ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

26ο χλμ Π.Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΕΡΡΩΝ
ΑΣΣΗΡΟΣ , Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΤΗΛ: 2394061526

Άσσηρος, 22/2/2017
Έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), στη θέση
«Κόκκαλο», Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας, νομού Έβρου, της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ
Α.Ε.».

Μετά από τριετής προσπάθειες με τήρηση βήμα προς βήμα όλων των προβλεπομένων
από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών εξεδόθη η άδεια εκμετάλλευσης ζεολίθου στη
θέση "Κόκκαλο" των Πετρωτών στο βόρειο Έβρο και προγραμματίζεται η όσο το δυνατόν
γρηγορότερη εκμετάλλευση του κοιτάσματος.

Με εκτίμηση
ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ (Λ-465)
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας:10192 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Αυγουστή
Τηλέφωνο:210-6969720
Fax:210-6969346
Email:avgoustie@prv.ypeka.gr

ΑΘΗΝΑ,

20 - 02 - 2017

Αρ.Πρωτ.: ∆ΜΕΒΟ-Β/Φ6.11.7/171440/315

ΘΕΜΑ: Άδεια εκµετάλλευσης λατοµείου βιοµηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), σε
δηµόσια έκταση 83,4273 στρεµµάτων, στη θέση «Κόκκαλο», Τ.Κ. Πετρωτών,
δήµου Ορεστιάδας, νοµού Έβρου, της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.∆. 100/27-8-2014 (ΦΕΚ 167/Α΄/28-8-2014) «Οργανισµός Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 40 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/2014).
β) Του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.».
γ) Του Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) Της κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µε Α.Π. οικ. 49910/18-11-2015 «∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 848/ΤΕΥΧΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/2015).
ε) Της κοινής Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µε Α.Π. οικ.201/5-1-2016 «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραµµατέα Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, στο Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο
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Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων,
στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων
και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων και των Αυτοτελών Τµηµάτων και τους Προϊσταµένους
του ΣΕΠ∆ΕΜ και τον Προϊστάµενο και τους Προϊσταµένους Μονάδων της Επιτελικής δοµής
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ» (ΦΕΚ 6/Β/2016).
στ) Του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», και ειδικότερα του άρθρου 54 αυτού.
2. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α΄/01-09-1977) «Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα, σε συνδυασµό µε αυτές του Π.∆. 285/79 (ΦΕΚ
83/Α΄/1979).
β) Της Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
αριθµό ∆7/Α/οικ.12050/2223/23-5-2011 (ΦΕΚ 1227/Β΄/2011) "Κανονισµός Μεταλλευτικών
και Λατοµικών Εργασιών" (ΚΜΛΕ).
γ) Του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α΄/1984) «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Ν.
2115/93 (ΦΕΚ 15/Α΄/15-02-1993) και του Ν. 2702/99 (ΦΕΚ 70/Α΄/1999).
3. Την από 23-12-2016 αίτηση της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας
εκµετάλλευσης του λατοµείου βιοµηχανικού ορυκτού (ζεόλιθος) του θέµατος.
4. Το έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (∆ιεύθυνση Τεχνικού
Ελέγχου/τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης) µε Α.Π. 30752/Φ27.107/19-01-2017, µε το οποίο µας διαβιβάσθηκαν:
α) Οι ακόλουθες θετικές γνωµοδοτήσεις των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών:
i) Του τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος µε Α.Π.
15716/21-10-2015.
ii) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας &
Θρησκευµάτων µε Α.Π. 1981/27-07-2015.
iii) Της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισµού,
Παιδείας & Θρησκευµάτων µε Α.Π. ΥΠΟΠΑΙΘ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΕΠΣ/ ΤΑΠΙΠ/ 175591/ 104451/
2914/ 1257/09-07-2015.
iv) Της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου µε Α.Π. Η-5584/28-08-2015.
v) Της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Έβρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
µε Α.Π. 14771/20-07-2015, σε συνδυασµό µε τη γνωµοδότηση του ∆ασαρχείου
∆ιδυµοτείχου µε Α.Π. 13250/14-07-2015.
vi) Της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Ορεστιάδας µε Α.Π. 529/24-08-2015.
vii) Της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ορεστιάδας µε Α.Π. 15851/01-09-2015.
viii)
Του
Γενικού
Επιτελείου
Στρατού
µε
Α.Π.
∆ιεύθυνση
ΠληροφοριώνΑσφάλειας/2β/Φ.114.3/796/281162/Σ.1734/03-08-2015.
ix) Του ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης) µε Α.Π. 51089/08-072015.
x) Του Α∆ΜΗΕ µε Α.Π. 22017/27-07-2015 και 414/02-07-2015.
xi) Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού ΑΜΘ, της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου και του τµήµατος Τοπογραφίας, Εποικισµού & Αναδασµού
Ορεστιάδας, από τις οποίες ζητήθηκε η γνωµοδότηση µε το έγγραφο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Μακεδονίας
–
Θράκης
(∆ιεύθυνση
Τεχνικού
Ελέγχου)
µε
Α.Π.
17114/Φ27.107/15-06-2015 και σύµφωνα µε το έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας µε Α.Π.
26007/Φ27.107/21-11-2016 δεν απάντησαν. Συνεπώς σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 4 του Ν. 669/77 όπου ορίζεται: «… Περί των ανωτέρω λόγων γνωµοδοτούν
ητιολογηµένως αι αρµόδιαι περιφερειακαί υπηρεσίαι, εντός 2 µηνών από της υπό του
Νοµάρχου διαβιβάσεως εις τας υπηρεσίας ταύτας των υπό του εποµένου άρθρου
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προβλεπόµενων δικαιολογητικών. Εάν τυχόν παρέλθει άπρακτος η ως άνω προβλεπόµενη
προθεσµία θεωρείται ότι δεν υφίστανται απαγορευτικοί λόγοι δια την χορήγησιν της άδειας
εκµεταλλεύσεως.», θεωρείται ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες γνωµοδότησαν θετικά.
β) Το έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) µε Α.Π.
2409/20-07-2015, µε το οποίο γνωστοποιείται ότι στην έκταση του θέµατος δεν έχουν
διενεργηθεί από το ΙΓΜΕ ερευνητικές εργασίες.
5. Την Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας & Θράκης
µε Α.Π. 26007/Φ27.107/21-11-2016, µε την οποία εγκρίθηκε απευθείας µίσθωση της
υπόψη δηµόσιας έκτασης 83,4273 στρεµµάτων, στην εταιρία «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.».
6. Τη µε αριθµ. 1214/09-12-2016 σύµβαση µίσθωσης, της συµβολαιογράφου Καβάλας
Αναστασίας Β. Τσαµπάζη, µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ
Α.Ε.», µε τη οποία έγινε εκµίσθωση προς τη δεύτερη, της δηµόσιας έκτασης του θέµατος,
εµβαδού 83,4273 στρεµµάτων, που έχει αρχική διάρκεια για µία τριετία, και µπορεί να
παρατείνεται µονοµερώς, µέχρι να συµπληρωθούν 15 έτη από τη συνοµολόγησή της,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται σε αυτή.
7. Την Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) µε Α.Π.
2157/1881/Φ27.107/29-06-2016, περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την
εκµετάλλευση του υπόψη λατοµείου, µε λήξη στις 29-06-2026.
8. Την εγγυητική επιστολή µε αριθµό LD/16306/00004/01-11-2016 της τράπεζας «attica
bank», υπέρ της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», προς την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αν. Μακεδονίας – Θράκης, ύψους 29.120,00 ευρώ, για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ως άνω Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του υπόψη λατοµείου.
9. Την εγγυητική επιστολή µε αριθµό LD/16306/00005/01-11-2016, της τράπεζας «attica
bank», υπέρ της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», προς την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αν. Μακεδονίας – Θράκης, ύψους 1.167,98 ευρώ, για την καλή
τήρηση των όρων της σύµβασης µίσθωσης της ανωτέρω παραγράφου 6.
10. Την Απόφασή µας µε Α.Π. ΥΠΕΝ/∆8-Β/Φ6.14.8/184318/3673/21-10-2016 για έγκριση
της τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης του υπόψη λατοµείου.
11. Το µε αριθµό 2673/210-12-2016 διπλότυπο είσπραξης ποσού 600,00 ευρώ που
προβλέπεται από την ΚΥΑ των Υπ. Οικονοµικών και Π.Ε.Κ.Α. µε αριθµό ∆7/1264/19.1.2010
(ΦΕΚ 230/Β΄/9.2.12).
12. Το τοπογραφικό σχεδιάγραµµα κλίµακας 1:5.000 του ∆ιπλωµατούχου Αγρονόµου
Τοπογράφου Μηχανικού, Κίµωνα Α. Σιµόγλου, µε ηµεροµηνία 16-12-2016.
13. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Σελίδα 3 από 6

ΑΔΑ: ΩΙ704653Π8-ΕΟ8
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείου βιοµηχανικού ορυκτού (ζεόλιθος) σε
δηµόσια έκταση 83,4273 στρεµµάτων, στη θέση θέση «Κόκκαλο», Τ.Κ. Πετρωτών, δήµου
Ορεστιάδας, νοµού Έβρου, υπέρ της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», µε τους εξής όρους:
α) Η άδεια ισχύει για έκταση 83,4273 στρεµµάτων, όπως αυτή απεικονίζεται στο
τοπογραφικό σχεδιάγραµµα κλίµακας 1:5.000, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην
παρούσα Απόφαση, του ∆ιπλωµατούχου Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού, Κίµωνα Α.
Σιµόγλου, µε ηµεροµηνία 16-12-2016, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των
στοιχείων που περιγράφονται και αναφέρονται σε αυτό.
Η αδειοδοτούµενη λατοµική έκταση, όπως εµφανίζεται στο ως άνω τοπογραφικό
σχεδιάγραµµα, περικλείεται από τα σηµεία που αναφέρονται µε τις αντίστοιχες
συντεταγµένες τους στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΑΤΤ
(Σηµεία εξαρτηµένα από το φύλλο
χάρτου, του εθνικού τριγωνοµετρικού
δικτύου, «ΟΡΜΕΝΙΟ»,
κλίµακας 1:50.000,
µε Κ.Φ.Χ.: L= 41° 45΄ και M= +2° 15΄)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ ’87
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+12.323,70
+12.279,10
+12.094,00
+11.983,55
+12.144,00
+12.186,00
+12.239,00
+12.416,80

-6.112,80
-6.021,30
-5.939,00
-6.037,70
-6.208,00
-6.314,00
-6.359,00
-6.148,40

675.940,68
675.894,00
675.707,07
675.598,90
675.763,19
675.807,61
675.861,62
676.034,57

4.617.835,33
4.617.925,79
4.618.003,85
4.617.902,65
4.617.736,05
4.617.631,04
4.617.587,26
4.617.801,87

ΕΜΒΑ∆ΟΝ = 83,4273 στρέµµατα
β) Η χορηγούµενη άδεια εκµετάλλευσης έχει διάρκεια 15 έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης
της παρούσας Απόφασης.
2. Η χορηγούµενη, µε βάση την παρούσα Απόφαση, άδεια εκµετάλλευσης ισχύει µε τους
ακόλουθους όρους και περιορισµούς, η παράβαση των οποίων έχει ως συνέπεια για τον
εκµεταλλευτή, κατά περίπτωση, την επιβολή χρηµατικής ποινής, την κατάπτωση της
εγγύησης, την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του λατοµείου ή την ανάκληση της
άδειας εκµετάλλευσης (άρθρα 8,14 και 15 του ν. 669/77 και το άρθρο 11 του ν. 1428/84,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 2115/93):
α) Για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι 30 Απριλίου του επόµενου έτους πρέπει να
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και στο αρµόδιο τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων δελτίο δραστηριότητας ή
δήλωση απραξίας (άρθρο 14 ν.669/77). Η µη έγκαιρη υποβολή τους συνεπάγεται την
επιβολή των προβλεπόµενων από τις σχετικές διατάξεις διοικητικών κυρώσεων.
β) Εάν κατά τις εργασίες εξόρυξης βρεθούν αρχαία, να διακοπούν οι εργασίες και να
ειδοποιηθούν οι αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
γ) Να εφαρµόζεται πιστά η τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης που έχει εγκριθεί µε την
Απόφασή µας µε Α.Π. ΥΠΕΝ/∆8-Β/Φ6.14.8/184318/3676/21-10-2016, οι διατάξεις του
ΚΜΛΕ και οι εντολές του αρµόδιου τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων.
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δ) Να εφαρµόζεται πιστά η εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η µε Α.Π.
2157/1881/Φ27.107/29-06-2016 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης (∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης), µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του υπόψη λατοµείου.
ε) Να οριοθετηθεί ο λατοµικός χώρος µε µόνιµα, σταθερά και ευκρινή ορόσηµα (κολωνάκια
ύψους τουλάχιστον 1 µέτρου), στα σηµεία που αυτός περιγράφεται (µε τις συντεταγµένες
τους) στην άδεια εκµετάλλευσης (άρθρο 4, παρ. 1, εδάφιο α, του ΚΜΛΕ) και επάνω σε κάθε
κολωνάκι να αναγράφεται ευκρινώς ο χαρακτηρισµός του ορόσηµου.
3. Η χορηγούµενη, µε βάση την παρούσα Απόφαση, άδεια εκµετάλλευσης θα παύσει να
ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο:
α) Παύσει να ισχύει η Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
(∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης) µε
Α.Π. 2157/1881/Φ27.107/29-06-2016, περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την
εκµετάλλευση του υπόψη λατοµείου, ή εάν µέχρι την 29-06-2026, η δικαιούχος εταιρεία
«ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», δεν έχει φροντίσει να εφοδιαστεί µε νέα Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων και να αντικαταστήσει την υφιστάµενη εγγυητική επιστολή, της
παραγράφου 8 του σκεπτικού της παρούσας, µε νέα εγγυητική επιστολή, το ύψος της
οποίας θα ορίζεται από τη νέα αυτή Απόφαση. Ο όρος αυτός ισχύει και για κάθε µελλοντική
ανανέωση ή τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
β) Παύσει να ισχύει η µε αριθµό 1214/09-12-2016 σύµβαση µίσθωσης της
συµβολαιογράφου Καβάλας Αναστασίας Β. Τσαµπάζη, µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», µε την οποία έγινε εκµίσθωση του
λατοµικού χώρου ή δεν παραταθεί νοµίµως σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται σε
αυτήν.
4. Οι παραπάνω όροι και περιορισµοί µπορεί να τροποποιηθούν και συµπληρωθούν µετά
από πρόταση ∆ηµόσιας Αρχής ή Μηχανικού της Υπηρεσίας µας, µετά από επιτόπιο έλεγχο
ή µε αίτηση του εκµεταλλευτή, εφόσον υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία από τα οποία
να προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης ή συµπλήρωσης της παρούσας Απόφασης.
5. Η παρούσα παράταση άδειας εκµετάλλευσης, που χορηγείται σε εφαρµογή του άρθρου 4
του Ν. 669/77, δεν καλύπτει νοµικά ελαττώµατα ιδιοκτησίας ούτε δηµιουργεί ή αναγνωρίζει
δικαιώµατα κυριότητας ή οποιαδήποτε άλλα εµπραγµάτου φύσεως δικαιώµατα για το χώρο
στον οποίο αναφέρεται. Επίσης δεν απαλλάσσει τον εκµεταλλευτή από την υποχρέωση να
εφοδιαστεί µε άλλη άδεια ή έγκριση του Υπουργείου µας ή άλλης ∆ηµόσιας Πολιτικής ή
Στρατιωτικής Αρχής, Οργανισµού κ.λ.π., εάν αυτή απαιτείται από άλλες ισχύουσες διατάξεις.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών

Μιχάλης Βερροιόπουλος

Συνηµµένο: 1 ταυτάριθµο θεωρηµένο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, κλίµακας 1:5.000
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Πίνακας Αποδεκτών :
1. Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων
Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος
Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων
Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας
54101 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(µε συνηµµένο ταυτάριθµο θεωρηµένο σχεδιάγραµµα)

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Τενέδου 58
Τ.Θ. 1173
65403 ΚΑΒΑΛΑ
(µε συνηµµένο ταυτάριθµο θεωρηµένο σχεδιάγραµµα)

3. Αστυνοµικό Τµήµα Ορεστιάδας
Βασιλέως Κων/νου 4
68200 ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
(µε συνηµµένο ταυτάριθµο θεωρηµένο σχεδιάγραµµα)

4. ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Μητροπόλεως 75
54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(µε συνηµµένο ταυτάριθµο θεωρηµένο σχεδιάγραµµα)
ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Ενέργειας και Ο.Π.Υ.
- Γενική ∆ιεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Αρχείο ∆ιεύθυνσης ΜΕΒΟ
- ∆ΜΕΒΟ-Β(3)
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