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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Καβάλα,                  Φ 27.145

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ

                                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. -ΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Τενέδου 58-Τ.Θ.1173 
  T.K. 65404 Kαβάλα

Πληροφορίες : Κ. Δέλιος      
Τηλέφωνο : 2313309803
Φάξ : 2313309914
e-mail : tyfp-amt@damt.gov.gr

Θέμα: «Έγκριση μίσθωσης με απευθείας σύμβαση δημόσιας έκτασης για την εκμετάλλευση 
βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου) εμβαδού 30,14803 στρ. από την εταιρεία ΖΕΟΛΙΘΟΣ 
ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ”, στη θέση «Σκάλες το Ρέμα», στην περιοχή Τ.Κ. 
Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου (ΑΒΛ 27.145).» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

1.1. Του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με τις οποίες συνιστάται ως 
ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2. Του Π.Δ. 142/27-12-2010(ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010)«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

1.3. Του άρθρου 1 τουΝ. 2503/1997(ΦΕΚ 107/Α/30-3-1997)«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

1.4. Του Ν.2647/1998(ΦΕΚ 237/Α/22-10-1998)«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες 
και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

1.5. Των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)«Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4368/2016 και 
ισχύει.

1.6. Τηςυπ’ αριθμ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./2017) Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
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1.7.Του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011)«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

1.8.Του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 67 
και 68 του Ν.4512/2018(ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις».

1.9.Του Ν.4512/2018(ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

1.10.Του Ν.4685/2020(ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020)«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.11.Της υπ’ αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171313/428/14-02-2018(ΦΕΚ 479/Β/15-02-2018)Κ.Υ.Α 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και 
εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις».

1.12.Της υπ’ αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171314/429/14-02-2018(ΦΕΚ 481/Β/15-02-2018)Κ.Υ.Α 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που 
προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης».

1.13.Της υπ’ αριθμ. 15277/09-04-2012 (ΦΕΚ 1077Β/09-04-2012) Υπ. Απόφασης «Εξειδίκευση 
διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων… του 
Ν. 4014/11».

1.14.Της υπ’ αριθμ. 46294/8-8-2013(ΦΕΚ 2001/Β/14-8-2013)Υπ. Απόφασης «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».

1.15.Της υπ’ αριθ. ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5-6-2018 (ΦΕΚ 2304/Β/18-6-2018) 
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία εκμίσθωσης, 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων».

1.16.Της υπ’ αριθ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28-6-2018 (ΦΕΚ 2909/Β/19-7-2018)  
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τρόπος υπολογισμού και 
διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής 
επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994/21-8-2020 (ΦΕΚ 3768/Β/07-9-
2020) Απόφασητου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1.17.Της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17-10-18 (ΦΕΚ 5018/Β/12-11-18)Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη 
χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4512/2018 ή 
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γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε 
προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

1.18.Της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122/21-11-2018(ΦΕΚ 5438/Β/05-12-2018)Κ.Υ.Α των 
Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Υπολογισμός, χρόνος και 
διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων».

1.19.Τη με Α.Π. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.175617/1919/05.06.2018 (ΑΔΑ:6ΣΥ04653Π6-2ΤΣ) 
Ενημερωτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την 
εφαρμογή του Ν.4512/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του Ν.4514/2018.

2.  Την με Α.Π. 20852/Φ27.145/30-11-2018(Α.Δ.Α.: ΨΞ8ΞΟΡ1Υ-Χ5Ο) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρία 
ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών 
στην δημόσια έκταση εμβαδού 96,15200 στρ. για την διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικού 
ορυκτού (Ζεολίθου), ισχύος μέχρι τις 30-11-2020.

3.Την με Α.Π. 20068/17-10-2019 (Τ.Τ.Υ.Φ.Π-Α.Δ.Μ.Θ) αίτηση της εταιρείας {ΖΕΟΛΙΘΟΣ 
ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»}, για τη μίσθωση με απευθείας σύμβαση της δημόσιας 
τροποποιημένης έκτασης για την εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (Ζεολίθου) εμβαδού 
30,14803 στρ. (αρχικής 96,15200 στρ.) στην θέση «Σκάλες το Ρέμα», στην περιοχή 
Κοινότητας Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕ Έβρου.

4.Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/73452/4460/24-08-2020 Γνωμοδότηση του ΥΠΕΝ Σώμα 
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων με την οποία συμφωνεί για 
την διενέργεια εργασιών εκμετάλλευσης κοιτάσματος βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου) 
στον δημόσιο λατομικό χώρο έκτασης 30,14803 στρ. που βρίσκεται στη θέση «Σκάλες – Το 
Ρέμα» της Τ.Κ. Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου με την προϋπόθεση ότι δεν θα 
γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών κατά τη διενέργεια εξορυκτικών εργασιών και εφόσον οι 
εργασίες εκμετάλλευσης  θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της 
τεχνικής και θα τηρούνται οι διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. και τις εντολές της Υπηρεσίας τους. 

5.Την με Α.Π. 3792/Φ27.145/23-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΓΤΛΟΡ1Υ-ΗΥΩ) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία εγκρίθηκαν οι 
περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου) στον λατομικό 
χώρο έκτασης εμβαδού 30,14803 στρ., ισχύος μέχρι τις 23-11-2035.

6.Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/50367/800/14-06-2021 (Α.Δ.Α.: 67ΡΨ4653Π8-90Χ) Απόφαση της 
Δ/νσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών & Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη εκμετάλλευσης του  
λατομικού χώρου έκτασης εμβαδού 30,14803 στρ.

7.Το με Α.Π.3220(2020)/Φ27.145/19-02-2021 έγγραφο μας προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία 
για την υποβολή των προβλεπόμενων επιπλέον δικαιολογητικών για την απ’ ευθείας 
μίσθωση  σε δημόσιο λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου) έκτασης 30,14803, στην 
θέση «Σκάλες – Το Ρέμα», στην περιοχή Κοινότητας Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας, της Π.Ε. 
Έβρου.

8.Την με Α.Π.149939/22-07-2021 αίτηση της εταιρείας {ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.  «Ο 
ΛΙΘΟΞΟΟΣ»} με την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την συμπλήρωση του φακέλου της (3) σχετικής αίτησης και συγκεκριμένα:

8.1. Την με αριθ. 917ILG2197641 (Νο557329)/15-07-2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Δικαίων (1188), ποσού 9.423,00€, αορίστου χρονικής 
ισχύος, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την (5) σχετική 
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Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του 
Ν.4512/18.

8.2. Την με αριθ. 917ILG2197640 (Νο557330)/15-07-2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Δικαίων (1188), ποσού 783,35 €, αορίστου χρονικής 
ισχύος, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης, βάσει της παρ. 3δ του 
άρθρου 53 του Ν.4512/18.

8.3. Το με Α/Α 1283/05-07-2021 (Σειρά Θ 4558786) Διπλότυπο Είσπραξης της ΔΟΥ 
Ορεστιάδας (έγκριση μίσθωσης λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και 
φυσικών λίθων σε δημοτική ή δημόσια έκταση), ποσού 600 ευρώ, σύμφωνα με τη 
σχετική με την παρ. 1β του άρθρου 6 της με αριθ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171313/428/14-02-
2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 479/15-02-2018 τεύχος δεύτερο),  ποσού 600 ευρώ.

Και επειδή:

1. μετά από τον έλεγχο της (3) σχετικής αίτησης διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 53 του Ν.4512/18 για την έκδοση της Απόφασης έγκρισης της απευθείας 
μίσθωσης της δημόσιας έκτασης του θέματος για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού 
ορυκτού (ζεολίθου) και

2. έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 4 της 
σύμφωνα με την σχετική(1.11) σχετικής Κ.Υ.Α.. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση της μίσθωσης με απευθείας σύμβαση από την εταιρεία {ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 
Α.Β.Ε.Ε.  «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»} δημόσιας έκτασης για την εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού 
(Ζεολίθου) εμβαδού 30,14803 στρ., στη θέση «Σκάλες – Το Ρέμα», Κοινότητας Πετρωτών, Δήμου 
Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, που ορίζεται από τις παρακάτω συντεταγμένες:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87
Σημείο Χ Y

Α 674215,851 4617573,376

Β 674154,775 4617672,192

Γ 674145,901 4617684,952

Δ 674102,656 4617724,281

Ε 674081,110 4617747,090

Ζ 674235,430 4617823,250

Η 674240,855 4617809,186

Θ 674307,181 4617778,257

Ι 674343,454 4617771,776

Α 674215,851 4617573,376
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(σύμφωνα με το Σεπτεμβρίου 2019 τοπογραφικό της Αντωνιάδου Ειρήνης Αγρονόμου 
Τοπογράφου)

Καλούμε την εταιρεία {ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.  «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»}  να προσέλθει, δια του 
νομίμου εκπροσώπου της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της παρούσας 
Απόφασης για την σύνταξη και υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σύμβασης μίσθωσης, η 
οποία επέχει θέση έγκρισης εκμετάλλευσης, με τους παρακάτω όρους:

1. Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και καταρτίζεται εγκύρως με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο συνοδευόμενο από τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. Η διάρκεια 
των είκοσι ετών μπορεί να παρατείνεται ύστερα από συμφωνία των μερών για μια ακόμη 
εικοσαετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4512/18. Με την δυνατότατα 
παράτασης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.

2. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο μίσθωμα το οποίο αναλύεται σε πάγιο και 
αναλογικό. Η υποχρέωση καταβολής του πάγιου μισθώματος υφίσταται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση για το αναλογικό 
μίσθωμα από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας. Το ετήσιο πάγιο  
μίσθωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ετήσιο αναλογικό μίσθωμα της ίδιας δωδεκάμηνης 
χρονικής περιόδου. Επιστροφή πάγιου μισθώματος δεν χωρεί. Το πάγιο μίσθωμα 
βεβαιώνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους και το αναλογικό μέχρι το 
τέλος Μαρτίου του επομένου της διαχείρισης οικονομικού έτους.

3. Το ύψος του παγίου μισθώματος σε ευρώ θα καθορίζεται κάθε φορά από την μαθηματική 
σχέση της παρ. 4α του άρθρου 45 του Ν.4512/18, όπου αναλυτικά περιγράφονται οι 
συντελεστές αυτής και οι τιμές που λαμβάνουν αυτοί σε κάθε περίπτωση.

Το πάγιο μίσθωμα (ΣΠΜΛ) που θα καταβάλει η μισθώτρια από την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης μίσθωσης μέχρι και το 5ο έτος υπολογίζεται ως εξής:

ΣΠΜΛ = Σ1ΠΜ + Σ2ΠΜ όπου,

Σ1ΠΜ = Σύνολο 1 Πάγιου Μισθώματος (για έκταση λατομικού χώρου μικρότερη ή ίση με 100 στρέμματα)

Σ2ΠΜ = Σύνολο 2 Πάγιου Μισθώματος (για την έκταση του λατομικού χώρου πάνω από τα 100 στρέμματα)

Σ1ΠΜ = Ε1 xκ x α x β x γ x δ xε    όπου,

Ε1= 30,14803, κ= 10, α= 1.3,  β= 2,  γ= 1,  δ= 1,  ε= 1, οπότε Σ1ΠΜ =  783,35 ευρώ 

Το πάγιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι τιμές του  
συντελεστή (γ) μετά το 5οκαι μετά το 10οέτος ή αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

4. Το ύψος του αναλογικού μισθώματος ορίζεται σε ποσοστό 8% επί της τιμής πώλησης των 
εξορυσσομένων ογκομαρμάρων, 10% επί εκείνης των ξοφαριών και ακατέργαστων 
παραπροϊόντων και 5% επί εκείνης των επεξεργασμένων παραπροϊόντων στο δάπεδο του 
λατομείου.

5. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ποσού των μισθωμάτων, παγίων και 
αναλογικών, καταβάλλεται στον Δήμο Τριγώνου στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το 
λατομείο και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) και την διαδικασία που περιγράφεται 
στην (1.18) σχετική Κ.Υ.Α.

6. Για τα παραπροϊόντα τα οποία διατίθενται ως αδρανή υλικά, βάσει του άρθρου 62, παρ.2 
του Ν.4512/2018 καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ και ορίζεται σε ποσοστό 10% στην 
τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή 6% στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών. 
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7. Η υπομίσθωση της εκμετάλλευσης του λατομείου απαγορεύεται. Επιτρέπεται η μεταβίβαση 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης, ύστερα από έγκριση του 
Συντονιστή.

8. Ο μισθωτής υποχρεούται: (i) στην οριοθέτηση του χώρου με τεχνητά και μόνιμα ορόσημα
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε. και (ii) στην υποβολή 
σχεδιαγραμμάτων και τευχών υπολογισμού της οριοθέτησης στην αρμόδια Υπηρεσία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

9. Μετά την υποβολή των τευχών οριοθέτησης, και τη σύνταξη και υπογραφή του 
πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της (1.15) 
σχετικής Υ.Α., ο μισθωτής εγκαθίσταται στον λατομικό χώρο.

10.Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εντός του λατομικού χώρου, ο μισθωτής 
οφείλει να αναγγείλει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και την οικεία 
Αρχαιολογική Υπηρεσία την έναρξη των εργασιών. Η αναγγελία πρέπει να γίνει μέσα σε 
ένα(1)έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

11.Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της έρευνας εντοπιστούν αρχαιότητες, οι υπεύθυνοι 
της έρευνας υποχρεούνται να διακόψουν αμέσως τις εργασίες τους και να ειδοποιήσουν 
έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

12.Κάθε νέα διάνοιξη, διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζόμενων ορίων, θα υπόκειται στην 
έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής και δασικής υπηρεσίας.

13.Η σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί επέχει θέση έγκρισης εκμετάλλευσης της εν 
θέματι λατομικής έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4442/2016.

14.Ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει και να τηρεί όλους τους όρους της Τεχνικής Μελέτης 
Εκμετάλλευσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/50367/800/14-06-2021 
(Α.Δ.Α.: 67ΡΨ4653Π8-90Χ) Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης ((6) 
σχετικό).

15.Ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει και να τηρεί όλους τους όρους της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την με Α.Π. 3792/Φ27.145/23-
11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΓΤΛΟΡ1Υ-ΗΥΩ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ((5) 
σχετικό).

16.Ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει και να τηρεί τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 
με αριθ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών(Κ.Μ.Λ.Ε.)» (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011) και τις εντολές του Τμήματος Επιθεώρησης 
Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας του 
Σώματος Επιθεώρησης και Ελεγκτών του Υ.Π.ΕΝ..

17.Η σύμβαση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4512/2018 και των 
εξουσιοδοτικών αυτού σχετικών Κ.Υ.Α. και Υ.Α., όπως κάθε φορά ισχύουν.

18.Οι δαπάνες της συμβολαιογραφικής πράξης βαρύνουν τον μισθωτή.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης η μισθώτρια θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 
μας επτά (7) αντίγραφα της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης(συνοδευόμενα από ισάριθμα 
πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα κλ. 1:5.000, με τις προδιαγραφές και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.4512/18), αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται 
άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ήτοι: Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος 
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Υ.Π.ΕΝ., Δ/νση Λατομείων Μαρμάρου & Αδρανών Υλικών του 
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Υ.Π.ΕΝ., Δασαρχείο Διδυμοτείχου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας 
– Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος και Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Έβρου.

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4512/2018.

                           Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
                ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

                     Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ

Συνημμένα:
Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1.5.000
της μισθωμένης έκτασης

Εσωτερική Διανομή
Φ/ 27.145
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών
Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών
Μεσογείων 119
101 92  Αθήνα 
dlmay@prv.ypeka.gr

2. Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 
Υ.Π.ΕΝ.
Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
Κουντουριώτου 6 &Φωκαίας
54101 - Θεσ/νίκη
tem.seve@prv.ypeka.gr

3. ΓΕΕΘΑ/Γ2(ΔΥΠΠΕ)/ΤΠΠ
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231
154 51 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου
Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Λεωφόρος Μάκρης 44
Τ.Κ. 681 31 Αλεξανδρούπολη
efaevr@culture.gr

5. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας 
Βόρειας Ελλάδας
Ναυαρίνου 28
551 31  Καλαμαριά Θεσ/νίκης
efps@culture.gr

6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΑΜΘ.
Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
3Ο χιλ Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξ/πολης
Τ.Κ. 69 100 Κομοτηνή
zaravatik@damt.gov.gr

7. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών εκτάσεων
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
Τ.Κ. 551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκη 
dsed@damt.gov.gr

8. Δ/νση Δασών Έβρου
Κανάρη 12
Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη  
erandr@damt.gov.gr

9. Δασαρχείο Διδυμοτείχου
Ανδριανουπόλεως 1
Τ.Κ. 683 00 Διδυμότειχο 
chtsits@damt.gov.gr

10. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.Έβρου
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη

mailto:erandr@damt.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΓΕΔΟΡ1Υ-Θ1Φ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 610243740812c4d2ca8606e0 στις 13/10/21 13:18
Σελίδα 9 από 9

11. Δήμος Ορεστιάδας
ΠΕ Έβρου

12. ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»
ΠΕΤΡΩΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Τ.Κ. 68007 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
(συστημένο με απόδειξη παραλαβής) και
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στo email:   
zeolithospetroton@gmail.com)

ΑΔΑ: ΨΓΕΔΟΡ1Υ-Θ1Φ


		2021-10-13T13:18:07+0300


		2021-10-13T13:21:20+0300
	Athens




