ΑΔΑ: Ψ1ΔΕΟΡ1Υ-ΩΕ6

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.04 10:08:25
EET
Reason:
Location: Athens

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
2010/75/ΕΕ (IPPC) IED

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ ΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚ ΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Κομοτηνή, 27 -02-2020
Αριθ. Πρωτ.: 4133πε
Σχετ:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙ ΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προς:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξ/πολης
Τ.Κ. 691 33, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 27966
Fax:
25310 32140
E-mail:
dpxs-amt@damt.gov.gr
dragoum@damt.gov.gr
Πληροφορίες: Θεοδοσία Δραγουμάνη

ΘΕΜΑ:

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6, ΤΚ 69132
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: φάκελος μελέτης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
( πίνακα αποδεκτών)

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 3954/7-11-2017 Απόφασης Συντονιστή ΑΔΜΘ για την
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Καβάλας και
λειτουργία κινητής μονάδας μηχανικής διαλογής με κομποστοποίηση των
υπολειμμάτων και προσωρινή Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων» ως προς την
αύξηση των εισερχομένων ποσοτήτων αποβλήτων (ΑΣΑ) και ως προς τον Φορέα του
έργου, στο χώρο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, στη θέση Εσκί Καπού του Δ. Καβάλας της ΠΕ
Καβάλας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τη Νομοθεσία για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.

Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚΑ΄235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης».

4.

Το Ν. 4235/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - …»και ειδικότερα τις
διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α.

5.

Την υπ. αριθμ. 14138/15-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017- ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της ΑΔΜ-Θ.

6.

Την υπ. αριθμ. 35748/30-5-2017 Απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΜΘ «Ανάθεση άσκησης
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
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και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή»
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ΑΔΜ-Θ (ΦΕΚ 1971/Β΄/7-6-2017).
Β. Τη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
7.

Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε
από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α).

8.

Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

9.

Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012- κατάταξη…».

10. Την Κ.Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15-04-2013 (ΦΕΚ 964 Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς
και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
11. Την Κ.Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερομένου
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής
λεπτομέρειας».
12. Την Υ.Α. οικ. 170225/20-01-2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων
των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ.
1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς
και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
13. Την ΚΥΑ οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β΄/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες
κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13-01-2012 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)».
14. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού
τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με άρθρο 19α του Ν. 4014/2011
(ΦΕΚ Α/209/2011)».
15. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β΄/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα
πολεοδομικά διατάγματα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
17. Το Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 64/Α΄/14-4-2014) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για
τα υδατορέματα...».
18. Το Ν.4315/2014 αρ. 59 (ΦΕΚ 269/Α΄/24-12-2014) βάσει του οποίου απαγορεύεται η διάθεση
ή απόρριψη αποβλήτων σε Καταφύγια Άγριας Ζωής.
19. Το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/18-8-2014) και ειδικότερα το αρ. 36 βάσει του οποίου
επιτρέπεται σε κατηγορίες δασικών εκτάσεων η αποθήκευση και επεξεργασία στερεών και
υγρών αποβλήτων.
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20. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης
(IPPC).
21. Την Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος
της ρύπανσης) (αναδιατύπωση).
22. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β΄/14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων,
μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες..».
23. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β΄/9-4-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση
της ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης
επέμβασης για έργα και δραστηριότητες των κατηγοριών Α και Β…».
24. Το υπ. αριθμ. 144568/4102/2-8-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ βάσει του οποίου γίνεται αποδεκτή η
υπ. αριθμ. 25/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) σχετικά με την
ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης στις ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 7ΘΖ94653Π8-ΥΥ5).
25. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια».
26. Την υπ. αριθμ. οικ.3934/09-06-2017 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΓΟΡ1Υ-Ρ42) Απόφαση Γενικής Δ/νσης
Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ για την Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. οικ.2581/8-5-2014
απόφασης περί «Συγκρότησης – σύνθεσης και λειτουργίας του ΠΕΣΠΑ ΑΔΜ-Θ».
27. Το Π.Δ.148/2009 (ΦΕΚ 190/Α’/29-9-2009) «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
τροποποιήθηκε και ισχύει.
28. 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…».
29. Την ΚΥΑ 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».
Γ. Τη Νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων
30. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
31. 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.
32. 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».
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33. Την Απόφαση (2011/753/ΕΕ) της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2011 με αριθμό Ε (2011)
8165, περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης
προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
34. 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».
35. Την ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση Πλαισίου Προδιαγραφών και
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
36. Την Εγκύκλιο οικ.129043/4345/8-7-2011 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Τμήμα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
37. Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
38. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Δεκεμβρίου 2002
για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους
υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.
39. Τον 1013/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές των αποβλήτων.
40. Την υπ’ αριθμ. οικ. 129043/4345/8.7.2011 Εγκύκλιο Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Εφαρμογή
νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
41. 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».
42. 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)».
43. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».
44. Το Ν. 4442/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 78 του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'
105/14.6.2018) Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών
Υποδομών.
45. Την αρ. πρωτ. οικ. 4660/30-5-2018 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ για την « Επικαιροποίηση
Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης
εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης, ως προς την προσωρινή και οριστική διαχείριση των Α.Σ.Α της Περιφέρειας ΑΜΘ»
(ΑΔΑ: Ψ9ΓΒΟΡ1Υ-3ΥΠ).
46. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092/2018 (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/25-10-2018) «Έγκριση
αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Π.Α.Μ.-Θ. και Περιβαλλοντική
Έγκριση αυτού».
47. Την με αριθ. πρωτ. 9424/9/03-09-2009 Απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Σχεδίου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., από το Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ..
48. Την ΥΑ αριθμ. οικ. 61076/5267 «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ» (ΦΕΚ 4123/βΒ΄/21-12-2016).
49. 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».
4
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50. 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).
51. Την Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) , σύμφωνα
με το άρθρο 31 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ4326/Β/30-12-2016).
52. 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΄/41-2017).».
53. Την
ΚΥΑ
οικ.56366/4351/2014
(ΦΕΚ
3339/Β/2014)
«Καθορισμός
απαιτήσεων
(προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής – βιολογικής
επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών
παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β, της παρ.1 του
αρ. 38 του Ν.4042/2012».
Δ. Τη Νομοθεσία για τη χρήση νερού και την ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων νερών
54.
To Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α΄/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων.
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000».
55.

Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α) “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις τη
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής
των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”.

56.

Την με αρ. οικ. 1006/2013 (ΦΕΚ 2290/Β΄/13-9-2013) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής
Υδάτων για την «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης».

57.

Την ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/25-09-2009) “Καθορισμός μέτρων για την
προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων νερών από
την ρύπανση και την υποβάθμιση» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 2006”.

58.

Την ΥΑ οικ. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/30-12-2011) «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών
για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια
ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 39626/2208/E130/2009
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075)».

59.

Την αριθμ. 6924/1987 (ΦΕΚ 475/Β΄/3-9-1987) Απόφαση Νομάρχη Καβάλας για τον
«Ορισμό αποδέκτη βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων στο Ν. Καβάλας».

60.

Την υπ’ αριθμ. 16/2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση
αδειών διαχείρισης αποβλήτων.

61.

Την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 205988/14-12-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (ΕΥΠΕ - Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος) με διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου
4014/2011, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

62. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
63. Την ΚΥΑ 37393/2028/03(ΦΕΚ 1418 Β΄/ 03) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».
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Ε. Τη διαδικασία για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας
του θέματος
64. Το αρ. πρωτ. 9558/17-5-2019 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με το οποίο κατατέθηκε 1 τεύχος
μελέτης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (μέσω ΗΠΜ) και το έντυπο υπό στοιχεία Υ (απ
ΠΕΧΩΣ 1784/17-5-2019).
65. Την από 28-1-2016 Σύμβαση Χρησιδανείου μεταξύ του ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και Δήμου Καβάλας
βάσει του οποίου ο Δ. Καβάλας παραχωρεί την χρήση του χώρου και των πάσης φύσεως
εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό στην ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για περίοδο είκοσι πέντε (25)
ετών.
66. Την από 02-10-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και Δήμου Καβάλας
«Διαχείριση και Λειτουργίας του ΧΥΤΑ Καβάλας στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ σε επίπεδο
Περιφέρειας ΑΜΘ σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία».
67. Το αρ. πρωτ. 1784/14-6-2019 έγγραφό μας και έντυπο Δ5 για διορθώσεις στην μελέτη του
θέματος.
68. Το αρ. πρωτ. 9763/3-7-2019 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με το οποίο έγινε η 2η υποβολή της
μελέτης τροποποίησης (απ ΠΕΧΩΣ 2842/2-8-2019).
69. Το έντυπο ελέγχου πληρότητας Δ5 (από 01-08-2019) με το οποίο σημειώθηκαν παρατηρήσεις
επί του τεύχους που κατατέθηκε
70. Το αρ. πρωτ. 9914/2-8-2019 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με το οποίο έγινε η 3η υποβολή του
τεύχους της μελέτης (απ ΠΕΧΩΣ 2842/2-8-2019).
71. Το αρ. πρωτ. 9953/08-08-2019 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με το οποίο έγινε η υποβολή των
αντιτύπων της Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ (απ ΠΕΧΩΣ 2926/9-82019).
72. Το αρ. πρωτ. 2926/13-8-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε η
Μελέτη σε γνωμοδοτούντες φορείς.
73. Το αρ. πρωτ. 2842/8-8-2019 έγγραφό μας για προσκόμιση πρόσθετων τευχών της Μελέτης.
74. Το αρ. πρωτ. οικ.3866/29-10-2019 έγγραφό μας με το οποίο έγινε υπενθύμιση του αρ. πρωτ.
2916/13-8-2019 εγγράφου μας για γνωμοδότηση.
75. Το αρ. πρωτ. 21308/18-11-2019 έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης της Δ/νσης Υδάτων
ΑΔΜΘ βάσει του οποίου γνωμοδοτούν θετικά για την υλοποίηση του έργου με τους όρους –
προϋποθέσεις που θέτουν και κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο αριθμ.
21770/27-10-2017 Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης της Δ/νσης Υδάτων ΑΔΜΘ με θετική
γνωμοδότηση υπό όρους αναφορικά με τη διάθεση των επεξεργασμένων στραγγισμάτων (απ
ΠΕΧΩΣ 4133/20-11-2019).
76. Το με αρ. πρωτ. 4410/19-11-2019 Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Φορέων Δ9 του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καβάλας με σημειωμένες στο «Κεφάλαιο 5.
Συμπέρασμα της Γνωμοδότησης» δυο (2) διαφορετικές απαντήσεις (απ ΠΕΧΩΣ 4162/22-112019).
77. Το αρ. πρωτ. 4162/13-12-2019 διευκρινιστικό έγγραφό μας προς το Τμήμα Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας ΠΕ Καβάλας.
78. Τον από 24-12-2019 Πίνακα 17/20-12-2019 Θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, βάσει του οποίου το θέμα με αριθμό 21 αναβλήθηκε από
την συζήτηση του Συμβουλίου.
79. Το από 21-1-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολέα την ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με
στοιχεία επί της μελέτης τροποποίησης (απ ΠΕΧΩΣ 195/22-1-2020).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθμ. 3954/7-11-2017 Απόφασης
Συντονιστή ΑΔΜΘ για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ
Καβάλας και λειτουργία κινητής μονάδας μηχανικής διαλογής με κομποστοποίηση των
υπολειμμάτων και προσωρινή Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων» ως προς την αύξηση των
εισερχομένων ποσοτήτων αποβλήτων (ΑΣΑ) και ως προς τον Φορέα του έργου στο χώρο του
υφιστάμενου ΧΥΤΑ, στη θέση Εσκί Καπού του Δ. Καβάλας της ΠΕ Καβάλας», η εφαρμογή των
οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα
εκτέλεσης και λειτουργίας του.
Η αιτούμενη τροποποίηση του έργου, ως προς την υποδοχή επιπλέον ποσοτήτων Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) κατά την μεταβατική περίοδο λειτουργίας του χώρου, αφορά
στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και στις επερχόμενες μεταβολές στον τεχνικό σχεδιασμό
του, χωρίς να επέρχεται καμία ουσιαστική μεταβολή στα βασικά χαρακτηριστικά του έργου.
Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά την παραλαβή επιπλέον ποσοτήτων αστικών
στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) προς τελική διάθεση, ώστε να εξυπηρετούνται και οι Δήμοι της
Π.Ε. Δράμας, δηλαδή ο Δ. Δράμας, ο Δ. Παρανεστίου, ο Δ. Δοξάτου, ο Δ. Προοτσάνης και ο
Δ. Κ. Νευροκοπίου καθώς και ο Δήμος Νέστου, κατά τη μεταβατική περίοδο. Οι επιπλέον
ποσότητες αφορούν υπόλειμμα από την επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ και υπόλειμμα από
την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων σε ΚΔΑΥ.
Τροποποίηση επέρχεται και στο χρονικό διάστημα χρήσης του κυττάρου της επέκτασης. Η
επέκταση του ΧΥΤΑ θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος ζωής του για χρονικό διάστημα περίπου 7
ετών και θα δέχεται 33.730 tn/y υπολείμματα από την επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ και
ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων των ΠΕ Καβάλας και ΠΕ Δράμας.
Για την τεκμηρίωση της μεταφοράς των υπολειμμάτων επεξεργασίας από την ΠΕ Δράμας,
κατά τη σύνταξη της μελέτης, λήφθηκε υπόψη η απομένουσα χωρητικότητα του ΧΥΤΑ. Τον
Ιανουάριο του 2019, κατά την εγκατάσταση της Αναδόχου στο χώρο πραγματοποιήθηκε
πλήρης τοπογραφική αποτύπωση (μέσω υπολογιστικού προγράμματος τύπου CAD) του
υφιστάμενου χώρου υγειονομικής ταφής. Έχοντας ως δεδομένα την τοπογραφική
αποτύπωση και τον ενδεδειγμένο τρόπο πλήρωσης υπολογίστηκε ο ακριβής υπολειπόμενος
όγκος προς πλήρωση, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της μελέτης. Επιπλέον,
υποβλήθηκαν τα ακόλουθα σχέδια «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΙΧΝΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ» (ΙΑΝ. 2019), αρ. σχ. 11 και «ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ & ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ» (ΙΑΝ. 2019), αρ. σχ. 13, από τη μελέτη
εφαρμογής της Αναδόχου για το έργο «Επεξεργασία και Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων
στο ΧΥΤ Καβάλας».

Σύμφωνα με τις αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας, που περιγράφονται στο άρθρο 16
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, η διάθεση των αποβλήτων ή η ανάκτησή τους πρέπει να
πραγματοποιείται σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση η αρχή της εγγύτητας για τη διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας της ΠΕ
Δράμας στο ΧΥΤ Καβάλας έναντι του ΧΥΤΑ Σερρών τεκμηριώνεται με βάση το μικρότερο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη μεγάλη εξοικονόμηση σε πόρους (καύσιμα), τα
διανυόμενα χιλιόμετρα των απορριμματοφόρων, τις ανθρωποώρες και τους αντίστοιχους
οικονομικούς πόρους. Αυτό συμβαίνει καθώς οι μεταφορές των υπολειμμάτων επεξεργασίας
από την ΤΜΔΑ Δράμας στο ΧΥΤΑ Σερρών, απαιτούν διπλάσια χιλιομετρική απόσταση από τη
μεταφορά τους στο ΧΥΤ Καβάλας με το επακόλουθο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.
Εκτός της ανωτέρω τροποποίησης σχετικά με την υποδοχή επιπλέον ποσοτήτων ΑΣΑ κατά τη
μεταβατική περίοδο λειτουργίας του χώρου, οι λοιπές τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα:
- την προσθήκη κωδικού ΕΚΑ 19 02 03 «Προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο
από μη επικίνδυνα απόβλητα» που αφορά μη επικίνδυνα απόβλητα, στα επιτρεπόμενα
εισερχόμενα στο χώρο απορρίμματα. Η προσθήκη αυτή σημειώνεται κατόπιν του α.π.
32159/13-12-2018 σχετικού αιτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (έλαβε α.π.
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ΔΙΑΑΜΑΘ 8740/14-12-2018), σύμφωνα με το οποίο πρόκειται για “..απόβλητα τα οποία θα
είναι αποστειρωμένα, μη αναγνωρίσιμα, στεγνά εντελώς, σε μορφή κομφετί. Απόβλητα τα
οποία δεν θα παρουσιάζουν καμία επικίνδυνη ιδιότητα και τα οποία θα προσομοιάζουν με τα
αστικά”.
- την τροποποίηση στην αναφορά της ποσότητας παραγόμενων στραγγισμάτων κατά τη
λειτουργία της επέκτασης.
- την προσθήκη αναφοράς των εξυπηρετούμενων Δήμων και την τροποποίηση στην αναφορά
του χρόνου ζωής της επέκτασης.
- την τροποποίηση ως προς το φορέα υλοποίησης, που είναι η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.,
Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και την προσθήκη του ως Κυρίου του Έργου.
Η παρούσα Απόφαση αφορά στη συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν
επιβληθεί με την υπ’ αριθμό 3954/7-11-2017 ΑΕΠΟ, λόγω των τροποποιήσεων που
προτάθηκαν και περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3 της Μελέτης Τροποποίησης που την
συνοδεύει.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3954/7-11-2017 ΑΕΠΟ αφορά στα παρακάτω:
Α. Στο κεφάλαιο (Α) «Είδος και μέγεθος του έργου», η ενότητα «Α.1 Συνοπτική Παρουσίαση
έργου» τροποποιείται ως εξής:
Φορέας του έργου είναι η «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης ΑΑΕ» (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), η οποία είναι πλέον και Κύριος του έργου.
Β. Στο κεφάλαιο (Α) «Είδος και μέγεθος του έργου», η ενότητα Α.2.1 «Υφιστάμενος Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων –Μονάδα Μηχανικής Διαλογής – ΚομποστοποίησηΧρονοδιάγραμμα χρήσης επιφάνειας υφιστάμενου ΧΥΤΑ- προσωρινή Μονάδα Επεξεργασίας
Στραγγισμάτων» και συγκεκριμένα η παράγραφος Μεταβατική περίοδος λειτουργίας ΧΥΤΑ
Καβάλας της υπ’ αριθ. 3954/7-11-2017 ΑΕΠΟ, τροποποιείται ως εξής:
Κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας ΧΥΤΑ Καβάλας, δηλαδή έως την κατασκευή και
λειτουργία του νέου κυττάρου του ΧΥΤ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ έχει προκριθεί η
λύση της εγκατάστασης κινητής Μονάδας Μηχανικής Διαλογής (ΜΜΔ) των παραγόμενων Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) από τους Δήμους Καβάλας, Παγγαίου, Θάσου και Νέστου. Στο ΧΥΤΑ θα
διατίθενται και τα υπολείμματα επεξεργασίας της ΜΜΔ Δράμας και του ΚΔΑΥ Δράμας.
Γ. Στο κεφάλαιο (Α) «Είδος και μέγεθος του έργου», η ενότητα Α.2.1 «Υφιστάμενος Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων –Μονάδα Μηχανικής Διαλογής – ΚομποστοποίησηΧρονοδιάγραμμα χρήσης επιφάνειας υφιστάμενου ΧΥΤΑ- προσωρινή Μονάδα Επεξεργασίας
Στραγγισμάτων» και συγκεκριμένα στην παράγραφο Α.2.1.1. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Κομποστοποίησης, τροποποιείται ως εξής:

Η ΜΜΔ σχεδιάζεται με δυναμικότητα περίπου 61.105 tn/έτος ή περίπου 196t/ημέρα (για 6 μέρες
την βδομάδα), από τους Δήμους των ΠΕ Καβάλας και Θάσου. Η μονάδα θα εδραστεί επί
στεγανής πλατείας στο βόρειο τμήμα του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. Τα απορριμματοφόρα (ΑΦ)
οχήματα θα οδηγούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένη πλατεία Α και αφού λάβουν κατάλληλη
θέση θα εκφορτώνουν στην στεγανή πλατεία Β, όπου θα εδραστεί και ο μηχανολογικός
εξοπλισμός της ΜΜΔ συνολικής ισχύος 30KW. Σε συνέχεια θα κατασκευαστεί η στεγανή και
καταλλήλως στεγασμένη πλατεία Γ στην οποία θα γίνεται προσωρινή αποθήκευση των
επεξεργασμένων υλικών της ΜΜΔ ώστε μετά να οδηγηθούν για τελική διάθεση ή περαιτέρω
επεξεργασία.
Η ΜΜΔ αποτελείται από σύστημα μεταφοράς που διοχετεύει τα ΑΣΑ προς τον σχίστη σάκων
και εν συνεχεία, μέσω μεταφορικής ταινίας με μαγνήτη, εκτρέπονται τα μεταλλικά υλικά και
τα υπόλοιπα υλικά εισέρχονται στο περιστροφικό κόσκινο για τον διαχωρισμό τους σε
8
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λεπτόκοκκο (<80mm) και χονδρόκοκκο κλάσμα (>80mm). Το λεπτόκοκκο κλάσμα οδηγείται
στο χώρο της βιολογικής επεξεργασίας με χρήση φορτωτή και υφίσταται αερόβια
κομποστοποίηση με φυσικό αερισμό και μηχανική ανάδευση σε σειράδια επί ανοιχτής
στεγανής πλατείας. Κατόπιν της ωρίμανσης, το υλικό θα οδηγείται τελικά στη ραφιναρία, από
την οποία θα προκύπτει υπόλειμμα, το οποίο θα οδηγείται για υγειονομική ταφή εντός του
υφιστάμενου κυττάρου του ΧΥΤΑ. Το ανακτώμενο προϊόν, το οποίο ανέρχεται σε ποσότητες
29,5tn/d θεωρείται κομπόστ τύπου Α (CLO).
Το χονδρόκοκκο κλάσμα οδηγείται μέσω μεταφορικής ταινίας σε καμπίνα χειροδιαλογής,
όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά. Το υπόλειμμα του χονδρόκοκκου κλάσματος,
διατίθεται με ασφάλεια προς υγειονομική ταφή (94 tn/d) εντός του υφιστάμενου κυττάρου
του ΧΥΤΑ.
Το υπόλειμμα της επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων των Δήμων των ΠΕ Καβάλας
και Θάσου εκτιμάται σε 98 τόνους ανά ημέρα που θα οδηγείται προς διάθεση μαζί με επιπλέον
54 τόνους ανά ημέρα που εκτιμάται το υπόλειμμα της επεξεργασίας σύμμεικτων και
ανακυκλώσιμων των απορριμμάτων των Δήμων της ΠΕ Δράμας, από τη ΜΜΔ Δράμας και από
το ΚΔΑΥ Δράμας. Προκύπτουν συνολικά 152 τόνοι ανά ημέρα υπολείμματος προς ταφή.
Δ. Στο κεφάλαιο Α.2.3 «Επέκταση ΧΥΤ Καβάλας» οι δυο παράγραφοι τροποποιούνται ως εξής:

Α2.3. Επέκτασης ΧΥΤ Καβάλας.
Αφορά την επέκταση του υφιστάμενου χώρου προς τον βορρά με την δημιουργία νέου
κυττάρου και των απαραίτητων υποδομών. Η συνολική χωρητικότητα της νέας λεκάνης θα
είναι 368.000 m3 (απόβλητα και υλικό επικάλυψης) κατάλληλη για τη διάθεση των
υπολειμμάτων για χρονικό διάστημα περίπου 7 ετών.
Μέχρι την ολοκλήρωση της επέκτασης και ως την έναρξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης ο
ΧΥΤ θα εξυπηρετεί τους Δήμους της ΠΕ Καβάλας, της ΠΕ Δράμας και το Δ. Θάσου, ενώ κατά
την περίοδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα εξυπηρετεί τους Δήμους της ΠΕ Καβάλας και
ΠΕ Δράμας καθώς και το Δ. Θάσου μέχρι την κατασκευή του ΧΥΤ Θάσου.
Ε. Στο Κεφάλαιο «Α3. Είδη εισερχομένων αποβλήτων» προστίθεται ο κωδικός ΕΚΑ 19 02 03
στα επιτρεπόμενα μη επικίνδυνα και προσομοιούμενα προς αυτά, τα οποία γίνονται δεκτά
στο ΧΥΤ.
Συμπληρώνεται ο Πίνακας 2 με την κάτωθι προσθήκη.
19 02 03
προαναμεμειγμένα
αποτελούνται μόνο
απόβλητα

απόβλητα
που
από μη επικίνδυνα

Στ. Στο κεφάλαιο «Α3. Είδη εισερχομένων αποβλήτων» η παράγραφος που ακολουθεί τον
Πίνακα 2 τροποποιείται ως εξής:
Στα επιτρεπόμενα εισερχόμενα απόβλητα περιλαμβάνεται το υπόλειμμα από το/τα ΚΔΑΥ
στο/α οποίο/α καταλήγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά της ΠΕ Καβάλας και το υπόλειμμα από τη
Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Καβάλας (όταν κατασκευαστεί). Επιπλέον, κατά τη
μεταβατική περίοδο λειτουργίας, στα εισερχόμενα απόβλητα περιλαμβάνεται το υπόλειμμα
από το ΚΔΑΥ Δράμας όπου καταλήγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά των δήμων της ΠΕ Δράμας και
το υπόλειμμα από τη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Δράμας.

Ζ. Στο κεφάλαιο «Ε2. Ειδικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας του έργου» η Ενότητα «8. Έργα
συλλογής, διάθεσης και επεξεργασίας στραγγισμάτων» και συγκεκριμένα η παράγραφος 8.9
τροποποιείται ως εξής:
9

ΑΔΑ: Ψ1ΔΕΟΡ1Υ-ΩΕ6

8.9. Θα κατασκευαστεί Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) για τη διαχείριση των
στραγγισμάτων της επέκτασης του ΧΥΤ, η οποία θα είναι ικανή να παραλάβει τα στραγγίσματα
από την επέκταση του ΧΥΤ, συνυπολογίζοντας την παραγωγή στραγγισμάτων από τον
υφιστάμενο ΧΥΤ, ο συνολικός όγκος των οποίων εκτιμάται σε 62 m3/d.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι και
περιορισμοί της αριθμ αριθ. 3954/7-11-2017 ΑΕΠΟ
Η παρούσα ισχύει έως την 7η-11-2027 με την προϋπόθεση ότι οι περιβαλλοντικοί όροι θα
τηρούνται με ακρίβεια.
Για τον εκσυγχρονισμό, ανανέωση, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό/ή
περιγράφεται στην αρχική Μ.Π.Ε. (και στην τροποποίηση αυτής) και υλοποιείται με τους όρους
και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση των άρθρων 5 ή 6 του Ν. 4014/2011, με την
κατάθεση του αντίστοιχου φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ΚΥΑ οικ. 170225/2014.
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.
Η επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται 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-).
Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 8
του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ
107 Α)], εντός (30) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ή εάν η απόφαση δεν δημοσιεύεται,
από την κοινοποίηση της ή διαφορετικά από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση, από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού
Α.Μ.Θ.

Αναστάσιος Παπαγιαννάκης
Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β.

Η Αν. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης
Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης

Λαμπρινή Ρίζου
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φακ. 9, Φακ. Έργου Νο 230, Δραγουμάνη Θ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμος Καβάλας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα μελετών και Έργων, Κύπρου 10, ΤΚ 65403
2. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας, Διοικητήριο, 65403, Καβάλα
3. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας,
Διοικητήριο, 65403, Καβάλα
4. Δ/νση Υδάτων ΑΜΘ ΑΔΜΘ, Τενέδου 58, 65404, Καβάλα
5. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΑΔΜΘ, Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών
Εκτάσεων, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46, 55134, Θεσσαλονίκη
6. ΥΠΕΝ, Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μεσογείων 119, ΤΚ 10192 Αθήνα
(gensec.wst@prv.ypeka.gr)
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