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TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ E'
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Νοεμβρίου 2013,
με την εξής σύνθεση: Αγγ. Θεοφιλοττούλου, Α ντιπ ρόεδρος, Π ρόεδρος του
Ε ' Τμήματος, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ. Γκορτζολίδου, Σύμβουλοι, Όλ.
Παπαδοττούλου, ΕΚ. Μουργιά, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ειρ. Δασκαλάκη.
Για να δικάσει:
Α. Την από 25 Ιουνίου 2013 αίτηση
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Χ αλκιδικής, που εδρεύει
στον Πολύγυρο Χ αλκιδικής, το οποίο παρέστη με την δικηγόρο Ελεούσα
Κιουσοπούλου (Α.Μ. 12022), που την διόρισε με π ληρεξούσιο,
κατά του Δήμου Α ριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής, ο οποίος παρέστη με
τον

δικηγόρο

Ν ικόλαο

Γεννάδιο

(Α.Μ.

16028),

που

τον

διόρισε

με

απόσπασμα π ρακτικού συνεδριάσεω ς της Ο ικονομικής του Επιτροπής.
Β. Την από 25 Ιουνίου 2013 αίτηση
της Α νώ νυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Ελληνικός Χρυσός»,
που

εδρεύει

στην Αθήνα

(Λεωφ.

Βασιλίσσης

Σοφίας

23Α),

η οποία

παρέστη με την δικηγόρο Ελένη Τροβά (Α.Μ. 13581), που την διόρισε με
πληρεξούσιο,
κατά του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής, ο οποίος παρέστη με
τον

δικηγόρο

Ν ικόλαο

Γεννάδιο

(Α.Μ.

16028),

που

τον

διόρισε

με

απόσπασμα π ρακτικού συνεδριάσεω ς της Ο ικονομικής του Επιτροπής.
Με τις αιτήσ εις αυτές οι αιτούντες επ ιδιώ κουν να ακυρω θεί το υπ ’
αριθμ. οικ 786/10.6.2013 σήμα διακοπής εργασιώ ν του I Ιροϊσταμένου του
Τμήματος

Π ολεοδομίας

της

Διεύθυνσης

Τεχνικώ ν

Υπηρεσιών,
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Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Α ριστοτέλη Χ α λκιδικής και
κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Δ ιοικήσεω ς.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνω ση της εκθέσεω ς της εισ ηγήτριας, Συμβούλου Αικ. Σακελλαροπούλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τις π ληρεξούσιες των αιτούντω ν, οι
οποίες ανέπ τυξαν και προφορικά τους π ροβαλλόμενους λόγους α κυρώ σεως και ζήτησ αν να γίνουν δεκτές οι αιτήσ εις και τον π ληρεξούσιο του
καθ’ ου Δήμου, ο οποίος ζήτησε την απ όρριψ ή τους.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψ η
σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Αφού

μελέτησε
Σκέφθηκε

τα

σχετικά

κατά

το

έγγραφα

Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση των κρινόμενω ν αιτήσεω ν καταβλήθηκε
το νόμιμο π αράβολο (υπ’ αριθ. 3647032 - 3647034/2013 και 1301863,
3637032/2013 ειδικά έντυπα παραβόλου).
2. Επειδή, με τις αιτήσεις αυτές ζητείται η ακύρωση του υπ ’ αριθμ.
786/10.6.2013
Τεχνικώ ν

σήματος

Υπ ηρεσιώ ν,

του

Τμήματος

Π εριβάλλοντος

Π ολεοδομίας
και

της

Πολεοδομίας

Δ ιεύθυνσ ης
του

Δήμου

Α ριστοτέλη π ερί διακοπής των εργασιώ ν που διενεργούσε η αιτούσα
εταιρεία στη θέση «Σκουριές» του Δήμου Α ριστοτέλη.
3. Επειδή, με το π ροσβαλλόμενο σήμα το Τμήμα Π ολεοδομίας
διέταξε τη διακοπ ή εργασιώ ν θεω ρώ ντας εαυτό αρμόδιο δυνάμει του
άρθρου

161

του

Μ εταλλευτικού

Κώδικα,

το

οποίο π ροβλέπ ει

ότι

η

ανέγερση κατοικιώ ν, γραφείω ν, απ οθηκώ ν και κτισμάτω ν εργοσ τασ ίω ν
που εξυπ ηρετούν την εκμετάλλευση και επ εξεργασία των μεταλλευμάτω ν
χορηγούνται από τα αρμόδια π ολεοδομικά γραφεία, μη απ αιτουμένης
προς τούτο άλλης αδείας ή εγκρίσεω ς οπ οιοσδήπ οτε άλλης αρχής, και
π αραπ έμπ ει, κατά τα λοιπά, σιωπηρώς, στις διατάξεις της π ολεοδομικής
νομοθεσίας για την έκδοση των αδειώ ν αυτώ ν. Συνεπώς, η διαφορά που
εισάγεται με την κρινόμενη αίτηση ακυρώ σεω ς, κατά πράξεως εκδοθείσης
./.
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κατ’ εφαρμογή

τω ν

-3διατάξεω ν

της

π ολεο δομ ικής

νομοθεσίας,

είναι

ακυρωτική. Και ναι μεν αυτή υπάγεται ήδη, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 περ. θ '
του ν. 702/1977 (Α ' 268), ως τροπ οποιηθέν ισχύει, στην αρμοδιότητα τω ν
τακτικώ ν δ ιο ικη τικώ ν δικαστηρίω ν, ωστόσο θα π ρέπ ει να διακρατηθεί και
να εκδικασθεί από το Συμβούλιο της Επ ικρατείας, κατά το άρθρο 34 παρ.
1 του ν. 1968/1991 (Α ' 150), για λόγους οικο νομ ίας της δίκης, δεδομένου
και

ότι

έχουν

ήδη

εκδικασθεί

άλλες

α ιτή σ εις

ακυρώσεως

κατά

π ρογενέστερω ν π ράξεω ν που αφορούν στην π εριβαλλοντική αδειοδότηση
της εκμετάλλευσ ης των μεταλλείω ν Κασσάνδρας και στην π αραχώ ρηση
δημόσιου δάσους για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης, επί των οποίων,
μεταξύ άλλων, ερείδονται και οι εργασίες που διεκόπησαν με το ήδη
προσβαλλόμενο σήμα.
4. Επ ειδή, οι κρινόμενες αιτήσεις που στρέφονται κατά της αυτής
πράξεω ς π ρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της έντονης συνάφειάς τους.
5.

Επ ειδή,

με

έννομο

συμφέρον

α σ κείτα ι

η πρώτη

εκ

τω ν

κρινομένω ν αιτήσ εω ν από το αιτούν σω ματείο που έχει ως καταστατικό
σκοπό την π ροάσ π ισ η των επ αγγελματικώ ν συμφερόντω ν των μελών του,
π ολλά εκ τω ν οπ οίω ν απασχολούνται στην εκμετάλλευση των μεταλλείω ν
Κασσάνδρας,

καθώ ς και η δεύτερη εξ αυτώ ν από τη δικαιούχο της

μεταλλευτικής εκμετάλλευσ ης εταιρεία.
6. Επειδή, στο άρθρο 158 παρ. 1 του Μ εταλλευτικού Κώδικα (ν.δ.
210/1973, Α ' 277) ορίζεται ότι: «Διά την εγκατάστασιν μηχανημάτω ν
π άσης

φ ύσεω ς

εξυπ ηρετούντω ν

τας

ανάγκας

εκμεταλλεύσεω ς

των

μεταλλείω ν και επ εξεργασ ίας των εκ τούτω ν παραγομένω ν μεταλλευμάτω ν
δ ι’ εφαρμογής μηχανικώ ν, χημικώ ν, θερμικώ ν ή μεταλλουργικώ ν μεθόδων,
π εριλαμβανομένω ν και των διά την εγκατάστασιν τούτων απαιτουμένω ν
τεχνικώ ν

έργω ν

(βάθρω ν,

αποθηκώ ν εκρη κτικώ ν

Silos

κ.λπ.),

ως

και

διά την

κατασκευήν

υλών, απαιτείται άδεια, χορηγουμένη

υπό της

Υ π ηρεσίας Μ εταλλείω ν της αρμοδίας Π εριφ ερειακής Διοικήσεως επί τη
υποβολή

σ χετικής

αιτήσεω ς

συνοδευομένης

./.
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α)

τοπογραφικού
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σχεδιαγράμματος ... β) τεχνικής εκθέσεω ς π ερί της σκοπ ιμότητος της
κατασκευής

του

έργου,

τω ν

εγκατασταθησομένω ν

μηχανημάτω ν,

της

λειτουργίας τούτω ν κ.λπ. γ) υπευθύνου δηλώ σεω ς του εκπ ονήσαντος την
μελέτην

μηχανικού

δηλώ σεω ς

του

...

π ερί

της

αρτιότητος

ταύτης.

δ)

αναλαβόντος

την

επ ίβλεψ ιν

εκτελέσεω ς

υπευθύνου
του

έργου

μηχανικού περί ευθύνης αυτού δια την ασφαλή κατασκευήν τούτου, ε) ...»
και στο άρθρο 161 ότι: «1. Αι κατά τας κειμένας διατάξεις απ αιτούμεναι
άδειαι

ανεγέρσεω ς

κατοικιώ ν,

γραφείων,

αποθηκώ ν

και

κτισμάτω ν

εργοστασίω ν εξυπ ηρετούντω ν την εκμετάλλευσιν και επ εξεργασ ίαν τω ν
μεταλλευμάτω ν, χορηγούνται υπό των αρμοδίω ν π ολεοδομικώ ν γραφείω ν,
μη απ αιτουμένης προς τούτο ετέρας αδείας ή εγκρίσεω ς οιασ δήπ οτε
άλλης δημοσίας αρχής. 2. Αι κατά την π ροηγουμένην π αράγραφον άδειαι
δύνανται να χορηγώ νται και κατά π αρέκκλισιν των διατάξεω ν του Γενικού
Ο ικοδομικού Κανονισμού, εφ ’ όσον χορηγούνται δια π εριοχάς κειμένας
εκτός εγκεκριμένω ν σχεδίω ν πόλεων». Περαιτέρω, στο άρθρο 27 παρ. 2
του Κανονισμού

Μ εταλλευτικώ ν και Λ ατομικώ ν Εργασιώ ν (υ π ’ αριθμ.

Δ 7 /Α /1 2050/2223/2011
π ροβλέπ εται ότι:

απόφαση του Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α., Β ' 1227)

«Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάθε έργου απ αιτούν

ειδικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία», στο άρθρο 45 παρ. 1 ότι: «Η κατασκευή κάθε ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, καθώς και των δομικών κατασκευώ ν που
απ αιτούνται για τη στέγαση, τοποθέτηση και λειτουργία της, επ ιτρέπ εται
μόνο μετά από άδεια της αρμόδιας, σε κάθε περίπτωση, Υ π ηρεσίας. Η
διαδικασ ία

και

οι

π ροϋπ οθέσεις

χορήγησης

της

ανω τέρω

άδειας,

π ροβλέπ εται στο άρθρο 103 του παρόντος κανονισμού.», στο άρθρο 103
ότι: «1. Για την έκδοση των π ροβλεπόμενω ν από τα άρθρα 27 παρ. 2 και
45 παρ. 1 αδειώ ν εγκατάστασης, εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου,
απ αιτείται η υποβολή από τον εκμεταλλευτή, στην αρμόδια Υπ ηρεσία, των
π αρακάτω

στοιχείω ν:

α)

Τοπογραφικό

σχεδιάγραμμα

...

στο

οποίο

απ εικονίζονται η θέση της εγκατάστασης και των λοιπών εγκαταστάσεω ν ή
./.
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τεχνικώ ν έργω ν ... καθώς και τα όρια του μεταλλευτικού ή λατομικού
χώρου του εκμεταλλευτή. ... Το υπόμνημα του τοπ ογραφ ικού σ χεδ ια 
γράμματος θα περιέχει: Α1. ... δ) Ο ικονομοτεχνική μελέτη της εγκα τάσ τα 
σης που

...

π εριγραφή

περιέχει τα π αρακάτω
της

μηχανήματος

εγκατάστασης

κ.λπ.)

που

τμήματα: δ.α)

(τύπος,

συνοδεύεται

ισχύς,

από

...

δ.ε) Α ναλυτική

π ροορισμός

κάτοψη,

όψ εις

και

κάθε
τομές

ανάλογης, με το μέγεθος της εγκατάστασης, κλίμακας. ... δ.η) Α ναλυτικός
π ροϋπ ολογισμός του ύψους της σχετικής επένδυσης ... ε) Στατική μελέτη
για συναφή δομικά έργα των εγκαταστάσεω ν, όπω ς ράμπες συντήρησης
των

μηχανημάτω ν,

σιλό,

βάθρα,

βάσεις έδρασης του

μηχανολογικού

εξοπ λισμού, δεξαμενές και μεταλλικές εν γένει κατασκευές για την στήριξη
τω ν

ταινιόδρομω ν

κ.λπ.,

με αναλυτικό

π ροϋπολογισμό

της

δαπάνης

κατασκευής. Η μελέτη αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλω ση του Ν.
1599/86, όπως ισχύει, του μηχανικού που την εκπόνησε, στην οποία θα
αναφ έρεται ότι κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης: ε1) τηρήθηκαν οι
όροι

δόμησης

της π εριοχής

του

έργου,

σύμφωνα

με την

ισχύουσα

νομοθεσία, όλοι οι σχετικοί ισ χύοντες κανονισμοί ασ φ άλειας της εθνικής
νομοθεσ ίας

και οι αντίστοιχοι της

Ευρωπαϊκής Έ νω σης.

ε2) όλοι οι

υπ ολογισμοί έγιναν με την π αραδοχή της μέγιστης δυνατής θεω ρητικής
καταπ όνησ ης για την εξαγω γή του συντελεστού ασφάλειας, στ) ...» και στο
άρθρο 104 παρ. 1 ότι: «Για την έκδοση των π ροβλεπ όμενω ν από τα
άρθρα 27 παρ. 2 και 45 παρ. 2 αδειώ ν λειτουργίας, εντός μεταλλευτικού ή
λατομικού χώρου, απ αιτείται η υποβολή από τον εκμεταλλευτή, στην
αρμόδια Υπηρεσία, των π αρακάτω δικαιολογητικώ ν: α) Υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το
Νόμο, την κατασκευή της εγκατάστασης, διπλω ματούχους ... τεχνικούς,
ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφω να με τους όρους της σχετικής άδειας και
ότι αυτή είναι στατικώ ς επ αρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια, β)
... στ) Ο ικοδομικές άδειες, όπου απ αιτείται. ζ) ...». Εξάλλου, κατά το
άρθρο 7 παρ. 3 του ίδιου ως άνω Κανονισμού: «Στους μεταλλευτικούς και
./.
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λατομ ικούς χώρους και σε κατάλληλες θέσεις που εγκρίνονται με την
τεχνική μελέτη του άρθρου 4, π ρέπ ει να υπάρχουν, ανάλογα με τη φύση
της εργασίας, το μέγεθος και τη μονιμότητα των εργασιώ ν του έργου,
απ οδυτήρια, εστιατόρια, γραφεία, απ οχω ρητήρια, χώροι α νά π α υ σ η ς και
φ υλάκια. Στα μικρά ή μικρής διά ρ κεια ς έργα και στα εργοτάξια ερ ευνώ ν,
αντί για τα παραπάνω κτίσματα μπ ορεί να υπάρχουν π ρόχειρα ή κινητά
καταλύματα».
Κανονισμού

Τέλος,

στο

άρθρο

2

παρ.

23 του

Νέου

Ο ικοδ ομ ικού

(Ν.Ο.Κ. - ν. 4067/2012, Α ' 79) ορίζεται ότι:

«Ε κσ καφ ή,

επ ίχω ση ή επίστρωση είναι οι κατασ κευές διαμόρφω σης του εδ ά φ ο υ ς για
δόμηση

σε

επ ίσ τρω σ ης

οικόπεδο
που

ή

γήπεδο.

εκτελούνται

για

Εργασίες
άλλο

εκσκαφής,

σκοπό

επ ίχ ω σ η ς

εγκρίνονται

απ ό

ή
την

εκάσ τοτε αρμόδια αρχή» και στο άρθρο 4 ότι: «1. Άδεια Δόμησης, κατά την
έννοια του άρθρου

1 του ν. 4030/2011, απαιτείται για την εκτέλεσ η

οπ οιοσ δήπ οτε εργασίας δόμησης, όπω ς: α. ... β. Εκσκαφές, επ ιχώ σ εις,
επ ισ τρώ σ εις, διαμορφώ σεις οικοπ έδω ν και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,
γ. ... δ. Ανέγερση, προσθήκη, επ ισ κευή κτιρίων και των π α ρα ρτη μά τω ν
τους. ε.

... 2. Έ γκριση εργασιώ ν

ακόλουθες

εργασίες

σε

κτίρια

μικρής κλίμακας απ αιτείται γ ια

π ου

υφίστανται

νόμιμα:

α.

...

τις
στ.

Ε γκατάσταση προσω ρινώ ν κατασ κευώ ν που συνοδεύεται με π ισ το π ο ιη 
τικό σ τατικής επάρκειας». Μετά την έκδοση της π ροσβαλλόμενης, με το
άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4178/2013 (Α ' 174), προστέθηκε περ. ια ' στην
παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Ο.Κ. ως εξής «ια. Τοποθέτηση ερ γο τα ξια κώ ν
οικίσκω ν».
7.

Επειδή,

από

το

συνδυασμό

των

ανωτέρω

δια τά ξεω ν

ειδικό τερα από τα άρθρα 158 και 161, σε συνδυασμό με το άρθρο 104, του
Μ εταλλευτικού Κώδικα συνάγεται ότι η κατασκευή, εντός μ ετα λλευτικής
π αραχώ ρησης, των απ αραίτητω ν τεχνικώ ν έργων και η εκτέλεσ η των
αναγκαίω ν εργασιώ ν, για την εγκατάσταση μηχανημάτων που εξυ π η ρ ε
τούν

τις

ανάγκες

εκμετάλλευσης

μεταλλείου

και

επ εξεργασίας

των

μεταλλευμάτω ν, όπως αυτά π αρατίθεντα ι ενδεικτικά στο άρθρο 103 παρ. 1
./.
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περ. ε ' του Κ.Μ .Λ.Ε., και αφορούν κατά βάση σε κατασ κευές έδρασης τω ν
μηχανημάτω ν αυτώ ν μετά των σχετικώ ν εργασιώ ν διαμορφώ σεω ς του
εδάφους, διενεργούνται κατόπιν αδείας που χορηγείται από την αρμόδια
για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης αρχή κατόπ ιν υποβολής τω ν
π ροβλεπ ομένω ν κατά νόμο δικαιολογητικώ ν, στα οποία π εριλαμβάνεται
και στατική μελέτη, όπου βεβαιώ νεται, μεταξύ άλλω ν, η τήρηση των όρω ν
δόμησης της π εριοχής και των κανονισμώ ν ασφαλείας. Α ντίθετα, άδεια της
πολεοδομικής αρχής απαιτείται για την ανέγερση κατοικιώ ν, γραφείω ν,
αποθηκώ ν (εξαιρουμένω ν των αποθηκώ ν εκρηκτικώ ν υλών) και κτισμάτω ν
εργοστασίω ν που εξυπ ηρετούν την εκμετάλλευση και την επ εξεργασία των
μεταλλευμάτω ν. Τούτο, άλλωστε, συνάγεται και από τις π ροπ αρατεθείσ ες
διατάξεις του Ν.Ο.Κ., οι οποίες διακρίνουν σαφώ ς μεταξύ κατασκευώ ν
διαμόρφω σης του εδάφους προς το σκοπό της δόμησης, για τις οποίες
απαιτείται άδεια δόμησης, και αυτώ ν που γίνονται για άλλο σκοπό, όπως
οι π ροαναφ ερθείσ ες κατασκευές έδρασης μηχανολογικού εξοπλισμού για
τις ανάγκες μ εταλλευτικής εκμετάλλευσης, για τις οπ οίες προβλέπεται
άδεια μόνο της αρμ όδιας κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία αρχής, ενόψει
και της αρχής του ενιαίου της Διοικήσεω ς, δεδομένου ότι αποτελούν
π αρακολούθημα του εξυπ ηρετούμενου κυρίως έργου. Περαιτέρω , από την
προαναφερθείσα

διάταξη

του

άρθρου

7

παρ.

3

του

Κ.Μ.Λ.Ε.,

σε

συνδυασμό με τις διατάξεις του ίδιου Κανονισμού που ρυθμίζουν τη
διαδικασία και τις π ροδιαγραφ ές της τεχνικής μελέτης, συνάγεται ότι η
εγκατάσταση τω ν π ροβλεπ όμενω ν στο εδάφιο α ' της ως άνω παραγράφου
καταλυμάτω ν για τις ανάγκες κατασκευής των απ αιτούμενω ν έργων και
εκτέλεσης

των

εργασ ιώ ν

π ροπαρασκευής

του

μεταλλείου,

η οποία

απ οτελεί υποχρέωση του εκμεταλλευτή, εγκρίνεται σε κατάλληλες θέσεις
με την οικεία τεχνική μελέτη. Αντίθετα, τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα
που π ροβλέπ ονται στο εδάφιο β ' της παρ. 3 του άρθρου τοποθετούνται
από τον εκμεταλλευτή εντός της μεταλλευτικής παραχώ ρησης χωρίς να
απ αιτείται ειδική

π ρος τούτο έγκριση, εν όψει της φύσεως και των
./.
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χαρακτηριστικώ ν τους. Δεδομένου δε ότι τα καταλύματα αυτά συνδέονται
άρρηκτα με τα έργα κατασκευής του μεταλλείου και την ανάπτυξη τω ν
μεταλλευτικώ ν εργασιώ ν, οι ειδικότεροι όροι και οι τεχνικές λεπ τομ έρειες
των οποίων εγκρίνονται με την οικεία τεχνική μελέτη, είναι προσω ρινά,
κινούμενα και δεν έχουν τα χαρακτηριστικά δομικού έργου, δεν α π αιτείται
για την τοποθέτησή τους ούτε άδεια δόμησης, αλλά ούτε και έγκριση
εργασιώ ν μικρής κλίμακας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.Ο .Κ.,
καθ’ όσον δεν συνδέονται με εργασίες σε κτίρια, αλλά π ροεχόντω ς με την
μεταλλευτική εκμετάλλευση και τις σχετικές με αυτή εργασίες, οι οπ οίες
εμπίπτουν

στην

αρμοδιότητα

των

π ροβλεπ ομένω ν

στη

μεταλλευτική

νομοθεσία οργάνων.
8.
φακέλου

Επειδή,
π ροκύπ τουν

στην προκειμένη

τα

ακόλουθα:

περίπτω ση

Με

την

από

Κ.Υ.Α.

τα στοιχεία

201745/2011

εγκρίθηκαν οι π εριβαλλοντικοί όροι για την αξιοπ οίησ η των μεταλλείω ν
Κασσάνδρας και την π εριβαλλοντική αποκατάσταση τω ν π ρογενέσ τερω ν
εκμεταλλεύσεω ν

προς

υλοποίηση

της

υπ οχρεώ σεω ς που

η αιτούσα

ανέλαβε δυνάμει της κυρω θείσης με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004
συμβάσεω ς

με

το

Ελληνικό

Δημόσιο.

Το

σχέδιο

εκμετάλλευσης

περιλαμβάνει την εκμετάλλευση των κοιτασμάτω ν Ολυμπιάδας, Σκουριώ ν
και Μαύρων Πετρών - Μαντέμ Λάκκου μετά των συνοδώ ν έργω ν και
υποστηρικτώ ν μονάδων. Ειδικότερα, όσον αφορά στο υποέργο Σκουριών,
προβλέπεται

επ ιφανειακή

εργοστασίου

εμπ λουτισμού,

και

υπόγεια

δημιουργία

εκμετάλλευση,
χώ ρου

κατασκευή

απόθεσης

αδρανώ ν

εξορυκτικώ ν απ οβλήτω ν και λοιπά συνοδά έργα, όπως αυτά εξειδικεύονται
στη μελέτη π εριβαλλοντικώ ν επιπτώ σεω ν και τα σχέδια και διαγράμματα
του σχετικού π αραρτήματος. Περαιτέρω, με την Δ 8-Α /Φ .7.49.13/2809/349/
10.2.2012 απόφαση της Διεύθυνσης Μ εταλλευτικώ ν και Β ιομηχανικώ ν
Ορυκτών του Υ .Π .Ε .Κ.Α. εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του συγκεκριμένου
υποέργου,

η οποία

εκμετάλλευσης

του

π εριλαμβάνει
μεταλλείου

τους

γενικούς

Σκουριών

μετά

και ειδικούς όρους
των

κύριων

και

του
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δευτερευουσώ ν εγκαταστάσεω ν αυτού, π εριλαμβανόμενω ν των έργω ν
εξόρυξης-μεταφ οράς-επ εξεργασ ίας μεταλλεύματος και διαχείρισης εξορυκτικώ ν αποβλήτω ν εντός των παραχω ρήσεω ν μεταλλείω ν με αριθμούς 3,
20, 38, 39 και 40, και καθορίζει τα όρια των εργοταξίω ν, έργων και
εγκαταστάσεω ν, όπω ς αυτά αποτυπώ νονται στα σχέδια ε.α-1 και ε.α-2 της
συνημμένης μελέτης. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν τα Προσαρτήματα
1 «Μελέτη
«Τεχνική

Κύριας

Μελέτη

Οδού

Πρόσβασης

Κ ατασκευής

Μ εταλλείου

Ελικοειδούς

Σκουριών»

Κ εκλιμένου

και

(Ράμπας)

2
και

Φ ρέατος Υπογείου Μ εταλλείου Σκουριών», ενώ τέθηκε προθεσμία τριώ ν
ετώ ν

στην

αιτούσα

εταιρεία

να

υποβάλει

π ρος

έγκριση

και

τα

Π ροσαρτήματα 3 «Τεχνική Μελέτη Χώρων Α πόθεσης Καρατζά Λάκκου και
Λοτσάνικου», 4 «Τεχνική Μελέτη Μονάδας Εμπλουτισμού» και 5 «Τεχνική
Μελέτη Μ εταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού
Μαντέμ Λάκκου».
εγκρίθηκε,

στη

και θ ειικο ύ Οξέος

Εκ των προσαρτημάτω ν αυτών, το Προσάρτημα 4

συνέχεια,

με

την

Δ 8-Α /Φ .7.49.13/4005/665/12.4.2013

απόφαση της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης, η οποία π ροέβη, περαιτέρω, και
στη

χορήγηση

εξοπλισμού

για

της

άδειας

την

εγκατάστασης

μονάδα

εμπλουτισμού

Δ8/Γ /Φ. 12.7/9452/1794/13.5.2013
π εριγράφεται

αναλυτικώ ς

ο

ηλεκτρομηχανολογικού

απόφασή

Σκουριών,

της.

Στην

ηλεκτρομηχανολογικός

με

άδεια

εξοπλισμός

την
αυτή
της

μονάδας και π αρατίθεται αναλυτικώ ς ο συνολικός π ροϋπολογισμός της
εγκατάστασης. Εξάλλου, με την υπ’ αριθμ. 7633/29.3.2012 απόφαση του
Γενικού

Γραμματέα

π αραχω ρήθηκαν

Α π οκεντρω μένης

στην

αιτούσα

Διοίκησης

εταιρεία,

κατά

Μ ακεδονίας-Θ ράκης

χρήση

και

κυριότητα,

τμήματα δημοσίου δάσους στις θέσεις «Σκουριές» και «Μαντέμ Λάκκου»
για τις ανάγκες

υλοπ οίησ ης του έργου

αξιοπ οίησης των μεταλλείων

Κασσάνδρας. Εν όψει των ανωτέρω εγκρίσεω ν και αδειώ ν, η αιτούσα
προέβη

στην

έναρξη

π ροσβαλλόμενο σήμα

εργασιώ ν
το Τμήμα

στη

θέση

«Σκουριές».

Με

το

Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη

διέταξε την διακοπή τω ν εργασιώ ν αυτών, καθ’ όσον από αυτοψία που

./.
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υπάλληλοί

κατασκευές

χω ρίς

του

άδεια

διαπιστώ θηκαν

δόμησης.

εκσ καφ ές

Ειδικότερα,

και

σύμφωνα

άλλες
με

το

προσβαλλόμενο σήμα, «προκειμένου να απ οσ αφ ηνισ τεί η νομιμότητα των
διαπιστω θέντω ν εργασιώ ν και κατασκευώ ν από τους συναρμόδιους φ ορείς
(σε περίπτω ση απ οκλειστικής τους αρμοδιότητας για την αδειοδότησ η) θα
συνταχτεί διευκρινιστικό ερώτημα προς το ΥΠΕΚΑ,

Γενική Δ ιεύθυνσ η

Μ εταλλευτικώ ν & Βιομηχανικών Ο ρυκτώ ν και την Επιθεώ ρηση Μ εταλλείω ν
Βορείου Ελλάδος, ενώ έως τότε θα τηρηθεί η διακοπή των εργασ ιώ ν για
την

αποφυγή

δημιουργίας

τετελεσ μένω ν-αυθαίρετω ν

π εραιτέρω επιβάρυνση του π εριβάλλοντος.

κατασκευώ ν-

με

Εφόσον δεν απ οδ ειχτεί η

νομιμότητα των εκτελούμενω ν εργασιώ ν-κατασκευώ ν θα σ υνταχτεί έκθεση
αυτοψ ίας

...

Η συνέχιση

θα

επ ιτραπ εί

μόνο

με νεότερο

σήμα

μας

ανεξάρτητα αν σας π αρουσιαστεί οποιαδήποτε αδειοδότηση ...». Α κολού
θως, με το με αρ. πρωτ. 787/10.6.2013 έγγραφό του προς τη Δ ιεύθυνση
Μ εταλλευτικώ ν

και

Βιομηχανικώ ν

Ο ρυκτώ ν

του

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

και

την

Επιθεώ ρηση Μ εταλλείω ν Βορείου Ελλάδος, το Τμήμα Π ολεοδομίας του
καθ’ ου Δήμου

διαβίβασε στις ως άνω

υπ ηρεσίες φ ω τογραφ ίες

και

σ καρίφ ημα των κατασκευώ ν και διενεργούμενω ν εργασιώ ν και ζήτησε να
του γνω στοπ οιήσουν «... α) εάν είναι ενήμερες για την έναρξη υλοπ οίησης
εργασιώ ν και εάν οι αποφάσεις περί εγκρίσεω ς της τεχνικής μελέτης του
Π ροσαρτήματος 4 και χορηγήσεω ς άδειας εγκατάστασης Η/Μ της μονάδας
εμπ λουτισμού Σκουριών επέχουν άδεια εκσκαφώ ν και χω ματουργικώ ν
εργασιώ ν

στη

θέση

και

έκταση

που

π ραγματοπ οιούνται

και

δεν

εκτελούνται για οποιαδήποτε εργασία δόμησης, β) εάν η βάση έδρασης
που έχει κατασκευασθεί πλησίον της θέσης της σήραγγας έχει εγκριθεί και
κατασκευάζεται για τις ανάγκες της εκμεταλλεύσεω ς και γ) εάν έχει δοθεί
κάποια

ειδική

οικίσκους.

Εν

άδεια
όψει

εγκατάστασης
δε

της

για

έλλειψ ης

τους

π ροκατασκευασμένους

επαρκώ ν

στοιχείω ν

που

να

απ οδεικνύουν τη νομιμότητα των εργασιώ ν, ζητείται η άμεση απάντηση και
γνω στοπ οίηση οποιω νδήποτε στοιχείω ν, εγκρίσεων, αδειών που μπορούν
./.
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να καταστήσουν δυνατό τον έλεγχο νομιμότητας τω ν εργασιώ ν ...». Σε
απάντηση

του

Β ιομηχανικώ ν

εγγράφου
Ορυκτών

αυτού,
με

το

η

Διεύθυνση

Μ εταλλευτικώ ν

και

Δ8/Γ/Φ . 12.7/οικ. 13445/2503/10.7.2013

έγγραφό της γνω στοποίησε στην ως άνω υπηρεσία ότι προς διερεύνηση
των ερω τημάτω ν της μικτή επιτροπή αποτελούμενη από μηχανικούς της
Δ ιεύθυνσης

Μ εταλλευτικώ ν

και

Β ιομηχανικώ ν

Μ εταλλείω ν

Βορείου

Ελλάδας

Επιθεώ ρησης

Ο ρυκτώ ν

και

της

π ραγματοπ οίησε,

στις

20.6.2013, αυτοψ ία στο εργοτάξιο Σκουριών, π ροκειμένου να διαπ ιστω θεί
εάν οι εκτελούμενες εργασίες είναι σύμφω νες με τις χορηγηθείσ ες από την
εν λόγω Δ ιεύθυνση άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού και εγκρίσ εις
τεχνικώ ν μελετώ ν του υποέργου Σκουριώ ν και του Π ροσαρτήματος 4 που
αφορά ειδικότερα την μονάδα εμπ λουτισμού. Σύμφωνα με τις διαπ ισ τώ 
σεις

της

εργασίες,

αυτοψ ίας
οι

οι

οποίες

εκτελεσθείσες
π εριγράφονται

μέχρι

την

αναλυτικά

ημέρα
κατά

της

αυτοψ ίας

κατηγορία,

είναι

σύμφω νες με την άδεια εγκατάστασης Η/Μ που εκδόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 158 του Μ εταλλευτικού Κώδικα και το άρθρο 103 του Κανονισμού
Μ εταλλευτικώ ν
εργασίες

και

Λατομικώ ν

διαμόρφω σης

Εργασιώ ν

χώ ρω ν

και

εντάσσονται

(κατασκευές έδρασης

Η/Μ εξοπ λισμού),

οικίσκοι

είναι

(containers)

(Κ.Μ .Λ.Ε.),

π ροσω ρινά

ενώ

στην

απ οτελούν
κατηγορία

δε
Α

οι π ροκατασκευασμένοι

καταλύματα

και

αποθήκες

εξυπ ηρέτησης τω ν εργαζομένω ν και των εργασιώ ν π ροπ αρασκευής του
μεταλλείου, τα οποία αποτελούν υποχρέω ση του εκμεταλλευτή, κατά το
άρθρο 7 παρ. 3 του Κ.Μ.Λ.Ε., για τα οποία δεν απ αιτείται ειδική άδεια.
Περαιτέρω , κατόπ ιν αλλεπάλληλω ν οχλήσεω ν του Τμήματος Π ολεοδομίας
του Δήμου Α ριστοτέλη για τα ίδια κατά βάση ζητήματα (βλ. τα με αρ.
πρωτ. 988/19.7.2013, 1020/29.7.2013, 1101/2.10.2013 έγγραφα της εν
λόγω υπ ηρεσίας), η Διεύθυνση Μ εταλλευτικώ ν και Βιομηχανικώ ν Ορυκτών
με

τα

Δ 8-Α /Φ .7.49.13/14370/2725/2.8.2013,

Δ 8 /Γ /Φ .12.7/15559/2901/

21.8.2013 και Δ 8 /Γ /Φ .12.7/18243/3378/29.10.2013 έγγραφά της επεσήμανε

εκ

νέου

ότι

ο χώρος

των

εκτελούμενω ν
./.
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ολόκληρος εντός των παραχω ρήσεω ν μεταλλείω ν με αριθμούς 3, 20, 38,
39 και 40 και ότι όπως διαπιστώ θηκε στην από 20.6.2013 α υτοψ ία τα
εκτελούμενα έργα είναι έργα υπαίθριας έδρασ ης Η/Μ εξοπλισμού και δεν
σχετίζονται με κτιριοδομικές κατασκευές, π εριγράφονται δε πλήρω ς σ την
άδεια εγκατάστασης και τη σχετική μελέτη.
9.

Επειδή, υπό τα εκτεθέντα νομικά και πραγματικά π εριστατικά, το

Τμήμα Π ολεοδομίας προέβη στη διακοπή των εκτελούμενων ερ γα σ ιώ ν
εντός των μεταλλευτικώ ν παραχω ρήσεω ν της αιτούσας εταιρείας χω ρ ίς να
αποδίδει συγκεκριμένη νομική π λημμέλεια στις άδειες, επί των οπ οίω ν οι
εργασίες αυτές ερείδονται και είχαν άλλω σ τε εκδοθεί από άλλη δ ιο ικη τική
αρχή,

και

χω ρίς

να

προσδιορίζει

κάπ οιον

συγκεκριμένο

λόγο

π ου

επέτρεπε κατά νόμο τη διακοπή των εργασ ιώ ν αυτών, επ ικα λούμενο
αορίστω ς την ύπαρξη αμφιβολιώ ν ως π ρος τη νομιμότητά τους. Τ ούτο δε
παρά το γεγονός ότι τελούσε σε γνώση όλω ν των εκδοθεισών εγκρ ίσ εω ν
και αδειώ ν από την αρμόδια, κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία, αρχή για
την εκτέλεση των επίμαχων εργασιώ ν, τις οπ οίες παραθέτει στο με αρ.
πρωτ.

787/10.6.2013

έγγραφό

του,

με

το

οποίο

ζήτησε

σ χ ετικ ές

διευκρινίσ εις από τις αρμόδιες κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία υπ ηρ εσ ίες
(Διεύθυνση Μ εταλλευτικώ ν και Β ιομηχανικώ ν Ορυκτών του Υ .Π .Ε .Κ .Α .,
Επιθεώ ρηση

Μεταλλείω ν Βορείου Ελλάδος). Δεδομένου δε ότι, όπ ω ς

επ ιβεβαιώ θηκε

και

από

τη

διενεργηθείσ α

αυτοψία

υπαλλήλων

τω ν

αρμόδιω ν υπηρεσιών, ήτοι της Δ ιεύθυνσ ης Μ εταλλευτικών και Β ιο μ η χ α νι
κών

Ο ρυκτώ ν

και

της

Επιθεώ ρησης

Μ εταλλείω ν

Βορείου

Ε λλάδας,

βεβαιώ θηκε ότι οι εκτελεσθείσες εργασ ίες αφορούσαν στην έδραση του
Η/Μ εξοπ λισμού και είναι σύμφωνες με τη σχετικώς εκδοθείσα ά δ εια
εγκατάστασης, και όχι σε εργασίες ανέγερσ ης των κτιριακών εγκα τα σ τά 
σεων, οι οπ οίες θα επακολουθήσουν, η προσβαλλόμενη πράξη, με την
οποία το Τμήμα Πολεοδομίας διέταξε τη διακοπ ή νομίμως εκτελουμένω ν
εργασιώ ν βάσει αδείας χορηγηθείσης από την αρμόδια προς τούτο αρχή,
έχει εκδοθεί αναρμοδίως, και πρέπει να ακυρω θεί για το λόγο αυτό π ου

./.
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π ροβάλλεται βασίμως.
10.

Επειδή, κατόπιν τούτω ν οι κρινόμενες αιτήσ εις πρέπει να

γίνουν δεκτές, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπ ώ ν λόγω ν
ακυρώ σεω ς.

Δ ιάτ α ύτ α
Συνεκδικάζει τις κρινόμενες αιτήσεις.
Δέχεται τις αιτήσεις αυτές.
Ακυρώ νει

το

υπ ’

αριθ.

786/10.6.2013

σήμα

του

Τμήματος

Π ολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικώ ν Υ π ηρεσιώ ν, Π εριβάλλοντος και
Π ολεοδομίας του Δήμου Α ρισ τοτέλη Χ αλκιδικής, σύμφω να με το σκεπτικό.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει σε βάρος του Δήμου Α ρισ τοτέλη Χ αλκιδικής τη δικαστική
δαπάνη των αιτούντω ν που ανέρχεται σε εννιακόσ ια είκοσι (920) ευρώ για
κάθε διάδικο.
Η διάσκεψη έγινε στην Α θήνα στις 21 Ν οεμβρίου 2013
Η Π ρόεδρος του Ε ' Τμήματος

Η Γραμματέας

Ειρ. Δασκαλάκη
/

και η απόφαση

δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 5

Μ αρτίου 2014.
Η Π ρόεδρος του Ε ' Τμήματος

/

Η Γραμματέας

-.ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ
■

^

g*f».

