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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Π Ε  Κ Α Β Α Λ Α Σ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του άρθρου 4 του 

Α.Ν. 207/1967, του από 15.10.1922 Β.∆., του από 16.03.1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το από 24.11.1953 Β.∆., του Π.∆. 1180/1981, του Π.∆. 274/1997, της Κ.Υ.Α. 

69269/1990, των Νόµων 2218/1994, 2240/1994, 3982/2011, της Υ.Α. Οικ.483/35/Φ.15/03.02.2012 και 

τον Ο.Ε.Λ.Υ. 

2. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄ /22-12-03): Μέτρα και όροι για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 

Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων κλπ» (Α΄ 179). 

4. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) : Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 “Kώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας” (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Ά/ 

09.03.1999). 

7. Το Π.∆. 144/23.12.2010 για τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που 

δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Ά/27.12.2010. 

8. Την  αριθµ. οικ. ∆.∆. οικ. 1323/30-03-2016 (ΦΕΚ 952/Β/06-04-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη µεταβίβαση άσκησης αρµοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων 

και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.   

9. Το µε αρ. πρωτ. 1090/13.03.2017 ερωτηµατολόγιο του ενδιαφεροµένου φορέα για την χορήγηση 

άδειας  εγκατάστασης της ανωτέρω µονάδας. 

10. Τα σχεδιαγράµµατα που θεωρήθηκαν µε την παρούσα απόφασή µας καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά 

και στοιχεία που υποβλήθηκαν µε τη µε αρ. πρωτ. 1866/12.05.2017 αίτηση του ενδιαφεροµένου 

φορέα. 

11. Τη µε αρ. πρωτ. οικ. 1388/01.03.2017 βεβαίωση χρήση γης του Τµήµατος Πολεοδοµικών 

Εφαρµογών & Πολεοδοµικού σχεδιασµού του ∆ήµου Καβάλας, για το αριθµ. 1114 αγροτεµάχιο 

εγκατάστασης της ανωτέρω µονάδας. 

12. Την µε αρ. πρωτ. 3731078/15-04-2016 δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 και βεβαίωσης ότι έχει 

εξοφληθεί το 30% του συνολικού ποσού του προστίµου. 

13. Τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις του έργου και την από 16.05.2017 Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

νόµιµου εκπροσώπου της µονάδας κ. Κωνσταντινίδη Θωµά περί συµµόρφωσης µε τις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις που προβλέπονται από την οικονοµική δραστηριότητα µε ΣΤΑΚΟ∆ 2008- 

38 (Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266/11.04.2012, ΦΕΚ 1275 Β/12). 

14. Την από 18.05.2017 εισήγηση της υπηρεσίας µας για την αίτηση της ανωτέρω µονάδας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΕΚΚ) ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.», ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ  ΣΤΟ 1Ο ΧΛΜ Ε.Ο. 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝΑ-ΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 17.05.2020, όπως αυτή εικονίζεται στα σχεδιαγράµµατα που θεωρήσαµε µε 

τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 

α. Θέση 

Νοµός : Καβάλας 

∆ήµος : Καβάλας 

Οδός : Αγρόκτηµα Ζυγού 

Αριθµός : Αγροτεµάχιο 1114 

β. Κάτοχος : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.» 

γ. Είδος Εγκατάστασης : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΕΚΚ)  

    Βαθµός όχλησης              : χαµηλή όχληση 

δ. Ιδιαιτερότητα  Μηχανηµάτων: ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
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ε. 

Ισχύς µηχανηµάτων 
παραγωγής 

 
Κινητήρια 

(KW) 

Θερµική 

(KW) 

 Νόµιµα λειτουργούσα ---- --- 

 Ζητούµενη 183,90 --- 

 Συνολική 183,90 --- 
 

Αξία Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού 
 

 Νόµιµα λειτουργούσα    € 

 Ζητούµενη 42.500,00 € 

 Συνολική 42.500,00 € 
 
στ. Ατµολέβητες: ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ζ. ∆εξαµενές: ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
 
2. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους: 

α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την 

υγεία των εργαζοµένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων προ των µηχανηµάτων που 

κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο 

φαρµακείο κλπ.). 

β. Να λαµβάνονται όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας που αφορούν τη 

δραστηριότητα της βιοµηχανίας, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/27.01.2006 (Φ.Ε.Κ. 

90/τ.Β/30.01.2006) (µε ευθύνη της εταιρείας). 

γ. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη µη πρόκληση 

ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν.4014/2011 

(Φ.Ε.Κ. 209 Α/21.09.2011) και της Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275 Β /11.04.2012) και συγκεκριµένα 

τις προβλεπόµενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της οικονοµικής δραστηριότητας 

(ΣΤΑΚΟ∆ 2008): 38 θεωρηµένο αντίγραφο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας άδειας εγκατάστασης. 

Τα Είδη διαχείρισης, µε τους αντίστοιχους ΕΚΑ των προς ανακύκλωση υλικών, εντός της 

µονάδας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών 

περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) ως εξής: 

17 01 σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά: 

17 01 01 σκυρόδεµα 

17 01 02 τούβλα 

17 01 03 πλακάκια και κεραµικά 

17 01 07 µείγµα σκυροδέµατος, τούβλων, πλακακίων και κεραµικών εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 
σηµείο 17 01 06 

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό: 

17 02 01 ξύλο 

17 02 02 γυαλί 
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17 02 03 πλαστικό 

17 03 µείγµατα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας: 

17 03 02 µείγµατα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 03 01 

17 04 µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους): 

17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος 

17 04 02 αλουµίνιο 

17 04 03 µόλυβδος 

17 04 04 ψευδάργυρος 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06 κασσίτερος 

17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα 

17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 04 10 

17 05 χώµατα (περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από µολυσµένες τοποθεσίες), πέτρες και µπάζα 
εκσκαφών: 

17 05 04 χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 03 

17 05 06 µπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 05 

17 05 08 έρµα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαµβάνεται στο σηµείο 17 05 07 

17 06 µονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο: 

17 06 04 µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία 17 06 01 και 17 06 03 

17 08 υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο: 

17 08 02 υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 08 
01 

17 09 άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων: 

17 09 04 µείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται 
στα σηµεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03. 22 
 

       Ο διαχειριστής ΑΕΚΚ του συστήµατος υποχρεούται: 

� Να εφαρµόζει απαρέγκλιτα την ειδική νοµοθεσία: ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8 2010) 

που αφορά τα µέτρα, όρους και το πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) και τις λοιπές γενικές 

και ειδικές διατάξεις εναλλακτικής διαχείρισης. 

� Να γνωστοποιεί τα στοιχεία στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) τέως 

ΕΟΕ∆ΣΑΠ και στην αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, όταν αυτά ζητηθούν. 

δ.   Να διασφαλίζεται η µη µονιµότητα της εγκατάστασης των µηχανηµάτων επεξεργασίας εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΕΚΚ σύµφωνα µε το αριθµ. 5185/21.12.2012 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣ ΑΜΘ της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.  

ε.    Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 

στ. Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τη συντήρηση και το χειρισµό των διαφόρων µηχανηµάτων, θα 

πρέπει να κατέχουν τις από το Νόµο προβλεπόµενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί µηχανικοί, 

χειριστές, θερµαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ. 

ζ.    Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού σε βοηθητικούς ή 

κοινόχρηστους χώρους της βιοτεχνίας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.). 
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η. Όλα τα αεροφυλάκια και οι αεροσυµπιεστές που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και 

εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι 

πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη της εταιρείας). 

θ. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της βιοτεχνίας (µε 

ευθύνη της εταιρείας). 

ι. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συµµόρφωσης CE των µηχανηµάτων της 

µονάδας (µε ευθύνη της εταιρείας). 

ια. Η θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων και η χορήγηση της παρούσας άδειας αφορά µόνο σε 

θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την 

προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδοµικών διατάξεων. 

ιβ. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα καθώς και τα ανυψωτικά µηχανήµατα (περονοφόρα ανυψωτικά (clark), 

φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του 

γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε: 

i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας 

ii. τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας 

iii. τις προβλεπόµενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου 

 και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη της εταιρείας). 

ιγ. Να τηρείται σχολαστικά το βιβλίο συντήρησης, επίβλεψης και καλής λειτουργίας των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας, από τον έχοντα την ευθύνη της επίβλεψης 

µηχανολόγο µηχανικό. 

ιδ. Ο φορέας της παρούσας άδειας πριν από τη λήξη ισχύος αυτής θα πρέπει για την έναρξη 

λειτουργίας της µονάδας να υποβάλει: 

 α)  Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύµφωνα µε τους  

όρους της άδειας εγκατάστασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Y.A. οικ. 483/35/Φ.15 - ΦΕΚ 158 τ. Β’ 

03.02.2012),  

 β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς πόσους και ποιας 

ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιµοποιήσει κατά νόµο,  

 γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας µηχανικών ότι η 

εγκατάσταση έγινε σύµφωνα µε την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα 

προβλεπόµενα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες, 

      δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της 

εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρµόδιο κατά νόµο τεχνικό αντίστοιχα 

  ε) Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης και βεβαίωση καλής κατασκευής εισόδου   

- εξόδου από την αρµόδια υπηρεσία (εφόσον απαιτείται από τις αντίστοιχες νοµοθεσίες). 

      στ) Υπεύθυνη ∆ηλωση από τον αρµόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι 

προβλέψεις  της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β/2006. 

      ζ) Παράβολο ύψους 90,00 € (δυνάµει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15 - ΦΕΚ  3533 Β/2012),  
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 η) CE εγκατεστηµένων µηχανηµάτων, 

 θ) Πιστοποιητικά καταλληλότητας ανυψωτικών µηχανηµάτων 

3. Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και περιορισµών 

στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να 

εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. 

4.  Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16.03.1950 και 24.11.1953 Β.∆. καθώς 

και του 902/75 Π.∆., υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να 

προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα, από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, 

προσόντα. 

5.  Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από άλλες   

διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας προσφυγή, εντός 15 ηµερών από τη 

δηµοσίευσή της στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth), κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για 

να κριθεί από τον κ. Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης. 

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΓΓΕΛΙ∆ΗΣ  
ΠΕ Χηµικών Μηχανικών µε Α’-β 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΤΟΤΣΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής έχει πληρωθεί το γραµµάτιο είσπραξης Τράπεζας Πειραιώς (Παράβολο) 

300,00 € µε IB 10511543053001/11.05.2017 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε». 
    1Ο  Χλµ. Επαρχιακής Οδού Αµυγδαλεώνα-Ζυγού 
    Καβάλα 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

Αρχείο Τµήµατος 
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