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Συναίνεση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης
βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου), σε έκταση 97.315,50 τ.μ. (αρχικής 99.517,00
τ.μ.) στην περιοχή «Μαύρη Πέτρα» της Τ.Κ. Πετρωτών, του Δ. Ορεστιάδος, Π.Ε.
Έβρου της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ» (ΑΒΛ 27.112)
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Η

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης
έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 669/77 «περί εκμεταλλεύσεως λατομείων» (ΦΕΚ
241/Α/1-9-1977).
Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 285/79 «περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων
βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων» (ΦΕΚ 83/Α/26-4-1979).
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2115/93 (ΦΕΚ 15/Α/15-2-1993) «Τροποποίηση,
αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/84 “Εκμετάλλευση λατομείων
αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις”».
Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 107 Α/30-5-1997).
Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α/22-10-1998).
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010).
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

Την αριθ. Δ7/Β/οικ.13803/Γ.Δ.Φ.Π.4213/4-8-2004 (Φ.Ε.Κ.1228/Β/11-8-04) «Θεσμοθέτηση
χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή
έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική
Νομοθεσία».
Το με Α.Π. Δ10/Α/Φ.3Γεν/20957/7165/80/17-1-05 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης
«Διευκρινήσεις σχετικά με την καταβολή παραβόλων για την χορήγηση οποιασδήποτε
άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική
Νομοθεσία».
Την με αριθ. οικ.53844/10-07-2013 (ΦΕΚ 2017/Β΄/16-08-2013) Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Ανάθεση άσκησης
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων ‘‘Με εντολή
Γενικού Γραμματέα’’ στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»,
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.
Την από 14-05-2014 (Α.Π. 12101/21-05-2014 ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) αίτηση της εταιρίας
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ, για συναίνεση διενέργειας ερευνητικών
εργασιών, για ανεύρεση βιομηχανικού ορυκτού (Ζεολίθου) σε έκταση εμβαδού 99.517,00
τ.μ. στην περιοχή της Τ.Κ Πετρωτών, του Δ. Ορεστιάδος, Π.Ε. Έβρου.
Το με Α/Α 2614/14-05-2014 (Σειρά Η 6638004) 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.
Το με Α.Π 12623/Φ27.112/27-05-2014 (ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) έγγραφό μας, με το οποίο ζητείτε
από το ΙΓΜΕ να μας γνωρίσει εάν έχει πραγματοποιήσει έρευνα στην συγκεκριμένη
περιοχή καθώς και το είδος του υλικού που βρίσκεται στην παραπάνω έκταση και εάν αυτό
δύναται να χαρακτηρισθεί ως βιομηχανικό.
Τo με Α.Π. 2759/17-06-2014 (Α.Π. 15979/23-06-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο του ΙΓΜΕ
σύμφωνα με το οποίο, η Υπηρεσία τους δεν έχει εκτελέσει ερευνητικές εργασίες.
Το με Α.Π 12101/Φ27.112/27-05-2014 (ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) έγγραφό μας, με το οποίο
ζητούνται γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών για την αιτούμενη δραστηριότητα.
Το με Α.Π. 10411/05-06-2014 (Α.Π. 14834/13-06-2014 ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αλεξ/λης, με το οποίο απέστειλε λόγω
αρμοδιότητας την αίτηση που αφορά στην περιοχή Πετρωτά του Δήμου Ορεστιάδος ΠΕ
Έβρου προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδος για δικές τους
ενέργειες.
Το με Α.Π. 873/12-06-2014 (Α.Π. 18763/16-07-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της Δ/νσης
Τουρισμού Ανατ. Μακεδονίας Θράκης, του ΕΟΤ, με το οποίο γνωμοδότησε ότι δεν υπάρχει
αντίρρηση για τη χορήγηση της αιτούμενης συναίνεσης ερευνητικών εργασιών.
Το με Α.Π. Φ.200/50519/16-06-2014 (Α.Π. 15791/20-06-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της
ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολης με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την
χορήγηση της εν θέματι αδείας.
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20. Το με Α.Π. 1385/13-06-2014 (Α.Π. 16304/25-06-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, με το οποίο
γνωμοδότησε ότι δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση για τη χορήγηση της αιτούμενης
συναίνεσης ερευνητικών εργασιών για βιομηχανικό ορυκτό (ζεολίθου) στην περιοχή του
θέματος, δεδομένου ότι στην εν λόγω περιοχή δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη
σπηλαίων και λοιπών καταλοίπων αρμοδιότητάς της.
21. Το με Α.Π. 1632/24-06-2014 (Α.Π. 19066/18-07-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της 15ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, με το οποίο γνωμοδότησε ότι επειδή η
προτεινόμενη έκταση δεν βρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο αρμοδιότητας της
Εφορείας μας. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ
153/Α/2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς» και το άρθρο 1 κεφ. Α3.α. της ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-012004 (ΦΕΚ 70/Β/2004) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού…» δεν
έχουμε αντίρρηση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών στην ανωτέρω έκταση με τους
ακόλουθους όρους: 1. Να ειδοποιηθεί η Εφορεία μας από την ενδιαφερόμενη εταιρία πέντε
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των ερευνητικών εργασιών
προκειμένου να οριστεί υπάλληλος μας για την παρακολούθησή τους. 2. Να διεξαχθούν οι
ερευνητικές εργασίες σε ώρες πρωινές και ημέρες καθημερινές σύμφωνα με το νόμιμο
ωράριο της Εφορείας μας. 3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των ερευνητικών
εργασιών εντοπιστούν αρχαιότητες τότε αυτές θα πρέπει να διακοπούν αμέσως και να
ειδοποιηθεί η Εφορεία μας προκειμένου να διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα από τα
πορίσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω υλοποίησή τους».
22. Το με Α.Π. ΙΘ’ ΕΠΚΑ 2676/29-08-2014 (Α.Π. 25567/15-09-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο
της ΙΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το οποίο γνωμοδότησε ότι
δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση για τη χορήγηση της αιτούμενης συναίνεσης.
23. Το με Α.Π. 535/25-08-2014 (Α.Π. 23655/26-08-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της Δ/νσης
Υπηρεσίας Δόμησης, με το οποίο γνωμοδότησε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την
χορήγηση της αιτούμενης συναίνεσης ερευνητικών εργασιών
24. Τα με Α.Π. ΠΤΒΕ/870/19-06-2014 (Α.Π. 16132/14-06-2014 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.
25. Το με Α.Π. ΔΝΕΜ/21600/01-07-2014 (Α.Π. 17379/04-07-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο
του ΑΔΜΗΕ, Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς, με το οποίο μας πληροφορεί ότι δεν υπάρχει
εμπόδιο από πλευράς Γραμμών Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης για τη
συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών του δημόσιου λατομικού χώρου γιατί η θέση
αυτή βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη της απαιτούμενης από γραμμές υψηλής τάσης
που υπάρχουν ή που έχουν κηρυχθεί σε απαλλοτρίωση μέχρι σήμερα.
26. Το με Α.Π. 80626/6577/17-06-2014 (Α.Π. 16624/27-06-2014 ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου Τμήμα Τοπογραφίας
Εποικισμού και Αναδασμού Ορεστιάδας, με το οποίο μας ενημερώνει ότι η υπηρεσία τους
δεν διαθέτει κάποια κυρωμένη διανομή για την περιοχή του θέματος και ως αποτέλεσμα δεν
υπάρχει κάποια έκταση διαχειριστικής αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους επί της θέσης
ενδιαφέροντος ή πλησίον αυτής ώστε να έχει αρμοδιότητα γνωμοδότησης επί του
αιτήματος.
Σελ. 3

ΑΔΑ: Ω1Τ1ΟΡ1Υ-6ΧΒ

27. Το με Α.Π. 1648/16-09-2014 (Α.Π. 26240/16-09-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, με το οποίο γνωμοδότησε ότι δεν υπάρχει
αντίρρηση για την χορήγηση της αιτούμενης συναίνεσης ερευνητικών εργασιών των
99.517,00 τ.μ..
28. Το με Α.Π. 20602/10-07-2014 (Α.Π. 18589/15-07-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδος, με το οποίο μας γνώρισε ότι δεν
συντρέχουν απαγορευτικοί λόγοι της ανωτέρω χορήγησης.
29. Το με Α.Π. Η-4370/12-08-2014 (Α.Π. 22843/20-08-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου, με το οποίο γνωμοδότησε ότι: «πρόκειται για μια
περιοχή ημιορεινή και λοφώδη με πετρώδες έδαφος, με μικρά πλατώματα αλλά και μεγάλες
πλαγιές με έντονες κλίσεις. Η βλάστηση της αποτελείται κυρίως από μετρίου μεγέθους
δέντρα και θάμνους όπως επίσης και από κάποια τμήματα με χαμηλή ή και καθόλου
βλάστηση. Βορειοδυτικά υπάρχει εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό φυλάκιο σε απόσταση
μικρότερη των 500μ. Νοτίως υπάρχει δασύλλιο μεγάλο τμήμα του οποίου εισέρχεται και
μέσα στην υπό έγκριση περιοχή γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την εφαρμογή
των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για την προστασία του και αποφυγή σοβαρών
αλλοιώσεων των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος. Βόρεια οριοθετείται από
αγροτικό δρόμο όπου σύμφωνα με το προσκομιζόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα μικρό
τμήμα του στην πλευρά (ΑΒ) έχει συμπεριληφθεί στην υπό έγκριση έκταση. Επειδή ο
συγκεκριμένος αγροτικός δρόμος αποτελεί συνέχεια και τμήμα του γενικότερου αγροτικού
δικτύου της περιοχής (προς το στρατιωτικό φυλάκιο, σε δεξαμενή πυρόσβεσης, κεραίες
κινητής τηλεφωνίας, ιδιοκτησίες κ.α.) πρέπει να μετατοπιστεί το όριο (ΑΒ) νοτιοδυτικά και
κάτω του αγροτικού δρόμου. Εκτός των παραπάνω υποδείξεων – παρατηρήσεων όσον
αφορά το τμήμα που άπτεται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου
δεν υπάρχουν έργα ή μελέτες σε εξέλιξη ούτε υφιστάμενα δημόσιας ωφέλειας έργα μέσα
στην οριοθετημένη από το προσκομισθέν Τοπογραφικό Διάγραμμα περιοχή
(ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΑ) εμβαδού 99,517 στρεμμάτων στην περιοχή Πετρωτών του Δήμου
Ορεστιάδας. Επομένως δεν φαίνεται να υπάρχουν απαγορευτικοί λόγοι για τη χορήγηση
συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού από
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου».
30. Το γεγονός ότι η γνωμοδότηση του ΓΕΣ θεωρείται θετική, δεδομένου ότι παρήλθε άπρακτη
η προβλεπόμενη προθεσμία των τριών (3) μηνών που είχε τεθεί στο (16) σχετικό έγγραφό
μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των (1) και (2) σχετικών
31. Το με Α.Π. 17115/24-06-2014 (Α.Π. 18591/27-06-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, της ΑΔΜΘ, με το οποίο:
 διαβιβάζεται το με Α.Π. 15667/19-06-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου,
σύμφωνα με το οποίο:
«1. η ανωτέρα έκταση των 99,517 στρ. περιλαμβάνει δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Οι
ερευνητικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο αυτό είναι η λεπτομερής
γεωλογική αναγνώριση και χαρτογράφηση καθώς και η συλλογή επιφανειακών,
εδαφικών και βραχωδών δειγμάτων για χημική ανάλυση χωρίς τη χρήση γεωτρήσεων ή
εκσκαφών».
«2. οι ερευνητικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με γεωλογικές,
κοιτασματολογικές, γεωφυσικές και γεωχημικές μεθόδους σε δάση ή δασικές εκτάσεις
όπως αυτές περιγράφονται στο αρθρ.3 του 998/79 (όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.1
Σελ. 4
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32.

33.

34.
35.
36.

37.

του Ν.3208/2003) δεν χρίζουν άδειας ή έγκρισης από τη Δασική Υπηρεσία σύμφωνα με
την παρ. 1α του άρθρου 57 του Ν.998/79».
«3. ως εκ τούτου στο συγκεκριμένο στάδιο των ερευνητικών εργασιών δεν είναι
απαραίτητη η γνωμοδότηση από τη Δασική Υπηρεσία όσο αφορά τις δασικού
χαρακτήρα εκτάσεις.
Σε περίπτωση που θα χρειαστούν να γίνουν περαιτέρω
ερευνητικές εργασίες δια γεωτρήσεων, ανόρυξης φρεάτων ή στοών εντός δασικού
χαρακτήρα εκτάσεων, η εταιρία θα πρέπει να εφοδιαστεί με όλες τις απαραίτητες
εγκρίσεις από την υπηρεσία μας σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 57 του Ν.
998/79, προσκομίζοντας εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνεται
επακριβώς η περιοχή μελέτης και όχι η ευρύτερη περιοχή», και
 «συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Δασαρχείου Διδυμοτείχου».
Την από 12-09-2014 (Α.Π. 25582/15-09-2014 ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) αίτηση τροποποίησης ως
προς την έκταση της εταιρίας ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ, για συναίνεση
διενέργειας ερευνητικών εργασιών, για ανεύρεση βιομηχανικού ορυκτού (Ζεολίθου) σε
έκταση εμβαδού 97.315,00 τ.μ. (αρχικής 99.517,00 τ.μ.) στην περιοχή της Τ.Κ Πετρωτών,
του Δ. Ορεστιάδος, Π.Ε. Έβρου.
Το με Α.Π. Η-7887/20-10-2014 (Α.Π. 29903/23-10-2014 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου, με το οποίο γνωμοδότησε ότι: «όσον αφορά το τμήμα
που άπτεται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου δεν υπάρχουν
έργα ή μελέτες σε εξέλιξη ούτε υφιστάμενα δημόσιας ωφέλειας έργα μέσα στην οριοθετημένη
από το προσκομισθέν Τοπογραφικό Διάγραμμα περιοχή (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΑ) εμβαδού
97.315,50 στρεμμάτων στην περιοχή Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας. Επομένως δεν
φαίνεται να υπάρχουν απαγορευτικοί λόγοι για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών
εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού από τη Δ/νση Τεχνικών
Έργων της ΠΕ Έβρου».
Το ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία κατέθεσε Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).
Την από 10-09-2015 (Α.Π. 25821/14-09-2015 ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) αίτηση της ΟΛΥΜΠΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ, με την οποία υπέβαλλε την (35) σχετική Δήλωση Υπαγωγής.
Το με Α.Π. 25821/Φ27.112/16-09-2015 (ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) έγγραφό μας, με το οποίο
ζητούνται γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων, για γνωμοδότηση όσον αφορά στις Π.Π.Δ.,
Υπηρεσιών.
Το με Α.Π. 3164/02-11-2015 (Α.Π. 31539/09-11-2015 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, με το οποίο μας γνωρίζει τα εξής: «ότι δεν έχουμε
αντίρρηση για την υπαγωγή της εν θέματι μελέτης στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις σχετικά με τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού
χώρου βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου) στη θέση Πετρωτά Δ Ορεστιάδας επειδή η έκταση
με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΑ και εμβαδό 97.315,50 τ.μ. όπως απεικονίζεται στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα 1:5.000 του τοπογράφου μηχανικού κ. Α.Κ. Σίμογλου δεν βρίσκεται
σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο ούτε υπάρχουν επιφανειακές ενδείξεις παρουσίας
αρχαιοτήτων.
Λόγω του μεγάλου εμβαδού της προς έρευνα έκταση παρακαλούμε να
ενημερώσετε εγκαίρως την Υπηρεσία δέκα μέρες πριν ώστε να είναι εξ αρχής παρούσα η
φύλακας αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 6 του Ν. 3028/2002
(Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει τη Πολιτιστικής Κληρονομιάς) στην
περίπτωση που κατά την διενέργεια των ερευνητικών εργασιών εντοπιστούν αρχαιότητες θα
Σελ. 5

ΑΔΑ: Ω1Τ1ΟΡ1Υ-6ΧΒ

πρέπει οι εργασίες να διακοπούν αμέσως προκειμένου να διεξαχθεί σωστική ανασκαφή από
τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η
συνέχιση των εργασιών».
38. Το με Α.Π. 701/09-10-2015 (Α.Π. 29707/21-10-2015 ΤΤΦΥΠ-ΑΔΜΘ) έγγραφο της Δ/νσης
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ορεστιάδος με το οποίο μας ενημερώνει ότι ο
προτεινόμενος λατομικός χώρος όπως αυτός απεικονίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΑ στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και με συντεταγμένες κορυφών όπως αυτές
αναφέρονται σ΄ αυτό δεν υπάγεται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις χωρικού σχεδιασμού (δεν
υπάρχει στην περιοχή Γ.Π.Σ. ΣΧΟΑΑΠ κτλ).
39. Το με Α.Π. 21756/21-10-2015 (Α.Π. 30851/02-11-2015 ΤΤΦΥΠ–ΑΔΜΘ) έγγραφο της
Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, της ΑΔΜΘ με το οποίο μας ενημερώνει «σύμφωνα με την ΥΑ
1958 (Β΄21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011
(Α΄209)» το εξεταζόμενο στην παρούσα έργο κατατάσσεται στην ΟΜΑΔΑ 5Η – Εξορυκτικές
και συναφείς δραστηριότητες – του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, α/α: 10 «Άλλες ερευνητικές
εργασίες (εκτός γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος ή στον πυθμένα
θαλασσών ή λιμνών» Κατηγορία Β. Ενημερώνουμε ότι η έκταση επέμβασης όπως αυτή
απεικονίζεται με στοιχεία (Α,Β,Γ,…Κ,Λ,Α) στο συνημμένο και θεωρημένο τοπογραφικό
διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 φαίνεται να ανήκει στην κατηγορία των δασών κατά την έννοια
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 998/79 όπως ισχύει σήμερα εμπίπτουσα στην παρ. 1γ του
άρθρου 4 και σε καμία των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.
Για την εν λόγω έκταση δεν έχει εκδοθεί Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο
Διδυμοτείχου. Σημειώνουμε ότι η περιοχή επέμβασης βρίσκεται εντός της συστάδας 8ια του
Δασικού Συμπλέγματος Τριγώνου διαχείρισης από την υπηρεσία μας.
Η περιοχή
υλοποίησης του έργου δεν έχει κηρυχθεί ως Αναδασωτέα έκταση, Εθνικός Δρυμός,
Αισθητικό Δάσος ή Διατηρητέο μνημείο της Φύσης και δεν συμπεριλαμβάνεται στις
προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν προβάλλουμε αντίρρηση για την υλοποίηση των
ερευνητικών εργασιών και συμφωνούμε με τους όρους που αναφέρονται στο έγγραφο του
Δασαρχείου Διδυμοτείχου τονίζοντας την ανάγκη να υποβληθεί εγκεκριμένη τεχνική μελέτη
και να τηρηθούν οι γενικές (Α.1 έως Α.23) και ειδικές δεσμεύσεις (ΒΙ: ΒΙ.Ι, Β.Ι.2,, Β.Ι.3 και
Β.Ι.4) του Παραρτήματος Β της ΥΑ 46294/08-08-2013 (Δ΄2001)». Επίσης μας:
 διαβιβάζεται το με Α.Π. 19423/14-10-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου,
σύμφωνα με το οποίο, η Υπηρεσία μας γνωστοποιεί τα εξής: «Η έκταση με στοιχεία
Α,Β…Λ και Α, του συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000 που συνέταξε ο
κ. Σίμογλου Αριστ. Κίμων Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός εμβαδού 97.315,50 τ.μ.
και περικλείεται στην αρχική έκταση των 99.517,00 τ.μ. είναι δημόσια και καλύπτεται
από δασική βλάστηση αποτελούμενη από δρύς, φράξο, γαύρο, παλιούρι και άρκευθο.
Βρίσκεται εντός της συστάδας 8ια του Δασικού Συμπλέγματος Τριγώνου που
διαχειρίζεται η υπηρεσία μας και εκτός του οικολογικού δικτύου Natura 2000 ή άλλης
προστατευόμενης περιοχής. Η Υπηρεσία μας δεν έχει εκδώσει πράξη χαρακτηρισμού
για την έκταση ενδιαφέροντος όμως από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε φαίνεται
να ανήκει στην κατηγορία των δασών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.
998/79 όπως ισχύει σήμερα και ως προς την κατηγορία στις εκτάσεις της παρ. 1γ του
άρθρου 4 και σε καμία των περιπτώσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του ως άνω
νόμου. Η ενδιαφερόμενη εταιρία πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τα οριζόμενα στο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) της
αριθμ.46294/8-8-2013 (ΦΕΚ 2001/Β΄/2013) Υπουργικής Απόφασης και επιπλέον
επισημαίνει:
1. Θα υλοτομηθούν μόνο τα απολύτως αναγκαία δένδρα και θάμνοι αφού πρώτα
ενημερωθεί η Δασική Υπηρεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις που θα δοθούν.
2. Η αποκατάσταση της έκτασης θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από τη Δασική
Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και την υποβληθείσα Τεχνική έκθεση
στην οποία θα αναφέρεται η διαταραγμένη έκταση, ο αριθμός και το είδος των
φυτών που θα χρησιμοποιηθούν, ο φυτευτικός σύνδεσμος και το είδος φύτευσης, η
φυτική γη που απαιτείται, ο τρόπος περίφραξης καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος
συντήρησης των φυτών. Οι εργασίες συντήρησης θα διαρκέσουν έως ότου τα φυτά
μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα όχι όμως λιγότερο από τρία (3) έτη. Για
την συντήρηση των φυτών απαιτούνται κατά έτος δύο διαμορφώσεις λεκάνης, 2
βοτανίσματα, 2 λιπάνσεις και το λιγότερο 6 ποτίσματα (ή περισσότερα ανάλογα με
τις κλιματικές συνθήκες). Επίσης θα γίνουν συμπληρωματικές φυτεύσεις σε
περιπτώσεις αποτυχίας της φύτευσης. Το χρονικό διάστημα της συντήρησης των
φυτών και των συμπληρωματικών φυτεύσεων μπορεί να επεκταθεί για περισσότερα
έτη ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών και τις ανάγκες της φυτείας με την
καθοδήγηση της δασικής υπηρεσίας. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων θα
είναι τουλάχιστον 80%. Οι φυτεύσεις θα προστατευτούν από την βοσκή με την
κατασκευή κατάλληλης περίφραξης.
Τυχόν ζημιές στην περίφραξη θα
επισκευάζονται αμέσως. Η φυτική γη δεν θα προέρχεται από δασικές εκτάσεις.
3. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει στο Δασαρχείο
φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης η οποία θα εγκριθεί αρμοδίως (παρ.2 αρθρ.4
Υ.Α.15277/23-03-2012).
4. Πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος θα
προσκομίσει στην Υπηρεσία μας Τοπογραφικό Διάγραμμα με τις προβλεπόμενες
επεμβάσεις όπως θέσεις ερευνητικών εργασιών, εσωτερική οδοποιία κλπ,
θεωρημένο από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων.
5. Θα καθοριστεί ο δρόμος πρόσβασης στο υπό έρευνα λατομείο, για τη διάνοιξη του
οποίου απαιτείται ύπαρξη εγκεκριμένης μελέτης οδοποιίας σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην 92793/2283/19-06-2006 εγκύκλιο του Υ.Α.Α.Τ.
6. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω συνεπάγεται με την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής υπέρ του Πράσινου Ταμείου – Ειδικό Φορέα Δασών καθώς και τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του Ν.998/79 όπως ισχύει.
7. Η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού
διαστήματος που ισχύει η συναίνεση ερευνητικών εργασιών της Δ/νσης Τεχνικού
Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»
40. Το με Α.Π. 257727/151570/4222/1869/06-10-2015 (Α.Π. 28596/13-10-2015 ΤΤΦΥΠ–
ΑΔΜΘ) έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Γραφείο Βόρειας
Ελλάδος, με το οποίο μας γνωρίζουν ότι δεν έχουνε αντίρρηση.
41. Τη με Α.Π. ΔΜΕΒΟ-Β/Φ.6.11.11/172368/604/17-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΩΤΦ4653Π8-ΧΩΧ)
Απόφαση του ΥΠΕΚΑ, περί έγκρισης τεχνικής μελέτης έρευνας βιομηχανικού ορυκτού
(Ζεόλιθου) εντός της έκτασης του θέματος.
42. Την με αριθμό 2917556342/08-04-16 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Κατάστημα Εθνικής Αμύνης, Θεσσαλονίκη (2233)), ποσού 743,00 €, η οποία έχει ισχύ
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αορίστου διάρκειας και εκδόθηκε υπέρ της εταιρίας ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΑΕ 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.

ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Tη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού
ορυκτού (ζεόλιθος) στην εταιρία «ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ», σε έκταση
εμβαδού 97.315,50 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Μαύρη Πέτρα» του Δ.Δ. Πετρωτών του
Δήμου Ορεστιάδος, Π.Ε. Έβρου, με ΑΒΛ 27.112, και ορίζεται από τις παρακάτω αζιμουθιακές
συντεταγμένες (HATT) που αναφέρονται στο Κ.Φ.Χ. ΟΡΜΕΝΙΟΝ κλ. 1:50.000 με L=41ο 45΄ και
Μ= + 2ο 15΄

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ HATT
+10.498
-6.241
Α
+10.557
-6.350
Β
+10.556
-6.361
Γ
+10.637
-6.377
Δ
+10.725
-6.278
Ε
+10.762
-6.184
Ζ
+10.853
-6.125
Η
+10.925
-6.126
Θ
+10.900
-6.462
Ι
+10.444
-6.473
Κ
+10.446
-6.335
Λ
+10.498
-6.241
Α
ΕΜΒΑΔΟΥ: 97.315,50 τ.μ.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΓΣΑ ΄87
674.118.36
674.179,84
674.179,09
674.260,43
674.346,15
674.381,00
674.470,63
674.542.63
674.525.31
674.069.67
674.068.52
674.118.36

4.617.665,50
4.617.557,87
4.617.546,85
4.617.532,71
4.617.633,69
4.617.728,51
4.617.789,57
4.617.790,21
4.617.453,73
4.617.432,33
4.617.570,34
4.617.665,50

Συντεταγμένες Έργου * (x,y) στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87:
(*): δίνονται κεντροβαρικά οι συντεταγμένες κάθε θέσης ερευνητικών εργασιών
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
1
2
3
4

Χ
674,413
674,465
674,407
674,136

Υ
4.617,665
4.617,722
4.617,634
4.617,632

με τους παρακάτω όρους:
1. Οι ως άνω ερευνητικές εργασίες πρέπει να περατωθούν μέσα σε ένα (1) χρόνο από
την ημερομηνία της Απόφασης συναίνεσης (δηλ. μέχρι την 10.05.2017), μέσα στον
οποίο ή το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του χρόνου αυτού δικαιούται ο
ανωτέρω ενδιαφερόμενος να ζητήσει τη μίσθωση της έκτασης με απευθείας σύμβαση.
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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.
 Στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη θέσεις
έρευνας διαφοροποιηθούν από τις θέσεις που δηλώθηκαν στο πεδίο Α.3 της δήλωσης
υπαγωγής του Παραρτήματος Α, θα πρέπει ή να επαναληφθεί η προβλεπόμενη από τις
διατάξεις της παρούσας διαδικασίας υπαγωγή σε Π.Π.Δ. ή να τροποποιηθεί αρμοδίως η
εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη.
 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 οπωσδήποτε όλοι οι όροι οι οποίοι περιλαμβάνονται στην (41) σχετική
Απόφαση έγκρισης Τεχνικής Μελέτης έρευνας και εφαρμόζεται πιστά η εν λόγω μελέτη στο
σύνολό της
4. Να τηρούνται όλοι οι όροι και περιορισμοί που τίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που
γνωμοδότησαν για την χορηγούμενη με την παρούσα συναίνεση.
5. Η διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κοιτάσματος σε ημιβιομηχανική κλίμακα
θα πραγματοποιηθεί με την απόληψη και επεξεργασία των δειγμάτων που θα ληφθούν από
τις έξι (6) θέσεις έρευνας. Από κάθε ερευνητική εκσκαφή θα απολειφτούν περί τα 8 με 10
κυβ. μέτρα καθαρού ζεόλιθου, απαλλαγμένου από προσμίξεις.
6. 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, στην ΧVI M/K ΜΠ/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.
7. Μετά τη λήξη των ερευνητικών εργασιών, η εταιρεία υποχρεούται στην αποκατάσταση του
λατομικού χώρου με βάση την Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ), την εγκεκριμένη
Τεχνική Μελέτη και τις υποδείξεις του τοπικού Δασαρχείου.
8. 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.
9. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης, καθώς και των όρων και περιορισμών
που τίθενται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και στην Απόφασης
έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης, συνιστά παράβαση και επισύρει μεταξύ άλλων διοικητικών
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κυρώσεων και την κατάπτωση της (42) σχετικής εγγυητικής επιστολής υπέρ του Πράσινου
Ταμείου.
Κατά της παρούσης 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), το άρθρο 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 669/77
(ΦΕΚ 241 Α΄/01-09-1977) – εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής της
απόφασης στο διαδίκτυο.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤA
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Συνημμένα:
Παράρτημα Β της Υ.Α. 46294/2013
Εσωτερική Διανομή:
1. Φ 27.112
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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 24677/11-09-2014 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:
Διεύθυνση έδρας:

ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ
26χλμ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΣΕΡΡΩΝ
ΑΣΣΗΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Τηλέφωνα:
2394061526 / 2311280580
e-mail:
g-george@ath.forthnet.gr
fax:
2311280580
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεώργιος Γεωργιάδης
Α.3: Στοιχεία του έργου
Ερευνητικές εργασίες (εκτός γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο
έδαφος
Θέση-Περιοχή:
Πετρωτά – 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:
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ
Ο
26 χλμ Θες/νικης – Σερρών Τ.Κ. 572 09 Άσσηρος Λαγκαδά (συστημένο με απόδειξη παραλαβής)
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
Πλατεία Κύπρου 17 Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
Βόρειας Ελλάδας
Ναυαρίνου 28, 551 31 Θεσ/νικη
Ο
XVI M/K Μ.Π. – 2 Ε Αλεξανδρούπολης
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης
Καποδιστρίου 24 – 681 00 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
Βας. Κων/νου 9-11 Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Τμήμα Εποικισμού & Αναδασμού
Ραιδεστού 9 – Τ.Κ. 68 200 Ορεστιάδα
Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ
Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Ο
3 χλμ Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξ/λης
Τ.Κ. 69 100 Κομοτηνή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Δ/νση Δασών Ν. ‘Εβρου
Κανάρη 12
68 100 Αλεξανδρούπολη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Δασαρχείο Διδυμοτείχου
Αδριανουπόλεως 1
683 00 Διδυμότειχο
Δήμος Ορεστιάδας
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων
Βας. Κων/νου 9-11 Τ.Κ. 68 200 Ορεστιάδα
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Ιώνος Δραγούμη 1 – 68 100 Αλεξανδρούπολη
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ΑΔΜΗΕ Α.Ε/Περιφ.Τομέας Β. Ελλάδος
Στίλπωνος Κυριακίδη 29
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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