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ΘΕΜΑ:   Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου  

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.)  για την εκμετάλλευση 

λατομικού χώρου βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου)  29.131,37  τ.μ 

στη θέση «Παλιοκλήσι», στην περιοχή Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου 

Τριγώνου, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από την εταιρεία 

«ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.  ΛΙΘΟΞΟΟΣ»(ΠΕΤ 1903056123).  

Α ΠΟ ΦΑΣ Η  

 

Η  ΑΝ .  Π Ρ Ο Ї Σ Τ ΑΜ ΕΝ Η ΓΕΝ Ι Κ ΗΣ  Δ Ι ΕΥ Θ Υ Ν Σ ΗΣ  Χ Ω Ρ Ο ΤΑ Ξ Ι Κ ΗΣ  Κ Α Ι  

Π Ε Ρ Ι ΒΑ Λ Λ ΟΝ Τ Ι Κ ΗΣ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ ΗΣ  

Τ Η Σ  ΑΠ Ο ΚΕΝ ΤΡ Ω Μ ΕΝ ΗΣ  Δ Ι Ο Ι Κ ΗΣ ΗΣ  Μ Α ΚΕ Δ ΟΝ Ι ΑΣ  –  Θ Ρ ΑΚ Η Σ  

 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), με τις οποίες συνιστάται 

ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης. 

2. Το Π.Δ. 142/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) 

¨Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

   Κομοτηνή,   29   Μαΐου 2020 
   Αρ. Πρωτ.:  1544 
    
   Σχετικά: 834, 629, 628, 627, 562, 130, 3809/19, 

3493/19, 3661/19, 2682/19 
                                                                               
                           

Ταχ. Δ/νση:      3ο χιλ. Ε.Ο Κομοτηνής- 
                      Αλεξ/πολης, 69100, Κομοτηνή 

Πληροφορίες:  Κυριακή Ζαραβάτη 
Τηλέφωνο:      2531085358 
FAX:      2531032140 
E-mail:       zaravatik@damt.gov.gr   
 
 

ΠΡΟΣ:  
  
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
  
 

 
 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις¨, περί Συντονιστή των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

4. Την με αριθ. πρωτ. 14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  (ΦΕΚ 

250/ΥΟΔΔ/26-05-2017-ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

5. Την με αριθ. πρωτ. 35748/30-05-2017 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση 

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» (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017).  

6. Τον Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ,και την 

παρ. 2 του άρθρου 15, με τον οποίο η έγκριση περιβαλλοντικών όρων  γίνεται με 

απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της οικείας αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 15342/26-02-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΔΑ : 

ΒΙΕΕΟΡ1Υ-ΝΓΗ) «Ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπλήρωσης Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής». 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

8. Τον Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011). 

9. Τον  ν. 4512/17-01-2018 (ΦΕΚ 5 Α΄) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

10. Τον ν. 4442/07-12-2016 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

11. Την υπ’ αριθ. 489/23-04-2018 εγκύκλιο ΑΔΜΘ/Γραφείο Συντονιστή 

12. Την υπ’ αριθ. 720/23-04-2018 εγκύκλιο ΑΔΜΘ/Γραφείο Συντονιστή 

13. Tην υπ’ αριθ. Υ.Α.  ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214 (ΦΕΚ Β΄2909) «Τρόπος  υπολογισμού 

και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής 

επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους». 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

14. α) Την Υ.Α. ΔΙ.Π.Α./οικ.37674/10-08-2016 (ΦΕΚ Β΄2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 

της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών  έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 

του Ν. 4014/21.09/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 

β)  Την υπ’ αριθ. οικ. 2307/14-02-2018 (ΦΕΚ 439 Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 
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έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων 

και δραστηριοτήτων της 1ης, 2ης 3ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων». 

15. Την Υ.Α. 170225/2014 (ΦΕΚ Β΄135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Ά της 

απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. 

1958/2012(Β΄21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4014/2011(Α΄209), καθώς 

και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της 

απόφασης οικ.1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β΄/2-2-2018).  

16. Την ΚΥΑ οικ.1649/45 (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’ αριθ.1958/2012(ΦΕΚ Α΄21), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν.4014/2011(ΦΕΚ Α΄209), καθώς και κάθε 

άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

17.  Την Υ.Α. οικ.1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β΄/2-2-2018) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 

48963/2012 (Β΄2703)ΚΥΑ, υπ’ αριθμ. 167563/2015 (β΄ 964) ΚΥΑ καιυπ’ αριθμ. 

170225/2014β (Β΄ 135) ΥΑ, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ 

σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014». 

18. Την Κ.Υ.Α. Οικ. 167563/ΕΥΠΕ (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 άρθρου 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». 

19. Την ΚΥΑ 48963 (ΦΕΚ 2703 Β΄/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ 

της υπ΄αριθ.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)»,  όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση οικ.1915/2018 (ΦΕΚ 

304/Β΄/2-2-2018).  

20. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β΄/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού 

τόπου  για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων(ΑΕΠΟ), των 

αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του 

Ν.4014/11(ΦΕΚ 209 Α΄/2011)» 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

21. Τον Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α) «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). 

22. Τον 4014/11(ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και  

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».  

23. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

24. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

25. Τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/β΄/16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις». 

26. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2012) «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 Υ.ΠΕ.Κ.Α.». 

27. Το Π.Δ.148/2009 (ΦΕΚ 190/Α’/2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 

αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 

28. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωή τους, των χρησιμοποιημένων 

ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων».  

29. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων». 

30. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση των 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης  Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 

31. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

32. Την Κ.Υ.Α.  Αρ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων 

και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».  
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33. Την ΚΥΑ  οικ. 49029/12-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΓ54653Π8-ΖΤΣ) «Έγκριση της Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Επικαιροποίηση του 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ». 

34.  Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 51373/4684 με την οποία έγινε Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων (ΦΕΚ 2706/Β΄/15-12-2015). 

35.   Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β΄/19-09-2016) «Οργάνωση και 

λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 1/1 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 1/Β΄/4-1-2017).». 

36. Την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103  «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της  οδηγίας 

2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006» (ΦΕΚ 2076/Β/25-09-09). 

37. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)» (ΦΕΚ 1312 

Β΄/24-08-2010). 

38. Την ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε-103/2011(ΦΕΚ Β΄488) «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”».  

39. α) Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α΄/06-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις 

τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και εκ της τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

β) Την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β΄/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

γ) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ Β΄286/02-03-2007 «Τροποποίηση του άρθρου 8 

της υπ’ αρ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ “για την τροποποίηση της οδηγίας 200/14/ΕΚ για την 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους ”»,  του Συμβουλίου 

της 14 η ς  Δεκεμβρίου 2005 .  

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

40.  Τον Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α΄/29-12-1979) « Περί προστασίας των δασών και των δασικών 

εν γένει  εκτάσεων της χώρας»(άρθρα 45 και 57), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 36  

β) Τον Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Ά 159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση 

– Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», και 
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ειδικότερα το άρθρο 36 (52) αυτού, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 57 του Ν. 

998/1979. 

γ) Την Υ.Α. 15277 (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 1958(ΦΕΚ 21 Β΄/13-01-2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011» 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

41. Τον Ν.3028/2002(ΦΕΚ 153/Α/02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

42. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19-8-2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)» 

43. Την ΚΥΑ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β΄/17-3-2006) «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες 

αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 

πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλίου…». 

44. Την Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β΄/02-03-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του 

κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και 

συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα 

άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 

3010/2002» (1391Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της 

οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον 

αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 

85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 

45. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006) 

και το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28-1-2009). 

46. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 

ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2000/60 ΕΚ». 

47. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμό 1007/2013 (ΦΕΚ 2291/Β΄/13-9-

2013) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Αν. Μακεδονίας (12)». 
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48. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμό Ε.Γ. οικ.904/2017 (ΦΕΚ 

4679/Β΄/29-12-2017) «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης». 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

49. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092 (ΦΕΚ Α.Α.Π./2018) «Έγκριση αναθεώρησης του 

Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» 

50. Την αριθ. πρωτ. 11508/2009 (ΦΕΚ 151/Τεύχος Α.Α.Π.Θ./13-04-2009) «Έγκριση ειδικού 

πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της 

στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

51. Την από 06-03-2019 αίτηση της εταιρείας ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «ΛΙΘΟΞΟΟΣ»  με 

την οποία κατέθεσε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του θέματος (αριθ. πρωτ. 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ 943/06-03-2019).  

52. Το με αριθ. πρωτ. 943/15-04-2019 έγγραφο  της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./Α.Δ.Μ.Θ. με το 

οποίο διεκόπη,  μετά τον έλεγχο τυπικής πληρότητας, η διοικητική διαδικασία 

αξιολόγησης του φακέλου και ζητήθηκε η συμπλήρωσή του. 

53. Την από 04-06-2019 αίτηση της εταιρείας ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «ΛΙΘΟΞΟΟΣ»  με 

την οποία κατέθεσε τη διορθωμένη, σύμφωνα με το ως άνω 51ο σχετικό του προοιμίου της 

παρούσας, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ 

1998/06-06-2019).  

54. Το με αριθ. πρωτ. 1998/31-07-2019 έγγραφο  της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./Α.Δ.Μ.Θ. με το 

οποίο ζητήθηκαν, μετά τον έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου, συμπληρωματικά 

τεύχη της ΜΠΕ προκειμένου να διαβιβαστούν για γνωμοδότηση στις συναρμόδιες 

υπηρεσίας. 

55. Την από 05-08-2019 αίτηση της  εταιρείας ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «ΛΙΘΟΞΟΟΣ»  με 

την οποία κατέθεσε τα ζητηθέντα με το ως άνω 53ο σχετικό του προοιμίου της παρούσας 

τεύχη της Μ.Π.Ε. (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. 2869/06-08-2019). 

56. Το με αρ. πρωτ. 2869/26-08-2019  έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Α.Δ.Μ.Θ. με το 

οποίο  διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Α.Μ.Θ, στη Δ/νση Συντονισμού 

και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ., στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου, στη Δ/νση Υδάτων 

Α.Μ.Θ., στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α., στο Δασαρχείο Διδυμοτείχου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, 

στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Β.Ε. και στην Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ. .  

57. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΒΡ/59583/41006/543/18-05-2020 έγγραφο της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά  για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 1544/19-05-2020). 
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58. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/454700/47805/2600 έγγραφο της Υπηρεσίας 

Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ. με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά  για την 

υλοποίηση της δραστηριότητας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 3493/02-10-2019). 

59. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΓΒΕ/462012/331843/5305/2683/16-09-2019  έγγραφο 

της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Β.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά  

για την υλοποίηση της δραστηριότητας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 3661/15-10-2019). 

60. Το με αρ. πρωτ. 3923/22-10-2019  έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Έβρου με το 

οποίο γνωμοδοτεί θετικά  για την υλοποίηση της δραστηριότητας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 

Α.Μ.Θ. 3809/25-11-2019). 

61. Το υπ’ αριθ. 17400/14-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.Θ./Τμήμα Υδάτων Ν. 

Έβρου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση της εν θέματι δραστηριότητας 

(αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 628/25-02-2020). 

62. Το με αριθ. ΔΔ.οικ.164/15-01-2020  έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΑΜΘ με το οποίο μας 

κοινοποιεί την υπ’  αριθ. 189/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., της 

17ης /2019 Συνεδρίασης του, σύμφωνα με την οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία υπέρ 

της έγκρισης της ΜΠΕ  (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 130/17-01-2020). 

63. Το με αριθ. πρωτ. Φ.901/886/272020/Σ.5837/12-11-2019 έγγραφο του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την χορήγηση άδειας 

εκμετάλλευσης του λατομείου (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 629/25-02-2020). 

64. Το αρ. πρωτ. 71802/07-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Δασών Α.Δ.Μ.-Θ. με το οποίο μας γνωρίζει ότι αρμόδια για τον έλεγχο της προτεινόμενης 

φυτοτεχνικής αποκατάστασης είναι η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων (αρ. πρωτ. 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 627/25-02-2019). 

65. Την από 14-01-2020 αίτηση της  εταιρείας ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «ΛΙΘΟΞΟΟΣ»  με 

την οποία κατέθεσε αντίγραφο της εν θέματι Μ.Π.Ε. προκειμένου να διαβιβαστεί για 

γνωμοδότηση στην ΠΕ.ΧΩ.Π. Έβρου (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 145/17-01-2020). 

66. Το με αρ. πρωτ. 145/29-01-2020  έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο  

διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στην ΠΕ.ΧΩ.Π. Έβρου. 

67. Το υπ’ αριθ. 26659/2823/12-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου με το οποίο μας διαβιβάστηκε το Πρακτικό της 6ης /2020 

συνεδρίασης της ΠΕ.ΧΩ.Π. Έβρου, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την 

υλοποίηση της δραστηριότητας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 562/20-02-2020). 

68. Το με αρ. πρωτ. 627/25-02-2020  έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο  

διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Α.Μ.Θ.. 

69. Το υπ’ αριθ. 3320/10-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων 

Α.Μ.Θ./Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση της δραστηριότητας 

(αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 834/11-03-2020). 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

70. Με το 51ο σχετικό αιτήθηκε η εταιρεία την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της 

εκμετάλλευσης του εν θέματι λατομικού χώρου μαρμάρων.   

71. Διεξήχθη, για το 53ο σχετικό του προοιμίου αίτημα, σύμφωνα με τα (16) και (22) η 

οριζόμενη γνωμοδοτική διαδικασία. 

72. Το γεγονός ότι κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις για την 

υλοποίηση της εν θέματι δραστηριότητας. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον 

φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικών 

ορυκτών (ζεόλιθου) εμβαδού 29.131,37  τ.μ. από την εταιρεία ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

«ΛΙΘΟΞΟΟΣ» που βρίσκεται στην θέση «Παλιοκλήσι», Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Τριγώνου, 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

1) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 

1.1α) Κυρίως έργο 

Εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου) εμβαδού 29.131,37  τ.μ. που 

βρίσκεται στην ανωτέρω θέση και του οποίου τα όρια προσδιορίζονται με τις παρακάτω 

ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες :  

                                                
ΕΓΣΑ ‘87  

                               HATT                            WGS ‘84  

Σημείο Χ Υ Χ Υ φ λ 
1  675903.89  4619305.78  12320.49  -4641.91  41.708635751041  26.116089234891  
2  675936.41  4619361.09  12354.26  -4587.36  41.709126394384  26.116496191984  
3  675962.68  4619370.22  12380.73  -4578.83  41.709202758229  26.116814439587  
4  675975.24  4619373.13  12393.36  -4576.21  41.709226170617  26.11696616794  
5  675984.39  4619374.01  12402.52  -4575.53  41.709232065882  26.117076336279  
6  675998.51  4619384.89  12416.89  -4564.98  41.709326869665  26.117249158018  
7  675998.57  4619403.10  12417.36  -4546.78  41.709490762636  26.11725525895  
8  675998.18  4619423.70  12417.44  -4526.17  41.709676267361  26.117256660708  
9  675997.43  4619445.12  12417.18  -4504.74  41.709869232514  26.117253980468  
10  676000.92  4619454.82  12420.89  -4495.13  41.709955768483  26.117298768227  
11  676010.13  4619463.68  12430.30  -4486.47  41.710033477222  26.1174120165  
12  676055.08  4619503.43  12476.15  -4447.77  41.710381308714  26.117963703868  
13  676067.05  4619506.66  12488.19  -4444.81  41.710407730466  26.118108442842  
14  676076.59  4619499.27  12497.56  -4452.41  41.710339100878  26.118220853357  
15  676089.94  4619461.50  12510.05  -4490.48  41.709996180337  26.118370048575  
16  676098.27  4619434.68  12517.76  -4517.48  41.709752931361  26.11846217958  
17  676108.32  4619430.03  12527.70  -4522.36  41.709708850895  26.118581524729  
18  676117.42  4619426.77  12536.72  -4525.82  41.709677492006  26.118689869359  
19  676120.40  4619424.62  12539.65  -4528.04  41.709657479897  26.118725029189  
20  676124.58  4619416.33  12543.64  -4536.43  41.70958193649  26.118772787879  
21  676130.50  4619386.60  12548.89  -4566.29  41.709313028613  26.118835107855  
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εξαρτημένες από Κ.Φ.Χ. Ορμένιο (1:50.000) με στοιχεία φ=41º 45’ και λ=+2º 15’ 

Σύμφωνα με την 53η σχετική του προοιμίου της παρούσας ΜΠΕ, η οποία συντάχθηκε από την κ. 

ΚΑΛΠΆΚΗ ΜΑΡΙΝΑ-Γεωλόγο Α.Μ. Μελετητή 26994 και η οποία συνυπογράφεται από τον 

ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ , Δασολόγο  κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 27 (Α.Μ. Μελετητή 21883): 

Εκμετάλλευση 

Η μέθοδος εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή των ορθών ανοικτών διαδοχικών 

βαθμίδων. Η εξόρυξη του πετρώματος είναι μηχανοποιημένη με την βοήθεια εκσκαφέα 

ανεστραμμένου κάδου. 

Πρόκειται να διανοιχθούν  συνολικά τρεις (3) βαθμίδες και θα βρίσκονται μεταξύ των απολύτων 

υψομέτρων +187 και +201μ. To ύψος των βαθμίδων θα είναι έως 7 μέτρα ενώ το πλάτος τους, 

κατά το στάδιο της εξόρυξης, θα είναι 12 μ. στις θέσεις όπου θα κινούνται τα οχήματα και στα 

6μ. στο στάδιο εξόφλησης. 

Στον εν λόγω χώρο θα εγκαταλειφθεί περιμετρική ζώνη πλάτους 8 μ. (άρθρο 84, παρ. 2, του 

Κ.Μ.Λ.Ε.) όπου δε θα γίνει καμία επέμβαση.  

Υπολογίστηκε ότι για διάρκεια εκμετάλλευσης 15 ετών, τα βέβαια αποθέματα του λατομικού 

χώρου, ανέρχονται σε 101.262,5 m3 από τα οποία με το συντελεστή αποληψιμότητας 0.99 % θα 

δώσουν 100.249,875 m3 εμπορεύσιμο ζεόλιθο. 

Προσπέλαση 

Η προσπέλαση στον ευρύτερο λατομικό χώρο θα γίνεται από τα βορειανατολικά με την χρήση του 

υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που διασχίζει το λατομείο και απεικονίζεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα της περιοχής μελέτης στο τέλος της παρούσης. Τμήμα του υφιστάμενου αγροτικού 

δρόμου θα μεταφερθεί, ώστε ο λατομικός χώρος να αποτελέσει ενιαία έκταση, σύμφωνα με τη 

μελέτη οδοποιίας, η οποία έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας με 

αριθμό απόφασης 13/2019. Το τμήμα της νέας οδού αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας και θα 

παραχωρηθεί για τις ανάγκες της διάνοιξης της νέας οδού πρόσβασης.    

 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

Δεν θα παράγονται στείρα και δεν θα υπάρξουν από την λειτουργία του λατομείου απόβλητα 

όπως Ιλύς ή Τοξικά απόβλητα ή Απορρίμματα. Θα παραχθεί φυτική γη μαζί με λεπτόκοκκο υλικό 

από την επιφανειακή αποσάθρωση που μετά από τη συλλογή του, θα επανατοποθετηθεί στον 

χώρο της εκσκαφής για να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος, ως υπόστρωμα, όπου χρειαστεί πάχους 0,50μ. επί των τελικών πλατειών, 

αναγκαίων για την υλοποίηση των φυτεύσεων. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Εξορυκτικά Απόβλητα ΕΚΑ 01 

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

                                            ΕΚΑ 01 01 02 
Απόβλητα από την εκσκαφή 
ορυκτών που δεν περιέχουν 
μέταλλα.  

                                            ΕΚΑ 01 04 09 

Μικρές ποσότητες χώματος - 
γαιώδες υλικό που μπορεί 
να εξορύσσονται από τη 
μητρική θέση του 
κοιτάσματος  

Απόβλητα αναλωσίμων Και 
ανταλλακτικών μηχανημάτων  ΕΚΑ 16 01 03 

Τα ελαστικά των 
μηχανημάτων που 
αντικαθίστανται  

                                            ΕΚΑ 16 01 17 Παλιά σύρματα και 
μεταλλικά ανταλλακτικά  

                                           ΕΚΑ 16 01 18 Παλιά σύρματα και 
μεταλλικά ανταλλακτικά  

Απόβλητα από ανθρωπογενείς 
χρήσεις ΕΚΑ 20 03 01 

Απόβλητα από 
ανθρωπογενείς χρήσεις 
(τρόφιμα, σακούλες κ.λπ.)  

Απαιτήσεις σε ενέργεια 

Καύσιμα  

Τα καύσιμα θα χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των κινητών μηχανημάτων (φορτωτών, 

εκσκαφέων, φορτηγών) και δεν είναι άλλα από το κοινό πετρέλαιο (Diesel). Επίσης για τη 

λειτουργία των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων (διατρητικά, συρματοκοπές, γρύλοι) θα 

χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα που θα παρέχεται από τη γεννήτρια του λατομείου. Η ετήσια 

απαιτούμενη ενέργεια (καύσιμα) για την κίνηση των μηχανημάτων υπολογίζεται ότι θα είναι των 

15.000 lt πετρελαίου. 

 
Νερό 

Οι ανάγκες νερού κατά την εξόρυξη και λειτουργία του λατομείου είναι αμελητέες και δεν 

απαιτείται νερό. Για το προσωπικό οι ανάγκες καλύπτονται με καθημερινή μεταφορά πόσιμου 

νερού σε δοχεία. 

Εργασίες αποκατάστασης 

Η επαναφορά της βλαστήσεως θα γίνεται σταδιακά και με τη σειρά που θα δημιουργούνται οι 

τελικές προς αποκατάσταση επιφάνειες. Πάνω στις τελικές επιφάνειες που προβλέπονται 

φυτεύσεις αφού γίνει η μεταφορά-διάστρωση της υπάρχουσας και αγορασμένης φυτικής γης 

κατόπιν θα ανοίγονται λάκκοι διαστάσεων 0,5X0,5 m, με βάθος 0,5 m, σε κάνναβο ως 

αναφέρεται στη συνέχεια. Παίρνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν και τις 

συνθήκες εδάφους που θα δημιουργηθούν, προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:  

1. Περίφραξη, η οποία θα γίνει πριν τις φυτεύσεις.  
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2. Για την αναχλόαση του συνόλου της επιφάνειας να προτείνεται σπορά Ψυχανθών 

(Leguminosae). Είδη της οικογένειας των Ψυχανθών ελαττώνουν τη διάβρωση του 

εδάφους και βοηθάει στην προσαρμογή, διαβίωση και αύξηση των δένδρων.  

3. Για την αναθάμνωση, θα χρησιμοποιηθεί το Σπάρτο (Spartium Junceum). Είναι 

εδαφοσυγκρατικό και ανθεκτικό στη ξηρασία. Οι φυτεύσεις εδώ θα γίνουν σε φυτευτικό 

σύνδεσμο σε φυτευτικό σύνδεσμο 3X3 μέτρα. Οι θαμνώσεις θα γίνουν κατά μήκος του 

φρυδιού των βαθμίδων εξόρυξης.  

4. Για την δενδροφύτευση, οι βαθμίδες εκμετάλλευσης και οι τελικές επιφάνειες θα 

φυτευτούν με δενδρύλλια Δρυός και Ψευδακακίας (Robinia Pseudoacacia) σε φυτευτικό 

σύνδεσμο 3μ.Χ3μ.  

5. Γύρω από κάθε φυτάριο μετά τη φύτευση θα ανοίγεται λεκάνη για τη συγκράτηση του 

νερού της βροχής ενώ γύρω από αυτό θα μπορούν να τοποθετηθούν πέτρες ανοικτού 

χρώματος για την προστασία της εδαφικής υγρασίας με περιορισμό των απωλειών 

εξάτμισης, μερική σκίαση και γενικότερα για την προστασία των νεαρών φυτών.  

Τα δένδρα και οι θάμνοι θα φυτευτούν σε λάκκους στις υγρές μέρες φθινοπώρου ή ανοίξεως.   

Δάπεδα βαθμίδων εκμετάλλευσης.  

Θα αποκατασταθούν 1326 m2 στα δάπεδα των βαθμίδων εκμετάλλευσης. Στο χώρο αυτό αφού 

πρώτα ανοιχτούν λάκκοι, θα γίνει διάστρωση με λεπτόκοκκο αργιλικό υλικό και φυτική γη. Θα 

δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο ένα εδαφικό υπόστρωμα, συνολικού πάχους 50 cm κατάλληλο 

για την ανάπτυξη βλάστησης. Στην συνέχεια, θα φυτευτούν φυτάρια Δρυός και Ψευδακακίας σε 

εναλλαγές με φυτευτικό σύνδεσμο 3Χ3. Στους λάκκους θα προστίθεται λίπασμα τύπου 11-15-15, 

σε ποσότητα 100 gr ανά φυτό και θα διαμορφώνεται λεκάνη ποτίσματος σε βάθος 10-15 cm από 

την επιφάνεια. Κατά μήκος του φρυδιού των βαθμίδων εξόρυξης θα φυτευτεί και μία σειρά 

σπάρτου. 

Δάπεδο τελικής πλατείας λατομείου.  

Η τελική πλατεία εκμετάλλευσης του λατομείου θα έχει έκταση 11.212 m2. Στο χώρο αυτό αφού 

πρώτα ανοιχτούν λάκκοι, θα γίνει διάστρωση με λεπτόκοκκο αργιλικό υλικό και φυτική γη. Θα 

δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο ένα εδαφικό υπόστρωμα, συνολικού πάχους 50 cm κατάλληλο 

για την ανάπτυξη βλάστησης. Στους λάκκους, αφού πρώτα προετοιμαστούν κατάλληλα όπως 

αναφέρεται παραπάνω, θα φυτευτούν δενδρύλλια Δρυός και Ψευδακακίας σε εναλλαγές με 

φυτευτικό σύνδεσμο 3 Χ 3 (δηλαδή απόσταση σειράς από σειρά 3 m και φυτού από φυτό 3 m). 

1.1β) Συνοδά / λοιπά βοηθητικά έργα 

Τοποθέτηση οικίσκων για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του προσωπικού σε υψόμετρο +183 μ. και 

+184 μ. ανάμεσα στο νότιο τμήμα του λατομικού χώρου . 

Τμήμα του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου θα μεταφερθεί, ώστε ο λατομικός χώρος να 

αποτελέσει ενιαία έκταση, σύμφωνα με τη μελέτη οδοποιίας, η οποία έχει εγκριθεί από το 
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Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας με αριθμό απόφασης 13/2019. Το τμήμα της νέας 

οδού αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας και θα παραχωρηθεί για τις ανάγκες της διάνοιξης της 

νέας οδού πρόσβασης. 

Η συγκεκριμένη νέα αγροτική οδός (ορεινού όγκου) έχει συνολικό μήκος 283,22μ και αποτελεί 

τμήμα της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας της περιοχής. Η οδός χαρακτηρίζεται αγροτική 

ορεινού όγκου με ταχύτητα μελέτης <40Km/h για διεύλεση οχημάτων άνω των 8tn,είναι διπλής 

κυκλοφορίας με το συνολικό πλάτος της να είναι 6,5m ήτοι 5,50m πλάτος κυκλοφορίας 

οχημάτων (2,75m ανά κατεύθυνση) και έρεισμα πλάτους 0,50m εκατέρωθεν. (σχέδιο τυπικής 

διατομής). Όπου απαιτείται, θα διαμορφώνεται για την απορροή των υδάτων χωμάτινη τριγωνική 

τάφρος βάθους 0,50m και κλίση πρανών 1:1. Επίσης, οι κλίσεις των πρανών των επιχωμάτων 

ορίζονται σε 2:3(υ-β) και οι κλίσεις των πρανών ορύγματος σε 1:1. Η μέγιστη κατά μήκος κλίση 

της οδού είναι περίπου 8% επιτρεπτή για την κατηγορία της οδού. Οι μέγιστες κατά πλάτος 

κλίσεις της οδού είναι 2% για την απορροή των επιφανειακών υδάτων. Τέλος, τα υλικά 

οδοστρωσίας θα αποτελούνται από κοκκώδες υλικό καταλλήλως συμπυκνωμένο ήτοι αμμοχάλικο 

της περιοχής πάχους 0,20mm και θα πραγματοποιείται αφαίρεση των φυτικής κάλυψης σε πάχος 

0,30m όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Οι ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες των κορυφών της χάραξης της νέας οδού, 

εξαρτημένες από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο οι οποίες ανάγονται στο K.Φ.X. ΟΡΜΕΝΙΟ 

κλίμακας 1:50.000 με φ = 41 ° 45' και λ= 2° 15' είναι οι παρακάτω: 

Κορυφή  HATT  ΕΓΣΑ'87  
Χ  Υ  Χ  Υ  
Κ1  12525,2000  -4519,2800  676105,7500  4619433,0500  
Κ2  12493,6300  -4427,4600  676072,0000  4619524,1300  
Κ3  12412,9500  -4495,2500  675992,9800  4619454,5100  
Κ4  12412,2700  -4548,3400  675993,5100  4619401,4200  
Κ5  12407,0900  -4569,4000  675988,8200  4619380,2500  

 

1.2)  To έργο κατατάσσεται σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), η 
οποία τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ.2307 (ΦΕΚ 439/14-02-2018) ,στην Ομάδα 5η: 

Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, κατηγορία Α2, α/α 3: Εξόρυξη βιομηχανικών 

ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών. 

1.3) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στα έργα του Παραρτήματος Β.Ι. της ΚΥΑ 48963/2012 

(ΦΕΚ 2703/Β’/5-10-12). 

1.4) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931). 

1.5.) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376). 

1.6) Ο λατομικός χώρος αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα (Κλ. 1:1.000) της Διπλ. Αγρ. 

Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ (Α.Μ. ΤΕΕ 118930). 
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2.  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 

2.1 Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης 

Α) Ισχύει το υπ’ αρ. 29310/21.7.2003 (ΦΕΚ 1471/Β’/9-10-2003) «Περιφερειακό Πλαίσιο  

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Α.Μ.-Θ.». 

Β) Το έργο του θέματος, στο σύνολο του, βρίσκεται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή 

 

2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου 

Η περιοχή που λαμβάνει χώρα η εκμετάλλευση δεν εμπίπτει σε περιοχές NATURA, Ramsar, 

εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση, διατηρητέα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους. 

Είναι ιδιωτική μη δασική έκταση και βρίσκεται σε υψόμετρο 179-210 μέτρων περίπου. 

3.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων για εξορυκτικές δραστηριότητες σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις είναι: 

Για την ατμόσφαιρα: 

 Για τους ρύπους: SO2, NO2, NOx, PM10 ,Pb, CO και βενζόλιο ισχύουν τα όρια που 

αναφέρονται στην Υ.Α. ΗΠ 14122/549/Ε-103/2011 (ΦΕΚ Β΄488) 

Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων  

 Για τις εξορυκτικές δραστηριότητες ισχύουν οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και 

δονήσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

(ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011). 

 Για σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ισχύει το Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α/81), 

σύμφωνα με το οποίο το όριο θορύβου είναι 65dB(Α) στο όριο της δραστηριότητας 

 Για μηχανήματα που υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/03(ΦΕΚ 1418/Β/03) 

«Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 

χρήση σε εξωτερικούς χώρους», ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτή όρια θορύβου. 

4. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 

4.1 Γενικές ρυθμίσεις 
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1. Ο φορέας του έργου 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 του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της 

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την απόφαση 

(ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή. 

3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 

συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

4.2 Φάση λειτουργίας του έργου 

Η αποκατάσταση ολόκληρου του χώρου επέμβασης να γίνει σύμφωνα με την 53η σχετική 

Μ.Π.Ε., που συνοδεύει την παρούσα και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους παρακάτω 

όρους: 

 Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την εξοικονόμηση/ορθολογική χρήση φυσικών πόρων και 

ενέργειας. 

4. Να γίνεται συλλογή ανακύκλωση του χρησιμοποιούμενου νερού κατά την παραγωγική 

διαδικασία 

5. Απαγορεύεται η απόληψη φυτικής γης από ρέματα, χείμαρρους και δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεις.  

6. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην γίνει καμία επέμβαση ή απόθεση στείρων σε ρέματα . 

7. Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του όποιου εδαφικού υλικού υπάρχει έτσι ώστε να 

χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση. Την επιπλέον ποσότητα εδαφικού υλικού θα πρέπει 

ο εκμεταλλευτής να την προμηθευτεί από μη δασικές εκτάσεις και η διάστρωση της θα γίνει 

σε πάχος τουλάχιστον 0,50μ. 

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των λυμάτων και αποβλήτων. 

8. α) Τα στερεά απόβλητα που μπορεί να προέρχονται από την χρήση-αντικατάσταση 

αναλώσιμων υλικών που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση, όπως ελαστικά των 

τροχοφόρων οχημάτων, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά 

συσκευασίας των αναλωσίμων κλπ, θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται για 

ανακύκλωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν.2939/01 και τα κατ΄ 

επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ.) 

β) Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ) να     

συλλέγονται και να απομακρύνονται. Η διάθεσή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/05(ΦΕΚ1909/Β). 

γ) Οι συλλέκτες – μεταφορείς που θα παραλαμβάνουν τα παραπάνω απόβλητα θα πρέπει να 

είναι κατάλληλα αδειοδοτημένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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δ) Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους 

και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για την διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ 383/Β/06)  

9. Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του όποιου εδαφικού υλικού υπάρχει έτσι ώστε να 

χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση. Την επιπλέον ποσότητα εδαφικού υλικού θα πρέπει 

ο εκμεταλλευτής να την προμηθευτεί από μη δασικές εκτάσεις και η διάστρωση της θα γίνει 

σε πάχος τουλάχιστον 0,50μ. 

10. Απαγορεύεται ο ενταφιασμός μαζί με τα παραγόμενα στείρα υλικά άλλων αποβλήτων, 

προερχόμενων από την λειτουργία του λατομείου, ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησης τους. 

11. Απαγορεύεται η επισκευή ή συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων στον χώρο του 

λατομείου, για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους με ορυκτέλαια. Η αλλαγή των 

μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο να υπάρχει 

πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των 

διαρροών. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων να γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 82/2004(ΦΕΚ 64/Α/04). 

12. Απαγορεύεται η καύση κάθε μορφής υλικών και ιδιαίτερα ελαστικών ή πλαστικών υλικών που 

είναι δυνατό να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον. 

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των 

δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

13. Για την αντιμετώπιση της παραγόμενης σκόνης πρέπει να γίνεται συχνή διαβροχή των 

δρόμων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 

14. Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών να είναι χαμηλή 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η παραγωγή σκόνης. 

15. Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διαθέτουν βιβλία συντήρησης από τα 

οποία θα προκύπτει η τακτική τους συντήρηση και τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο 

στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα μηχανήματα αυτά θα συντηρούνται και θα σταθμεύουν σε 

αρμοδίως αδειοδοτημένους χώρους. 

16. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προειδοποιητικά και προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή και 

ανεμπόδιστη διέλευση των οχημάτων.  

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς 

και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. 

17. Θα πρέπει ο λατομικός χώρος  να είναι οριοθετημένος με μόνιμα και σταθερά 

ορόσημα(κτιστά), σύμφωνα και με της συντεταγμένες που δηλώνονται από την Διπλ. Αγρ. 

Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα. 

18. Η επέμβαση να περιοριστεί αυστηρά εντός της οριοθετημένης, προς εκμετάλλευση, έκτασης. 
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19. Η εξόρυξη στη ψηλότερη βαθμίδα, πρέπει να σταματάει σε απόσταση, το λιγότερο, 8 m από 

τα όρια του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου. Με φροντίδα της Δ/νσης του έργου, στο 

παραπάνω τελευταίο τμήμα, πρέπει να γίνεται απομάκρυνση των επισφαλών όγκων και να 

δημιουργούνται βαθμίδες ασφάλειας μικρού ύψους ή πρανή μικρής κλίσης. 

20. Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας εντός του χώρου έγκρισης επέμβασης, θα 

πραγματοποιηθεί στην απαιτούμενη έκταση και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι µόνο οι 

τεχνικά απαραίτητες, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, και συνεπώς τα μικρότερα δυσμενή αποτελέσματα 

στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. 

21. Οι εγκαταστάσεις θα είναι πρόχειρες, κατασκευασμένες κατά το δυνατόν µε τρόπο και υλικά 

που δε θίγουν και δεν προσβάλουν το οικείο φυσικό περιβάλλον και προσαρμοσμένες στο 

τοπίο, στην ταυτότητα και στις συνθήκες (κοινωνικές και περιβαλλοντικές) της περιοχής. 

22. Ο δικαιούχος να μεριμνήσει για την πλήρη αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, φέρει την 

ευθύνη για πιθανή ζημία σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των 

απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης.  

23. Τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής αποτίθενται σε θέσεις που δεν προστατεύονται από 

τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

24. Η φθορά της δασικής βλάστησης περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και τα δασικά προϊόντα 

που τυχόν παραχθούν θα διακινηθούν και διατεθούν σύµφωνα µε τα οριζόμενα στις διατάξεις 

της δασικής νομοθεσίας, όπου δε απαιτείται, θα συνταχθεί πίνακας υλοτομίας. 

25. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποφυγή ισχυρών διαταράξεων, ενώ η δηµιουργία πρανών θα 

διαμορφωθεί και επιτευχθεί κατάλληλα, αφενός προς αποτροπή και αποφυγή κατολισθήσεων 

και εµφάνισης διαβρωτικών φαινομένων, αφετέρου προς διευκόλυνση της αποκατάστασης 

της βλάστησης. 

26. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει όπως απομακρύνει τις 

εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης και αποκαταστήσει το χώρο της 

επέµβασης, σύµφωνα µε την μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ, και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από 

την αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης µε τα ανωτέρω, επιβάλλονται οι 

ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει. 

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην φάση λειτουργίας. 

27. Ο λατομικός χώρος να είναι περιφραγμένος, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.3 του ΚΜΛΕ. 

28. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου  όλα 

τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή 

επέκτασης αυτής στις όμορες δασικές εκτάσεις. 
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29. Οι θέσεις επέµβασης στις εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της  δασικής 

νομοθεσίας είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά του 

πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση 

πέραν αυτών.  

30. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου 

σκοπού.     

31. Η πρόσβαση στον λατομικό χώρο να γίνεται από τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο.  

32. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών κατά την εξόρυξη, εκτός των περιπτώσεων και με τις 

προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης 

εκμετάλλευσης.  

33. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν αμέσως και να 

ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

4.3) Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου. 

34. Η αποκατάσταση του λατομείου πρέπει να ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται 

μόνιμος, σύμφωνα με την 53η σχετική του προοιμίου Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, και 

με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο να είναι η 

μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά το τέλος της. 

4.4) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

35. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων κλπ., 

(κατά τη φάση κατασκευής) θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η ύπαρξη και χρήση κατάλληλων 

προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι κ.α.   

 

4.5) Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί για έργα και δραστηριότητες 

εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

36. Δεν επιβάλλεται η λήψη πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών, 

καθόσον ο λατομικός χώρος δεν βρίσκεται εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

4.6) Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις. 

37.  Έως τέλος Απριλίου κάθε έτους,  αρχής γενομένης ένα έτος μετά την έκδοση της παρούσας 

απόφασης, ο εκμεταλλευτής του λατομείου  οφείλει να  υποβάλει στο αρμόδιο τμήμα 

επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος επιθεωρητών και Ελεγκτών 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα 

περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 58 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α 5). 

38. Η δραστηριότητα υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων 

(ΗΜΑ) και κάθε χρόνο είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας Έκθεσης 

Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 όπως ισχύει, καθώς και εν γένει 
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στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων (πλην των 

εξορυκτικών) με προθεσμία της υποβολής της έκθεσης το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους 

(του έτους αναφοράς της έκθεσης). 

4.7) Αντισταθμιστικά μέτρα. 

39. Δεν επιβάλλεται η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, καθόσον το λατομείο δεν βρίσκεται εντός 

περιοχών του δικτύου Natura 2000.  

4.8) Χρηματικές εγγυήσεις − ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

40. Συνολικό κόστος αποκατάστασης, και για 15ετή διάρκεια εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το 53ο 

σχετικό του προοιμίου της παρούσας, δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (18.380 

€). 

41. Πριν την έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την 

αποκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 11η σχετική Υ.Α., ίση με το 1/4 του συνολικού 

κόστους αποκατάστασης, ήτοι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ(4.595 €). 

42. Πριν την έναρξη του τρίτου έτους εκμετάλλευσης, η ως άνω 41η σχετική εγγυητική επιστολή 

θα πρέπει να αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί έτσι ώστε το ύψος της να ανέρχεται,  σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στη 11η σχετική Υ.Α., στο 1/2 του συνολικού κόστους αποκατάστασης, ήτοι 

εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ (9.190 €). 

43. Πριν την έναρξη του δεύτερου μισού του συνολικού χρόνου εκμετάλλευσης, η ως άνω 42η 

σχετική εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί έτσι ώστε το ύψος 

της να ανέρχεται στο συνολικό ποσό του κόστους αποκατάστασης. 

44. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων σχετικά με την αντικατάσταση ή τη 

συμπλήρωση  της εγγυητικής επιστολής, ή μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, η αρμόδια 

υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης οφείλει να καλέσει τον 

ενδιαφερόμενο να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοση της 

κλήσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για δημόσιες εκτάσεις γίνεται καταγγελία της 

σύμβασης μίσθωσης. 

45. Η μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα για την αποκατάσταση μέτρα συνεπάγεται την ολική 

ή μερική κατάπτωση, αναλόγως του μη αποκατασταθέντος τμήματος, της κατατεθείσας 

εγγυητικής επιστολής υπέρ του ειδικού λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου. 

4.9) Λοιποί όροι, μέτρα και περιορισμοί 

46. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα 

φάκελο, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. 

Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους 

περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

ΑΔΑ: 6Ν63ΟΡ1Υ-ΠΦΘ



: 

29.131,37_ ΛΙΘΟΞΟΟΣ _EΠΟ                                                                                   Σελίδα 20 από 23 

5) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

5.1)  Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δεκαπέντε (15) χρόνια από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται 

επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην 53η σχετική του προοιμίου της παρούσας 

ΜΠΕ. 

5.2) Εγκαίρως, τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της παρούσας  Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος 

οφείλει να επανέλθει με αίτησή του για την ανανέωση της παρούσας προς την αρμόδια για 

την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/11.   

5.3) Η 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 

5.4) 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 Μ.Π.Ε. 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. 

5.5) Η παρούσα απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στην Μ.Π.Ε. που 

την συνοδεύει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς τη διενέργεια 

προληπτικών ελέγχων του αρ. 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά 

τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα. 

6.) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

6.1) Η παρούσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση θεώρησης σύμφωνα με την παρ.5 

του αρθρ.45 του Ν.998/79, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, 

αλλά δεν 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 ή της δραστηριότητας, καθώς και οι 

όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου 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 ή της δραστηριότητας. 

6.2) Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί ήδη η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου 

λατομείου και ο προβλεπόμενος σ’ αυτή τρόπος ανάπτυξης της εκμετάλλευσης έρχεται σε 
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αντίθεση με τους παρόντες περιβαλλοντικούς όρους, η εκμεταλλεύτρια εταιρεία 

υποχρεούται στην υποβολή τροποποιητικού τεύχους της τεχνικής μελέτης στην αρμόδια 

Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ ώστε να εναρμονίζεται αυτή με τους παρόντες 

περιβαλλοντικούς όρους. 

6.3)  Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός 

για τον οποίον δίδεται η έγκριση επέμβασης και δεν τηρηθούν οι προαναφερμένοι όροι, η 

έγκριση επέμβασης θα ανακληθεί και για την έκταση εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας. 

7) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ. 

7.1) Η ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. (συμπεριλαμβάνονται και οι κατά περίπτωση 

αναγκαίες μελέτες π.χ. Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Ειδική Οικολογική 

Αξιολόγηση) ή/και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του 

εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε 

κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

7.2) Ο φορέας εκμετάλλευσης 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 ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο 

χώρο του έργου ή της δραστηριότητας 

• 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. 

7.3) 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. 

7.4) 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. 

7.5) Η μη υλοποίηση όρου/όρων της παρούσας απόφασης εντός των οριζομένων προθεσμιών έχει 

σαν αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών (κατ’ αρχήν πρόστιμο) και ποινικών κυρώσεων 
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σύμφωνα με τον Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 

91/Α). 

8) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

i. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, οι γνωμοδοτήσεις – απόψεις υπηρεσιών, φορέων και 

πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ.167563/ΕΥΠΕ/2013 Κ.Υ.Α. σε συνδυασμό 

με την υπ’ αριθ. 1649/45/2014/Κ.Υ.Α., ενσωματώθηκαν στους εγκρινόμενους με την 

παρούσα απόφαση περιβαλλοντικούς όρους. 

ii. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται 

με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/12 –ΦΕΚ 1470 

Β΄/2012-). 

9) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

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

διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία –άρθρο 

25 του ν.2690/1999(ΦΕΚ 45 Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107 Α) 

και το άρθρο 8 του ν.3200/1955(ΦΕΚ 97Α) - εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησής της απόφασης στο διαδίκτυο. 

  Η Αν. Προϊσταμένη Γενικής 
Δ/νσης Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Α.Δ.Μ.Θ. 

   

  Λαμπρινή Ρίζου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄β. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «ΛΙΘΟΞΟΟΣ»   
ΤΚ 680 07, Πετρωτά Ορεστιάδας (συν αντίγραφο θεωρημένης μελέτης) 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γεν. Γραμ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών 
Γεν. Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών 
Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών 
Μεσογείων 117-119 
ΤΚ 101 92,   Αθήνα    (Κοινοποίηση ΑΔΑ – 1 οπτικός δίσκος) 

3. Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος 
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων  
Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας 
ΤΚ 540 15 Θεσσαλονίκη   (συν αντίγραφο θεωρημένης 
μελέτης) 

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων Α.Μ.-Θ. 
Τενέδου 58 
ΤΘ 1173 
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ΤΚ 654 03,  Καβάλα (Κοινοποίηση ΑΔΑ) 
5. Περιφέρεια Α.Μ.Θ.  

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
Ίωνος Δραγούμη 1  
68100 Αλεξανδρούπολη (Κοινοποίηση ΑΔΑ) 

6. Περιφέρεια Α.Μ.Θ.  
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
Δ/νση Ανάπτυξης 
Ίωνος Δραγούμη 1  
68100 Αλεξανδρούπολη (Κοινοποίηση ΑΔΑ) 

7. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ.Μ.Θ. 
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32 
ΤΚ 551 34 Καλαμαριά Θεσ/νικη (Κοινοποίηση ΑΔΑ) 

8. Διεύθυνση Δασών Έβρου 
Κανάρη 12  
ΤΚ 68100 Αλεξανδρούπολη    (Κοινοποίηση ΑΔΑ) 

9. Δασαρχείο Διδυμοτείχου 
Αδριανουπόλεως 1 
683 00 Διδυμότειχο  (συν αντίγραφο θεωρημένης μελέτης)  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Λατομεία (Ομάδα 5η )/Φ 9 
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