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Λ. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 28
166 75, ΓΛΥΦΑ∆Α
(ΜΕΣΩ Α.Τ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ)

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Επιβολή ∆ιοικητικής Κύρωσης στην εταιρεία ‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ’’, λόγω
παραβάσεων της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας αναφορικά µε την πλωτή µονάδα
εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων στη θαλάσσια περιοχή «Στενού Γαϊδουρονησίου»,
θέση «Κασιδιάρα» του ∆ήµου Σαρωνικού.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Aυτοδιοίκησης και της
Aποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Καλλικράτης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/7-6-2010).
2. Το Π∆ 145 / 27-12-2010 σχετικά µε τον «Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής»
(ΦΕΚ. 238/Α/27-12-10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε την
υπ’αρ.44403/04-11-2011 Απόφαση σχετικά µε την «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/0411-2011)
3. Το Ν.1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-04-2002) βάσει των
οδηγιών 97/11 ΕΕ, 96/61 ΕΕ «∆ιαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεως θεµάτων
για υδατορέµατα και άλλες διατάξεις».
4. Την ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β ): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία
επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν.
1650/86».
5. Την ΚΥΑ 377/96/95 (ΦΕΚ 18/Β/95): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης
και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιµα που προβλέπονται από
τις διατάξεις των παραγράφων 7,8 και 9 του Ν. 2242/94».
6. Την υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) ΚΥΑ «Απόδοση στις …..σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
7. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη
∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης».
8. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ».
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9. Την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) ».
10. Τον Ν.4042/13-02-2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε
την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων ΥΠΕΚΑ».
11. Την µε αρ. πρωτ. 121570/1866/12-06-2009 Εγκύκλιο του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε µε
θέµα «Ρύθµιση θεµάτων υδατοκαλλιεργητικών µονάδων».
12. Την µε αρ. πρωτ. 9230.4/2/11/18-07-2011 «∆ιαδικασία αδειοδότησης µονάδων
υδατοκαλλιέργειας»
(Α∆Α: 4ΑΣΗΦ-ΤΛΥ) απόφαση
Υπ.
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
13. Την ΚΥΑ µε αριθ. 31722/04-11-2011 (ΦΕΚ Β’/2505/04-11-2011) «Έγκριση
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις υδατοκαλλιέργειες και της
στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
14. Την υπ’αρ.πρωτ.οικ.234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/Β/28-11-2014) Απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής µε την οποία µεταβιβάζονται αρµοδιότητες της ∆/νσης
Περιβάλλοντος στον Περιφερειακό Σύµβουλο κο Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο.
15. Το υπ’αρ.πρωτ.1121/2015 (αρ.πρωτ.Τµ. Περ. & Υδρ.173592/2015) διαβιβαστικό
έγγραφο του ΣΕΠ∆ΕΜ/ΥΠΕΝ µε συνηµµένη καταγγελία αναφορικά µε τη
λειτουργία του ιχθυοτροφείου της εταιρείας ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ στη
θαλάσσια περιοχή Στενού Γαϊδουρονησίου του ∆ήµου Σαρωνικού.
16. Την υπ’αρ.πρωτ.οικ.45952/1268/06-08-2013 Απόφαση του Υπουργού του
πρώην ΥΠΕΚΑ µε θέµα: ‘’ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την
µετεγκατάσταση, από τη θέση «Βραχονησίδα Πάτροκλος» και λειτουργία,
πλωτής µονάδας εκτροφής θαλασσινών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20
στρεµµάτων και ετήσιας δυναµικότητας 230 τόνων, στη θαλάσσια περιοχή
«Στενού Γαϊδουρονησίου» θέση «Κασιδιάρα», ∆ήµου Σαρωνικού, Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, µε φορέα την «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ».
17. Το υπ’αρ.πρωτ.173592/2015 έγγραφο-καθορισµός ηµεροµηνίας αυτοψίας της
Υπηρεσίας µας προς το ΣΕΠ∆ΕΜ/ΥΠΑΠΕΝ.
18. Το υπ’αρ.πρωτ.3112/2016 (αρ.πρωτ.Τµ. Περ. & Υδρ.18207/2016) έγγραφο του
ΣΕΠ∆ΕΜ/ΥΠΕΝ.
19. Το υπ’αρ.πρωτ.40683/2016 έγγραφο–ερώτηµα του κου Ε. Βάκουλα περί
καθορισµού ηµεροµηνίας αυτοψίας.
20. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ.55645/2016 έγγραφο της Υπηρεσίας µας προς το Γραφείο
Κίνησης της ΠΕΑΑ για έγκριση διάθεσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
21. Την από 29-03-2016 αυτοψία της Υπηρεσίας µας.
22. Το υπ’αρ.πρωτ.40683/2016 έγγραφο-κλήση σε απολογία και έκθεση αυτοψίας
της Υπηρεσίας µας προς την εταιρεία ‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ’’.
23. Το υπ’αρ.πρωτ.90290/2016 έγγραφο της εταιρείας ‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ’’ περί
παράτασης προθεσµίας για κατάθεση απόψεων-στοιχείων.
24. Το υπ’αρ.πρωτ.1016/20/29-α/2016 (αρ.πρωτ.Τµ. Περ. & Υδρ.126995/2016)
έγγραφο του Α΄ Αστυνοµικού Τµήµατος Γλυφάδας µετά αποδεικτικού επίδοσης
του 22) Σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας µας προς τον υπεύθυνο της εταιρείας
‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ’’.
25. Την υπ’αρ.πρωτ.90290/2016 Εισήγηση σχετικά µε την επιβολή ∆ιοικητικής
Κύρωσης στην εταιρεία ‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ’’, λόγω παραβάσεων της
Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας αναφορικά µε την πλωτή µονάδα εκτροφής
θαλάσσιων ιχθύων στη θαλάσσια περιοχή «Στενού Γαϊδουρονησίου», θέση
«Κασιδιάρα» του ∆ήµου Σαρωνικού.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σε συνέχεια του 15) Σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου του ΣΕΠ∆ΕΜ/ΥΠΕΝ µε
συνηµµένη καταγγελία αναφορικά µε τη λειτουργία του ιχθυοτροφείου της εταιρείας
‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ’’ στη θαλάσσια περιοχή «Στενού
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Γαϊδουρονησίου», θέση «Κασιδιάρα» του ∆ήµου Σαρωνικού, η Υπηρεσία µας είχε
µεταβεί στις 29-03-2016 στην προαναφερόµενη θέση. Η διαπιστωθείσα κατάσταση
τη χρονική στιγµή της αυτοψίας καταγράφεται αναλυτικά στην 21) Σχετική έκθεση
αυτοψίας, όπου έχουµε τα κάτωθι:
Η εν λόγω µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιείται στη θαλάσσια περιοχή
«Στενού Γαϊδουρονησίου» θέση «Κασιδιάρα» του ∆ήµου Σαρωνικού, εντός
περιοχής NATURA 2000 µε Κωδικό GR3000005 και φορέα την ‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ’’, όπου αποτελείται από είκοσι (20) συνολικά ιχθυοκλωβούς
κυκλικής διατοµής, ήτοι:
 πέντε (5) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιµέτρου 100µ
 δέκα (10) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιµέτρου 60µ
 τέσσερις (4) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς περιµέτρου 50µ
 ένα (1) ιχθυοκλωβό ο οποίος, κατά δήλωση του υπεύθυνου είναι για
διαχείριση-εργασία.
 Μία (1) πλωτή εξέδρα διαστάσεων περίπου 10 Χ 8m µετά οικίσκου.
Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα της 16) Σχετικής
ΑΕΠΟ και συγκεκριµένα στην παράγραφο Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, όπου
αναφέρεται ειδικότερα:
Για τις ανάγκες τις µονάδας θα εγκατασταθούν δύο (2) συστοιχίες ιχθυοκλωβών,
αποτελούµενες από:
1η Συστοιχία:
 Τρείς (3) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, Περιµέτρου Π=100m (εσωτερικής
διαµέτρου Φ=31,8m).
 Έξι (6) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, Περιµέτρου Π=60m (εσωτερικής
διαµέτρου Φ=19,1m).
 Μία (1) πλωτή εξέδρα διαστάσεων 8 Χ 5m, µε οικίσκο 2,5 Χ 6m.
2η Συστοιχία:
 ∆ύο (2) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, περιµέτρου Π=50m (εσωτερικής
διαµέτρου Φ=15,9m)
 Τρείς (3) κυκλικούς ιχθυοκλωβούς, Περιµέτρου Π=60m (εσωτερικής
διαµέτρου Φ=19,1m).
 ∆ύο (2) τετράγωνους ιχθυοκλωβούς διαστάσεων 6 Χ 6m.
 Μία (1) πλωτή εξέδρα διαστάσεων 12 Χ 12m, µε οικίσκο 10 Χ 10m
Όσον αφορά τα προβλεπόµενα της 16) Σχετικής ΑΕΠΟ και συγκεκριµένα στην
παράγραφο Ε. ΟΡΟΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, έχουµε τα κάτωθι:

ΤΩΝ

∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ

 Ο φορέας του έργου ήταν υποχρεωµένος να έχει ορίσει υπεύθυνο
παρακολούθησης τήρησης περιβαλλοντικών όρων (όρος Ε.3 16) Σχετικής
ΑΕΠΟ), ενώ ταυτόχρονα όφειλε να γνωστοποιήσει το ονοµατεπώνυµό του στη
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, στη ∆ιεύθυνση Υδάτων και
στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και στο
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Ωστόσο, βάσει του αρχείου της Υπηρεσίας µας δεν προκύπτει να έχει αποσταλεί
το ονοµατεπώνυµο του υπευθύνου για την παρακολούθηση των ως άνω
Περιβαλλοντικών Όρων.
 Ο κυκλικός κλωβός ο οποίος µας επεδείχθη ως κλωβός διαχείρισης-εργασίας δεν
έφερε ειδική καρτέλα στην οποία να αναγράφεται η συγκεκριµένη εργασία, ούτε
είχε κάποια ιδιαίτερη εµφανή ένδειξη ώστε να διαφοροποιείται από τους
υπόλοιπους κλωβούς, οπότε δεν διευκρινιζόταν αν συµµετείχε ή όχι στην κυρίως
παραγωγική διαδικασία (όρος Ε.4 16) Σχετικής ΑΕΠΟ).
 Η Υπηρεσία µας δεν διαθέτει εξοπλισµό προκειµένου να προσδιορίσει το βάθος
της θάλασσας στην περιοχή λειτουργίας της µονάδας. Κατά προφορική οµολογία
του υπευθύνου, το πιο ρηχό σηµείο της θάλασσας είναι 35 µέτρα, ενώ το
βαθύτερο είναι 45 µέτρα.
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 Κατά προφορική οµολογία του υπευθύνου το συνολικό ύψος των κλωβών µετά
των διχτύων είναι περί τα 14 µέτρα, οπότε σχέση ύψους κλωβών-βάθους
θάλασσας πληροί την αναλογία 1:2.
 Σε κάποια σηµεία των ιχθυοκλωβών εντοπίστηκαν σηµεία φωτισµού.
 Όσον αφορά για το αν λαµβάνει χώρα περιοδική µετακίνηση των ιχθυοκλωβών,
κατά προφορική οµολογία του υπευθύνου κάθε δύο χρόνια γίνεται αλλαγή για
εργασίες καθαρισµού.
 Κατά δήλωση του υπευθύνου, τα νεκρά ψάρια συλλέγονται και αποθηκεύονται
προσωρινά εντός ψυγειοκαταψύκτη που φέρει ειδική ταινία και ο οποίος
βρίσκεται εντός του οικίσκου, µέχρι να παραδοθούν σε εξουσιοδοτηµένη εταιρεία
διαχείρισης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
 Κατά δήλωση του υπευθύνου, γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των
χαρακτηριστικών παραµέτρων της ποιότητας του νερού της µονάδας, ήτοι των
παραµέτρων οι οποίες ορίζονται στην 16) Σχετική ΑΕΠΟ (όρος Ε.24.α.). Ωστόσο
ο φορέας του έργου οφείλει να συντάσσει ετησίως συνοπτική Έκθεση µε τα
αποτελέσµατα των ως άνω µετρήσεων, την αξιολόγηση των επιπτώσεων του
έργου στην κατάσταση διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και
προτάσεις για τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στη µεθοδολογία
παρακολούθησης ή/και λειτουργίας του έργου. Εν συνεχεία όφειλε να αποστείλει
την ως άνω έκθεση, µεταξύ άλλων Υπηρεσιών και στην Υπηρεσία µας, πράγµα
το οποίο δεν προκύπτει βάσει του αρχείου µας (όρος Ε.25 16) Σχετικής ΑΕΠΟ).
Επιπροσθέτως, όσον αφορά τα σηµεία των δειγµατοληψιών δεν µας
υπεδείχθησαν οι προβλεπόµενοι εγκατεστηµένοι σταθµοί µετρήσεων (όρος
Ε.24.γ. 16) Σχετικής ΑΕΠΟ)
 Κατά δήλωση του υπευθύνου, τα στερεά απορρίµµατα από τους χώρους
εκτροφής των ψαριών καθώς και τα υλικά αποσυσκευασίας των ιχθυοτροφών
συλλέγονται και παραδίδονται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς διαχείρισης µη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
 Στο χώρο της ακτής υπήρχαν εναποθετηµένοι περί τους είκοσι πλωτήρες, αρκετά
κουτιά κλωβών καθώς και δίχτυα ιχθυοκλωβών που προορίζονταν, κατά
προφορική οµολογία του υπευθύνου, για παραλαβή από εξουσιοδοτηµένη
εταιρεία προκειµένου να προβεί στη διαδικασία πλύσης. Επιπροσθέτως υφίστατο
και εξοπλισµός ηλεκτροµηχανής ντίζελ
µετά υδραυλικού συστήµατος
ενδεχοµένως για την ανέλκυση αντικειµένων.
Εν συνεχεία, βάσει του 22) Σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας µας ζητείτο από τον
υπεύθυνο της εν θέµατι επιχείρησης, βάσει του 3) Σχετικού Νόµου, εντός προθεσµίας
πέντε (5) ηµερών από τη παραλαβή αυτού, να καταθέσει τις απόψεις του για τα
αναφερόµενα στην συνηµµένη έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας µας, καθώς και:
 τα στοιχεία του υπεύθυνου παρακολούθησης τήρησης των Περιβαλλοντικών
Όρων της µονάδας,
 όσον αφορά
την επιβαλλόµενη συστηµατική παρακολούθηση των
χαρακτηριστικών παραµέτρων της ποιότητας του νερού της µονάδας, ο φορέας
του έργου καλείτo να προσκοµίσει τα όσα ορίζονται στον όρο Ε.24.α της 16)
Σχετική ΑΕΠΟ. Επιπροσθέτως, σχετικά µε τα σηµεία των δειγµατοληψιών,
υποχρεούταν να µας γνωστοποιήσει τους προβλεπόµενους εγκατεστηµένους
σταθµούς µετρήσεων, βάσει του όρου Ε.24.γ. της 16) Σχετικής ΑΕΠΟ,
 να προσκοµίσει συµβάσεις µετά ενδεικτικών φωτοαντιγράφων παραστατικών µε
εξουσιοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τα
νεκρά ψάρια,
 να προσκοµίσει συµβάσεις µε εξουσιοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης µη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τα απορρίµµατα αστικού τύπου,
 να προσκοµίσει ενδεικτικά φωτοαντίγραφα παραστατικών µε εξουσιοδοτηµένες
εταιρείες οι οποίες παραλαµβάνουν τα ακάθαρτα δίχτυα των κλωβών.
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ΕΠΕΙ∆Η
I. η εν λόγω εταιρεία µε το 23) Σχετικό έγγραφό της αιτήθηκε παράταση προκειµένου
να υποβάλει απόψεις και στοιχεία, ωστόσο η ως άνω δοθείσα προθεσµία παρήλθε
άπρακτη, καθότι µέχρι τη παρούσα χρονική στιγµή ουδένα απολογητικό υπόµνηµα
κατατέθηκε, γεγονός το οποίο συνιστά παράβαση ενώ ταυτόχρονα η µη
προσκόµιση των ζητηθέντων στοιχείων εκλαµβάνεται ως έλλειψη αυτών.
II. έλλειψη Περιβαλλοντικών Αδειών ή πληµµελής εφαρµογή των Περιβαλλοντικών
Όρων που ορίζουν αυτές, ενέχει εφαρµογή της διαδικασίας την οποία ορίζει το
άρθρο 30 του Ν 1650/1986 (ΦΕΚ160Α/1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
τον Ν 3010/02 (ΦΕΚ 91Α΄/25-04-02), ήτοι Επιβολή ∆ιοικητικής Κύρωσης (3)
Σχετικό), ενώ η επιτακτικότητα εφαρµογής της ως άνω διαδικασίας βασίζεται και
στα στοιχεία της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου. Ειδικότερα
η θαλάσσια περιοχή στην οποία αυτό λειτουργεί εµπίπτει στις περιοχές του
Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 µε κωδικό GR 300005 και την
επωνυµία «Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη», ενώ στην
ευρύτερη της µονάδας περιοχή, αλλά εκτός των ορίων της µονάδας, απαντώνται
Λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia beds) µε κωδικό 1120, που αποτελούν οικότοπο
προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία µας, βάσει της διαδικασίας την οποία ορίζει το άρθρο 30
του Ν 1650/1986 (ΦΕΚ160Α/1986) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν 3010/02
(ΦΕΚ 91Α΄/25-04-02), εισηγήθηκε µε το 25) Σχετικό έγγραφο Επιβολή ∆ιοικητικής
Κύρωσης (πρόστιµο).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων µας και σύµφωνα µε όσα ορίζουν σχετικώς οι
διατάξεις του άρθρου 30 του Νόµου 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) για την προστασία του
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α΄/25-0402), καθώς και το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), την
Επιβολή ∆ιοικητικής Κύρωσης (προστίµου) συνολικού ύψους πέντε χιλιάδων
ευρώ (5000 €) στην εταιρεία ‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ’’, λόγω παραβάσεων της
Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας.
ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Παράβαση 1η: Η µονάδα ήταν διαφοροποιηµένη ως προς τον αριθµό και τις
διαστάσεις των ιχθυοκλωβών, σε σύγκριση µε τα προβλεπόµενα (16) Σχετική ΑΕΠΟ παράγραφος Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ).

Για την παραπάνω παράβαση το εισηγούµενο ποσό ανέρχεται σε χίλια ευρώ
(1000 €).
Παράβαση 2η: ∆εν προσκοµίστηκαν συµβάσεις µε αδειοδοτηµένες εταιρείες για την
παραλαβή των επικίνδυνων και µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (16) Σχετική
ΑΕΠΟ – όροι 23 & 26 παράγραφος

Ε. ΟΡΟΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ).

Για την παραπάνω παράβαση το εισηγούµενο ποσό ανέρχεται σε χίλια
πεντακόσια ευρώ (1500 €).
Παράβαση 3η: ∆εν προσκοµίστηκαν ενδεικτικά φωτοαντίγραφα παραστατικών µε
εξουσιοδοτηµένες εταιρείες οι οποίες παραλαµβάνουν τα ακάθαρτα δίχτυα των
κλωβών (∆εν υπάρχει ενηµέρωση για τον τρόπο µε τον οποίο διευθετείται ο όρος 22
παράγραφος Ε. ΟΡΟΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
της 16) Σχετικής ΑΕΠΟ ).

Για την παραπάνω παράβαση το εισηγούµενο ποσό ανέρχεται σε πεντακόσια
ευρώ (500 €).
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Παράβαση 4η: Στο χώρο της ακτής υπήρχαν εναποθετηµένοι περί τους είκοσι
πλωτήρες, αρκετά κουτιά κλωβών καθώς και δίχτυα ιχθυοκλωβών (Βάσει της 16)
Σχετικής ΑΕΠΟ, δεν προβλέπονται οιαδήποτε έστω και προσωρινές εναποθέσεις της ως άνω
µορφής, οι οποίες εναποθέσεις συνιστούν αισθητική υποβάθµιση αλλά και ενέχουν πιθανότητα
ρύπανσης του θαλάσσιου Περιβάλλοντος: 16) Σχετική ΑΕΠΟ – όρος 32 παράγραφος Ε. ΟΡΟΙ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ).

Για την παραπάνω παράβαση το εισηγούµενο ποσό ανέρχεται σε πεντακόσια
ευρώ (500 €).
Παράβαση 5η: Σχετικά µε την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού της µονάδας
δεν τηρούνταν τα προβλεπόµενα, ήτοι:
-

∆εν έγινε ορισµός υπεύθυνου παρακολούθησης τήρησης περιβαλλοντικών όρων, µέτρων
και περιορισµών.
- ∆εν λάµβανε χώρα συστηµατική παρακολούθηση των χαρακτηριστικών παραµέτρων της
ποιότητας του νερού της µονάδας και της άµεσης αυτής περιοχής.
- ∆εν υπήρχαν οι προβλεπόµενοι σταθµοί δειγµατοληψιών.
- ∆εν αποστέλλονταν αρµοδίως και ετησίως συνοπτική έκθεση µε τα αποτελέσµατα των ως
άνω µετρήσεων, την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και προτάσεις για τυχόν απαραίτητες
τροποποιήσεις στη µεθοδολογία παρακολούθησης ή/και λειτουργίας του έργου.
(16) Σχετική ΑΕΠΟ – όροι 3 & 24 παράγραφος Ε. ΟΡΟΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ)

Για την παραπάνω παράβαση το εισηγούµενο ποσό ανέρχεται σε χίλια
πεντακόσια ευρώ (1500 €).
Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. παρακαλείται για την είσπραξη και την απόδοση του προστίµου
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές ΚΥΑ, ήτοι καταµερισµός του ποσού κατά
50% (3517-ΕΤΕΡΠΣ) υπέρ ∆ηµοσίων εσόδων και κατά 50% εκτός προϋπολογισµού
(ΚΑΕ 64002 Λογ. ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR29 0140 1490 1490 0200 1000 048).
Στην περίπτωση που οι οφειλέτες προβούν σε εξόφληση της οφειλής τους µε
βάση την παρούσα απόφαση και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), υποχρεούνται να αποστείλουν στην ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
καθώς και στην Υπηρεσία µας, αντίγραφα των διπλοτύπων είσπραξης
προκειµένου να γνωστοποιήσουν την εξόφληση των οφειλών σύµφωνα µε το
2 της ΚΥΑ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) (6) Σχετικό). Σε διαφορετική
περίπτωση θα κινηθεί η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης περί ∆ηµοσίων Εσόδων.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από τους έχοντες έννοµο στην
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησή
της (ή διαφορετικά από την ηµεροµηνία που αποδεδειγµένα έλαβε γνώση για αυτή µε
άλλο τρόπο) σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. Μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της οικείας αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο έλεγχος
νοµιµότητας της παρούσης ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 238 του Ν.3852/2010.
Επιπλέον κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από τους έχοντες
έννοµο συµφέρον στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µέσα σε 60 µέρες από την
κοινοποίησή της (ή διαφορετικά από την ηµεροµηνία που αποδεδειγµένα έλαβε
γνώση για αυτή µε άλλο τρόπο) σύµφωνα µε τα άρθρα 66 & 285 του ν. 2717/1999
(ΦΕΚ 97/Α/99).
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Το Αστυνοµικό Τµήµα Γλυφάδας παρακαλείται όπως προβεί στην επίδοση του
παρόντος εγγράφου και εν συνεχεία αποστείλει στην Υπηρεσία µας το αποδεικτικό
επίδοσης.
Μ.Ε.Π.
Ο Περιφερειακός
Σύµβουλος
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