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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

                         Λάρισα  15/09/2016     

              Αριθμ. Πρωτ.: 1847/159695 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

  

  ΠΡΟΣ: 

Τ. Δ/νση: Σωκράτους 111  

Τ. Κώδ.: 413 36   Λάρισα  

Τ. Θυρίδα: 3084  

Πληροφορίες: Ε. Χασιώτης  

Τηλέφωνο: 2413 503602  

Fax: 2413 503668  

e-mail:   

   

   

«SUNNY» 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

Π.ΔΡΑΚΟΥ 15 32200 ΘΗΒΑ 

 Και  

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 

ΤΚ 14572 Δροσιά Αττικής 

(με απόδειξη) 

 

  ΚΟΙΝ.: Όπως Πίνακας αποδεκτών 

    

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Συναίνεση για την διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση 

κοιτάσματος μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού  40.150,00 τ.μ. στη θέση 

«ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗ» της ΤΚ ΦΥΛΑΚΗΣ του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας στην 

εταιρεία «SUNNY» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ) και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

(Π.Π.Δ.). 

 

  

 
 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1-9-1977) «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων». 

2. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/11-4-1984), «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και 

άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον  Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002). 
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5. Τον Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/15-2-1993) «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση 

διατάξεων του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκε με τους Ν. 

2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α) και  Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α).  

6. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-05-1997)  «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 2647/1998  (ΦΕΚ 237/Α/22-10-1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και 

την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/7-4-1999) «Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/3-8-2000), «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού & άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 

3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-10-2003). 

10. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

11. Το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/20-4-2005) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών προϊόντων.- Ρύθμιση θεμάτων ανάπτυξης», άρθρα 13 και 17. 

12. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, άρθρο 280, “Αρμοδιότητες 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης”. 

13. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 

14. Το Ν. 4014/2011 (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», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13-2-2012). 

15. Το Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/22-3-2012) «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές 

διατάξεις». 

16. Το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/01-11-2013) «Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας & άλλες διατάξεις». 

17. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

18. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄) άρθρο 56 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών». 

19. To N. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/05-05-2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις». 

20. Το Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/10-05-2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

21. Το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/08-08-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 

πολεοδόμηση – βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις.» 

22. Το Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

Διατάξεις». 

23. To N. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις». 

24. Το Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/28-7-2016) « Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες 

εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις».  
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25. Το Π.Δ. 285/1979 ( ΦΕΚ 83/Α/10-4-1979) «Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων 

βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων». 

26. Το Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας». 

27. Την με αριθ. Δ10/Φ68/οικ.30842/7-12-1993 (ΦΕΚ 917/Β/21-12-1993), Απόφαση του 

Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας «Όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, 

εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/30-11-2000 (ΦΕΚ 1545/Β/18-

12-2000), την αριθμ. Δ10/Β/Φ68/οικ.25006/6127/27-12-2005 (ΦΕΚ 1925/Β/30-12-2005) και 

την αριθμ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.10693/3065/8-6-2005 (ΦΕΚ 821/Β/16-6-2005) Αποφάσεις 

Υπουργού Ανάπτυξης. 

28. Την με αριθμ. Δ10/Φ.68/οικ.4437/1-3-2001 (ΦΕΚ 244/Β/8-3-2001) ΚΥΑ Υπουργών Ανάπτυξης 

– Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων – Γεωργίας «Προδιαγραφές και 

χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (άρθρο 7, παρ. 1, εδαφ. Β, Ν. 2837/2000)», 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.9725/2842/26-5-2005 (ΦΕΚ 713/Β/26-5-

2005) ΚΥΑ Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων – 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

29. Την με Αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223/23-5-2011 (ΦΕΚ 1227/β/14-6-2011) Απόφαση Υπουργού 

Π.Ε.Κ.Α. «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών». 

30. Την με αριθμ. Δ7/οικ. 21909/4001/26-09-2011 (ΦΕΚ 2331/Β/17-10-2011) Απόφαση 

Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Αναπροσαρμογή των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων 

μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 669/1977. 

31. Την με αριθμ.  1264/19-1-2012 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012 ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών  –  

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της αριθμ. Δ7/19488/22-8-

2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

όπως τροποποίησε την αριθμ. Δ7/Β/οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/4−8−2004 ΚΥΑ των Υπουργών 

Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος 

(παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που 

προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία» 

32. Την με αριθμ. 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ 1077/Β΄/9-4-2012) Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 

«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 με αριθμ.1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13-1-2012) σύμφωνα με το 

άρθρο 12  Ν.4014/2011. 

33. Την με αριθμ. 46294/08-08-2013 (ΦΕΚ 2001/Β/14-08-2013) Απόφαση Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

(ΠΠΔ) 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». 

34. Τη με αρ. 40 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Διαπίστωση παύσης εκ του νόμου των 

Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμός Γενικών Γραμματέων στις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους» (ΦΕΚ 247/Α/31-12-2010). 

35. Την αριθμ. 4 Πράξη της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των 

Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄).  

36. Το με αριθμ. πρωτ. Δ10/6.3.2/8146/31-03-1993 έγγραφο του Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας & 

Τεχνολογίας/Δνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών «Οδηγίες εφαρμογής της 

νομοθεσίας περί λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών μετά την ισχύ του Ν. 

2115/1993». 
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37. Η από 16-5-2014 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1032/92643/16-5-2014) αίτηση της ΜΑΡΜΑΡΑ «SUNNY» 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών εργασιών ανεύρεσης μαρμάρου σε έκταση 40.150,00 τμ στη θέση 

«ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗ», ΤΚ Φυλάκης, Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.  

38. Το με αριθμ. πρωτ. 1032/92643/2014/06-05-2015 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε το 

αίτημα της «SUNNY» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προκειμένου να γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με 

τους απαγορευτικούς για τη λατομεία λόγους. 

39. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ /123707/73222/1692/10-6-2015 

(αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1266/105853/15-6-2015) έγγραφο – γνωμοδότηση της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την πραγματοποίηση 

ερευνητικών εργασιών στην εν λόγω θέση υπό του παρακάτω όρους: 

• Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν με επίβλεψη υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Μαγνησίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

ειδοποιηθεί εγγράφως μια βδομάδα πριν από την έναρξη των εργασιών. Εφόσον 

κατά τις εκσκαφές αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως 

προκειμένου να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας 

θα εξαρτηθεί η χορήγηση  ή μη της τελικής άδειας. 

•  Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και επίβλεψη της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα 

εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο. 

• Οι ενδιαφερόμενοι ( επιβλέπων μηχανικός και κάθε εντεταλμένος του έργου) έχουν 

υποχρέωση να διακόψουν αμέσως κάθε εργασία σε περίπτωση που αποκαλυφθούν 

αρχαία και μέχρις ότου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ολοκληρώσει την έρευνα 

και ληφθεί απόφαση για την τύχη τους. 

• Σε περίπτωση που αποφασίσει η εταιρεία να προβεί στην εγκατάσταση λατομείου 

στην εν λόγω θέση, θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έγκριση από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο προκειμένου αυτό να 

παραπεμφθεί στο Τ.Σ.Μ.Θ. για γνωμοδότηση και να εκδοθεί η τελική άδεια. 

• Η παρούσα άδεια δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη άδεια που απαιτείται από 

αρμόδια αρχή, ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε 

όρου της, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ευθύνες κατά το Ν. 3028/2002.  

40. Την με αριθμ. πρωτ. 51396/11-5-2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1066/85605/14-5-2015) θετική 

γνωμοδότηση της ΔΕΔΔΗΕ/περιοχή Βόλου. 

41. Την με αριθμ. πρωτ. 9449/29-5-2015 (αριθμ.πρωτ. ΔΤΕ 1215/99157/04-06-2015) θετική 

γνωμοδότηση της Δ/νσης περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΕ Μαγνησίας και 

Σποράδων, με πρόταση να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω : 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει 

επιβάρυνση στο περιβάλλον ( π.χ. στερεά απορρίμματα αστικού τύπου να 

συγκεντρώνονται σε κάδους και να απομακρύνονται με ευθύνη του φερόμενου ως 

ιδιοκτήτη), ούτε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. 

• Όλα τα προϊόντα των εκσκαφών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις 

εργασίες αποκατάστασης στους χώρους επέμβασης, να απομακρύνονται έγκαιρα 

από το χώρο έργων με μηχανικά μέσα. 

• Να βελτιωθεί η γεωμετρία της οδού που οδηγεί από τον επαρχιακό δρόμο στην 

έκταση των 40,150,00 τμ  

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων στο έργο του 

θέματος, καθώς και των διερχομένων πολιτών ή των εργαζομένων στα κτήματα που 

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. 
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• Εάν χρειαστεί να γίνουν οικοδομικές εργασίες, αυτές θα εκτελεστούν μετά από την 

απαραίτητη έγκριση από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Αλμυρού. 

• Να αποκαθίσταται, σταδιακά ο χώρος και όταν ολοκληρωθεί το έργο των 

ερευνητικών  εργασιών για ανεύρεση μαρμάρου να αποκατασταθούν πλήρως οι 

χώροι επέμβασης στην εν λόγω έκταση.  

42. Το με αριθμ. πρωτ. 1635/26-5-2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1163/95543/28-5-2015) έγγραφο – 

γνωμοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ., σύμφωνα με το οποίο δεν έχουν πραγματοποιηθεί από το 

Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ερευνητικά έργα στην εν λόγω περιοχή. 

43. Την με αριθμ. πρωτ. 21429/28-5-2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1187/97274/02-06-2015) θετική 

γνωμοδότηση του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει εμπόδιο από πλευράς 

γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης και Υ/Σ – ΚΥΤ. 

44. Την με αριθμ. πρωτ. 3597/15-06-2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1309/109131/18-6-2015) θετική 

γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων. 

45. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/123001/72774/1975/942/5-6-2015 (αριθμ. 

πρωτ. ΔΤΕ 1324/110553/19-6-2015) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας 

Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση 

που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα, οι 

υπεύθυνοι έχουν την υποχρέωση να διακόψουν αμέσως και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία 

τους προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για 

την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Σε αυτήν τη 

περίπτωση, η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά 

από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

46. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΜΒΕ/6260/22-5-2015 θετική γνωμοδότηση της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, επισημαίνοντας ότι προϋπόθεση για την 

έναρξη διενέργειας ερευνητικών εργασιών στον εν λόγω χώρο είναι η ύπαρξη εγκεκριμένης 

τεχνικής μελέτης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ η οποία θα 

υποβληθεί στην ΕΜΒΕ από την εταιρεία πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών. 

Τονίζεται ότι παρούσα γνωμοδότηση αναφέρεται μόνο στην χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών και η ΕΜΒΕ θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για την μίσθωση και την 

εκμετάλλευση του χώρου, μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών που θα πρέπει 

να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την προαναφερθείσα τεχνική μελέτη, ώστε να 

συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών τα οποία θα κοινοποιηθούν 

στην ΕΜΒΕ.  

47. Το με αριθμ. πρωτ. 967/15-5-2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1193/98329/03-06-2015) έγγραφο – 

γνωμοδότηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο η αιτούμενη έκταση δεν είναι καταγεγραμμένο ως Δημόσιο 

Κτήμα  

48. Το με αριθμ. πρωτ. 857/68757/18-4-2016 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 769/72264/22-4-2016) έγγραφο 

της Δ/νσης Δασών Ν. Μαγνησίας  με το οποίο μας διαβίβασε την με αριθμ. πρωτ. 

1241/63970/11-4-2016 θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αλμυρού.  

49. Την με αριθμ. πρωτ. ΘΕΣ/1090/22-5-2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1170/96333/29-5-2015) θετική 

γνωμοδότηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Θεσσαλίας Τμήμα Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων. 

50. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.916.74/711/411849/03-08-2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1526/140093/7-8-

2015) θετική γνωμοδότηση του ΓΕΣ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

51. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.550/ΑΔ.636823/28-9-2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1933/179903/5-10-

2015) θετική γνωμοδότηση του ΓΕΑ/ ΚΛΑΔΟΣ Γ - ΔΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Γ2)/ΤΜΗΜΑ 4. 

52. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΛΜΑΥ-Α/Φ.35.86/181338/2941/04-08-2016 Απόφαση Υπ. 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας « Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας λατομείου μαρμάρου, 

ΑΔΑ: 61Φ5ΟΡ10-ΓΩΥ



6 

έκτασης 40.150,00 τ.μ. στη θέση Περδικοράχη , Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

53. Την από 22-8-2016 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1706/146114/25-8-2016) Αίτηση Δήλωση Υπαγωγής σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την έκταση του θέματος από την  «SUNNY» 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 

54. Την με αριθμ. πρωτ. 1844/97599/14-6-2016 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αλμυρού για 

Π.Π.Δ. του έργου: Εργασίες έρευνας Μαρμάρων στη Θέση «ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗ» Πέρδικας Δήμου 

Αλμυρού από την εταιρεία«SUNNY» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 

• Η έναρξη των εργασιών θα αρχίσει μετά την εγκατάσταση της Εταιρείας από το 

Δασαρχείο Αλμυρού και εφόσον η Εταιρεία θα έχει εφοδιαστεί με όλες τις 

απαραίτητες άδειες ή εγκρίσεις των άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών που προβλέπονται 

από το σχετικό Νόμο. 

• Η προς έρευνα έκταση θα οριοθετηθεί με εμφανή ορόσημα προ της εγκαταστάσεως 

με δαπάνη της Εταιρείας. 

• Η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει την έκταση, από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς 

λαμβάνουσα όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα, τα οποία θα της 

υποδειχθούν εκ μέρους του Δασαρχείου Αλμυρού, για την αποτροπή του κινδύνου 

εκρήξεως πυρκαγιάς και επεκτάσεώς της στις παρακείμενες δασικές εκτάσεις. 

• Κατά την εγκατάσταση θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. 

55. Το με αριθμ. πρωτ. 6302/380/2016/18-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, με το οποίο μας γνωρίζει ότι στην 

εκτός ορίων οικισμού Πέρδικας περιοχή και στην θέση που φαίνεται στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα δεν έχει γίνει καθορισμός επιτρεπομένων χρήσεων γης με Γ.Π.Σ. ή 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  

56. Το με Α/Α 4728/23-4-2015 (Σειρά Η 8289994) παράβολο, ποσού 400 ευρώ, βάσει της ΚΥΑ 

1264/19-01-2012 (ΦΕΚ Β’/230/09-02-2012), των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 

Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 

57. Το με αριθμ. 48/19-8-2016 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ του ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ /Γραφείο παρακαταθηκών 139 Κηφισιάς ποσού 1.467,35 

ευρώ  υπέρ της «SUNNY» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την πιστή εφαρμογή και την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας Απόφασης χορήγησης συναίνεσης ερευνητικών εργασιών.  

58. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τη χορήγηση συναίνεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών από την «SUNNY» ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με σκοπό τη διαπίστωση 

κοιτάσματος μαρμάρου εντός δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 40.150,00 τ.μ. στη θέση 

«Περδικοράχη» της Τοπ. Κοιν. Φυλάκης του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας. Τα όρια του λατομικού 

χώρου ερευνών ορίζονται με τις ακόλουθες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το Εθνικό 

τριγωνομετρικό δίκτυο του Κ.Φ.Χ. «ΦΑΡΣΑΛΑ» (1: 100.000) με φ = + 39
ο 

15΄ και λ = -+1
ο 

15΄ καθώς και 

το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ ’87) ως εξής: 

 

 ΗΑΤΤ ΕΓΣΑ ‘87 

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ Χ Ψ 

Α 13450,124 1104,469 381148,32 4346323,63 

Β 13650,154 1107,170 381348,32 4346322,94 
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Γ 13766,113 1076,164 381463,71 4346289,98 

Δ 13752,319 956,925 381447,90 4346171,02 

Ε 13453,518 984,491 381149,68 4346203,64 

Α 13450,124 1104,469 381148,32 4346323,63 

 

 

Οι ως άνω ερευνητικές εργασίες πρέπει να τελειώσουν μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία 

της συναινέσεως, μέσα στον οποίο ή το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του χρόνου 

αυτού δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει τη μίσθωση της έκτασης με απευθείας σύμβαση.  

 

Το Δημόσιο μετά τη λήξη των ερευνητικών εργασιών, δε δεσμεύεται για την με απευθείας σύμβαση 

μίσθωσης σε αυτόν που ενήργησε την έρευνα. 

 

Επίσης γνωρίζουμε ότι :  

1.  α) Λόγω της υπαγωγής της δραστηριότητας του θέματος [κατηγορία Β’ της 5ης Ομάδας 

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

21/Β’/2012), και συγκεκριμένα δραστηριότητα με α.α 10 «Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των 

γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος ή στον πυθμένα θαλασσών ή λιμνών»] σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση το έντυπο 

του Παραρτήματος Δ της Υ.Α. 46294/2013 (ΦΕΚ 2001/Β/2013), στο οποίο παρατίθενται οι κατά 

την συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμοζόμενες Π.Π.Δ., τις οποίες οφείλει να τηρεί ο κάτοχος της 

παρούσας άδειας.  

    β) Οι ανωτέρω Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) περιλαμβάνονται στο σύνολό τους 

στο παράρτημα Β της Υ.Α. 46294/2013, ανάλογα με 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.  

    γ) 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.  

   δ)  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  

2. Η έρευνα θα διενεργείται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα και σε καμία περίπτωση με τη χρήση 

εκρηκτικών υλών. Οι ερευνητικές εργασίες θα διεξάγονται στις θέσεις που προβλέπονται στην 

τεχνική μελέτη ενώ ο συνολικός όγκος του μαρμάρου που θα αποληφθεί δεν θα υπερβαίνει τα 10 

κ.μ., σύμφωνα με την υπ. αρ. 50857/7276/1487/10.08.1978 απόφαση του τ. Υπουργείου 

Βιομηχανίας και Ενέργειας. Οι ερευνητικές εργασίες θα διεξαχθούν στις παρακάτω θέσεις με 

συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87, όπως περιγράφονται στην εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη και 

δηλώθηκαν από τον ενδιαφερόμενο στο Παράρτημα Α της Υ.Α. 46294/2013:  

 

Συντεταγμένες των κορυφών του σημείου έρευνας  

(κατά ΕΓΣΑ ΄87) 

Α/Α Χ Ψ 

1 381240,70 4346310,07 

2 381265,47 4346311,23 

3 381266,68 4346301,84 

4 381240,11 4346301,58 
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3. Έναρξη των ερευνητικών εργασιών δεν μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο εάν πρώτα δεν 

γνωστοποιήσει αυτό στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και την αρμόδια Δασική Υπηρεσία.  

4. Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να οριοθετήσει με μόνιμα και τεχνητά ορόσημα το λατομικό χώρο 

μέσα στον οποίο θα διενεργηθούν οι εργασίες και  να φροντίζει για τη διασφάλισή τους. 

6. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της έρευνας εντοπιστούν αρχαιότητες, σπήλαια ή άλλοι 

γεωλογικοί σχηματισμοί, καθώς επίσης και ακίνητα ή κινητά νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή 

οποιεσδήποτε ιστορικές κατασκευές, οι υπεύθυνοι της έρευνας υποχρεούνται να διακόψουν 

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

5. Μετά τη λήξη των ερευνητικών εργασιών ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται 

στην αποκατάσταση του λατομικού χώρου με βάση την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη και τις 

υποδείξεις του τοπικού Δασαρχείου.  

6. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί όλους τους όρους και περιορισμούς 

που τίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που γνωμοδότησαν για την παρούσα Απόφαση 

χορήγησης συναίνεσης . 

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

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

νομοθεσίας.  

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

τίθενται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και στην Απόφαση έγκρισης της 

Τεχνικής Μελέτης, συνιστά παράβαση και επισύρει μεταξύ άλλων διοικητικών κυρώσεων και την 

κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής.  

 

 

 

 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Εσωτ. Κοιν :  1. Χ.Α. 

                       2. Φ. έργου 

                       3. Ε. Χασιώτης 

 

 ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΔΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/2
Ο
 

Μεσογείων 227-231  

15451 Χολαργός 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ Γ- ΔΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Γ2) ΤΜΗΜΑ 4 

Μεσογείων 227-231  

15451 Χολαργός 

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας   

Αυτοτελές Γραφείο Μαγνησίας 

ΘΕΣΠΙΔΟΣ 2  

38001 ΒΟΛΟΣ 

4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας 

Αθανασάκη 1 

38001  Βόλος 

5. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας  

Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας 

Ναυαρίνου 28  

ΤΚ 55131 Καλαμαριά 

6. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας 

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και 

Επαγγελμάτων 

Πλατεία Ρήγα Φεραίου  

38334 Βόλος 

7. ΔΕΔΔΗΕ ΒΟΛΟΥ 

Λαρίσης και Τζαβέλα   

38334  ΒΟΛΟΣ 

8. ΑΔΜΗΕ 

Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς 

Δυρραχίου 89 & Κηφισσού - 10443 ΑΘΗΝΑ 

  

ΥΠΕΝ 

9. Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 

Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας 

 ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, 

10. Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής / ΔΙΠΑ 

Λ. Αλεξάνδρας 11,  114 73,  ΑΘΗΝΑ 

 

11. Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών 

Μεσογείων 119,  101 92, ΑΘΗΝΑ 

 

12. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών  

Ερευνών 

Σπύρου Λούη 1 

Γ΄ Είσοδος Ολυμπιακό Χωριό  

ΑΧΑΡΝΑΙ 13677 ΑΘΗΝΑ 

 

 ΑΠ.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. 

13. Δ/νση Δασών Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας  
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Ξενοφώντος 1 

38333 Βόλος 

14. Δασαρχείο Αλμυρού 

Βασ. Παύλου 1 

37100 Αλμυρός  

15. Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 

Α) 

 

 

 Β) 

 

 

Γ) 

Δ/νση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 

Διοικητήριο  

38001  Βόλος 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Διοικητήριο  

38001  Βόλος 

Δ/νση Ανάπτυξης 

Διοικητήριο  

38001  Βόλος 

 

16. Δήμο Αλμυρού 

Βασιλέως Κων/νου 117 

37100 Αλμυρός 

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

Β. Γεωργίου Β` 45 

 Τ.Κ.37100   Αλμυρός 

 

 

      Κοινοποίηση: 

1.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Θ.Στ.Ε., ενταύθα 

2.  Γραφείο Γεν. Δ/ντη Χ κ΄ Π.Π., ενταύθα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) 
Α. Γενικές Δεσμεύσεις  

Α.1. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών 

Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας 

πραγματοποιούνται από τρίτους.  

Α.2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο φορέας του έργου υποχρεούται:  

   • να επιτρέπει την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,  

   • να διευκολύνει τον έλεγχο και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες  

   • να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.  

Α.3. Τυχόν τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής της περιοχής να γίνεται σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης του έργου υποδομής, ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία του.  

Α.4. Οι ερευνητικές εργασίες να υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις που δηλώθηκαν στο 

πεδίο Α.3. της δήλωσης υπαγωγής του Παραρτήματος Α και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική 

μελέτη.  

Α.5. Οι ποσότητες κοιτάσματος που θα εξορυχτούν, να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για 

ερευνητικούς σκοπούς.  

Α.6. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα που 

αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ Β' 1227/2011).  

Α.7. Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων 

πυρκαγιάς  

Α.8. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων και υλικών σε υπαίθριους χώρους.  

Α.9. Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού (φυτική γη κ.λπ.), που θα προκύψει κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών σε κατάλληλο χώρο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί 

για τις αποκαταστάσεις.  

Α.10. Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και στείρων υλικών να γίνεται με τρόπο 

ώστε να περιορίζεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.  

Α.11. Κατά τη διάρκεια των ερευνητικών εργασιών, η προσωρινή απόθεση στείρων να γίνεται σε 

παρακείμενες των ερευνητικών χώρων εκτάσεις, με την ελάχιστη δυνατή αποψίλωση της 

υφιστάμενης βλάστησης  

Α.12. Να αποφεύγεται η προσωρινή απόθεση των στείρων σε επικλινείς επιφάνειες όπου υπάρχει ο 

κίνδυνος κατολίσθησης και πρόκλησης ατυχήματος.  

Α.13. Απαγορεύεται η απόθεση στείρων σε ποταμούς, χειμάρρους, ρέματα ή οποιοδήποτε άλλο 

ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής πλην της ζώνης κατάληψης του έργου.  

Α.14. Η διαχείριση των στείρων, που μετά το πέρας της έρευνας, δεν θα διατεθούν για την 

επαναπλήρωση των κενών εκσκαφής, να γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Κ.Υ.Α με αριθμ. 

39624/2209/Ε103/09 (ΦΕΚ Β' 2076).  

Α.15. Οι εργασίες αποκατάστασης να πραγματοποιούνται άμεσα με το πέρας των εργασιών έρευνας 

σε κάθε προβλεπόμενη θέση. Πριν την αποκατάσταση να προηγηθεί επαναφορά των στείρων στις 

κοιλότητες των εκσκαφών. Ακολούθως να διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό καλής ποιότητας 

και κατάλληλου πάχους τόσο στις θέσεις έρευνας όσο και στις θέσεις προσωρινής απόθεσης στείρων.  

Α.16. Για τις αποκαταστάσεις να χρησιμοποιηθούν είδη που ευδοκιμούν στις εδαφοκλιματικές 

συνθήκες της περιοχής. Αυτά να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν για οποιοδήποτε λόγο 

καταστρέφονται έτσι ώστε το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%. Οι 

εργασίες συντήρησης να διαρκέσουν έως ότου τα φυτά μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα.  

Α.17. Να τηρούνται οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου που αναφέρονται στον Κανονισμό 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ Β' 1227/2011) καθώς και στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α' 

293)  

Α.18. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών 

και των δονήσεων. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο να φέρουν σήμανση CE, όπου 

να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 

37393/2003 (ΦΕΚ Β' 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ' αριθμ. 9272/2007
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(ΦΕΚ Β' 286) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. Μηχανήματα που κατά τη 

λειτουργία τους ενδέχεται να προκαλέσουν δονήσεις, να εδράζονται σε κατάλληλη αντικραδασμική 

βάση. Επίσης, να τηρούνται για τα μηχανήματα τα όρια εκπομπής καυσαερίων που προβλέπει ο 

κατασκευαστής και η σχετική νομοθεσία.  

Α.19. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης (π.χ. 

κατάλληλες διαβροχές στα σημεία απόθεσης των στείρων, κ.λπ.) ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που οι 

κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά της  

Α.20. Λοιπά (πλην των στείρων) απόβλητα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου να συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους ή/και σε κατάλληλους περιέκτες. Ειδικότερα:  

   • Να τοποθετηθούν στον χώρο του έργου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των αστικού τύπου 

στερεών απορριμμάτων.  

   • Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β'1909) και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), όπως 

εκάστοτε ισχύουν.  

   • Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179) περί 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει (π.χ. ελαστικά τροχοφόρων 

μηχανημάτων, χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά συσκευασίας των 

αναλωσίμων, λιπαντικά, κ.λπ.), να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και 

τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης.  

   • Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και 

να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.  

Α.21. Οι εργασίες συντήρησης ή οι έκτακτες επισκευές του μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα 

έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών κ.λπ.), δύνανται να πραγματοποιούνται στο 

χώρο των ερευνών, λαμβάνοντας πάντα μέριμνα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση εκτεταμένες ή προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή επισκευές εφόσον 

απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται εκτός του χώρου των ερευνητικών εργασιών, σε εγκαταστάσεις 

κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.  

Α.22. Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθούν από την περιοχή του έργου όλα τα 

χρησιμοποιηθέντα μηχανήματα.  

Α.23. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών που εγκυμονούν κινδύνους υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος (διαρροή υλικών, επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα, των τυχόν επιφανειακών 

υδάτινων αποδεκτών κ.λπ.) να ενημερώνεται εντός εικοσιτετραώρου η αρμόδια κατά περίπτωση 

Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

Β. Ειδικές Δεσμεύσεις ανάλογα με περιοχή έργου  

Β.Ι: Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση έργου εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας:  

Β.Ι.1. Η κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

μικρότερη δυνατή επέμβαση στις δασικές εκτάσεις εντός των οποίων εγκαθίσταται αυτό.  

Β.Ι.2. Η υλοτόμηση δασικών δέντρων και θάμνων καθώς και η διάθεση των υλικών που θα 

προκύψουν να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις 

της αρμόδιας οικείας Δασικής Υπηρεσίας.  

Β.Ι.3. Για τις εργασίες αποκατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στις γενικές δεσμεύσεις του 

κεφαλαίου Α (δεσμεύσεις Α.15, Α.16). Οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν σε συνεργασία του 

φορέα του έργου με την οικεία Δασική Υπηρεσία.  

Β.Ι.4. Να τηρούνται οι τυχόν πρόσθετοι στις παρούσες Π.Π.Δ. όροι που θα επιβληθούν από την 

αρμόδια Δασική Υπηρεσία.  

Β.ΙΙ. Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση έργου εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α' 153): 

 Β.ΙΙ.1. Ο φορέας του έργου οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Ν. 

3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 

Α'153) όπως εκάστοτε ισχύει. Β.ΙΙ.2. Ο φορέας του έργου, οφείλει πριν την έναρξη των πάσης
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φύσεως εκσκαφικών εργασιών να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τις αρμόδιες Αρχαιολογικές 

Υπηρεσίες, ώστε να παραστεί εκπρόσωπος τους και να τις επιβλέψει.  

Β.ΙΙ.3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών αποκαλυφθούν οποιουδήποτε 

είδους αρχαία, να διακοπούν αμέσως αυτές και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, τη συνολική 

δαπάνη της οποίας (πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, καταγραφή, συντήρηση, σχεδιαστική 

και φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων, κλπ) θα αναλάβει ο φορέας του έργου. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής, θα κριθεί η συνέχιση των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3028/02, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων οργάνων του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Β.ΙΙ.4. Να τηρούνται οι τυχόν πρόσθετοι στις παρούσες ΠΠΔ όροι που θα επιβληθούν από τις 

αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.  

Β.ΙΙΙ. Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση έργου εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000.  

Β.ΙΙΙ.1. Να τηρούνται οι τυχόν πρόσθετοι στις παρούσες ΠΠΔ όροι που επιβλήθηκαν με την απόφαση 

του Περιφερειάρχη (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/11), που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα των χορηγούμενων ΠΠΔ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ Π.Π.Δ. 

 

Α. Υπηρεσία:   Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας /Διεύθυνση Τεχνικού 

                           Ελέγχου – Τμήμα Φυσικών Πόρων 

 

Β. Άδεια:   Η υπ’ αριθμ. 1847/159695/ 15- 09-2016 Απόφαση χορήγησης συναίνεσης για τη 

                    διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε έκταση εμβαδού 40.150,00 τ.μ. 
 

Γ. Φορέας, θέση και ονομασία έργου:  

      

     Στοιχεία του φορέα του έργου 

     Επωνυμία: «SUNNY» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

     Διεύθυνση έδρας: Π. ΔΡΑΚΟΥ 15 ΘΗΒΑ ΤΚ 32200 

     Τηλέφωνα: 210 8134332 

     e-mail:  

     Web address:  

     fax:  210 8134332 

     Υπεύθυνος επικοινωνίας:  ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ 

 

     Στοιχεία του έργου 

     Ερευνητικές εργασίες (εκτός γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος  

     Θέση-Περιοχή: «ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗ», Τ.Κ. ΦΥΛΑΚΗΣ,  

     Δήμος: Αλμυρού 

     Περιφερειακή Ενότητα: Μαγνησίας 

     Περιφέρεια: Θεσσαλίας 

 

 

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):  

  

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: 

ΑΔΑ: 61Φ5ΟΡ10-ΓΩΥ
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