
 

            

 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 
στους  όρους  της  παρούσας  απόφασης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 

ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης & Φυσικών 

Πόρων 

Βόλος     24 Απριλίου 2017 

Aρ. Πρωτ. 5241 

Σχετ. 5101, 6714 

Φ.14-2251 

Ταχ. ∆/νση  

Ταχ. Κώδικας  

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο  

email 

: 

: 

: 

: 

: 

∆ιοικητήριο 

38001 ΒΟΛΟΣ 

H. Λαµπρόπουλος 

2421352528 

i.lampropoulos@thessaly.gov.gr 

ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών  

 

Θ Ε Μ Α  : Χορήγηση προθεσµίας για άρση παρεκκλίσεων στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων 

Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) Νοµού Μαγνησίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας RECYCLING CENTRAL LTD, 

που βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Γεωργίου του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου 

Α.Φ.Μ.: 997182404 ∆.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ 

Κωδ. ΣΤΑΚΟ∆: 371.0, 372.0  Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Τοπική Κοινότητα Αγ. 

Γεωργίου, ∆ήµος Ρήγα Φεραίου 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας   υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (Φ.Ε.Κ.143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών 

και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

3. Της διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου». 

4. Το Π∆ 129/2010 « Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

5. Την Κ.Υ.Α. αρ.1958/2012 (Φ.Ε.Κ.21/Β) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 

σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α), όπως 

τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα. 

6. Την Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 Φ.Ε.Κ. 158/Β)  «Καθορισµός τύπου, δικαιολογητικών και 

διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των µεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 

(ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική 

ανασυγκρότηση». 

7. Την αρ. πρωτ. 729/Φ.14-2251/13-03-2008 απόφαση του Νοµάρχη Μαγνησίας µε την οποία χορηγήθηκε 

ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας στο Κέντρο ∆ιαχείρισης 

Ανακυκλώσιµων Υλικών, φερόµενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» και την µε αρ. πρωτ. 1740/Φ14-2251/11-06-2008 απόφαση τροποποίησης αυτής. 

8. Το από 12-11-2009 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταβίβασης εταιρικών µεριδίων,  τροποποίηση του 

καταστατικού της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αλλαγή επωνυµίας σε «ΜΑΡΙΑ 

ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

9. Την µε αρ. πρωτ. 3352/185135/25-10-2012 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τη λειτουργία του 



υφιστάµενου Κέντρου ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών, φερόµενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης 

«ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

10. Την από 10-12-2012 τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 

αλλαγή επωνυµίας σε «ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΞΑΓΩΓΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ» µε διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΛΟΥ» 

11. Την µε αρ. πρωτ. 4755/Φ.14-2251/02-11-2015 Τροποποίηση Άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του 

Κέντρου ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών λόγω αλλαγής φορέα από «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΒΟΛΟΥ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗς – ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ» σε «RECYCLING CENTRAL LTD». 

12. Το µε αρ. πρωτ. 1515/16-05-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων µε συνηµµένη την από 26-04-2016 Έκθεση Αυτοψίας 

13. Την από 10-10-2016 (αρ. πρωτ. 5241 της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης) επιστολή έκθεσης απόψεων της 

εταιρείας 

14. Την από 20-04-2017 Εισηγητική Ειδική Έκθεση των µελών του κοινού ελέγχου σύµφωνα µε την οποία 

δεν έχει επέλθει πλήρης συµµόρφωση της επιχείρησης µε τα αναφερόµενα στην µε αρ. πρωτ. 7399/27-

05-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη και στην από 26/4/2016 έκθεση αυτοψίας και συγκεκριµένα:  

• ∆εν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η  πλήρης οριοθέτηση του χώρου για την αποθήκευση των 

διελεγχθεντων/ανακτηθέντων υλικών µετά τη δεµατοποίησή τους. 

• ∆εν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα διάστρωσης του περιβάλλοντα χώρου, µε υλικό οδοστρωσία, 

τουλάχιστον για τα σηµεία απ’ όπου θα διέρχονται οχήµατα 

• ∆εν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες δενδροφύτευσης 

• Η εταιρεία δεν είχε προµηθευτεί ακόµα τους νέους κάδους συλλογής µε αποτέλεσµα να 

εξακολουθούν να υπάρχουν ποσότητες διελεγχθέντων/ανακτηθέντων απορριµµάτων στο δάπεδο 

της µονάδας.  

• Κατά τον έλεγχο των δεξαµενών συλλογής των υγρών αποβλήτων της µονάδας (νερά πλύσης) που 

βρίσκονται εντός του εδάφους, διαπιστώθηκε ότι αυτές είναι εκτός λειτουργίας. Μάλιστα το 

τσιµεντένιο δάπεδο που βρίσκεται πάνω από τις δεξαµενές είναι ετοιµόρροπο και επικίνδυνο από 

στατική άποψη. Επίσης, το δίκτυο συλλογής των νερών πλύσης δαπέδων και εξοπλισµού εντός των 

κτηριακών εγκαταστάσεων του Κ∆ΑΥ ήταν καλυµµένο µε λαµαρίνες και τεµάχια ελαστικού  και οι 

εσχάρες ήταν φραγµένες µε απορρίµµατα, το οποίο υποδηλώνει ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί 

κανένας καθαρισµός ή πλύσιµο των µηχανηµάτων και του δαπέδου της εγκατάστασης σε αντίθεση 

µε όσα ορίζονται στην µε αρ. πρωτ. 3352/185135/25-10-2012 Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε τον όρο δ.8 της οποίας πρέπει να πραγµατοποιείται 

καθηµερινή πλύση των δαπέδων. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

Α. Τη χορήγηση προθεσµίας διάρκειας πέντε (5) µηνών από την υπογραφή της σχετικής απόφασης, στο 

Κέντρο ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) Νοµού Μαγνησίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας 

«RECYCLING CENTRAL LTD», που βρίσκεται στη περιοχή Αγίου Γεωργίου, ∆.Ε. Φερών, του ∆ήµου Ρήγα 

Φεραίου για την άρση των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στην  

παρ. 14 αυτής. 

 

Β. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας επιτρέπεται η λειτουργία της δραστηριότητας µε τους παρακάτω όρους 

και περιορισµούς: 

1. Να τηρούνται οι όροι της αρ. πρωτ. 3352/185135/25-10-2012 Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας.  

2. Να τηρούνται τα µέτρα Πυροπροστασίας που αναφέρονται στη Μελέτη Πυροπροστασίας 

 



Γ. Ο φορέας οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά την Αδειοδοτούσα Αρχή (∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων) εντός της παραπάνω προθεσµίας και να καλέσει αυτή σε νέο έλεγχο. Σε 

περίπτωση που δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις θα εφαρµοστούν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρο 29 

του Ν. 3982/2011. 

 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή για παράβαση νόµου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

   

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ : 

1. RECYCLING CENTRAL LTD 

Γ. Καρτάλη 32, Βόλος 

2. Κέντρο ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) 

Άγιος Γεώργιος Φερών 

37500, ∆ήµος Ρήγα Φεραίου 

3. Τµήµα  Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας 

Ιωλκού 2 & Αργοναυτών 

38221,ΒΟΛΟΣ 

4. Πυροσβεστική Υπηρεσία ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 

Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 

38500 Βελεστίνο 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 
- ∆/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
- Τµήµα Α 
- Χρον. Αρχείο Γραµµατείας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


