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ΚΟΙΝ.:  ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ:    Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ. 52890/4174/2014 ΚΥΑ «Διαχείριση των αστικών στερών 

αποβλήτων των Δήμων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με τις αρ. πρωτ. οικ. 8425/2015 
(ΦΕΚ 2453/τ. Β/2015), αρ. πρωτ. 4343/2016 (ΦΕΚ 3870/τ. Β/2-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. της 
ΑΔΜΘ και την με αρ. πρωτ. 4895/2017 (ΦΕΚ 4778/τ.Β/29-12-2017) Απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ, ως 
προς το μέρος που αφορά τη μεταφορά των ΑΣΑ των Δήμων της ΠΕ Έβρου στον ΧΥΤ Κομοτηνής. 

 
         ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚ 235/Α΄/2010)  «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης». 
4. Το Ν. 4235/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - …» και ειδικότερα τις διατάξεις των 

άρθρων 28 και 28Α. 
5. Την υπ. αριθμ. 14138/15-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017- 

ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της ΑΔΜ-Θ. 
6. Την υπ. αριθμ. 35748/30-5-2017 Απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΜΘ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε 

οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων της ΑΔΜ-Θ (ΦΕΚ 1971/Β΄/7-6-2017). 

7. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε 
από το: α) Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ 
και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» β) 
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, κ.ά.», 
και γ) Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ, κ.ά.». 

8. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
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9. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98…». 

10. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ».  

11. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες & εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων- ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α΄/8-11-2017). 

12. Το αρ. 30 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης …. Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ 
….. και άλλες διατάξεις»  και ειδικότερα τα άρθρα 227 παρ. γ΄, 228 παρ. στ  ́και 245 παρ. 11. 

14. Την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 158.  

16. Την με Α.Π. 9424/9/03-09-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας 
και Θράκης «Απόφαση Τροποποίησης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». 

17. Την ΚΥΑ οικ. 49029/12-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΓ54653Π8-ΖΤΣ) «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ». 

18. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 51373/4684 (ΦΕΚ 2706/Β΄/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων».  

19. Την ΥΑ αριθμ. οικ. 61076/5267 «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ» (ΦΕΚ 4123/τΒ΄/21-12-2016). 

20. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β΄/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 
(Α΄/24), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 1/1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1/Β΄/4-1-2017).». 

21. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997), «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/15-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Την ΚΥΑ οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014) «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για 
εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών 
αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, 
σύμφωνα με το εδάφιο β, της παρ.1 του αρ. 38 του Ν.4042/2012». 

24. Τον 1013/2006 Κανονισμό (ΕΚ)  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, 
για τις μεταφορές των αποβλήτων. 

25. Την υπ. αρ. 2003/33/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19.12.02) «Για τον καθορισμό κριτηρίων 
και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 
και το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

26. Την υπ’ αριθμ. οικ. 129043/4345/8.7.2011 Εγκύκλιο Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη 
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 

27. Την Υπόθεση C-378/13. Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Λειτουργία παράνομων χωματερών. Επιβολή 
προστίμων. 

28. Την υπ’ αριθμ. 2527/2009 απόφαση «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την 
άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 83/Β'). 

29. Την με αριθμ. οικ.4194/27-5-2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την 
αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της 
ΑΔΜΘ (ΦΕΚ 1049/Β΄/4-6-2015), όπως παρατάθηκε με την αριθμ οικ.4460/30-5-2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ 
Ψ9ΓΒΟΡ1Υ-3ΥΠ). 

30. Την με αρ. οικ. 52890/4174/2014 (ΦΕΚ 3120/Β΄/2014) ΚΥΑ «Διαχείριση των αστικών στερών αποβλήτων 
των Δήμων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
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Θράκης, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε έως την 20η-11-2016 με την υπ. αριθμ. οικ. 8425/2015 Απόφαση 
του Γ.Γ. της ΑΔΜΘ (ΦΕΚ 2453/Β΄/2015). 

31. Την με αρ. πρωτ. 4343/11-11-2016 (ΑΔΑ: 61ΦΣΟΡ1Υ-ΛΞΣ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ «Παράταση 
ισχύος της με αρ. οικ. 52890/4174/2014 ΚΥΑ» με ισχύ έως την 31η-12-2017. 

32. Την με αρ. πρωτ. 4895/20-12-2017 (ΑΔΑ ΩΞΑ9ΟΡ1Υ-9ΧΩ, ΦΕΚ 4778/τ. Β΄/29-12-2017) Απόφαση 
Συντονιστή για την παράταση ισχύος των αποφάσεων μεταφοράς ΑΣΑ. 

33. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 258/24-7-2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Θέση σε ισχύ του 
Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)». 

34. Το με αριθμ. πρωτ. 509/17-6-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης  Αποβλήτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόθεση C-378/13. Απόφαση 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Λειτουργίας παράνομων χωματερών. Επιβολή προστίμων.». 

35. Το με αρ. πρωτ. 8675/04-12-2018 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ  προς την ΔΙΠΕΧΩΣ ΑΜΘ με το οποίο αιτείται 
την παράταση ισχύος ως 31-12-2019 της ΚΥΑ 52890/4174/2014, όπως αυτή παρατάθηκε και ισχύει  για την 
διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ Έβρου και του Δ. Νέστου της ΠΕ Καβάλας 
(απ ΠΕΧΩΣ 4944/4-12-2018 ). 

36. Το με αρ. πρωτ. 8717/13-12-2018 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ  προς την ΔΙΠΕΧΩΣ ΑΜΘ με το οποίο 
υπολογίζει την εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα Αστικών Στερών Αποβλήτων (ΑΣΑ) προς μεταφορά βάσει  
στοιχείων από ζυγολόγια ΑΣΑ και της μελέτης «καθορισμός ετήσιας εισφοράς ΟΤΑ της ΠΑΜ-Θ για το έτος 
2019», τους ΧΥΤΑ υποδοχείς, το κόστος διαχείρισης, τις παραγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών 
που παράγονται από τους εν λόγω Δήμους (απ ΠΕΧΩΣ 5123/13-12-2018). 

37. Το από 05-12-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας προς τους φορείς υποδοχείς 
των αποβλήτων για τα απαιτούμενα από την Υπηρεσία στοιχεία τεκμηρίωσης προκειμένου να 
προχωρήσουμε στην έκδοση απόφασης μεταφοράς ΑΣΑ. 

38.  Τις πέντε (5) τριμερείς συμβάσεις συνεργασίας κάθε ενός από τους πέντε (5) Δήμους της ΠΕ Έβρου  με την 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και την ΕΕΑΑ ΑΕ για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, και 
συγκεκριμένα:  

 Τριμερής σύμβαση Δ. Αλεξανδρούπολης με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και ΕΕΑΑ 
 Τριμερής σύμβαση Δ. Διδυμοτείχου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και ΕΕΑΑ 
 Τριμερής σύμβαση Δ. Ορεστιάδας  με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και ΕΕΑΑ 
 Τριμερής σύμβαση Δ. Σουφλίου  με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και ΕΕΑΑ 
 Τριμερής σύμβαση Δ. Σαμοθράκης με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και ΕΕΑΑ καθώς και  

39. Τις από 28-11-2018 Μηνιαίες Εκθέσεις Ενημέρωσης του υπεύθυνου έργων ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης για τις 
ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που παραδόθηκαν την περίοδο 1-1-2018 έως 31-10-2018 

40. Τις προγραμματικές συμβάσεις για την αποδοχή των αποβλήτων στο ΧΥΤ Κομοτηνής (των Δήμων της ΠΕ 
Έβρου), και συγκεκριμένα: 

 Διμερής σύμβαση Δ. Αλεξανδρούπολης με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 
 Διμερής σύμβαση Δ. Διδυμοτείχου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 
 Διμερής σύμβαση Δ. Ορεστιάδας  με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 
 Διμερής σύμβαση Δ. Σουφλίου  με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 
 Διμερής σύμβαση Δ. Σαμοθράκης με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ καθώς και 

41. Το με αρ. πρωτ. 8762/19-12-2018 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, με το οποίο μας ενημερώνει για την 
συνολική χωρητικότητα της Β΄ φάσης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής και τις ποσότητες που εναποτίθενται ανά έτος, 
με την σημείωση της προαίρεσης προεπεξεργασίας των ΑΣΑ από έτος 2019 (απ ΠΕΧΩΣ 5223/21-12-2018). 

42. Την μελέτη «Καθορισμός ετήσιας εισφοράς ΟΤΑ της ΠΑΜ-Θ για το έτος 2019». 
43. Το γεγονός ότι ο ΣΔΑΝΞ δεν απέστειλε προς την Υπηρεσίας μας τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητήθηκαν με 

το Σχετικό 37 της παρούσας. 
44. Το με αρ. πρωτ. 8896/18-1-2019 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ βάσει του οποίου μας ενημερώνει ότι ο Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Καβάλας μπορεί άμεσα να δεχτεί τα προς διάθεση σύμμεικτα ΑΣΑ του Δήμου 
Νέστου (απ ΠΕΧΩΣ 193/21-1-2019). 

45. Το από  24-01-2019  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΕΧΩΣ/ΑΜ-Θ με το οποίο διαβιβάστηκαν οι 
φάκελοι που υποβλήθηκαν με τα (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41) και (44) σχετικά έγγραφα στην 
Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.  

46. Το γεγονός ότι η ενός έτους χρονική διάρκεια ισχύος της αριθμ. 4895/2017 Απόφασης Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4778/τ. Β/29-12-2017) «Διαχείριση των αστικών 
αποβλήτων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας 
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ΑΜΘ» βρίσκεται στη λήξη της και πλέον βάσει των διατάξεων του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) 
δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα μεταφοράς των ΑΣΑ των Δήμων της Π.Ε. Έβρου στο ΧΥΤ 
Κομοτηνής έως την 20η-11-2019, ενώ σύμφωνα με το (44) σχετικό της παρούσας τα ΑΣΑ του Δήμου Νέστου 
θα οδηγούνται στο ΧΥΤ Καβάλας όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ.  

47. Το γεγονός ότι στην ΠΕ  Έβρου δεν υπάρχει την παρούσα χρονική στιγμή νόμιμος εν λειτουργία ΧΥΤΑ 
προβλεπόμενος από τον ισχύοντα  ΠΕΣΔΑ/ΑΜΘ.  

48. Την ανάγκη αποκατάστασης όλων των Ανεξέλεγκτων Χώρων Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και την 
αποφυγή δημιουργίας νέων Χ.Α.Δ.Α., με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

49. Την με αρ. πρωτ. 5808/569/13-5-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΔΙΠΕΧΩΣ (τ.) 
Περιφέρειας ΑΜΘ για το έργο «Βελτίωση και κατασκευή Β΄ Φάσης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής».  

50. Την με αρ. πρωτ. 3451/9-10-2016 απόφαση ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΜ-Θ με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με την οποία αδειοδοτήθηκε ο ΧΥΤ Κομοτηνής (Α.Δ.Α.  
Ω00ΕΟΡ1Υ-Φ6Ψ).  

51. Την με αριθμ. πρωτ. 8096/5-2-2019 Σύμφωνη Γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών επί του σχεδίου Απόφασης για την διαχείριση των ΑΣΑ της ΠΕ 
Έβρου της ΠΑΜΘ  (απ ΠΕΧΩΣ 558/6-2-2019). 

52. Το γεγονός ότι καθυστέρησε η υλοποίηση και ως εκ τούτου η έναρξη λειτουργίας των υποδομών 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την εξυπηρέτηση των Δήμων του 
θέματος. 

53. Την εγγύτητα του νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤ Κομοτηνής προς τους αντίστοιχους εξυπηρετούμενους 
Δήμους της ΠΕ Έβρου, σε συνδυασμό με τη φέρουσα ικανότητά του και την υπολειπόμενη χωρητικότητά 
του. 

54. Το γεγονός ότι με την αρ. πρωτ. 3954/7-11-2017 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ αδειοδοτήθηκε 
περιβαλλοντικά η επέκταση του ΧΥΤ Καβάλας για το έργο «Επέκταση ΧΥΤΑ Καβάλας» και τη λειτουργία 
κινητής μονάδας μηχανικής διαλογής με κομποστοποίηση των υπολειμμάτων και προσωρινή Μονάδα 
Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στο χώρο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, στη θέση Εσκί Καπού του Δ. Καβάλας της 
ΠΕ Καβάλας. (ΑΔΑ: ΩΠΖΧΟΡ1Υ-Α2Κ) και υπάρχει πλέον η δυνατότητα, την παρούσα στιγμή, να παραλάβει 
η υπάρχουσα υποδομή τα απορρίμματα του Δ. Νέστου.  

55. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το (41) σχετ. έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα 
ικανότητα της εγκατάστασης παραλαβής και την προς μεταφορά ποσότητα ΑΣΑ της ΠΕ Έβρου εκτιμάται ότι 
είναι εφικτή η συνέχιση της υποδοχής των ΑΣΑ της ΠΕ Έβρου στον ΧΥΤ Κομοτηνής έως την 20η-11-2019. 

56. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του προϋπολογισμού των εξυπηρετούμενων Δήμων, η οποία θα καλυφθεί από τα 
ανταποδοτικά τέλη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την Παράταση του χρονικού διαστήματος προσωρινής τελικής διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) 
των πέντε (5) Δήμων της ΠΕ Έβρου στις νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις του ΧΥΤ Κομοτηνής, κατά 
παρέκκλιση του εν ισχύ Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης.  
 
Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία νέων ή η εκ νέου 
ενεργοποίηση μη λειτουργούντων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που εξυπηρετούσαν τους εν 
λόγω Δήμους λόγω της μη υλοποίησης και έναρξης λειτουργίας των αντίστοιχων υποδομών διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, και έχει ως ακολούθως: 

 
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης τα αστικά στερεά απόβλητα (Α.Σ.Α.) των Δήμων 

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου, ποσότητας 
45.500 (σαράντα πέντε και μισό χιλιάδες) ton /έτος περίπου, θα διατίθενται στο ΧΥΤ Κομοτηνής. Το 
τέλος χρήσης, ανά τόνο, του παραπάνω ΧΥΤ καθορίζεται με βάση την τιμολογιακή πολιτική του Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) του ανωτέρω χώρου. 
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2. Στον εν λόγω χώρο αποδεκτά θα γίνονται τα απόβλητα με κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(Ε.Κ.Α.) 20 «Δημοτικά απόβλητα» (υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση - Παράρτημα IB)  
και όσα απόβλητα μνημονεύονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (49, 50 σχετ.) 
και στην άδεια λειτουργίας του ΧΥΤ Κομοτηνής. 

 
3. Οι Δήμοι της Π.Ε. Έβρου οφείλουν: 

α)  Να μεταφέρουν τα αστικά στερεά απόβλητα του στις υποδεικνυόμενες στην παρούσα νόμιμα λειτουρ-
γούσες εγκαταστάσεις (Χ.Υ.Τ.) και να καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος χρήσης ανά τόνο. Το τέλος 
χρήσης δεν σχετίζεται με το ειδικό τέλος ταφής του αρ. 43 του Ν. 4042/2012. 

β) Να εφαρμόζουν εντατικά το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασιών στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, 
υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων και εν γένει να τηρούν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (18 σχετ.). 

γ) Να τηρούν αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, 
ζυγολόγια κ.λ.π.) και να τα υποβάλλουν όταν ζητηθούν από κάθε αρμόδια υπηρεσία. 

δ) Να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες στην περιοχή ευθύνης τους και στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή της παρούσας, την προώθηση των υποδομών που προβλέπονται 
τον ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ της ΠΑΜ-Θ, την χωριστή συλλογή για το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα και τα πλαστικά 
στις υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν οι ανωτέρω Δήμοι και ενέργειες πρόληψης της δημιουργίας 
αποβλήτων από τους δημότες τους.  

 
4. Ο Φορέας λειτουργίας που είναι αρμόδιος  για την λειτουργία του ΧΥΤ Κομοτηνής, οφείλει: 

α) Να αποδέχεται τα αστικά απόβλητα των Δήμων της Π.Ε. Έβρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 1, 2 & 3 της παρούσας. 

β) Να ελέγχει τη σύνθεση, το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων που μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις 
των ΧΥΤ οι εξυπηρετούμενοι Δήμοι, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, 
σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων υποδοχής, ως προς τα κριτήρια αποδοχής και 
γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

γ) Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός - συλλογέας - μεταφορέας - πα-
ραλήπτης), τα απόβλητα να διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου», που είναι 
τριπλότυπα έντυπα με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της (26) σχετικής Εγκυκλίου Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από κάθε έναν από τους 5 (πέντε) Δήμους της Π.Ε. Έβρου 
(παραγωγοί ή κάτοχοι του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση). Το στέλεχος Α' επιστρέφει μετά την 
παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου. Το στέλεχος Β' είναι για το αρχείο του συλλέκτη 
μεταφορέα (εάν είναι επιχείρηση συλλογής - μεταφοράς, αλλιώς για το αρχείο του κάθε Δήμου) και το 
στέλεχος Γ' παραμένει στον παραλήπτη Φορέα Διαχείρισης του ΧΥΤ. 

 
 

5. Επιπλέον, η  ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ οφείλει: 
α) Να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων από το ΠΕΣΔΑ ΠΑΜ-Θ  έργων, σε συνεργασία με τους Δήμους. Για το λόγο αυτό οι 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των 
έργων (τήρηση αναλυτικού αρχείου έργων, επιθεωρήσεις επί τόπου). Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση 
έγκρισης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ ΠΑΜ-Θ. 

β) Να δώσει άμεση προτεραιότητα στην υλοποίηση των έργων προεπεξεργασίας  αποβλήτων  και των 
προγραμμάτων ΔσΠ. 

γ) Να θέσει άμεσα σε λειτουργία όλα τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και τους Σταθμούς 
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) που έχουν κατασκευαστεί είτε προβλέπονταν  στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ. 

δ) Να προβεί στις απαραίτητες δράσεις στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για μείωση των παραγόμενων 
αποβλήτων από ιδιώτες και επιχειρήσεις στους ανωτέρω πέντε (5) Δήμους. 

 
6. Η εγκατάσταση διαχείρισης των Α.Σ.Α. (ΧΥΤ Κομοτηνής) δεν θα υπερβαίνει την συνολική φέρουσα ικανότητά 

της με την παραλαβή των αποβλήτων των Δήμων της Π.Ε. Έβρου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας απόφασης. 

    
7. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή 

διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις. 
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8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την λήξη της αρ. 4895/2017 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ήτοι από 01-01-2019  και εφαρμόζεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των 
υποδομών διαχείρισης που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για την εξυπηρέτηση 
των Δήμων της Π.Ε. Έβρου κατά μέγιστο για διάστημα έως την 20η -11-2019.  

 
 
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010). 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

 
Ο Συντονιστής  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Μακεδονίας – Θράκης 
 
 
 
 
 

Δρ. Ιωάννης Σάββας 
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Εσωτερική διανομή 
- κ. Συντονιστή ΑΔ Μ-Θ 
- κ. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης  Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔ ΜΘ . 
- Φάκελος  ΠΕΣΔΑ 
- Δραγουμάνη Θ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

Γενική Γραμματεία Συντονισμού  
Διαχείρισης Αποβλήτων 
Ευαγγελίστριας 2 
ΤΚ 10563 Αθήνα 
 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας,  
Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων 
Πατησίων 147 
ΤΚ 11251 Αθήνα 
 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
1. ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 

Νικ. Πλαστήρα 6 ΤΚ 69132, Κομοτηνή 
2. Δήμος Σαμοθράκης 

Χώρα Σαμοθράκης, ΤΚ 68100 
Νήσος Σαμοθράκη 

3. Δήμος Ορεστιάδας 
Βασ. Κων/νου 9-11, ΤΚ 68200,  
Ορεστιάδα 

4. Δήμος Αλεξανδρούπολης 
Λεωφόρος Δημοκρατίας 306 
ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη 
 

5. Δήμος Σουφλίου 
Βασ. Γεωργίου ΙΙ 180 ΤΚ 68400 
Σουφλί 

6. Δήμος Διδυμοτείχου 
Βασ. Γεωργίου 1, 68300,  
Διδυμότειχο 

7. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος  
και  Χωρικού Σχεδιασμού 
Τμήμα Περιβάλλοντος 
Σισμάνογλου 78 
69100, Κομοτηνή 
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