 

του ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/14. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την 

διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών στην έκταση», και    

 συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου Διδυμοτείχου. 

26. Το με Α.Π. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/550197/367072/5907/2733/05-01-2018 (Α.Π. 

1488/23-01-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας 

Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, με το οποίο γνωμοδοτεί ότι δεν υπάρχει καταρχήν 

αντίρρηση για τη χορήγηση  συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο λατομείο 

βιομηχανικού ορυκτού της λατομικής έκτασης του θέματος, δεδομένου ότι στην εν λόγω 

περιοχή δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη σπηλαίων και λοιπών καταλοίπων 

αρμοδιότητάς της. 

27. Το με Α.Π. ΔΝΕΜ/20122/22-01-2018 (Α.Π. 2950/08-02-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο του 

ΑΔΜΗΕ, Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς Αθηνών, με το οποίο μας ενημερώνει ότι δεν 

υπάρχει εμπόδιο από πλευράς Γραμμών Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης 

και Υ/Σ-ΚΥΤ για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών του λατομικού χώρου 

στη θέση που εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα  γιατί η θέση αυτή βρίσκεται σε 

απόσταση μεγαλύτερη της απαιτούμενης από γραμμές υψηλής τάσης και Υ/Σ – ΚΥΤ που 

υπάρχουν ή που έχουν κηρυχθεί σε απαλλοτρίωση μέχρι σήμερα. 

28. Τα με Α.Π. Π-5203/17/12-03-2018 (Α.Π. 6920/02-04-2018  ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ 

Έβρου, με το οποίο μας ενημερώνει ότι για τη συγκεκριμένη έκταση δεν υπάρχουν 

απαγορευτικοί λόγοι σύμφωνα με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία. 

29. Το με Α.Π. 184773/12625/28-12-2017 (Α.Π. 589/09-01-2018 ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) έγγραφο της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου, με το οποίο 

γνωμοδοτεί ότι η έκταση των 60.612,916 τ.μ. που ζητείται εμπίπτει εντός 

αχαρτογράφητης περιοχής της Τ.Κ. Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας και ως εκ τούτου 

δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1428/84 

(ΦΕΚ Α/43), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2115/93 (ΦΕΚ Α/15)  και των 

παρ. 2 και 3 ώστε να εμποδίζονται οι ερευνητικές εργασίες.  

30. Το με Α.Π. 5398/07-03-2018 (Α.Π. 6944/02-04-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, με το οποίο γνωμοδτεί ότι δεν έχει αντίρρηση για την 

διενέργεια ερευνητικών εργασιών καθώς η περιοχή δεν βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο 

αρχαιολογικό χώρο ούτε υπάρχουν σε αυτήν επιφανειακές ενδείξεις αρχαιοτήτων 

αρμοδιότητας τους.  Ωστόσο όλες οι εκσκαφικές εργασίες πρέπει να παρακολουθούνται 

από την αρμόδια φύλακα αρχαιοτήτων της υπηρεσίας τους την οποία η εταιρία πρέπει να 

ειδοποιήσει εγκαίρως τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ώστε 

να είναι εξαρχής παρούσα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Σε περίπτωση που κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες θα πρέπει δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 37 του Νόμου 3028/2002 να διακοπούν αμέσως οι εργασίες 

και να ειδοποιηθεί η Εφορεία τους. 

31. Το γεγονός ότι το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος  Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 

Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, δεν γνωμοδότησε εντός 

της τρίμηνης προθεσμίας.  

32. Το γεγονός ότι ο ΕΟΤ δεν γνωμοδότησε εντός της τρίμηνης προθεσμίας. 
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33. Το με Α.Π  589/Φ27.146/17-05-2018 έγγραφό μας (με απόδειξη παραλαβής) προς την 

εταιρία με το οποίο την καλούμε να προβεί σε ενέργειες υποβολής δήλωσης υπαγωγής σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), προσκομίζοντας στην Υπηρεσία  μας τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης 

46294/14.8.2013 (Β΄2001) και στον Ν. 4014/2011 (Α΄ 209). 

34. Το με Α.Π. 13857/19-07-2018 έγγραφο της εταιρίας με το οποίο μας γνωστοποιεί τους 

αριθμούς πρωτοκόλλων των Υπηρεσιών που πρόκειται να γνωμοδοτήσουν για τις ΠΠΔ. 

35. Το με Α.Π  10689/Φ27.146/08-10-2018 έγγραφό μας (με απόδειξη παραλαβής) προς την 

εταιρία με το οποίο την καλούμε να προσκομίσει εντός 10 ημερών από την λήψη του 

εγγράφου στην Υπηρεσία  μας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο 

άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης 46294/14.8.2013 (Β΄2001) και στον Ν. 4014/2011 (Α΄ 

209), προκειμένου να προβούμε στην έκδοση της απόφασης. 

36. Την από 24-10-2018 (Α.Π. 20853/24-10-2018 ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) αίτηση της εταιρίας 

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΒΕΕ «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»  με την οποία υπέβαλλε την σχετική Δήλωση 

Υπαγωγής με συνημμένα τις γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο υπαγωγής  σε ΠΠΔ των 

συναρμόδιων υπηρεσιών καθώς και την κατάθεση του παραβόλου αξίας 400,00 ευρώ για 

την έκδοση της παρούσας απόφασης. 

37. Το με Α.Π. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΓΒΕ/335645/240878/4101/883/17-07-2018  έγγραφο 

της  Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Γραφείο Βόρειας Ελλάδος, με το 

οποίο μας γνωρίζει ότι δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση για τη υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την χορήγηση έγκριση διενέργειας ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσιο λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου) της λατομικής έκτασης 

του θέματος, δεδομένου ότι στην εν λόγω περιοχή δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη 

σπηλαίων και λοιπών καταλοίπων. 

38. Το με Α.Π. 2628/20-07-2018  έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, με το οποίο 

γνωμοδοτεί ότι δεν έχει αντίρρηση για την διενέργεια ερευνητικών εργασιών καθώς η 

περιοχή δεν βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο ούτε υπάρχουν σε αυτήν 

επιφανειακές ενδείξεις αρχαιοτήτων αρμοδιότητας τους.  Ωστόσο όλες οι εκσκαφικές 

εργασίες πρέπει να παρακολουθούνται από την αρμόδια φύλακα αρχαιοτήτων της 

υπηρεσίας τους την οποία η εταιρία πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως τουλάχιστον δέκα 

(10) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ώστε να είναι εξαρχής παρούσα σε εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.  Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω 

εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες θα πρέπει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37 του 

Νόμου 3028/2002 να διακοπούν αμέσως οι εργασίες και να ειδοποιηθεί η Εφορεία τους. 

39. Το με Α.Π. 16225/23-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, της ΑΔΜΘ, με το 

οποίο: διαβιβάζει το με Α.Π. 13811/09-08-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, 

σύμφωνα με το οποίο  δεν προβάλλεται αντίρρηση για την υλοποίηση των ερευνητικών 

εργασιών και συμφωνεί με τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό του Δασαρχείου 

Διδυμοτείχου.  

1. Το με Α.Π. 490/27-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Ορεστιάδας σύμφωνα με το οποίο ο προτεινόμενος λατομικός χώρος δεν υπάγεται σε 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις χωρικού σχεδιασμού (δεν υπάρχει στην περιοχή Γ.Π.Σ, ΣΧΟΑΑΠ 

κτλ)  

2. Τη με αρ. πρωτ. 6077/21-09-2018 (Α.Π. 19315/08-10-2018 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) του ΥΠΕΝ 

Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Σώμα Επιθεώρησης Βορείου 

Ελλάδος Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια 
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ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου σε έκταση 60.612,916 

τ.μ. στη περιοχή Πετρωτών  του Δήμου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου» και το οποίο αναφέρει τα 

εξής: «Συμφωνούμε με τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση 

κοιτάσματος ζεολιθικού κοιτάσματος σε δημόσια έκταση 60,612,916 τ.μ. στη περιοχή 

Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς: 

- «Οι ερευνητικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υποβληθείσα στην 

Υπηρεσία μας δήλωση συμμόρφωσης με Τεχνικές προδιαγραφές ερευνητικών 

εργασιών για την αιτούμενη έκταση ή οποία έχει συνταχθεί και υπογράφεται από 

τον Μηχανικό Μεταλλείων κ. Ηλία Δ. Λαδόπουλο και τον Γεωλόγο κ Ιωάννη Ε. 

Βρόντζο.  

- Ειδικότερα οι ερευνητικές εργασίες θα περιλαμβάνουν δέκα (10) ερευνητικές 

εκσκαφές διαστάσεων 2 μέτρα Χ 3 μέτρα Χ 1 μέτρο (βάθος) και θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην προαναφερόμενη δήλωση 

συμμόρφωσης και στις θέσεις όπου αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο χάρτη 

ερευνητικών εργασιών. 

- Συγκεκριμένα, οι ερευνητικές εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν στις θέσεις που 

προσδιορίζονται από τις παρακάτω συντεταγμένες (Σύστημα ΕΓΣΑ 1987): 

 

Ερευνητικές εκσκαφές  

 χ ψ 

Εκσκαφή 1 676391.48 4618278.12 

Εκσκαφή 2 676460.79 4618243.50 

Εκσκαφή 3 676511.30 4618225.28 

Εκσκαφή 4 676460.05 4618296.12 

Εκσκαφή 5 676530.58 4618282.76 

Εκσκαφή 6 676394.76 4618345.19 

Εκσκαφή 7 676458.90 4618377.24 

Εκσκαφή 8 676391.99 4618415.63 

Εκσκαφή 9 676454.15 4618439.46 

Εκσκαφή 10 676409.01 4618498.02 

 

- Ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που μπορεί να ληφθεί και να αξιοποιηθεί 

για τις ανάγκες της έρευνας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

αναγραφόμενα στην παραπάνω δήλωση συμμόρφωσης και τα προβλεπόμενα της 

παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν. 4512/2018. 

- Κατά  τη διάρκεια έρευνας της αιτούμενης έκτασης δεν θα γίνει χρήση εκρηκτικών 

υλών και οι εργασίες έρευνας θα διενεργηθούν μόνο με μηχανικά μέσα 

- Κατά τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών στην υπόψη έκταση πρέπει να 

τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

(Κ.Μ.Λ.Ε.) (Υ.Α. αριθ.: Δ7/Α/οικ.12050/2223/23-5-2011-ΦΕΚ 1227/Β΄/14-6-2011). 

- Σε όλη τη διάρκεια των ερευνητικών εργασιών να απασχολείται το κατάλληλο κατά 

περίπτωση εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις τόσο για λόγους ορθολογικής έρευνας όσο και για λόγους 

ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχόμενων, 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των γύρω κτισμάτων κ.λ.π. Οι 

εκτελούμενες ερευνητικές εργασίες πρέπει να επιβλέπονται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. 

ΑΔΑ: ΨΚΩΘΟΡ1Υ-ΘΙΤ



Σελίδα 7 από 12 

 

- Πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε. έγγραφο ασφάλειας και 

υγείας στο οποίο θα περιλαμβάνεται γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την 

εργασία κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων και την ασφάλεια των 

εργαζομένων και του έργου. 

- Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των ερευνητικών εργασιών βρεθούν ή 

εντοπισθούν αρχαιότητες θα πρέπει να διακοπούν αμέσως οι εργασίες για να 

ειδοποιηθεί η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3028/2002 «γα την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς». 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της υποβληθείσας δήλωσης συμμόρφωσης με Τεχνικές 

προδιαγραφές ερευνητικών εργασιών υπόκεινται σε μελλοντικό έλεγχο από την 

Υπηρεσία μας.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη εφαρμογή τους η Υπηρεσία μας 

μπορεί να ανακαλέσει τη σύμφωνη γνώμη της για την έρευνα της υπόψη έκτασης 

καθώς και να προβεί στην επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4512/2018 

Η σύμφωνη γνώμη μας αναφέρεται μόνο στην έγκριση ερευνητικών εργασιών στην 

αιτούμενη έκταση και απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών εκμετάλλευσης της υπόψη 

έκτασης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης όπως προβλέπεται στις 

διατάξεις του άρθρου 61  του Ν. 4442/2016 και του άρθρου 49 του Ν. 4512/2018. 

Η παραπάνω σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας δεν δημιουργεί ή αναγνωρίζει 

δικαιώματα εκμετάλλευσης κυριότητας ή οποιαδήποτε άλλα εμπράγματης φύσης για την 

έκταση στην οποία αυτή αναφέρεται».   

3. Την με αριθμό 490643/22-10-18 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα 

Δικαίων (1188), ποσού 3.030,64 €, η οποία έχει ισχύ αορίστου διάρκειας  και εκδόθηκε 

υπέρ της εταιρίας ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΒΕΕ με διακριτικό τίτλο «ΛΙΘΟΞΟΟΣ» για την 

εκπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων της χορηγούμενης με την παρούσα συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών,  σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 21, του Ν. 2115/93. 

4. Το υπ’ αριθ. 3161/18-10-2018 (Σειρά Θ 2532308) παράβολο 400,00 ευρώ ΚΑΕ 3741, βάσει 

της παρ. 1α του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α.  ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428 (ΦΕΚ 479/Β/15-02-

2018), για τη χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 Tη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού 

ορυκτού (Ζεολίθου) με εκσκαφές στην εταιρία «ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΒΕΕ (Ο 

ΛΙΘΟΞΟΟΣ)», σε έκταση εμβαδού 60.612,916 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κ.Μ.» της  Τ.Κ. 

Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου, με ΑΒΛ 27.146, και ορίζεται από τις παρακάτω 

αζιμουθιακές συντεταγμένες (HATT) που αναφέρονται στο Κ.Φ.Χ. ΟΡΜΕΝΙΟ  κλ. 1:100.000 με 

φ=41ο 45΄ και λ= 2ο 15΄ 

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ HATT ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΓΣΑ ΄87 

Κ1 12766.259 -5252.202 676363.484 4618705.816 

Κ2 12963.333 -5655.741 676569.723 4618306.876 

Κ3 12921.958 -5789.096 676531.402 4618172.61 

Κ4 12751.157 -5702.67 676358.67 4618255.116 

ΕΜΒΑΔΟΥ: 60.612,916 στρ. 
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Συντεταγμένες Έργου * (x,y) στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87: 
(*): δίνονται κεντροβαρικά οι συντεταγμένες κάθε θέσης ερευνητικών εργασιών 
 
Η θέση εξόρυξης είναι: 
 

Ερευνητικές εκσκαφές  

 χ ψ 

Εκσκαφή 1 676391.48 4618278.12 

Εκσκαφή 2 676460.79 4618243.50 

Εκσκαφή 3 676511.30 4618225.28 

Εκσκαφή 4 676460.05 4618296.12 

Εκσκαφή 5 676530.58 4618282.76 

Εκσκαφή 6 676394.76 4618345.19 

Εκσκαφή 7 676458.90 4618377.24 

Εκσκαφή 8 676391.99 4618415.63 

Εκσκαφή 9 676454.15 4618439.46 

Εκσκαφή 10 676409.01 4618498.02 

                               

με τους παρακάτω όρους: 

 

1. Οι ως άνω ερευνητικές εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε δύο (2) χρόνια από 

την ημερομηνία της εγκρίσεως βάσει της παρ.4 άρθρο 59 Ν.4442/2016, μέσα στον οποίο ή 

το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη του χρόνου αυτού δικαιούται η 

ενδιαφερόμενη εταιρία να ζητήσει τη μίσθωση της έκτασης με απευθείας σύμβαση 

σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 53 Ν.4512/2018.  

2. Λόγω της υπαγωγής της δραστηριότητας του θέματος (κατηγορία Β της 5ης Ομάδας 

«Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» του παραρτήματος V της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 

21), και συγκεκριμένα δραστηριότητα με α.α 10 «Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των 

γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος») σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση το έντυπο του Παραρτήματος Δ 

της Υ.Α. 46294/2013, στο οποίο παρατίθενται οι κατά την συγκεκριμένη περίπτωση 

εφαρμοζόμενες Π.Π.Δ., τις οποίες οφείλει να τηρεί ο κάτοχος της παρούσας άδειας. 

 Οι ανωτέρω Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) περιλαμβάνονται στο σύνολό 

τους στο παράρτημα Β της Υ.Α. 46294/2013, ανάλογα με τε τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

του έργου, έχουν καθοριστεί από τον πίνακα του Παραρτήματος Γ της Υ.Α. 46294/2013, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και παραμένουν σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται 

μεταβολή σε κάποια από τα πεδία Α.3 και Α.4 της δήλωσης του Παραρτήματος Α της Υ.Α. 

46294/2013. 

 Η υπαγωγή σε Π.Π.Δ. ισχύει για όλο το προβλεπόμενο από τις διατάξεις τις ισχύουσας 

λατομικής νομοθεσίας χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των ερευνητικών εργασιών και 

τροποποιείται αυτοδίκαια εφόσον τροποποιείται το άρθρο 6 της Υ.Α. 46294/2013 (ΦΕΚ 

2001/Β14-08-2013). 

3. Να τηρούνται όλοι οι όροι και περιορισμοί που τίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

γνωμοδότησαν για την χορηγούμενη με την παρούσα συναίνεση. 

4. Σε αυτόν που ενεργεί τις έρευνες, ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που μπορεί να 
ληφθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα, ενώ το σύνολο του 
όγκου της εκσκαφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της προαναφερθείσας 
ποσότητας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 50 του Ν. 4512/2018.  
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5. Δεν είναι δυνατή η έναρξη των ερευνητικών εργασιών εάν δεν προηγηθεί γνωστοποίησή της 

στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, στην 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, στο XVI M./K. M.Π. 

Αλεξανδρούπολης /2ο ΕΓ και στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που κατά τη 

διάρκεια της έρευνας εντοπιστούν αρχαιότητες, οι υπεύθυνοι της έρευνας υποχρεούνται να 

διακόψουν αμέσως τις εργασίες τους και να ειδοποιήσουν έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

6. Μετά τη λήξη των ερευνητικών εργασιών, η εταιρεία υποχρεούται στην αποκατάσταση του 

λατομικού χώρου με βάση την Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ) και τις υποδείξεις 

του τοπικού Δασαρχείου. 

7. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να τηρεί τις Π.Π.Δ. στις οποίες έχει 

υπαχθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί το σύνολο της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

8. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης, καθώς και των όρων και περιορισμών 

που τίθενται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)  συνιστά παράβαση και 

επισύρει μεταξύ άλλων διοικητικών κυρώσεων και την κατάπτωση της (41) σχετικής 

εγγυητικής επιστολής υπέρ του Πράσινου Ταμείου. 

9. Η εκδοθείσα διοικητική πράξη αποτελεί και έγκριση επέμβασης σύμφωνα με την 

υπ΄αριθ. 15277/23-03-2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΚΑ 

 
 

    Κατά της παρούσης μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική 

διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας Γενική Γραμματεία Ενέργειας Ορυκτών Πρώτων Υλών Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων 

& Αδρανών Υλικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία – άρθρο 25 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 

45Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ107Α) το άρθρο 8 του ν. 

3200/1955(ΦΕΚ 97Α) και το άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17-01-2018) – 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 

 

 

                                                                                    Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                                                                         
                            

                                                                               Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Β της Υ.Α. 46294/2013 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Φ 27.146 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ Π.Π.Δ. 

Α. Υπηρεσία(1) : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης  Δ/νση Τεχνικού  
Ελέγχου – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  

(1): συμπληρώνεται το όνομα της αρμόδιας Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης 

Β. Άδεια(2) : Απόφαση      20853/ Φ 27.146 /30-11- 2018 συναίνεσης για τη διενέργεια   
                    ερευνητικών  εργασιών 
(2): συμπληρώνεται το όνομα της άδειας στην οποία προσαρτώνται οι ΠΠΔ 
Γ. Φορέας, θέση και ονομασία έργου(3) : 

 
Α.1: Στοιχεία του φορέα του έργου 

 
 Επωνυμία:                          ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

                                                          «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» 

                  

 Διεύθυνση έδρας:               ΠΕΤΡΩΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

                                              Τ.Κ. 680 07 ΠΕΤΡΩΤΑ  

 Τηλέφωνα:                          2556044029  κιν. 6974656263  -  6948564655 

                    email: zeolithospetroton@gmail.com 
 

Α.3: Στοιχεία του έργου 
 

 Ερευνητικές εργασίες (με εξόρυξη και γεώτρηση) που συνιστούν επέμβαση 

στο έδαφος   

 Θέση-Περιοχή:                               «Κ.Μ.»  –  Τ.Κ. Πετρωτών  

 Δήμος/οι:                                        Ορεστιάδας 

 Περιφερειακή/ες Ενότητα/ες:        Έβρου 
 Περιφέρεια/ες:                                Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
(3): συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία με βάση τα πεδία Α.1 και Α.3 της δήλωσης του Παραρτήματος Α  της 
παρούσας απόφασης 
Δ. Το παραπάνω έργο σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής 

καθώς και σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Γ, υπάγεται στις ακόλουθες 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), του Παραρτήματος Β της ΚΥΑ 
46294/2013 (ΦΕΚ Β’ 2001/14-08-2013)  

(συμπληρώνονται παρακάτω οι αριθμοί των ΠΠΔ του Παραρτήματος Β της παρούσας απόφασης με βάση τον 
Πίνακα του Παραρτήματος Γ)  
 
Γενικές Δεσμεύσεις:   Α.1 έως και Α.23 

 
 
Ειδικές δεσμεύσεις ανάλογα με την περιοχή του έργου: Β.I (B.I.1, B.I.2, B.I.3 & B.I.4) 

 
Σφραγίδα/υπογραφή από υπηρεσία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

 

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ  ΑΒΕΕ 
ΠΕΤΡΩΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
Τ.Κ. 68 007 ΠΕΤΡΩΤΑ 
 (συστημένο με απόδειξη παραλαβής) 
 

 

ΥΠΕΝ Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων  
& Αδρανών Υλικών 
Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα 
 
ΥΠΕΝ  Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας 
Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας, 541 01  Θεσ/νικη 
 

 

Ι.Γ.Μ.Ε. 
Σπ. Λουη 1, Ολυμπιακό Χωριό Τ.Κ. 13677 Αχαρναί 
Αθήνα 

 

 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης  
Λεωφόρος Μάκρης 44 
Τ.Κ. 681 31 Αλεξανδρούπολη 

 

 

 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας 
Βόρειας Ελλάδας 
Ναυαρίνου 28, 551 31   Θεσ/νικη 
 

 

XVI M./K M.P. – 2 EΓ Αλεξανδρούπολη 

 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 
Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Καποδιστρίου 34 – 68 001 Αλεξανδρούπολη 

 

ΕΟΤ - Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού 
Δ/νση Τουρισμού Ανατ. Μακεδονίας Θράκης 
Ν. Παπανικολάου Αδ.1  
Τ.Θ. 350 – Τ.Κ. 69 100 Κομοτηνή 

Δήμος Ορεστιάδας 
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης   
Τμήμα Πολεοδομικών εφαρμογών & Πολ. Σχεδιασμού 
Βασ. Κων/νου  9-11  Τ.Κ. 68 200 Ορεστιάδα 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Τμήμα Εποικισμού & Αναδασμού 
Ραιδεστού 9  Τ.Κ. 682 00 Ορεστιάδα  

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ 
Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
3

Ο
 χλμ Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξ/λης 

Τ.Κ. 69 100 Κομοτηνή 
 

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
Δ/νση Δασών Έβρου 
Κανάρη 12 
Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη 

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
Δασαρχείο Διδυμοτείχου 
Ανδριανουπόλεως 1  
Τ.Κ. 68 300 Διδυμότειχο 
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Δήμος Ορεστιάδας 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
Βας Κων/νου 9-11  Τ.Κ. 68 200  Ορεστιάδα 

 

Περιφερειακή Ενότητα  Έβρου 
Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος  
Ιωνος Δραγούμη 1  Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη 

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε/Περιφ.Τομέας Β. Ελλάδος 
Στίλπωνος Κυριακίδη 29 
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
ΠΕ Έβρου 
Ι. Δραγούμη 1 
Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη 
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