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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
             Α.Δ.Α.     

Κομοτηνή,      05-08-2015

Αριθ. Πρωτ.: 2425

      Σχετ: 265, 554, 763, 1035, 1157, 1437,   
               1530, 1607, 2056, 2276.

   

               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ  

ΘΈΜΑ:   Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κάθετος 
Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας οδού και 
ειδικότερα το τμήμα Εχίνος - Μελίβοια (70.2.1)», από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

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

ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  Α΄87/2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚΑ΄235/2010)  «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης».

4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 99386/06-11-2014 (ΦΕΚ 3105 Β΄/18-11-2014) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  “Ανάθεση  άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  πράξεων  και  εγγράφων  «Με  εντολή  Γενικού 
Γραμματέα» …”.

5. Την με αριθμό 4/06-02-2015 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 24 Α΄/06-02-2015) «Αποδοχή παραιτήσεων των 
Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

6. Το  άρθρο  56  του  Ν.  4257/2014  (ΦΕΚ93  Α΄/14-04-2014),  που  καθορίζει  τον  τρόπο 
αναπλήρωσης  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  όταν  η  θέση  είναι 
κενή.

7. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
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8. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

9. Την  Υ.Α.  1958/13-01-2012  (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. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011),  όπως έχει  τροποποιηθεί  και 
ισχύει.

10. Την  Κ.Υ.Α.  οικ.  167563/ΕΥΠΕ/15-04-2013  (ΦΕΚ  964  Β/19-04-2013)  «Εξειδίκευση  των 
διαδικασιών και  των ειδικότερων  κριτηρίων  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης των έργων και 
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και 
κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος». 

11. Την  Κ.Υ.Α.  οικ.  1649/45/2014  (ΦΕΚ  45  Β/15-01-2014)  «Εξειδίκευση  των  διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων  και  τρόπου  ενημέρωσης  του  κοινού  και  συμμετοχής  του  ενδιαφερομένου 
κοινού  στη  δημόσια  διαβούλευση  κατά  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας».

12. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού 
τόπου  για  την  ανάρτηση  των  αποφάσεων  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  (ΑΕΠΟ),  των 
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με άρθρο 19α  του Ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ Α/209/2011)».

13. Την  ΚΥΑ  οικ.  48963/2012  (ΦΕΚ  2703  Β΄/05-10-2012)  «Προδιαγραφές  περιεχομένου 
Αποφάσεων Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για  τα έργα και  δραστηριότητες 
κατηγορίας  Α΄  της  υπ’  αριθμ.  1958/13-01-2012  απόφασης  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του 
Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».

14. Την  Κ.Υ.Α.  15277/2012  (ΦΕΚ  1077/Β/09-04-2012)  «Εξειδίκευση  διαδικασιών  για  την 
ενσωμάτωση  στις  Αποφάσεις  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  ή  στις  Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας 
έγκρισης  επέμβασης,  για  έργα  και  δραστηριότητες  κατηγοριών  Α  και  Β  της  υπουργικής 
απόφασης με  αριθμ.  1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.1.2012),  σύμφωνα με  το άρθρο 12 του Ν. 
4014/2011».

15. Το  Ν.  998/1979  (ΦΕΚ  289  Α)  «Περί  προστασίας  των  δασών  και  των  δασικών  εν  γένει 
εκτάσεων της χώρας».

16. Το  Ν.  4280/2014  (ΦΕΚ  159  Α/  08-08-2014)  «Περιβαλλοντική  αναβάθμιση  και  ιδιωτική 
πολεοδόμηση  –  Βιώσιμη  ανάπτυξη  οικισμών.  Ρυθμίσεις  δασικής  νομοθεσίας  και  άλλες 
διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού, με το οποίο έγινε αντικατάσταση μεταξύ των 
άλλων και του άρθρου 46 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α).

17. Την με αριθ. πρωτ. 40379/2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης - ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. –
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το χαρακτηρισμό χερσαίων και υδάτινων περιοχών 
της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο.

18. Το Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30 Α/25-02-2010) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου».

19. Την  με  αριθμό  29310/21-07-2003  Απόφαση  της  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  για  την  Έγκριση 
Περιφερειακού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 1471 Β΄/09-10-2003).
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20. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/ 06-08-2001) «Συσκευασίες  και  εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών  και  άλλων  Προϊόντων  (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και  κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)».

22. Την Εγκύκλιο 4834/25-01-2013 της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος (Δ/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων)  του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., για τη διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια 
έργα.

23. Την ΚΥΑ 37393/2028/03(ΦΕΚ 1418 Β΄/ 03) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».

24. Την ΚΥΑ Δ17α/02/77/ΦΝ 393/19-05-2006 (ΦΕΚ 638 Β΄/22-05-2006) “Χαρακτηρισμός του 
έργου κατασκευής της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, ως «έργου 
εθνικής σημασίας»”.

25. Την  με  αριθμό  29036/5924/06-11-1998  Απόφαση Προέγκρισης  Χωροθέτησης  του  Γενικού 
Δ/ντή Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τα έργα του οδικού άξονα Ελλάδας – Βουλγαρίας από Γλαύκη μέχρι 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο νομό Ξάνθης.

26. Την με αρ. πρωτ. Α 379176/04-11-2014 (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4489/05-11-2014) αίτηση της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας φάκελος της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος, σε ένα (1) αντίγραφο για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του.

27. Την  με  αρ.  πρωτ.  Α 383371/27-01-2015  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  217/27-01-2015)  αίτηση  της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας φάκελος της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος, σε τρία (3) επιπλέον αντίγραφα 
και σε εννέα (9) CD με την ψηφιακή μορφή της μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
του.

28. Την  με  αρ.  πρωτ.  Θ1118/29-01-2015  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  265/02-02-2015)  αίτηση  της 
«ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.», με την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας δύο (2) CD 
με την ψηφιακή μορφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του 
θέματος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του.

29. Το με αριθ. πρωτ. 217/29-01-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκαν 
τεύχη  της  Μ.Π.Ε.  του έργου του  θέματος,  για  γνωμοδότηση στις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  και 
Φορείς  (στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Ανατολικής  Μακεδονίας  –  Θράκης,  στο  Γενικό 
Επιτελείο  Εθνικής  Άμυνας,  στη  Δ/νση  Συντονισμού  και  Επιθεώρησης  Δασών  και  στο 
Δασαρχείο Ξάνθης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
(Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος) και στο 
Φορέα  Διαχείρισης  Εθνικού  Πάρκου  Οροσειράς  Ροδόπης,  στη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων 
Περιφερειακής  Ενότητας  Ξάνθης,  στην  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Ξάνθης  και  στην  Υπηρεσία 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ.).

30. Το  με  αρ.  πρωτ.  ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/59018/34120/2956/192/02-04-2015 
(α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  1157/07-04-2015)  έγγραφο  του  Τμήματος  Συντονισμού  και 
Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων 
Έργων  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  με   θετική  υπό  όρους 
γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.

31. Το  με  αρ.  πρωτ.  184/12-02-2015  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  554/19-02-2015)  έγγραφο  της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ..
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32. Το  με  αρ.  πρωτ.  8479/08-07-2015  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  2276/09-07-2015)  έγγραφο  της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ Α.Ε.»  προς  την  Υπηρεσία  Νεωτέρων  Μνημείων  και  Τεχνικών  Έργων 
Α.Μ.Θ.,  με  το  οποίο  κατατέθηκαν  στοιχεία  για  τις  υφιστάμενες  κρήνες  στην περιοχή  των 
επεμβάσεων  του  έργου  και  την  τοξωτή  γέφυρα  μετά  το  ελληνικό  φυλάκιο  42,  προς  τα 
βουλγαρικά σύνορα. 

33. Το  με  αρ.  πρωτ.  1387/17-07-2015  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  2425/21-07-2015)  έγγραφο  της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ. με τη θετική άποψη της για το 
έργο του θέματος.

34. Το με αρ. πρωτ. 36841/11-06-2015 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2056/23-06-2015) έγγραφο της Δ/νσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
με  θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.

35. Το με αρ. πρωτ. Δ.Δ.οικ.  1723/04-05-2015 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1437/05-05-2015) έγγραφο 
του  Τμήματος  Συλλογικών  Οργάνων  (Γενική  Δ/νση  Εσωτερικής  Λειτουργίας,  Δ/νση 
Διοίκησης)  της  Περιφέρειας  Α.Μ.-Θ.  που  συνοδεύει  το  με  αριθμό  04/2015  Πρακτικό 
συνεδρίασης, της 26-03-2015, της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του 
Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ανατολικής  Μακεδονίας  Θράκης,  απόφαση  27/2015,  με  την 
ομόφωνα θετική υπό όρους γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

36. Το  με  αρ.  πρωτ.  Φ.916.74/407/408288/08-05-2015  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  1607/19-05-2015) 
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Δ/νση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος) 
με  θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου  «Κάθετος Άξονας 
070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας οδού και ειδικότερα 
το τμήμα Εχίνος - Μελίβοια (70.2.1)», από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».   

Α. Ε  ΊΔΟΣ ΚΑΙ ΜΈΓΕΘΟΣ ΈΡΓΟΥ  Ή  ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ.  

  Η οδός (το τμήμα Εχίνος – Μελίβοια) αποτελεί το τρίτο τμήμα του Κάθετου Άξονα 070 «Ξάνθη – 
Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» και βρίσκεται σε συνέχεια του δεύτερου τμήματος (Σμίνθη - 
Εχίνος),  σε  κατεύθυνση  βόρεια  –  βορειοδυτικά  του  οικισμού  Εχίνος  προς  τα  Μελίβοια.  Το 
συνολικό μήκος της χάραξης είναι περίπου 7.950 μέτρα, έχει ως σημείο εκκίνησης τη Χ.Θ.=0+000 
που  βρίσκεται  περίπου  500  μέτρα  βορειοδυτικά  του  οικισμού  Εχίνος  και  πέρας  χάραξης  τη 
Χ.Θ.=7+947,68  (μετά  από  τον  οικισμό  των  Μελιβοίων  και  βορειοδυτικά  αυτού).  Βρίσκεται 
εξολοκλήρου εντός του Δήμου Μύκης. Η χάραξη της οδού προσαρμόζεται στο εδαφικό ανάγλυφο 
της ευρύτερης περιοχής και στις απαιτήσεις της διατομής. 
   Το τμήμα αυτό της  οδού ακολουθεί  κατά βάση τη ζώνη της  υφιστάμενης  οδού,  εκτός  των 
περιπτώσεων που την εγκαταλείπει για βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της που αποσκοπεί 
στην αύξηση της  ορατότητας  και  της  ασφάλειας  κατά μήκος  της.  Συγκεκριμένα  κινείται  στην 
ανατολική πλευρά του Εχινορέματος πλην μιας μικρής διαδρομής, στο τέλος της χάραξης. όπου 
αφού γεφυρώσει το ρέμα διέρχεται από την δυτική πλευρά αυτού παρακάμπτοντας από τα δυτικά 
και τον οικισμό των Μελιβοίων.
  Η περιοχή της όδευσης παρουσιάζει ήπιο σχετικά ορεινό ανάγλυφο με τον χείμαρρο Εχινόρεμα να 
αποτελεί τον σημαντικότερο υδάτινο αποδέκτη της εν λόγω χάραξης που εντάσσεται στη λεκάνη 
απορροής του ποταμού Κομψάτου, που εκβάλλει στη λίμνη Βιστωνίδα.  
   Ο υπόψη δρόμος προβλέπεται να διαμορφωθεί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• συνολικό πλάτος οδοστρώματος 7,50 m (συμπεριλαμβανομένων των λωρίδων καθοδήγησης 
λ = 2 Χ 0,25 m),
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• ελάχιστο πλάτος από όψη στηθαίου ασφαλείας μ = 1,50 m από το οδόστρωμα
• λειτουργικό πλάτος (μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαλιου και της εμπρόσθιας όψης 

του εμποδίου ), όπου απαιτείται κατ’ ελάχιστο W2 = 0,80 m 
• συνολικό πλάτος ερείσματος π = 1,50 m + W2

  Προβλέπεται επίσης η κατασκευή τριών (3) γεφυρών (συνολικού μήκους περίπου 154 μέτρων) 
και για την αποκατάσταση της πρόσβασης προς τους οικισμούς (που βρίσκονται εκατέρωθεν της 
οδού) και προς ιδιοκτησίες, η κατασκευή έξι (6) ισόπεδων κόμβων.  
  Τα χαρακτηριστικά του τοπικού γεωλογικού υπόβαθρου επιτρέπουν τον σχεδιασμό και εφαρμογή 
της  ανακύκλωσης  και  της  επαναχρησιμοποίησης  των  προϊόντων  εκσκαφής,  για  τις 
κατασκευαστικές ανάγκες του έργου. 
    Ο  σχεδιασμός  του  έργου  που  αδειοδοτείται  περιβαλλοντικά  με  την  παρούσα  απόφαση 
περιγράφεται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 6 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
και απεικονίζεται  στα Σχέδια αριθ.  6/1 και 6/2 (Γενική Οριζοντιογραφία) καθώς και στα λοιπά 
σχέδια της ΜΠΕ. Τα ακριβή μήκη και τα λοιπά χαρακτηριστικά των τεχνικών θα οριστικοποιηθούν 
στην Οριστική Μελέτη των τεχνικών του έργου.

      Κατάταξη σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-01-2012): Κατηγορία Α2
Ομάδα 1η  :  Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών.
Α/Α   4   :  Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ˂4 και Μ˂500 m (Α ΙΙ κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ).
      
Φορέας  μελέτης και κατασκευής του έργου είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ.  

1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης
 Στο  εγκεκριμένο  Περιφερειακό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης 
Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας  –  Θράκης  (Απόφαση  της  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  αρ. 
29310/21-07-2010,  ΦΕΚ  1471  Β΄/09-10-2003),  στο  κεφάλαιο  3  (Πρόταση  Περιφερειακού 
Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας)  και  στο 
υποκεφάλαιο 3.6 (Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων Τεχνικής υποδομής), για το Οδικό 
δίκτυο  (3.6.1)  γίνεται  αναφορά  στην  Εγνατία  Οδό  και  τους  Κάθετους  Άξονες  (3.6.1.1)  και 
ειδικότερα περιλαμβάνεται και ο Κάθετος Άξονας:

• Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (48 χλμ), - Φιλιππούπολη.

2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
   Η έκταση από την οποία διέρχεται το έργο του θέματος βρίσκεται, πλην μιας μικρής διαδρομής 
περίπου  250  m στο  τέλος  της  χάραξης  (στον  ισόπεδο  κόμβο  ΙΚ  06),  εκτός  προστατευόμενης 
περιοχής.
Το τελευταίο αυτό τμήμα της χάραξης (των περίπου 250 m)  εμπίπτει εντός των ορίων του Εθνικού 
Πάρκου  Οροσειράς  Ροδόπης  και  συγκεκριμένα  εντός  της  ζώνης  Γ6–Β  (Περιοχή  Αειφορικής 
Χρήσης και Ανάπτυξης), όπου επιτρέπεται η υλοποίηση του έργου του θέματος.
   

Γ. ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΕΚΠΟΜΠΉΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΏΝ ΦΟΡΤΊΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΕΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ  

        Για τα αέρια απόβλητα καθορίζονται τα εξής:
1.  Οι  οριακές  και  κατευθυντήριες  τιμές  ποιότητας  της  ατμόσφαιρας  αναφέρονται  στις 

ακόλουθες διατάξεις:
i.   ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24-03-2011 (ΦΕΚ 488 Β΄/30-03-2011) «Μέτρα για τη βελτίωση 

της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ 
“για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη” του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 
2008».
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ii.   ΚΥΑ  22306/1075/Ε103/29-05-2007(ΦΕΚ  920  Β/08-06-2007)  «Καθορισμός  τιμών  – 
στόχων  και  ορίων  εκτίμησης  των  συγκεντρώσεων  του  αρσενικού,  καδμίου,  του 
υδραργύρου,  του νικελίου και  των πολυκυκλικών  αρωματικών υδρογονανθράκων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ “Σχετικά 
με  το  αρσενικό,  το  κάδμιο,  τον  υδράργυρο,  το  νικέλιο  και  τους  πολυκυκλικούς 
αρωματικούς  υδρογονάνθρακες  στον  ατμοσφαιρικό  αέρα”  του  Συμβουλίου  της  15ης 

Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».    
2. Για  τις  σημειακές  εκπομπές  στερεών  σε  αιώρηση  (σκόνες)  από  τα  εργοτάξια  και  τις 

εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 παράγραφος δ του Π.Δ. 
1180/81  (ΦΕΚ  293Α)  «Περί  ρυθμίσεως  θεμάτων  αναγομένων  εις  τα  της  ιδρύσεως  και 
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών,  πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».

    Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν:
Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύει το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄/64).

    Για τα στερεά απόβλητα ισχύουν:
1. Για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) η 

Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010) για την «εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

2. Για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων η Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) 
«Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός».

3. Για  τη  διαχείριση  των  υλικών  όπως  απόβλητα  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού,  χρησιμοποιημένες  ηλεκτρικές  στήλες  και  συσσωρευτές,  λάστιχα,  κ.λ.π.,  η 
ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β΄/11-10-2010) για την εναλλακτική διαχείριση 
των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82 
Α΄/05-03-2004) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α΄/03-02-2006) 
για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α’/05-03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.

Δ. ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΣΤΆΘΜΗΣ ΘΟΡΎΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΉΣΕΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ  

1.  Τα  ανώτατα  επιτρεπόμενα  όρια  περιβαλλοντικού  συγκοινωνιακού  θορύβου  ορίζονται  στην 
Κ.Υ.Α. οικ. 211773/27-04-2012 (ΦΕΚ Β΄/1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων 
επιτρεπομένων  ορίων  δεικτών  περιβαλλοντικού  θορύβου  που  προέρχεται  από  τη  λειτουργία 
συγκοινωνιακών  έργων,  τεχνικές  προδιαγραφές  ειδικών  ακουστικών  μελετών  υπολογισμού  και 
εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης 
περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις».
2.  Για  το  θόρυβο  που  εκπέμπεται  από  τον  εξοπλισμό  κατασκευής  του  έργου,  ισχύουν  τα 
προβλεπόμενα  στην  Κ.Υ.Α.  37393/2028/29-09-2003  (ΦΕΚ  Β΄/1418),  στην  οποία  καθορίζονται 
μέτρα  και  όροι  για    τις  εκπομπές  θορύβου  στο  περιβάλλον  από  εξοπλισμό  προς  χρήση  σε 
εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9272/471/02-03-2007(ΦΕΚ Β΄/286).
Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τη συνολική λειτουργία του εξοπλισμού του έργου κατά τη 
φάση κατασκευής και από το μηχανολογικό εξοπλισμό της φάσης λειτουργίας, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Ε.  ΟΡΟΙ,  ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ     
ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ:  

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα 

οποία ανατίθενται  εργασίες υλοποίησης ή λειτουργίας  του (εφεξής  αναφερόμενα ως «τρίτα 
μέρη»),  φέρουν  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  των  περιβαλλοντικών  όρων,  μέτρων  και 
περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ), κατά το μέρος που τους 
αντιστοιχεί.

2. Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας υποχρεούνται, κατά το χρονικό διάστημα ευθύνης τους, 
να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:

- Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από το σύνολο όσων συμμετέχουν στο έργο

- Η  δυνατότητα  αντιμετώπισης  και  αποκατάστασης  δυσάρεστων  περιβαλλοντικά 
καταστάσεων  οφειλόμενων  σε  ενέργειες  ή  παραλείψεις  κατά  παράβαση  των 
περιβαλλοντικών όρων.

3. Κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ του φορέα υλοποίησης και τρίτων μερών, 
καθώς  και  των  τελευταίων  μεταξύ  τους,  θα  πρέπει  να  προβλέπονται  ρητές  πρόνοιες 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Η ανάλογη απαίτηση 
ισχύει  για  τους  φορείς  λειτουργίας  και  τα  τρίτα  μέρη  που  ενδέχεται  να  μετάσχουν  στη 
λειτουργία του έργου.

4. Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας του έργου θα πρέπει, κατά το χρονικό διάστημα ευθύνης 
τους, να ορίσουν στέλεχος ή επιχειρησιακή μονάδα που θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης 
της  τήρησης  των  περιβαλλοντικών  όρων,  ενώ έχουν  τη  δυνατότητα να  ζητήσουν ανάλογο 
προσδιορισμό από τα τρίτα μέρη.

5. Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία 
απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης. 

6. Επιμέρους έργα και δραστηριότητες που αφορούν εργασίες κατασκευής ή στις δραστηριότητες 
λειτουργίας, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας σύμφωνα με 
την  ενότητα  (κεφάλαιο)  Α  παραπάνω,  αδειοδοτούνται  περιβαλλοντικά  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 4014/2011 (σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις παραγωγής 
σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος).

7. Εφόσον  πρόκειται  για  εγκατάσταση  της  οποίας  η  γενική  εκτίμηση  των  επιπτώσεων 
περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ και η παρούσα απόφαση προβλέπει γενικούς ή και ειδικούς όρους 
και περιορισμούς για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις και εργασίες, είναι δυνατή η υποβολή από 
το φορέα του έργου Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), η οποία αξιολογείται και 
εγκρίνεται από την περιβαλλοντική αρχή που είναι αρμόδια για το έργο, βάσει της κατάταξης 
του κατά την Υ.Α. 1958/2012 (Β΄21). Ειδικότερα θα απαιτηθεί να υποβληθεί/ούν ΤΕΠΕΜ για 
τους  αποθεσιοθαλάμους  (της  αποκατάστασης  τους  συμπεριλαμβανομένης)  και  τις 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 

8. Για το σύνολο του κάθετου άξονα 070 από την Ξάνθη έως τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και 
για τα τέσσερα (4) προς περιβαλλοντική αδειοδότηση τμήματα αυτού, να γίνει ενιαία Τεχνική 
μελέτη  του  ισοζυγίου  των  υλικών  που  θα  προκύψουν  από  τις  εκσκαφές  και  των  δανείων 
υλικών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των επιχωμάτων, έτσι ώστε να επιδιωχθεί να 
γίνει η βέλτιστη διαχείριση των υλικών αυτών και να προκύψει η μικρότερη επιβάρυνση στο 
περιβάλλον από την ανάγκη δημιουργίας δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων. 

9. Οι  θέσεις  των  εργοταξίων  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  εκτός εκτάσεων  που  φέρουν  δασική 
βλάστηση.  Τα  εργοτάξια  θα  πρέπει  να  αποτυπωθούν  -  χωροθετηθούν  σε  Τοπογραφικό 
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Διάγραμμα που να συνοδεύεται με συνοπτική περιγραφή του εργοταξιακού χώρου (με στοιχεία 
για την έκταση που θα καταλαμβάνει και τις υποδομές που θα φιλοξενεί για τη χρήση νερού, 
τη  διάθεση λυμάτων  και  τη  διαχείριση  ορυκτελαίων  και  απορριμμάτων)  και  να  υποβληθεί 
σύμφωνα με τα ανωτέρω προς έγκριση στην Υπηρεσία μας. 

II. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες 
και αξιολογήσεις ώστε να διασφαλιστεί η γεωμηχανική, υδρολογική και υδραυλική ευστάθεια 
τόσο του έργου όσο και του άμεσου περιβάλλοντος του.
2. Ο σχεδιασμός και διαμόρφωση του έργου και των επί μέρους κατασκευών του, πέρα από 
την τεχνική και συγκοινωνιακή του επάρκεια θα εξασφαλίζουν και την ομαλή ένταξη του έργου 
στο περιβάλλον χωρίς την πρόκληση οχλήσεων ή ζημιών σε αυτό. Ελάχιστα χαρακτηριστικά 
που θα πρέπει να εξασφαλιστούν είναι:

i. Για  την  ασφαλή  εκσκαφή  των  βραχωδών  πρανών  και  την  αποφυγή  φαινομένων 
αποκόλλησης βράχων να καθοριστούν στη γεωτεχνική μελέτη τεχνικές εκσκαφής βράχων οι 
οποίες  να  συμπεριληφθούν  στα  τιμολόγια,  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τα  τεύχη 
δημοπράτησης του έργου και να είναι δεσμευτικά για τον ανάδοχο κατασκευαστή.

ii. Δημιουργία βαθμίδας/ίδων πλάτους 4 μέτρων στα ψηλά ορύγματα με σκοπό τις ηπιότερες 
κλίσεις των πρανών.

iii. Οι τοίχοι αντιστήριξης να διαμορφωθούν με στόχο την πληρέστερη ένταξη τους στο τοπίο, 
είτε με επένδυση από λιθοδομή είτε με επικρεμάμενη, αναρριχόμενη ή πυκνή εμπρόσθια 
βλάστηση.

iv. Όλες οι θέσεις διασταύρωσης του έργου με δασικούς δρόμους θα πρέπει να διαμορφωθούν 
κατάλληλα ώστε να δημιουργούνται συνδέσεις, απευθείας ή μέσα από γειτονικούς κόμβους, 
με τους αντίστοιχους δασικούς δρόμους που να είναι προσβάσιμες από τα πυροσβεστικά 
οχήματα.

v. Πριν από τη δημοπράτηση του έργου πρέπει να έχει συνταχθεί α) ειδική φυτοτεχνική μελέτη 
αποκατάστασης τοπίου και β) πίνακας υλοτομίας, υπογεγραμμένα από Δασολόγο μελετητή, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη δασική νομοθεσία, ώστε υποδομές αναγκαίες για την 
εξασφάλιση  της  επιτυχημένης  εγκατάστασης  και  συντήρησης  του  φυτικού  υλικού  να 
ληφθούν υπόψη από τον ανάδοχο κατασκευαστή. Επιγραμματικά, οι υποδομές αυτές είναι 
το υλικό (τύπος εδάφους, κηπαίο χώμα, ποσότητα χώματος κ.τ.λ.) με το οποίο πρέπει να 
καλυφθούν τα πρανή ώστε να "πιάσουν" τα φυτά που θα φυτευτούν κ.τ.λ..  Η ανωτέρω 
φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης και ο πίνακας υλοτομίας να υποβληθούν στη συνέχεια 
και πριν την έναρξη των εργασιών, στο Δασαρχείο Ξάνθης.

vi. Λαμβανομένου υπόψη του υπολογισμού των πλημμυρικών παροχών των υδατορεμάτων του 
εν λόγω έργου, να εξασφαλίζεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή των τεχνικών έργων 
(γέφυρες κλπ.), ότι αυτά θα δέχονται τις ανωτέρω παροχές και επιπλέον θα υπάρχει ανοχή 
και  ακόμα  μεγαλύτερες  διατομές  λόγω  των  επιχώσεων  και  των  φερτών  υλών  που  θα 
μπορούσαν να μειώσουν τις δυνατότητες παροχέτευσης των τεχνικών αυτών έργων. Εάν 
απαιτηθεί, για την επιδίωξη των ανωτέρω, να γίνει αναπροσαρμογή του σχεδιασμού των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου.

vii. Για  την  προστασία  της  οδού  από  τους  ενδεχόμενους  κινδύνους  από  υπερχείλιση  του 
χειμάρρου που ρέει παράλληλα με την οδική χάραξη και που αφορά την κατασκευή όλων 
των απαραίτητων τεχνικών έργων (τοιχίων και επιχωμάτων), οι υδραυλικοί υπολογισμοί να 
γίνονται για περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50ετίας (Τ=50 έτη).  

viii. Για  την  υλοποίηση  των  έργων  κατασκευής  των  γεφυρών  του  έργου  του  θέματος  δεν 
απαιτείται  η  οριοθέτηση  των  υδατορεμάτων,  μόνο  εφόσον  η  πάκτωση  των  γεφυρών 
(ακρόβαθρα)  θα  είναι  έξω  από  τις  γραμμές  πλημμύρας  για  την  αποφυγή  πλημμυρικών 
φαινομένων  και  όπως αυτό θα αποδεικνύεται  από την Υδραυλική  Μελέτη  του εν λόγω 
έργου (άρθρο 4 του Ν. 4258/2014 – ΦΕΚ 94 Α΄).
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ix. Να επιδιωχθεί τα υφιστάμενα έργα όπως βρύσες κλπ. που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής 
κληρονομιάς  των κατοίκων της  περιοχής  από όπου διέρχεται  το οδικό έργο να μείνουν 
ανέπαφα και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε να γίνει ανακατασκευή αυτών σε κατάλληλες 
διπλανές θέσεις, διατηρώντας κατά το δυνατόν τα ίδια χαρακτηριστικά και δομικά στοιχεία 
τους. Το κόστος υλοποίησης των ανωτέρω έργων αποκατάστασης να βαρύνει  το κόστος 
υλοποίησης του έργου του θέματος.

3. Να διερευνηθεί  ο περιορισμός της δυνατότητας διέλευσης ζώων από το οδόστρωμα της 
αρτηρίας,  που  ενδεχομένως  να  απαιτήσει  την  κατασκευή  περιφράξεων  σε  επιλεγμένα 
σημεία/τμήματα. 
4. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει:

i. Να γίνει έγκριση των αναγκαίων Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ).
ii. Να ειδοποιηθεί η αρμόδια αρχαιολογική Υπηρεσία (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης) για να 

εποπτεύσει  τις  εργασίες  εκσκαφής.  Για  το λόγο αυτό,  να ειδοποιηθεί  η Υπηρεσία αυτή 
εγκαίρως και εγγράφως από τον φορέα του έργου, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα, 
για την επικείμενη έναρξη των εργασιών. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για περιπτώσεις 
επανάληψης των εργασιών μετά από διακοπή. 

iii. Να ειδοποιηθεί η αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία(29 Μ/Π ΤΑΞ)  εγκαίρως και εγγράφως 
από  τον  φορέα  του  έργου,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ημέρες  νωρίτερα,  για  την  επικείμενη 
έναρξη των εργασιών. Τα έργα να εκτελούνται αυστηρά εντός της προταθείσας περιοχής 
χωροθέτησης  του  έργου.  Οποιαδήποτε  νέα  επέκταση  καθώς  και  εκτέλεση  επιμέρους 
εργασιών, θα υπόκεινται στην έγκριση της Στρατιωτικής Αρχής.

iv. Να σημανθεί από τον φορέα κατασκευής του έργου επί του εδάφους (με κτιστά ορόσημα)  η 
ζώνη κατάληψης του έργου και να συνταχθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης από το Δασαρχείο 
Ξάνθης. 

v. Να υποβληθεί προς έγκριση, από τον ανάδοχο του έργου στην επιβλέπουσα αρχή-φορέα, το 
σχέδιο για τον τρόπο οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του έργου.

vi. Να γίνει έγκαιρα ειδοποίηση των υπευθύνων των δικτύων (ύδρευσης-αποχέτευσης, ΔΕΗ, 
ΟΤΕ κλπ) για τις αναγκαίες μετακινήσεις δικτύων και για την αποκατάσταση των όποιων 
δικτύων θιγούν.

5. Για  την  ελαχιστοποίηση  της  επίδρασης  από  την  υλοποίηση  του  συνολικού  έργου  στην 
κυκλοφοριακή  λειτουργία  του  υφιστάμενου  οδικού  δικτύου  που  προβλέπεται  να  θιγεί,  να 
εκπονηθεί αναλυτικό σχέδιο διατήρησης κυκλοφορίας και λεπτομερές σχέδιο σήμανσης για το 
σύνολο του έργου, ειδικότερα δε να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

i. Να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση, από την υφιστάμενη κατάσταση κυκλοφορίας στη νέα, θα 
γίνει στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο και με τη μέγιστη δυνατή ομαλότητα.

ii. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού για τις παρεμβάσεις στις επηρεαζόμενες 
οδούς  με  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  προσωρινό  ή  μόνιμο  χαρακτήρα  τους,  την 
αναμενόμενη ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται για τη 
μείωση  των  κυκλοφοριακών  δυσχερειών.  Ειδικότερα  κατά  την  διάρκεια  των  εργασιών 
αναμόρφωσης των κόμβων, θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη σήμανση για διοχέτευση (εάν 
χρειαστεί)  της κυκλοφορίας σε κατάλληλες εναλλακτικές  διαδρομές οι οποίες επίσης θα 
υποδεικνύονται με σαφείς και συνεχείς σημάνσεις.

iii. Να ληφθεί μέριμνα ώστε κάθε παρέμβαση με προσωρινή επίδραση στην κυκλοφορία να 
ξεκινά μόνο εφόσον:

a. Έχουν πλήρως εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες
b. Έχει  εγκριθεί  από  το  φορέα  επίβλεψης  λεπτομερές  χρονοδιάγραμμα  για  την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου κατάληψης επιφανειών που εξυπηρετούν κυκλοφορία 
οχημάτων ή πεζών

c. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πρόδρομες εργασίες, όπως τοπογραφήσεις, σημάνσεις 
κ.α.

6. Για  οποιαδήποτε  δραστηριότητα  ή  εγκατάσταση,  απαραίτητη  για  την  κατασκευή  – 
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από 
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την  κείμενη  νομοθεσία  άδειες  και  εγκρίσεις,  συμπεριλαμβανομένων  των  εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών  όρων  που  απαιτούνται  για  τις  επιμέρους  δραστηριότητες  ή  εγκαταστάσεις 
[μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, κλπ.].
7.  Αλλαγές  που  επέρχονται  στο  σχεδιασμό  (σε  σχέση  με  αυτόν  της  ΜΠΕ)  λόγω  των 
περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης, ενσωματώνονται στο έργο χωρίς περαιτέρω 
διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ.

III. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Σε  περίπτωση  ανεύρεσης  αρχαιοτήτων,  οι  εργασίες  θα  διακοπούν  αμέσως  και  θα   
ενημερωθούν  οι  αρμόδιες  Εφορείες  Αρχαιοτήτων  (Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Ξάνθης,  )  και 
εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται:

i.από το Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) άρθρο 37, παρ. 1 και 6: Σε περίπτωση ανεύρεσης 
αρχαιοτήτων διενεργείται  σωστική  ανασκαφή από την Αρχαιολογική  Υπηρεσία  (από τα 
αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση του έργου).  Η δαπάνη της σωστικής 
ανασκαφής (καθώς και της αμοιβής του πρόσθετου αναγκαίου επιστημονικού και εργατικού 
δυναμικού που θα προσληφθεί και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των 
ευρημάτων)  καλύπτεται  χρηματοδοτικά  από  τον  προϋπολογισμό  του  έργου,  εφόσον 
πρόκειται  για  δημόσιο  τεχνικό  έργο  σύμφωνα  με  την  έννοια  του  Ν.  1418/1984  (ΦΕΚ 
55/Α/1984), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ii.από το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και 
άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010)  άρθρο 10 παρ.  9:  Οι  δαπάνες  αρχαιολογικών 
ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίων Τεχνικών Έργων με την έννοια του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 
55/Α/1984), χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική 
παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ, β) τη 
διενέργεια σωστικών ανασκαφών κατά την έννοια του  Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α) και γ) 
τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου.

2. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αποσταθεροποίησης και αποκόλλησης βράχων από τα 
πρανή των ορυγμάτων του δρόμου στην φάση λειτουργίας του έργου απαιτείται η εφαρμογή 
μέτρων  αποφυγής  και  αντιμετώπισης  των  φαινομένων  αυτών.  Στις  βάσεις  των  σημαντικών 
ορυγμάτων σε βραχώδη εδάφη να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

3. Για την μείωση της επικινδυνότητας κατά την κατασκευή του έργου θα λαμβάνονται κατά 
ελάχιστο τα παρακάτω μέτρα:

i. Πλήρη κι ευδιάκριτη σήμανση.

ii. Καθαρισμός των σημείων όπου τα έργα συναντούν το υπάρχον δίκτυο από κατάλοιπα που 
δημιουργούν προβλήματα ολισθηρότητας και διάφορα εμπόδια. Να γίνεται καθαρισμός των 
γειτονικών προς τα εργοτάξια οδών από υπολείμματα υλικών, τα οποία θα μπορούσε να 
αποτελέσουν το υπόβαθρο για την πρόσθετη και συνεχή παραγωγή σκόνης κατά την οδική 
κυκλοφορία και ενδεχομένως να επαυξήσουν τις αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

iii. Προσεκτική  κίνηση των μηχανημάτων (που θα  πρέπει  να  πληρούν όλους  τους  κανόνες 
ασφαλείας).

4. Κατά  την  εγκατάσταση  των  εργοταξίων  είναι  αναγκαία  η  σαφής  οριοθέτηση  του 
εργοταξιακού  χώρου  με  την  περίφραξη  αυτού  και  η  εφαρμογή  των  κανόνων  της  σωστής 
εργοταξιακής πρακτικής, ενώ θα πρέπει να επιδιωχθεί να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η 
φθορά καλλιεργούμενης γης. Όλες οι διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται ενδεχόμενοι ρυπαντές 
του  εδάφους  ή  των  νερών  (καύσιμα,  λιπαντικά,  απορρυπαντικά  κ.α.)  θα  πρέπει  να 
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πραγματοποιούνται επί πλήρως στεγανού δαπέδου. Οι απορροές από τις ανωτέρω διαδικασίες 
πρέπει  να  συλλέγονται  και  να  υποβάλλονται  σε  κατάλληλη  επεξεργασία  για  την  οριστική 
μείωση  του  ρυπαντικού  φορτίου,  ή  να  διατίθενται  σε  κατά  περίπτωση  κατάλληλες 
εγκαταστάσεις  διαχείρισης.  Εάν  για  τις  ανάγκες  κατασκευής  του  έργου  απαιτηθεί  η 
εγκατάσταση σπαστηροτριβείου, η εκπεμπόμενη από αυτό σκόνη θα πρέπει να ελαχιστοποιείται 
τουλάχιστον με κατιονισμό με νερό στις κρίσιμες θέσεις όπως στο στάδιο θραύσης και η έξοδος 
του προϊόντος. 

5. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει το αποδεκτό επίπεδο εργοταξιακού θορύβου, 
θα πρέπει να τοποθετούνται πρόχειρα (προσωρινά) ηχοπετάσματα.

6. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει  να συμμορφώνεται  προς όλες τις  εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις για το θόρυβο, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη 
μείωση  στο  ελάχιστο  των  πιθανών  υψηλών  ηχητικών  εκπομπών.  Σε  ειδικές  περιπτώσεις 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υψηλές στάθμες 
θορύβου πλησίον οικισμών, πρέπει να χρησιμοποιηθούν προσωρινά ηχοπετάσματα κατάλληλου 
ύψους,  στην  περίμετρο  των  μετώπων  εργασίας,  ώστε  να  αποφευχθεί  η  υποβάθμιση  του 
ακουστικού  περιβάλλοντος.  Όταν  οι  υψηλές  στάθμες  θορύβου  εκπέμπονται  από  σημειακές 
πηγές, όπως π.χ. κατά τη χρήση αεροσφυρών, αεροσυμπιεστών ή άλλων θορυβωδών εργαλείων, 
θα  πρέπει  να  εφαρμοστεί  περιορισμός  του  εκπεμπόμενου  θορύβου  με  χρήση  κινητών 
ηχομονωτικών περιφραγμάτων γύρω από τα σημεία εκπομπής.

7. Δεν  επιτρέπεται  η  εγκατάσταση  εργοταξιακού  τύπου  μονάδων  παρασκευής 
ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος στη ζώνη κατασκευής του έργου.

8. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων κατά 
τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα μέτρα:

α).  Σε κατασκευαστικές  δραστηριότητες όπου είναι ενδεχόμενο να εμφανιστούν δονήσεις θα 
πρέπει  να  εγκατασταθεί,  σε  κρίσιμα  σημεία,  σύστημα  μέτρησης  και  καταγραφής  όλων  των 
σημαντικών μεταβλητών του φαινομένου. Το σύστημα αυτό πρέπει κατ’ ελάχιστο να μετρά και 
να καταγράφει την εδαφική μετατόπιση, ταχύτητα και επιτάχυνση.

β)  Το  επίπεδο  των  δονήσεων  δεν  θα  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  υπερβεί  το  0,5  m/s2 

σταθμισμένης  επιτάχυνσης  ή  τα  13  mm/s ισοδύναμης  κορυφαίας  εδαφικής  ταχύτητας 
σωματιδίου, στο πλησιέστερο προς το σημείο παραγωγής δονήσεων κτίριο ή άλλη κατασκευή. 
Ειδικά για προστατευόμενα μνημεία ή κτίρια ειδικών χρήσεων η στάθμη των δονήσεων στο 
πλησιέστερο προς το σημείο παραγωγής δονήσεων όριο της προστατευόμενης έκτασης δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) των ανωτέρω τιμών, Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να ξεπεραστούν τα όρια δόσης δονήσεων που αναφέρονται στο βρετανικό πρότυπο 
BS6472.

9. Σε  περίπτωση  που  κριθεί  απαραίτητη  η  χρήση  εκρηκτικών  υλών,  αυτή  θα  πρέπει  να 
πραγματοποιηθεί μετά από την εκπόνηση ειδικής για την περίπτωση τεχνικής μελέτης η οποία 
θα συνταχθεί από τον ανάδοχο του έργου και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Όλες 
οι παράμετροι των ανατινάξεων πρέπει να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε:

α). να μην επέλθουν δυσμενείς επιπτώσεις σε περιοίκους και διερχομένους

β) να μην προκληθούν κανενός είδους βλάβες σε γειτονικές ανθρωπογενείς δομές

γ) να τηρούνται τα όρια που καθορίζονται στον όρο ΙΙΙ.8. 

10. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά (πλέον αυτών που δύνανται να 
εξασφαλιστούν από τα υλικά που θα προκύψουν ως υλικά εκσκαφών του έργου του θέματος, 
μετά από την επεξεργασία τους ή μη) μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. Δε επιτρέπεται η 
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λειτουργία δανειοθαλάμου αδρανών υλικών ειδικά για το έργο της παρούσας απόφασης, χωρίς 
την προηγούμενη αδειοδότηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών,  αφού εξαντληθεί  κάθε δυνατότητα  αξιοποίησης τους 
στην  κατασκευή  του  όλου  έργου  του  κάθετου  άξονα,  θα  πρέπει  να  αποτεθούν  σε 
αποθεσιοθαλαμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους γενικούς 
όρους της παρούσας. 

12. Η προσωρινή απόθεση οιωνδήποτε υλικών που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου, να 
γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψης του.

13. Τα υλικά που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις και αποξηλώσεις υφιστάμενων δομικών 
έργων θα πρέπει να επαναξιοποιηθούν στο έργο κατά τον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ενώ το 
υπόλειμμα τους  διατίθεται κατά τα προβλεπόμενα για την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

14. Κατά  την  εκτέλεση  των  εκσκαφών  η  φυτική  γη  και  ειδικότερα  το  ανώτερο  οργανικό 
στρώμα του εδάφους, θα πρέπει να συλλεχθεί και να φυλαχτεί, για τις εργασίες αποκατάστασης 
του  εδάφους  (των  πρανών  των  ορυγμάτων  και  των  αναχωμάτων),  σε  προσωρινές  θέσεις 
απόθεσης υλικών.

15. Σε περιπτώσεις προσωρινών αποθέσεων αδρανών υλικών να λαμβάνεται μέριμνα για την 
αποφυγή παράσυρσης εξαιτίας της βροχής.

16.  Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε 
κοινόχρηστους χώρους, σε κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ και σε επιφάνειες με αξιόλογη 
βλάστηση.  Δεν  θα  θιγούν  ιδιοκτησίες  από  τις  εκσκαφές,  την  αποθήκευση  προϊόντων 
εκσκαφής κλπ. Η προσωρινή αποθήκευση των μπαζών και των άλλων αδρανών να γίνεται 
σε θέσεις που βρίσκονται εντός των χώρων επέμβασης των τεχνικών έργων ή εντός του 
χώρου  των  εργοταξίων. Δεν  επιτρέπεται  έστω  και  προσωρινά  η  απόθεση  προϊόντων 
εκσκαφής σε μισγάγγειες, ρέματα και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
17. Να εξασφαλισθεί  η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των 
απαραίτητων τεχνικών, αποκλειομένου κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος κ.λ.π..

18. Απαγορεύεται  η  οποιαδήποτε  κατασκευή-διαμόρφωση εγκάρσιας  διάβασης  χειμάρρου  ή 
ρέματος από οχήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου.

19. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε,  μόνιμη  ή  προσωρινή  επίστρωση  με  δομικό  υλικό  (π.χ. 
άσφαλτος,  τσιμέντο  κλπ)  επιφανειών  που  δεν  εξυπηρετούν  είτε  τις  απόλυτα  απαραίτητες 
λειτουργικές  ανάγκες  του  έργου  είτε  σκοπούς  τήρησης  όρων  της  παρούσας.  Το  πλεονάζον 
σκυρόδεμα  θα  πρέπει  να  επιστρέφεται  στη  μονάδα  παραγωγής  του  προς  κατάλληλη 
επεξεργασία.

20. Το  πλάτος  της  ζώνης  κατάληψης  της  οδού  καθώς  και  η  οποιαδήποτε  φθορά  δασικής 
βλάστησης  θα  πρέπει  να  περιορισθούν  στα  ελάχιστα  δυνατά.  Η  υλοτομία  και  η  εκρίζωση 
δέντρων καθώς και η διάθεση των προϊόντων υλοτομίας θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις 
υποδείξεις/εγκρίσεις του Δασαρχείου Ξάνθης. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία της δασικής βλάστησης που βρίσκεται εκατέρωθεν της υφιστάμενης οδού. Κάθε νέα 
εργασία έξω από τις προβλεπόμενες και εκτός του οριοθετημένου χώρου επέμβασης σε δάση και 
δασικές εκτάσεις θα υποβληθεί στο Δασαρχείο Ξάνθης προς έγκριση, με μελέτη υπογεγραμμένη 
από δασολόγο μελετητή.

21.  Θα γίνεται  συστηματική διαβροχή των χρησιμοποιούμενων εργοταξιακών δρόμων κατά 
την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Οι ασφαλτοστρωτικές εργασίες να ξεκινούν με τη 
μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.

22. Σε  κάθε  κατασκευαστική  δραστηριότητα  όπου  υπάρχει  πιθανότητα  εκπομπής  σκόνης, 
αιωρούμενων  σωματιδίων  ή  οσμηρών  ουσιών,  θα  πρέπει  να  υιοθετηθούν  διαδικασίες  και 
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εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των 
διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται.

23. Οι φορτώσεις – αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές των οχημάτων κατασκευής 
εντός της ζώνης κατασκευής, κατά τις ξηρές περιόδους του έτους θα πρέπει να γίνονται υπό 
διαβροχή ή με ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της σκόνης.

24. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκια κλπ) απαγορεύεται η 
υπερπλήρωση των οχημάτων.

25. Η εκπομπή σκόνης από την επίδραση του ανέμου σε σωρούς υλικών που έχουν προσωρινά 
δημιουργηθεί στη ζώνη του έργου, περιορίζεται είτε με κάλυψη των σωρών, είτε με διαβροχή 
τους,  είτε  με χρήση διαλυμάτων που στερεοποιούν προσωρινά την εξωτερική  επιφάνεια του 
σωρού.  Σωροί  χωμάτων  και  άλλων  κοκκωδών  υλικών  που  θα  αποτίθενται  κατά  μήκος  της 
χάραξης για περισσότερο από 48 ώρες θα καλύπτονται με πλαστικά καλύμματα. 

26. Μόνο  με  έγγραφη  έγκριση  της  Υπηρεσίας  επίβλεψης  επιτρέπεται  η  διέλευση  γεμάτων 
φορτηγών (κατά τη μεταφορά υλικών όπως εκσκαφών, αδρανή κλπ) μέσα από κατοικημένες 
περιοχές. Εφόσον συμβεί αυτό, θα πρέπει οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με 
ειδικό κάλυμμα.

27. Να τηρηθούν όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων στην υλοποίηση 
του έργου και να υπάρχει μέριμνα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ατυχημάτων και άλλων 
περιστατικών  έκτακτης  ανάγκης.  Ειδικότερα  η  αντιμετώπιση  ατυχημάτων  και  άλλων 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης σε όλο το μήκος του έργου, να  προβλέπεται στο πρόγραμμα 
υλοποίησης του έργου από τον ανάδοχο αυτού.

28. Ο ανάδοχος του έργου («τρίτα μέρη») οφείλει να μεριμνά για την καλή συντήρηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή αερίων 
ρύπων και  θορύβων στην ατμόσφαιρα,  και  να  συμμορφωθεί  με  τα  οριζόμενα  στην κείμενη 
νομοθεσία.  Θα  απαγορευτεί  η  παραμονή  στο  χώρο  του  έργου  και  η  χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα εκάστοτε όρια αερίων ρύπων.

29. Απαγορεύεται ρητά η ελεύθερη απόρριψη και καύση αποβλήτων.

30.  Απαγορεύεται η κάθε είδους ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών.

31.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών να μη γίνεται απόρριψη λαδιών και ορυκτελαίων από τα 
μηχανήματα  εντός  του  χώρου  των  επεμβάσεων.  Η  διαχείριση  των  υλικών  όπως  παλαιά 
μηχανήματα, οχήματα, λάστιχα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, κ.λ.π. να γίνεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία [Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α΄/02-03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση 
των  χρησιμοποιημένων  ορυκτελαίων  και  εν  γένει  λαδιών,  την  ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1625 Β΄/11-10-2010) για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 
στηλών  και  συσσωρευτών,  το  Π.Δ.  117/04  (ΦΕΚ  82  Α΄/05-03-2004)  και  όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α΄/03-02-2006) για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α’/05-03-
2004) για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων].

32. Τα απορρίμματα του προσωπικού και τα όποια άλλα αστικά απορρίμματα, άχρηστα υλικά 
κλπ να συλλέγονται  και να απομακρύνονται  από το χώρο του έργου,  η δε διάθεσή τους να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

33. Να γίνει αποκατάσταση των όποιων δικτύων κοινής ωφέλειας θιγούν,  σε συνεργασία με 
τους αντίστοιχους φορείς των δικτύων (ύδρευσης-αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ).  

34. Να γίνει επαναβλάστηση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών μελετών αποκατάστασης τοπίου, 
όλων  των  επιφανειών  που  επιδέχονται  επαναβλάστηση  (πρανή  επιχωμάτων,  διαζώματα 
ορυγμάτων,  ελεύθερη  ζώνη  πίσω  από  βραχοπαγίδες,  εργοταξιακοί  χώροι  κλπ.).  Ιδιαίτερη 
βαρύτητα να δοθεί σε περιοχές με υψηλά ορύγματα και με φυτεύσεις που αποσκοπούν στο να 
περιοριστεί  η  εμφάνιση  και  οι  οπτικές  εντυπώσεις  τους.  Οι  εργασίες  επαναβλάστησης  να 
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αρχίζουν  αμέσως  σε  κάθε  τμήμα  του  έργου  στο  οποίο  έχουν  περατωθεί  οι  χωματουργικές 
εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής διέλευσης του έργου:

i. Τις  χωματουργικές  εργασίες  θα  πρέπει  να  ακολουθήσουν  έργα  αντιδιαβρωτικά  που  θα 
εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης 
πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.

ii. Οι  επαναβλαστήσεις  να γίνουν με εξασφάλιση μόνον του απολύτως απαραίτητου νερού 
άρδευσης για την ανάπτυξη της βλάστησης.

iii. Φυτική γη και γαιώδη υλικά που υπάρχουν στην περιοχή της ζώνης κατάληψης του έργου 
να  συλλέγονται  και  να  διαφυλάσσονται  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθούν  κατά  τις 
εργασίες αποκατάστασης ιδίως των πρανών των ορυγμάτων (ιδίως των βραχωδών εξ 
αυτών) καθώς  και των επιχωμάτων.

iv. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα είδη χλωρίδας, συμβατά με το υφιστάμενο περιβάλλον και 
επιπλέον  να  προτιμηθούν  κατά  το  δυνατόν  είδη  που   δεν  ευνοούν  την  εξάπλωση 
πυρκαγιάς συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού.

v. Να  υπάρξει  ειδική  μέριμνα,  με  την  επιλογή  των  κατάλληλων  φυτικών  ειδών,  για  τη 
βλάστηση  που  προβλέπεται  να  δημιουργηθεί  στα  πρανή  των  ορυγμάτων  και  των 
επιχωμάτων για την σταθεροποίηση τους.

vi. Οι  πάσης  φύσης  εργασίες  αποκατάστασης  τοπίου  να  γίνουν  ύστερα  από  Μελέτη 
Αποκατάστασης Τοπίου.

35. Να εξεταστεί  από την αρμόδια  δασική  υπηρεσία  (στην οποία  κοινοποιείται  η  παρούσα 
απόφαση)  η  αναγκαιότητα  έκδοσης,  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  αποκατάστασης  τοπίου, 
δασικής  απαγορευτικής  διάταξης  βοσκής  στις  περιοχές  όπου  πρόκειται  να  γίνει 
επανεγκατάσταση της βλάστησης.

36. Κατά την κατασκευή του έργου όπως και κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας (για την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης /μετάδοσης 
πυρκαγιάς σε παρακείμενες εκτάσεις), σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.

37. Μετά  την  ολοκλήρωση  της  κατασκευής  του  έργου  να  γίνει  απομάκρυνση  όλων  των 
μηχανημάτων  και  των  όποιων  αποβλήτων  ή  των  όποιων  αποθέσεων  και  να  γίνει  πλήρης 
αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων των εργοταξίων, 
ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του εργοταξιακού χώρου.

IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της οδού θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία του 

περιβάλλοντος, καθώς και η ασφάλεια και η άνεση των χρηστών της οδού:
i. Να προβλεφθούν αποστραγγιστικές διατάξεις (π.χ. τριγωνικές τάφροι, ρείθρα) που να 

οδηγούν,  κατά την επόμενη  φάση λειτουργίας  του έργου,  τα νερά σε  κατάλληλους 
αποδέκτες.

ii. Σε  περίπτωση  που  δημιουργηθούν  χώροι  Parking  θα  πρέπει  να  εφοδιαστούν  με 
μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων για την αποκομιδή και συντήρηση των οποίων θα 
είναι υπεύθυνος ο οικείος Δήμος.

iii. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατά 
μήκος της οδού και εξάπλωσής της στις γύρω περιοχές. Οι διασταυρώσεις του έργου με 
δασικούς  δρόμους  (δια  μέσω  των  ισόπεδων  κόμβων)  θα  πρέπει  να  παραμένουν 
ανοιχτές/προσβάσιμες  στα  οχήματα  της  οικείας  Πυροσβεστικής  υπηρεσίας  για  την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων συμβάντων.
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iv. Να  καταστρωθεί  σχέδιο  δράσης  σε  περιπτώσεις  έκτακτης  ανάγκης  λόγω  ρύπανσης 
ατυχήματος, πυρκαγιάς κλπ.

v. Στα  πρώτα  πέντε  χρόνια  της  λειτουργίας  του  έργου  θα  πρέπει  να  γίνεται  τακτικός 
έλεγχος  της  ευστάθειας  των πρανών των επιχωμάτων  καθώς  και  της  επιτυχίας  των 
φυτεύσεων.

2. Να  υπάρξει  σε  σημεία  ή  τμήματα  της  οδού,  όπου  παρατηρείται  αυξημένη  πιθανότητα  ή 
δυνατότητα διέλευσης ζώων η αναγκαία σήμανση.
 

3. Να  οργανωθεί  ολοκληρωμένη  διαδικασία  και  σύστημα  συλλογής  των  απορριμμάτων  του 
δρόμου.  Η  διαχείριση  των  αποβλήτων  κατά  τη  λειτουργία  του  έργου  θα  πραγματοποιείται 
σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  πάγιας  σχετικής  νομοθεσίας  για  κάθε  είδος  και  ρεύμα.  Στο 
πλαίσιο αυτό απαιτείται:

i. Προώθηση δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων.
ii. Διαχωρισμός  στην  πηγή  για  όλους  τους  τύπους  αποβλήτων  που  υπόκεινται  σε  ειδικές 

ρυθμίσεις  (π.χ.  συσκευασίες,  λίπη  –  έλαια,  απόβλητα  ηλεκτρικών  συσκευών  ή 
συσσωρευτών, λαμπτήρες κ.α.)  ή είναι κατάλληλα για ανακύκλωση (χαρτί,  πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλα, ξύλο κ.α.).

iii. Διάθεση των παραπάνω αποβλήτων σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς.

4. Να υπάρξει η παρακολούθηση, από το φορέα λειτουργίας του έργου, της στάθμης του θορύβου 
στα όρια των οικισμών από τους οποίους διέρχεται η οδός, ιδίως δε στον οικισμό της Σμίνθης 
και η λήψη μέτρων σε περίπτωση παρατήρησης υπερβάσεων των θεσμοθετημένων ορίων.

V. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η  παρούσα  Α.Ε.Π.Ο.  αποτελεί  και  έγκριση  επέμβασης  κατά  την  έννοια  του  έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 
και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της 15277/2012 υπουργικής απόφασης. 

2. Η  παρούσα Α.Ε.Π.Ο. δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τους φορείς υλοποίησης και 
λειτουργίας του έργου, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία ανατίθενται 
εργασίες υλοποίησης ή λειτουργίας  του,  από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες 
άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν 
οι  τίτλοι  ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου και  βασίστηκε σε στοιχεία  που 
παρατίθενται στην Μ.Π.Ε., με ευθύνη του φορέα μελέτης και κατασκευής του.

3. Η  παρούσα Α.Ε.Π.Ο. ισχύει  με την επιφύλαξη ότι  δεν αντίκειται  σε πολεοδομικές  και 
άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

4. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού  Ανατολικής  Μακεδονίας  –  Θράκης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής των έργων, 
τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί σε λειτουργία, εργολαβίες που 
έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας,  μελέτες  που  ανατέθηκαν,  ποιοτικά  και  ποσοτικά  στοιχεία  των 
πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που 
πρόκειται  να  γίνουν  τον  επόμενο  χρόνο,  προβλήματα  που  ενέκυψαν,  απρόβλεπτες 
καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία η πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη 
για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή 
λειτουργία του έργου.
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5. Να ισχύσουν όλα τα επανορθωτικά και προληπτικά μέτρα, όροι και  περιορισμοί που 
προτείνονται  από  την  Μ.Π.Ε.,  που  συνοδεύει  την  παρούσα  απόφαση,  εφόσον  δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς όρους της.

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΟΡΩΝ   

1. Η παρούσα απόφαση καθώς και η θεωρημένη Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε 
έλεγχο  να βρίσκονται  στην έδρα του κυρίου του έργου και  να  επιδεικνύονται  σε κάθε 
αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Να επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στους χώρους του έργου σε κάθε 
αρμόδιο ελεγκτικό όργανο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, να διευκολύνεται ο 
έλεγχος  του,  να του παρέχονται  όλα τα  απαιτούμενα  στοιχεία  και  πληροφορίες  και  να 
γίνεται συμμόρφωση στις συστάσεις-υποδείξεις του. 

3. Τυχόν  θέματα,  που  ανακύπτουν  κατά  την  εφαρμογή  της  παρούσας  Α.Ε.Π.Ο.  και  δεν 
καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και 
κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε. ή και 
του φακέλου που τη συνοδεύει.

4. Η μη τήρηση των όρων και  περιορισμών της  παρούσας  απόφασης  ή η καθ’  υπέρβασή 
πραγματοποίηση  έργων  και  δραστηριοτήτων  με  αποτέλεσμα  την  υποβάθμιση  του 
περιβάλλοντος,  συνεπάγεται  πέραν  των  κυρώσεων  από  άλλες  διατάξεις  της  κείμενης 
νομοθεσίας,  την  επιβολή  στους  υπευθύνους  των  κυρώσεων  που  προβλέπονται  από  τις 
διατάξεις  των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 
3010/2002, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύουν.

5. Οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν άμεση ισχύ ή όπως ορίζεται κατά περίπτωση. Το Τμήμα 
Περιβάλλοντος  και  Υδροοικονομίας  στο  οποίο  κοινοποιείται  η  παρούσα  απόφαση  να 
ελέγχει  την  τήρηση  και  την  απόδοση  των  προαναφερόμενων  περιβαλλοντικών  όρων, 
ενημερώνοντας  σε  περίπτωση που δεν  τηρούνται  αυτοί,  την  Δ/νση  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού Σχεδιασμού Α.Μ-Θ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

6. Την παρακολούθηση εφαρμογής της παρούσας απόφασης από πλευράς δασικής νομοθεσίας 
έχει το Δασαρχείο Ξάνθης.

Ζ. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΎΜΕΝΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ   

1. Οι αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-08-2025 και με την προϋπόθεση ότι 
αυτοί  θα τηρούνται  με ακρίβεια.  Ο φορέας του έργου οφείλει  σε εύλογο χρονικό διάστημα 
(τουλάχιστον  2  μήνες)  πριν  την  παρέλευση  της  παραπάνω  ημερομηνίας,  να  προσέλθει  με 
αίτημα του προς  την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος,  συνοδευόμενο από τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την ανανέωση της 
διάρκειας ισχύος της παρούσας Α.Ε.Π.Ο..

2. Εάν η ανανέωση της παρούσας δεν γίνει έγκαιρα όπως καθορίζεται παραπάνω και παρέλθει το 
χρονικό διάστημα ισχύος της, τότε ο φορέας του έργου, υποχρεούται για την ανανέωση της 
παρούσας να καταθέσει εκ νέου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία. 

3. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου προκύπτει, ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο.   

1. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την ανάρτηση 
της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στην δικτυακή διεύθυνση  aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ με αριθμ. 21398/2012 
(ΦΕΚ 1470 Β΄/2012).

2. Κατά  της  παρούσας  μπορεί  να  ασκηθεί  προσφυγή  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία 
[άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 1 
του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α)], εντός (30) τριάντα ημερών  από τη δημοσίευση της ή εάν η 
απόφαση δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίηση της ή διαφορετικά από την ημερομηνία 
κατά την οποία έλαβε γνώση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Ο Γενικός Δ/ντης
Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

Τσοτσόλης Νικόλαος
Δρ. Γεωπόνος

Ο ασκών καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης. 

Νικήτας Φραγκισκάκης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ
Φακ. 9 Υ
Κιατίπης Χρήστος

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ
1. Δ΄ΣΣ/ΔΙΣΧΕΔ,  Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη
2. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Λεωφ. 

Γεωργικής Σχολής 46,   Τ.Κ. 551 34,  Θεσσαλονίκη. 
3. Δασαρχείο Ξάνθης,  Αδριανουπόλεως 4,  Τ.Κ. 671 00,  Ξάνθη. 
4. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης,  Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, 

Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00,  Ξάνθη.
5. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00, 

Ξάνθη.
6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 670 61,  Άβδηρα Ξάνθης.
7. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ., Θερμοπυλών 1, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθης.
8. Δήμος Μύκης, Σμίνθη, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη.
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης 

[Συνημμένα: Ένα (1) τεύχος θεωρημένης Μ.Π.Ε.)]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
        ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Ε.Ο Κομοτηνής-Αλεξ/πολης
                     Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή
Fax: 2531032140
Τηλέφωνο: 2531085359/27966
E-mail: kiatipis@damt.gov.gr
Πληροφορίες: Κιατίπης Χρήστος 

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
             Α.Δ.Α.     

Κομοτηνή,      07-04-2015

Αριθ. Πρωτ.:  16
 

       Σχετ: 2444/2014, 2450/2014, 2958/2014, 
                 2975/2014, 2985/2014, 3147/2014, 
                  3153/2014, 3268/2014, 3519/2014, 
                  3639/2014, 4008/2014, 4589/2014, 
                  4724/2014.

   

               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ  

ΘΈΜΑ:  
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου  «Κάθετος 
Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας οδού και 
ειδικότερα το τμήμα Μελίβοια - Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)»,  από 
την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».  

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

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

ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  Α΄87/2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚΑ΄235/2010)  «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης».

4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 99386/06-11-2014 (ΦΕΚ 3105 Β΄/18-11-2014) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  “Ανάθεση  άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  πράξεων  και  εγγράφων  «Με  εντολή  Γενικού 
Γραμματέα» …”.

5. Την με αριθμό 4/06-02-2015 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 24 Α΄/06-02-2015) «Αποδοχή παραιτήσεων των 
Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

6. Το  άρθρο  56  του  Ν.  4257/2014  (ΦΕΚ93  Α΄/14-04-2014),  που  καθορίζει  τον  τρόπο 
αναπλήρωσης  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  όταν  η  θέση  είναι 
κενή.
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7. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

8. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

9. Την  Υ.Α.  1958/13-01-2012  (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. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011),  όπως έχει  τροποποιηθεί  και 
ισχύει.

10. Την  Κ.Υ.Α.  οικ.  167563/ΕΥΠΕ/15-04-2013  (ΦΕΚ  964  Β/19-04-2013)  «Εξειδίκευση  των 
διαδικασιών και  των ειδικότερων  κριτηρίων  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης των έργων και 
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και 
κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος». 

11. Την  Κ.Υ.Α.  οικ.  1649/45/2014  (ΦΕΚ  45  Β/15-01-2014)  «Εξειδίκευση  των  διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων  και  τρόπου  ενημέρωσης  του  κοινού  και  συμμετοχής  του  ενδιαφερομένου 
κοινού  στη  δημόσια  διαβούλευση  κατά  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας».

12. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού 
τόπου  για  την  ανάρτηση  των  αποφάσεων  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  (ΑΕΠΟ),  των 
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με άρθρο 19α  του Ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ Α/209/2011)».

13. Την  ΚΥΑ  οικ.  48963/2012  (ΦΕΚ  2703  Β΄/05-10-2012)  «Προδιαγραφές  περιεχομένου 
Αποφάσεων Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για  τα έργα και  δραστηριότητες 
κατηγορίας  Α΄  της  υπ’  αριθμ.  1958/13-01-2012  απόφασης  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του 
Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».

14. Την  Κ.Υ.Α.  15277/2012  (ΦΕΚ  1077/Β/09-04-2012)  «Εξειδίκευση  διαδικασιών  για  την 
ενσωμάτωση  στις  Αποφάσεις  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  ή  στις  Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας 
έγκρισης  επέμβασης,  για  έργα  και  δραστηριότητες  κατηγοριών  Α  και  Β  της  υπουργικής 
απόφασης με  αριθμ.  1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.1.2012),  σύμφωνα με  το άρθρο 12 του Ν. 
4014/2011».

15. Το  Ν.  998/1979  (ΦΕΚ  289  Α)  «Περί  προστασίας  των  δασών  και  των  δασικών  εν  γένει 
εκτάσεων της χώρας».

16. Το  Ν.  4280/2014  (ΦΕΚ  159  Α/  08-08-2014)  «Περιβαλλοντική  αναβάθμιση  και  ιδιωτική 
πολεοδόμηση  –  Βιώσιμη  ανάπτυξη  οικισμών.  Ρυθμίσεις  δασικής  νομοθεσίας  και  άλλες 
διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού, με το οποίο έγινε αντικατάσταση μεταξύ των 
άλλων και του άρθρου 46 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α).

17. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (Ν. 1335/1983, ΦΕΚ 32 Α΄) «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για 
τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης».

18. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
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19. Την  Κ.Υ.Α.  33318/3028/1998  (ΦΕΚ  1289/Β/28-12-1998)  «Καθορισμός  μέτρων  και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας».

20. Την με αριθ. πρωτ. 40379/2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης - ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. –
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το χαρακτηρισμό χερσαίων και υδάτινων περιοχών 
της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο.

21. Την  Υ.Α.  61762/2012 (ΦΕΚ 406/ΑΑΠ/20-12-2012) του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.  «Καθορισμός 
χρήσεων και περιορισμών δόμησης για την προσταστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων 
της  περιοχής  αρμοδιότητας  του  Φορέα  Διαχείρισης  (Φ.Δ.)  Εθνικού  Πάρκου  Οροσειράς 
Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.).

22. Την με αριθμό 210501/1835/23-04-1977 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για την «Ίδρυση 
μονίμου καταφυγίου στις θέσεις “ΔΡΥΜΟΥ” Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης», και όπως 
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 3334/28-06-2001 (ΦΕΚ 909 Β΄/16-07-2001) και 3605/12-07-2001 
(ΦΕΚ 1011 Β΄/02-08-2001) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ..

23. Το Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30 Α/25-02-2010) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου».

24. Την  με  αριθμό  29310/21-07-2003  Απόφαση  της  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  για  την  Έγκριση 
Περιφερειακού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 1471 Β΄/09-10-2003).

25. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/ 06-08-2001) «Συσκευασίες  και  εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών  και  άλλων  Προϊόντων  (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

26. Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και  κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)».

27. Την Εγκύκλιο 4834/25-01-2013 της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος (Δ/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων)  του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., για τη διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια 
έργα.

28. Την ΚΥΑ 37393/2028/03(ΦΕΚ 1418 Β΄/ 03) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».

29. Την ΚΥΑ Δ17α/02/77/ΦΝ 393/19-05-2006 (ΦΕΚ 638 Β΄/22-05-2006) “Χαρακτηρισμός του 
έργου κατασκευής της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, ως «έργου 
εθνικής σημασίας»”.

30. Την  με  αριθμό  29036/5924/06-11-1998  Απόφαση Προέγκρισης  Χωροθέτησης  του  Γενικού 
Δ/ντή Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τα έργα του οδικού άξονα Ελλάδας – Βουλγαρίας από Γλαύκη μέχρι 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο νομό Ξάνθης.

31. Την με αριθμό 106678/22-03-2000 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Γεωργίας – 
Πολιτισμού για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κάθετος άξονας Ξάνθης – 
Βουλγαρίας, Τμήμα Διασταύρωση προς Κοτύλη – Δημάριο – Σύνορα», με ισχύ μέχρι την 31-
12-2009.

32. Την  θεωρημένη  Έκθεση  Αυτοψίας  θέσεων  απόθεσης  χωματισμών  (Ιούλιος  1999)  που 
συνοδεύει την με αριθμό 106678/22-03-2000 ανωτέρω Κ.Υ.Α..

33. Την με αριθμό 126693/31-12-2004 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Πολιτισμού 
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την τροποποίηση της α.π. 106678/22-03-2000 ΚΥΑ 
με  θέμα  την  έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  για  το  έργο  «Κάθετος  άξονας  Ξάνθης  – 
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Βουλγαρίας, Τμήμα Διασταύρωση προς Κοτύλη – Δημάριο – Σύνορα», με ισχύ μέχρι την 31-
12-2014.

34. Την με αριθμό 147744/01-12-2009 Θετική Γνωμοδότηση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος 
του  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  επί  της  Προκαταρκτικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  του  τμήματος 
«Μελίβοια  –  Ελληνοβουλγαρικά  Σύνορα»  του  Κάθετου  Άξονα  70  (Ξάνθη  -  Εχίνος  –
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα) της Εγνατίας Οδού, με ισχύ για δύο (2) έτη.

35. Την με αρ. πρωτ. Α 369143/02-04-2014 (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1463/03-04-2014) αίτηση της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας φάκελος της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος, σε ένα (1) αντίγραφο για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του.

36. Την με αρ. πρωτ. Α 372053/05-06-2014 (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2392/06-06-2014) αίτηση της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας φάκελος της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου  του  θέματος,  σε  τέσσερα  (4)  επιπλέον 
αντίγραφα και σε δέκα (10)  CD με την ψηφιακή μορφή της μελέτης για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του.

37. Το με αριθ. πρωτ. 2392/10-06-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκαν 
τεύχη  της  Μ.Π.Ε.  του έργου του  θέματος,  για  γνωμοδότηση στις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  και 
Φορείς  (στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Ανατολικής  Μακεδονίας  –  Θράκης,  στο  Γενικό 
Επιτελείο  Εθνικής  Άμυνας,  στη  Δ/νση  Συντονισμού  και  Επιθεώρησης  Δασών  και  στο 
Δασαρχείο Ξάνθης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
(Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος) και στο 
Φορέα  Διαχείρισης  Εθνικού  Πάρκου  Οροσειράς  Ροδόπης,  στη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων 
Περιφερειακής  Ενότητας  Ξάνθης,  στη  ΛΑ΄  Εφορεία  Προϊστορικών  &  Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων,  στη  15η Εφορεία  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  και  στην   Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας).

38. Το με αρ. πρωτ. 1866/14-07-2014 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2985/17-07-2014)  έγγραφο της ΛΑ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων με  θετική υπό όρους γνωμοδότηση για 
το έργο του θέματος.

39.  Το με αρ. πρωτ. 1757/03-07-2014 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2975/16-07-2014)  έγγραφο της 15ης 

Εφορείας  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  με   θετική  υπό  όρους  γνωμοδότηση  για  το  έργο  του 
θέματος.

40. Το  με  αρ.  πρωτ.  1485/02-07-2014  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  3147/28-07-2014)  έγγραφο  της 
Εφορείας  Παλαιοανθρωπολογίας  –  Σπηλαιολογίας  Βόρειας  Ελλάδας  με   θετική  υπό όρους 
γνωμοδότηση για το έργο του θέματος. 

41. Το με αρ. πρωτ. 1111/31-07-2014 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3268/04-08-2014) έγγραφο του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης με  θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το 
έργο του θέματος.

42. Το με αρ. πρωτ. 31131/1378/02-09-2014 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3639/10-09-2014) έγγραφο του 
Τμήματος  Διαχείρισης  Φυσικού  Περιβάλλοντος  (Δ/νση  Περιβαλλοντικού  Σχεδιασμού)  του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. με  θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.

43. Το με αρ. πρωτ. 109348/15-12-2014 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 16/07-01-2015) έγγραφο της Δ/νσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
με  θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.

44. Το με αρ. πρωτ. Δ.ΔΟΙΚ. 6273/11-11-2014 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4589/14-11-2014) έγγραφο 
του  Τμήματος  Συλλογικών  Οργάνων  (Γενική  Δ/νση  Εσωτερικής  Λειτουργίας,  Δ/νση 
Διοίκησης)  της  Περιφέρειας  Α.Μ.-Θ.  που  συνοδεύει  το  με  αριθμό  19/2014  Πρακτικό 
συνεδρίασης,  της  05-11-2014, του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ανατολικής  Μακεδονίας 
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Θράκης, απόφαση 224/2014, με την θετική υπό όρους γνωμοδότηση για την υλοποίηση του 
έργου του θέματος.

45. Το με αρ. πρωτ. Φ.916.74/241/399901/Σ.2386/24-09-2014 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4008/06-10-
2014) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Δ/νση Υποδομής/2ο) με  θετική υπό όρους 
γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου  «Κάθετος Άξονας 
070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας οδού και ειδικότερα 
το  τμήμα  Μελίβοια  -  Δημάριο  –  Ελληνοβουλγαρικά  Σύνορα  (70.2.2)»,  από  την 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

Α. Ε  ΊΔΟΣ ΚΑΙ ΜΈΓΕΘΟΣ ΈΡΓΟΥ  Ή  ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ.  

  Η οδός (το τμήμα Μελίβοια - Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα) αποτελεί το τέταρτο τμήμα 
του  Κάθετου  Άξονα  070  «Ξάνθη  –  Εχίνος  –  Ελληνοβουλγαρικά  Σύνορα»  και  βρίσκεται  σε 
συνέχεια του τρίτου τμήματος (Εχίνος – Μελίβοια), σε κατεύθυνση βόρεια – βορειοανατολικά του 
οικισμού των Μελιβοίων προς τον οικισμό του Δημαρίου, τον οποίο παρακάμπτει αφήνοντας τον 
στα δυτικά και ακολουθώντας στη συνέχεια βόρεια κατεύθυνση. Η χάραξη, προσαρμοζόμενη στο 
εδαφικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής και στις απαιτήσεις της διατομής, εν γένει ακολουθεί το 
ρέμα «Σακκόρεμα» έως τη διασταύρωση προς Δημάριο (βελτιώνοντας την υφιστάμενη οδό) και 
στη  συνέχεια  οδεύει  προς  τον  ορεινό  σχηματισμό  βόρεια  του  Δημαρίου,  επί  υφιστάμενου 
χωματόδρομου),  μέχρι  το  απόλυτο  υψόμετρο  των  1.013 μέτρων,  όπου και  πραγματοποιείται  η 
σύνδεση με τη Βουλγαρία. Η ταχύτητα σχεδιασμού της είναι για 40 – 60 Km/h  και θα έχει 1+1 
λωρίδες κυκλοφορίας. Το συνολικό μήκος της κεντρικής χάραξης είναι 16.501,00 μέτρα, έχει ως 
σημείο εκκίνησης τη Χ.Θ.=0+000 που βρίσκεται επί της υφισταμένης οδού Μελιβοίων – Δημαρίου, 
περίπου 170 μέτρα μετά την διασταύρωση της προς τον οικισμό Αιμονίου και πέρας χάραξης τη 
Χ.Θ.=16+501,00 στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.  Περιλαμβάνει  επίσης  τους  δύο (2)  ισόπεδους 
κόμβους προς Κοτύλη-Πάχνη (Χ.Θ. 1+380) και προς Δημάριο (Χ.Θ. 8+561) καθώς τις συνδετήριες 
οδούς προς Κοτύλη (μήκους περίπου 568 μέτρων) και προς Δημάριο (μήκους περίπου 705 μέτρων). 
Βρίσκεται εξολοκλήρου εντός του Δήμου Μύκης. 
   Ο υπόψη δρόμος προβλέπεται να διαμορφωθεί με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• συνολικό πλάτος οδοστρώματος 7,50 m (ανά κατεύθυνση 3,50 m λωρίδα  κυκλοφορίας και 
0,25 m λωρίδα έκτακτης ανάγκης). Στις καμπύλες, η παραπάνω διατομή διαπλατύνεται στο 
εσωτερικό της καμπύλης, για να καλύψει τις ανάγκες των οπισθοτροχιών.

• Συνολικό πλάτος διατομής από 10,50/15,50 m έως 13,50/18,50 m σε περίπτωση εφαρμογής 
λωρίδας ανωφέρειας.

• Για τις πλευρικές διαμορφώσεις εφαρμόζεται απόσταση 1,50 m από την όψη των στηθαίων, 
που εξειδικεύεται στις θέσεις των ορυγμάτων με τάφρο πλάτους 1,70  m και για τις θέσεις 
των επιχωμάτων με έρεισμα πλάτους 2,80 m και πέραν αυτού φυτική πάχους 30 cm.

  Για τον περιορισμό των επιπτώσεων που αφορούν τον μόνιμο τραυματισμό του τοπίου και τη 
διακοπή της συνέχειας του προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) σηράγγων μήκους περίπου 85 m η 
κάθε μια (Χ.Θ. 11+315 – 11+400 και Χ.Θ. 12+833 – 12+918). 
   Η κατασκευή του έργου απαιτεί  επίσης  δεκατρείς  (13) γέφυρες  στην κύρια  οδό,  συνολικού 
μήκους 1.180,00 m, μια (1) γέφυρα άνω διάβασης στη συνδετήρια οδό Δημαρίου, μήκους 20,00 m. 
Απαιτείται επιπλέον, η εφαρμογή οπλισμένου επιχώματος σε μήκος 2.292,67 m της κύριας οδού, 
και σε μήκος 79,16  m στην οδό Δημαρίου, με μέσο ύψος επιχώματος 7 m.  
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   Στην κατάληξη της  χάραξης  προβλέπεται  μεθοριακός  σταθμός,  η  αναγκαιότητα του οποίου 
προκύπτει από το διασυνοριακό χαρακτήρα της οδού. Η συμβατότητα του σταθμού με το εδαφικό 
ανάγλυφο θα περιλαμβάνει κατάλληλη τοπική διαπλάτυνση της οδού.
   Για την εργοταξιακή εξυπηρέτηση του δρόμου προβλέπεται να απαιτηθούν, λόγω του μήκους 
του, δύο (2) τουλάχιστον εργοτάξια. 
  Τα χαρακτηριστικά του τοπικού γεωλογικού υπόβαθρου επιτρέπουν τον σχεδιασμό και εφαρμογή 
της  ανακύκλωσης  και  της  επαναχρησιμοποίησης  των  προϊόντων  εκσκαφής,  για  τις 
κατασκευαστικές  ανάγκες του έργου.  Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών,  αφού εξαντληθεί  κάθε 
δυνατότητα  αξιοποίησης τους στην κατασκευή του όλου έργου του κάθετου άξονα, θα αποτεθούν 
σε  αποθεσιοθαλάμους  για  τους  οποίους  έχει  ήδη  γίνει  διερευνητική  αυτοψία  στα  πλαίσια 
προγενέστερης αδειοδότησης της οδού, σύμφωνα με το 32ο ανωτέρω σχετικό του σκεπτικού της 
παρούσας.
    Ο  σχεδιασμός  του  έργου  που  αδειοδοτείται  περιβαλλοντικά  με  την  παρούσα  απόφαση 
περιγράφεται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 3 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
και απεικονίζεται στα Σχέδια αριθ.  D03 (Χάρτης Εναλλακτικών Λύσεων, κλίμακας 1:12.500) και 
D04 (Χάρτες Προτεινόμενου Έργου, 1/2 και 2/2, κλίμακας 1:5.000)  καθώς και στα λοιπά σχέδια 
της ΜΠΕ. Τα ακριβή μήκη και τα λοιπά χαρακτηριστικά των τεχνικών θα οριστικοποιηθούν στην 
Οριστική Μελέτη των τεχνικών του έργου.

      Κατάταξη σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-01-2012): Κατηγορία Α2
Ομάδα 1η  :  Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών.
Α/Α   4   :  Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ˂4 και Μ˂500 m (Α ΙΙ κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ).
      
Φορέας  μελέτης και κατασκευής του έργου είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ.  

1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης
 Στο  εγκεκριμένο  Περιφερειακό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης 
Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας  –  Θράκης  (Απόφαση  της  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  αρ. 
29310/21-07-2010,  ΦΕΚ  1471  Β΄/09-10-2003),  στο  κεφάλαιο  3  (Πρόταση  Περιφερειακού 
Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας)  και  στο 
υποκεφάλαιο 3.6 (Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων Τεχνικής υποδομής), για το Οδικό 
δίκτυο  (3.6.1)  γίνεται  αναφορά  στην  Εγνατία  Οδό  και  τους  Κάθετους  Άξονες  (3.6.1.1)  και 
ειδικότερα περιλαμβάνεται και ο Κάθετος Άξονας:

• Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (48 χλμ), - Φιλιππούπολη.

2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
   Η έκταση από την οποία διέρχεται το έργο του θέματος εμπίπτει εντός ευρύτερης έκτασης για την 
οποία ισχύει το παρακάτω καθεστώς προστασίας:

• Ευρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και συγκεκριμένα 
εντός  της  ζώνης  Β2  (Περιοχή  Προστασίας  της  Φύσης)  και  της  ζώνης  Γ6–Β  (Περιοχή 
Αειφορικής Χρήσης και Ανάπτυξης), όπου επιτρέπεται η υλοποίηση του έργου του θέματος.

• Ευρίσκεται εντός των ορίων του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στη θέση «ΔΡΥΜΟΥ» 
του Ν. Ξάνθης (από Χ.Θ. 10+240 έως Χ.Θ. 15+700), όπως έχει θεσμοθετηθεί με το  22ο 

σχετικό του σκεπτικού της παρούσας.
   

Γ. ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΕΚΠΟΜΠΉΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΏΝ ΦΟΡΤΊΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΕΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ  

        Για τα αέρια απόβλητα καθορίζονται τα εξής:
1.  Οι  οριακές  και  κατευθυντήριες  τιμές  ποιότητας  της  ατμόσφαιρας  αναφέρονται  στις 

ακόλουθες διατάξεις:
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i.   ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24-03-2011 (ΦΕΚ 488 Β΄/30-03-2011) «Μέτρα για τη βελτίωση 
της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ 
“για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη” του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 
2008».

ii.   ΚΥΑ  22306/1075/Ε103/29-05-2007(ΦΕΚ  920  Β/08-06-2007)  «Καθορισμός  τιμών  – 
στόχων  και  ορίων  εκτίμησης  των  συγκεντρώσεων  του  αρσενικού,  καδμίου,  του 
υδραργύρου,  του νικελίου και  των πολυκυκλικών  αρωματικών υδρογονανθράκων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ “Σχετικά 
με  το  αρσενικό,  το  κάδμιο,  τον  υδράργυρο,  το  νικέλιο  και  τους  πολυκυκλικούς 
αρωματικούς  υδρογονάνθρακες  στον  ατμοσφαιρικό  αέρα”  του  Συμβουλίου  της  15ης 

Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».    
2. Για  τις  σημειακές  εκπομπές  στερεών  σε  αιώρηση  (σκόνες)  από  τα  εργοτάξια  και  τις 

εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 παράγραφος δ του Π.Δ. 
1180/81  (ΦΕΚ  293Α)  «Περί  ρυθμίσεως  θεμάτων  αναγομένων  εις  τα  της  ιδρύσεως  και 
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών,  πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».

    Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν:
Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύει το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄/64).

    Για τα στερεά απόβλητα ισχύουν:
1. Για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) η 

Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010) για την «εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

2. Για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων η Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) 
«Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός».

3. Για  τη  διαχείριση  των  υλικών  όπως  απόβλητα  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού,  χρησιμοποιημένες  ηλεκτρικές  στήλες  και  συσσωρευτές,  λάστιχα,  κ.λ.π.,  η 
ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β΄/11-10-2010) για την εναλλακτική διαχείριση 
των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82 
Α΄/05-03-2004) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α΄/03-02-2006) 
για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α’/05-03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.

Δ. ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΣΤΆΘΜΗΣ ΘΟΡΎΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΉΣΕΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ  

1.  Τα  ανώτατα  επιτρεπόμενα  όρια  περιβαλλοντικού  συγκοινωνιακού  θορύβου  ορίζονται  στην 
Κ.Υ.Α. οικ. 211773/27-04-2012 (ΦΕΚ Β΄/1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων 
επιτρεπομένων  ορίων  δεικτών  περιβαλλοντικού  θορύβου  που  προέρχεται  από  τη  λειτουργία 
συγκοινωνιακών  έργων,  τεχνικές  προδιαγραφές  ειδικών  ακουστικών  μελετών  υπολογισμού  και 
εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης 
περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις».
2.  Για  το  θόρυβο  που  εκπέμπεται  από  τον  εξοπλισμό  κατασκευής  του  έργου,  ισχύουν  τα 
προβλεπόμενα  στην  Κ.Υ.Α.  37393/2028/29-09-2003  (ΦΕΚ  Β΄/1418),  στην  οποία  καθορίζονται 
μέτρα  και  όροι  για    τις  εκπομπές  θορύβου  στο  περιβάλλον  από  εξοπλισμό  προς  χρήση  σε 
εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9272/471/02-03-2007(ΦΕΚ Β΄/286).
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Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τη συνολική λειτουργία του εξοπλισμού του έργου κατά τη 
φάση κατασκευής και από το μηχανολογικό εξοπλισμό της φάσης λειτουργίας, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε.  ΟΡΟΙ,  ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ     
ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ:  

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα 

οποία ανατίθενται  εργασίες υλοποίησης ή λειτουργίας  του (εφεξής  αναφερόμενα ως «τρίτα 
μέρη»),  φέρουν  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  των  περιβαλλοντικών  όρων,  μέτρων  και 
περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ), κατά το μέρος που τους 
αντιστοιχεί.

2. Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας υποχρεούνται, κατά το χρονικό διάστημα ευθύνης τους, 
να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:

- Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από το σύνολο όσων συμμετέχουν στο έργο

- Η  δυνατότητα  αντιμετώπισης  και  αποκατάστασης  δυσάρεστων  περιβαλλοντικά 
καταστάσεων  οφειλόμενων  σε  ενέργειες  ή  παραλείψεις  κατά  παράβαση  των 
περιβαλλοντικών όρων.

3. Κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ του φορέα υλοποίησης και τρίτων μερών, 
καθώς  και  των  τελευταίων  μεταξύ  τους,  θα  πρέπει  να  προβλέπονται  ρητές  πρόνοιες 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Η ανάλογη απαίτηση 
ισχύει  για  τους  φορείς  λειτουργίας  και  τα  τρίτα  μέρη  που  ενδέχεται  να  μετάσχουν  στη 
λειτουργία του έργου.

4. Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας του έργου θα πρέπει, κατά το χρονικό διάστημα ευθύνης 
τους, να ορίσουν στέλεχος ή επιχειρησιακή μονάδα που θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης 
της  τήρησης  των  περιβαλλοντικών  όρων,  ενώ έχουν  τη  δυνατότητα να  ζητήσουν ανάλογο 
προσδιορισμό από τα τρίτα μέρη.

5. Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία 
απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης. 

6. Επιμέρους έργα και δραστηριότητες που αφορούν εργασίες κατασκευής ή στις δραστηριότητες 
λειτουργίας, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας σύμφωνα με 
την  ενότητα  (κεφάλαιο)  Α  παραπάνω,  αδειοδοτούνται  περιβαλλοντικά  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 4014/2011 (σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις παραγωγής 
σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος).

7.  Εφόσον  πρόκειται  για  εγκατάσταση  της  οποίας  η  γενική  εκτίμηση  των  επιπτώσεων 
περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ και η παρούσα απόφαση προβλέπει γενικούς ή και ειδικούς όρους 
και περιορισμούς για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις και εργασίες, είναι δυνατή η υποβολή από 
το φορέα του έργου Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), η οποία αξιολογείται και 
εγκρίνεται από την περιβαλλοντική αρχή που είναι αρμόδια για το έργο, βάσει της κατάταξης 
του κατά την Υ.Α. 1958/2012 (Β΄21). Ειδικότερα θα απαιτηθεί να υποβληθεί/ούν ΤΕΠΕΜ για 
τους αποθεσιοθαλάμους (της αποκατάστασης τους συμπεριλαμβανομένης),  τις εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις και το μεθοριακό σταθμό του έργου του θέματος. Στα πλαίσια αυτά για τους 
αποθεσιοθαλάμους και τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις να υπάρξει προηγουμένως η έγγραφη 
έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης.

8. Στο  μεθοριακό  σταθμό  δεν  θα  χωροθετηθούν  δραστηριότητες  υψηλού  περιβαλλοντικού 
κινδύνου,  όπως  χώροι  προσωρινής  στάθμευσης  φορτηγών οχημάτων  με  επικίνδυνα  φορτία 
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κ.α.. Η θέση του μεθοριακού σταθμού που προτείνεται στην ΜΠΕ θα πρέπει να επανεξεταστεί 
με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων στον οικότοπο της αρκούδας. Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει να αναζητηθούν και να αξιολογηθούν και άλλες θέσεις, πλησιέστερες προς τη 
μεθοριακή γραμμή ή και η δυνατότητα συστέγασης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται 
στο σταθμό κάθε χώρας σε κοινή εγκατάσταση, ώστε να περιοριστεί το εύρος του φράγματος 
που ενδεχομένως δυσχεραίνει τις κινήσεις της πανίδας. Για τα έργα και τις δραστηριότητες 
εντός του μεθοριακού σταθμού απαιτείται η εφαρμογή των παρακάτω προϋποθέσεων: 

• Να ληφθεί  ειδική μέριμνα ως προς τη συγκέντρωση των στερεών αποβλήτων, ώστε 
αφενός  να  αποτρέπεται  η  ρύπανση  του  περιβάλλοντος  και  αφετέρου  να  μην 
εκπέμπονται  οσμές  που  μπορεί  να  προσελκύσουν  άτομα  καφέ  αρκούδας, 
διαταράσσοντας τη φυσική τους τάση αναζήτησης τροφής στον δασικό οικότοπο.

• Η περίφραξη των εγκαταστάσεων θα πρέπει να αποτρέπουν την προσέγγιση ατόμων 
καφέ αρκούδας στους χρήστες και το προσωπικό του σταθμού.

• Οι  δεξαμενές  καυσίμων  θα  πρέπει  να  μην  επιτρέπουν  τη  διαρροή  ατμών  στην 
ατμόσφαιρα.

• Να υπάρχει  πινακίδα  στον  χώρο  του  μεθοριακού  σταθμού  για  την  ενημέρωση  του 
κοινού για την αξία και το καθεστώς προστασίας της πανίδας στην περιοχή.

9. Η θέσεις των εργοταξίων θα πρέπει να βρίσκονται εκτός της ζώνης Β2 του Εθνικού Πάρκου 
Οροσειράς Ροδόπης και εκτός εκτάσεων που φέρουν δασική βλάστηση. Τα εργοτάξια θα 
πρέπει να αποτυπωθούν - χωροθετηθούν σε Τοπογραφικό Διάγραμμα που να συνοδεύεται με 
συνοπτική  περιγραφή  του  εργοταξιακού  χώρου  (με  στοιχεία  για  την  έκταση  που  θα 
καταλαμβάνει και τις υποδομές που θα φιλοξενεί για τη χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων και 
τη διαχείριση ορυκτελαίων και  απορριμμάτων)  και να υποβληθεί  σύμφωνα με τα ανωτέρω 
προς έγκριση στην Υπηρεσία μας. 

10. Αποθεσιοθάλαμοι, εκτός αυτών για τους οποίους έχει γίνει διερευνητική αυτοψία στα πλαίσια 
προγενέστερης αδειοδότησης της οδού (σύμφωνα με το 32ο ανωτέρω σχετικό του σκεπτικού 
της  παρούσας),  δεν  επιτρέπεται  να  χωροθετηθούν  εντός  του  Εθνικού  Πάρκου  Οροσειράς 
Ροδόπης (ΕΠΟΡ). 

11. Για το σύνολο του κάθετου άξονα 070 από την Ξάνθη έως τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και 
για τα τέσσερα (4) προς περιβαλλοντική αδειοδότηση τμήματα αυτού, να γίνει ενιαία Τεχνική 
μελέτη  του  ισοζυγίου  των  υλικών  που  θα  προκύψουν  από  τις  εκσκαφές  και  των  δανείων 
υλικών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των επιχωμάτων, έτσι ώστε να επιδιωχθεί να 
γίνει η βέλτιστη διαχείριση των υλικών αυτών και να προκύψει η μικρότερη επιβάρυνση στο 
περιβάλλον από την ανάγκη δημιουργίας δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων.

II. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες 
και αξιολογήσεις ώστε να διασφαλιστεί η γεωμηχανική, υδρολογική και υδραυλική ευστάθεια 
τόσο του έργου όσο και του άμεσου περιβάλλοντος του.
2. Ο σχεδιασμός και διαμόρφωση του έργου και των επί μέρους κατασκευών του, πέρα από 
την τεχνική και συγκοινωνιακή του επάρκεια να εξασφαλίζουν και την ομαλή ένταξη του έργου 
στο περιβάλλον χωρίς την πρόκληση οχλήσεων ή ζημιών σε αυτό. Ελάχιστα χαρακτηριστικά 
που θα πρέπει να εξασφαλιστούν είναι:

i. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά ώστε κατά 
τη  λειτουργία  του  έργου  να  χρησιμοποιείται  το  λιγότερο  δυνατό  αλάτι  στα  πλαίσια 
αντιπαγετικής προστασίας της οδού.

ii. Για  την  ασφαλή  εκσκαφή  των  βραχωδών  πρανών  και  την  αποφυγή  φαινομένων 
αποκόλλησης βράχων να καθοριστούν στη γεωτεχνική μελέτη τεχνικές εκσκαφής βράχων οι 
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οποίες  να  συμπεριληφθούν  στα  τιμολόγια,  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τα  τεύχη 
δημοπράτησης του έργου και να είναι δεσμευτικά για τον ανάδοχο κατασκευαστή.

iii. Δημιουργία βαθμίδας/ίδων πλάτους 4 μέτρων στα ψηλά ορύγματα με σκοπό τις ηπιότερες 
κλίσεις των πρανών.

iv. Οι τοίχοι αντιστήριξης να διαμορφωθούν με στόχο την πληρέστερη ένταξη τους στο τοπίο, 
είτε με επένδυση από λιθοδομή είτε με επικρεμάμενη, αναρριχόμενη ή πυκνή εμπρόσθια 
βλάστηση.

v. Όλες οι θέσεις διασταύρωσης του έργου με δασικούς δρόμους θα πρέπει να διαμορφωθούν 
κατάλληλα ώστε να δημιουργούνται συνδέσεις, απευθείας ή μέσα από γειτονικούς κόμβους, 
με τους αντίστοιχους δασικούς δρόμους που να είναι προσβάσιμες από τα πυροσβεστικά 
οχήματα.

vi. Πριν από τη δημοπράτηση του έργου πρέπει να έχει συνταχθεί α) ειδική φυτοτεχνική μελέτη 
αποκατάστασης τοπίου και β) πίνακας υλοτομίας, υπογεγραμμένα από Δασολόγο μελετητή, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη δασική νομοθεσία, ώστε υποδομές αναγκαίες για την 
εξασφάλιση  της  επιτυχημένης  εγκατάστασης  και  συντήρησης  του  φυτικού  υλικού  να 
ληφθούν υπόψη από τον ανάδοχο κατασκευαστή. Επιγραμματικά, οι υποδομές αυτές είναι 
το υλικό (τύπος εδάφους, κηπαίο χώμα, ποσότητα χώματος κ.τ.λ.) με το οποίο πρέπει να 
καλυφθούν τα πρανή ώστε να "πιάσουν" τα φυτά που θα φυτευτούν κ.τ.λ..  Η ανωτέρω 
φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης και ο πίνακας υλοτομίας να υποβληθούν στη συνέχεια 
και πριν την έναρξη των εργασιών, στο Δασαρχείο Ξάνθης για έγκριση.

vii. Να καταρτιστεί  πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του 
έργου στα μεγάλα θηλαστικά (κυρίως της καφέ αρκούδας) και στα ενδιαιτήματά τους 
τόσο κατά τη φάση κατασκευής (του ίδιου του έργου και των έργων αποκατάστασης) 
όσο και κατά τη φάση λειτουργίας  του.   Το πρόγραμμα θα πρέπει  να καταρτιστεί 
(προδιαγραφές,  διαδικασία  ελέγχου,  συμμετοχή  εξειδικευμένων  επιστημόνων  και 
υπηρεσιών κλπ) και να εφαρμοστεί με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του έργου και να 
εγκριθεί  από  τη  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  Α.Μ.-Θ.  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  σε  συνεργασία  με  το  Φορέα 
Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ). 

viii. Να διερευνηθεί  ο περιορισμός της δυνατότητας διέλευσης ζώων από το οδόστρωμα της 
αρτηρίας,  που  ενδεχομένως  να  απαιτήσει  την  κατασκευή  περιφράξεων  σε  επιλεγμένα 
σημεία/τμήματα. Ιδιαίτερη σημασία να δοθεί στην αποτροπή της εισόδου των ζώων στις 
σήραγγες. 

ix. Στα πλαίσια της  εξασφάλισης της  μέγιστης  δυνατής  συνέχειας  του οικοτόπου της  καφέ 
αρκούδας θα πρέπει, αξιοποιώντας και την επιστημονική εμπειρία που έχει αποκτηθεί από 
σχετικούς  φορείς,  να  ληφθεί  κάθε  απαραίτητο  μέτρο  ώστε  η  επιφάνεια  πάνω  από  τα 
υπογειοποιημένα τμήματα του έργου (στις σήραγγες) να καταστεί ελκυστική ως διάβαση 
για την καφέ αρκούδα. Για το λόγο αυτό, πέραν του φιλικού για τα ζώα αναγλύφου, θα 
πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες συστάδες βλάστησης εμπλουτισμένης με οπωροφόρα, 
ώστε τα άτομα του προστατευόμενου είδους να «καθοδηγούνται» προς τα συγκεκριμένα 
περάσματα. 

x. Από το προαναφερθέν πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, 
θα  αξιολογηθεί  η  αποτελεσματικότητα  των  προτεινόμενων  τεχνικών  (οχετοί,  γέφυρες, 
σήραγγες)  ως  διαβάσεις  άγριας  πανίδας,  και  σε  περίπτωση  που  κριθούν  ανεπαρκή,  θα 
πρέπει να προταθούν εναλλακτικά μέτρα.

xi. Λαμβανομένου υπόψη του υπολογισμού των πλημμυρικών παροχών των υδατορεμάτων του 
εν λόγω έργου, να εξασφαλίζεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή των τεχνικών έργων 
(γέφυρες κλπ.), ότι αυτά θα δέχονται τις ανωτέρω παροχές και επιπλέον θα υπάρχει ανοχή 
και  ακόμα  μεγαλύτερες  διατομές  λόγω  των  επιχώσεων  και  των  φερτών  υλών  που  θα 
μπορούσαν να μειώσουν τις δυνατότητες παροχέτευσης των τεχνικών αυτών έργων. Εάν 
απαιτηθεί, για την επιδίωξη των ανωτέρω, να γίνει αναπροσαρμογή του σχεδιασμού των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου.
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xii. Για  την  προστασία  της  οδού  από  τους  ενδεχόμενους  κινδύνους  από  υπερχείλιση  των 
χειμάρρων που ρέουν παράλληλα με την οδική χάραξη και που αφορά την κατασκευή όλων 
των απαραίτητων τεχνικών έργων (τοιχίων και επιχωμάτων), οι υδραυλικοί υπολογισμοί να 
γίνονται για περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50ετίας (Τ=50 έτη).  

xiii. Για  την  υλοποίηση  των  έργων  κατασκευής  των  γεφυρών  του  έργου  του  θέματος  δεν 
απαιτείται  η  οριοθέτηση  των  υδατορεμάτων,  μόνο  εφόσον  η  πάκτωση  των  γεφυρών 
(ακρόβαθρα)  θα  είναι  έξω  από  τις  γραμμές  πλημμύρας  για  την  αποφυγή  πλημμυρικών 
φαινομένων  και  όπως αυτό θα αποδεικνύεται  από την Υδραυλική  Μελέτη  του εν λόγω 
έργου (άρθρο 4 του Ν. 4258/2014 – ΦΕΚ 94 Α΄).

xiv. Να επιδιωχθεί τα υφιστάμενα έργα όπως βρύσες κλπ. που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής 
κληρονομιάς  των κατοίκων της  περιοχής  από όπου διέρχεται  το οδικό έργο να μείνουν 
ανέπαφα και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε να γίνει ανακατασκευή αυτών σε κατάλληλες 
διπλανές θέσεις, διατηρώντας κατά το δυνατόν τα ίδια χαρακτηριστικά και δομικά στοιχεία 
τους. Το κόστος υλοποίησης των ανωτέρω έργων αποκατάστασης να βαρύνει  το κόστος 
υλοποίησης του έργου του θέματος.

3. Εάν εντοπιστεί οποιοδήποτε νεώτερο μνημείο (π.χ. πέτρινη γέφυρα) κατά την υλοποίηση 
του έργου, και το οποίο θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο,  η κατασκευή του έργου θα γίνει με 
τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Πολιτισμού. 
4. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει:

i. Να γίνει έγκριση των αναγκαίων Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ).
ii. Να ειδοποιηθούν  οι  αρμόδιες  αρχαιολογικές  Υπηρεσίες  (Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Ξάνθης, 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας) για να εποπτεύσουν τις 
εργασίες εκσκαφής. Για το λόγο αυτό, να ειδοποιηθούν οι Υπηρεσίες αυτές εγκαίρως και 
εγγράφως από τον φορέα του έργου, τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα, για την επικείμενη 
έναρξη των εργασιών. Η ανωτέρω υποχρέωση, για έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση, ισχύει και 
για περιπτώσεις επανάληψης των εργασιών μετά από διακοπή. Για κάθε έργο προστασίας 
χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος ή επηρεασμού αυτών, θα ακολουθούνται οι υποδείξεις της 
αρμόδιας Αρχαιολογικής υπηρεσίας.

iii. Να ειδοποιηθεί η αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία εγκαίρως και εγγράφως από τον φορέα 
του  έργου,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ημέρες  νωρίτερα,  για  την  επικείμενη  έναρξη  των 
εργασιών. Τα έργα να εκτελούνται αυστηρά εντός της προταθείσας περιοχής χωροθέτησης 
του  έργου.  Οποιαδήποτε  βελτίωση,  επέκταση  ή  αλλαγή  των  καθοριζόμενων  ορίων 
εργασιών, καθώς και τυχόν διάνοιξη νέων δρομολογίων, για την εκτέλεση των εργασιών, θα 
υπόκεινται στην έγκριση της Στρατιωτικής Αρχής.

iv.  Να σημανθεί από τον φορέα κατασκευής του έργου επί του εδάφους (με κτιστά ορόσημα) 
η  ζώνη  κατάληψης  του  έργου  και  να  συνταχθεί  πρωτόκολλο  εγκατάστασης  από  το 
Δασαρχείο Ξάνθης. 

v. Να υποβληθεί προς έγκριση, από τον ανάδοχο του έργου στην επιβλέπουσα αρχή-φορέα, το 
σχέδιο για τον τρόπο οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του έργου.

vi. Να γίνει έγκαιρα ειδοποίηση των υπευθύνων των δικτύων (ύδρευσης-αποχέτευσης, ΔΕΗ, 
ΟΤΕ κλπ) για τις αναγκαίες μετακινήσεις δικτύων και για την αποκατάσταση των όποιων 
δικτύων θιγούν.

vii. Να υπάρξει συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης για 
να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι που θα εγκατασταθούν στην περιοχή για είδη πανίδας που 
πιθανόν να συναντήσουν στην περιοχή, και να τους μοιραστούν πρωτόκολλα καταγραφής 
προς  συμπλήρωση.  Επίσης  το  σύνολο  του  προσωπικού  που  θα  απασχοληθεί  στην 
κατασκευή του έργου θα πρέπει να ενημερωθεί αναλυτικά και να εφαρμόζει πρακτικές που 
θα  αποτρέπουν  τις  οχλήσεις  στην  πανίδα,  π.χ.  αποφυγή  διασποράς  απορριμμάτων  και 
υπολειμμάτων  τροφής, περιορισμός θορύβων, προσεκτική χρήση φωτισμών κλπ..

5. Για  την  ελαχιστοποίηση  της  επίδρασης  από  την  υλοποίηση  του  συνολικού  έργου  στην 
κυκλοφοριακή  λειτουργία  του  υφιστάμενου  οδικού  δικτύου  που  προβλέπεται  να  θιγεί,  να 
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εκπονηθεί αναλυτικό σχέδιο διατήρησης κυκλοφορίας και λεπτομερές σχέδιο σήμανσης για το 
σύνολο του έργου, ειδικότερα δε να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

i. Να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση, από την υφιστάμενη κατάσταση κυκλοφορίας στη νέα, θα 
γίνει στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο και με τη μέγιστη δυνατή ομαλότητα.

ii. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού για τις παρεμβάσεις στις επηρεαζόμενες 
οδούς  με  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  προσωρινό  ή  μόνιμο  χαρακτήρα  τους,  την 
αναμενόμενη ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται για τη 
μείωση  των  κυκλοφοριακών  δυσχερειών.  Ειδικότερα  κατά  την  διάρκεια  των  εργασιών 
αναμόρφωσης των κόμβων, θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη σήμανση για διοχέτευση (εάν 
χρειαστεί)  της κυκλοφορίας σε κατάλληλες εναλλακτικές  διαδρομές οι οποίες επίσης θα 
υποδεικνύονται με σαφείς και συνεχείς σημάνσεις.

iii. Να ληφθεί μέριμνα ώστε κάθε παρέμβαση με προσωρινή επίδραση στην κυκλοφορία να 
ξεκινά μόνο εφόσον:

a. Έχουν πλήρως εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες
b. Έχει  εγκριθεί  από  το  φορέα  επίβλεψης  λεπτομερές  χρονοδιάγραμμα  για  την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου κατάληψης επιφανειών που εξυπηρετούν κυκλοφορία 
οχημάτων ή πεζών

c. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πρόδρομες εργασίες, όπως τοπογραφήσεις, σημάνσεις 
κ.α.

6. Για  οποιαδήποτε  δραστηριότητα  ή  εγκατάσταση,  απαραίτητη  για  την  κατασκευή  – 
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από 
την  κείμενη  νομοθεσία  άδειες  και  εγκρίσεις,  συμπεριλαμβανομένων  των  εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών  όρων  που  απαιτούνται  για  τις  επιμέρους  δραστηριότητες  ή  εγκαταστάσεις 
[αποθεσιοθάλαμοι  υλικών  εκσκαφών,  σπαστηροτριβεία,  μονάδα  παραγωγής  ετοίμου 
σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, κλπ.].
7.  Αλλαγές  που  επέρχονται  στο  σχεδιασμό  (σε  σχέση  με  αυτόν  της  ΜΠΕ)  λόγω  των 
περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης, ενσωματώνονται στο έργο χωρίς περαιτέρω 
διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ.

III. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Σε  περίπτωση  ανεύρεσης  αρχαιοτήτων  ή  εντοπισμού  σπηλαίων  ή  παλαιοντολογικών   
καταλοίπων,  οι  εργασίες  θα  διακοπούν  αμέσως  και  θα  ενημερωθούν  οι  αρμόδιες  Εφορείες 
Αρχαιοτήτων (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας 
Βόρειας Ελλάδας) και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται:

i.από το Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) άρθρο 37, παρ. 1 και 6: Σε περίπτωση ανεύρεσης 
αρχαιοτήτων διενεργείται  σωστική  ανασκαφή από την Αρχαιολογική  Υπηρεσία  (από τα 
αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση του έργου).  Η δαπάνη της σωστικής 
ανασκαφής (καθώς και της αμοιβής του πρόσθετου αναγκαίου επιστημονικού και εργατικού 
δυναμικού που θα προσληφθεί και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των 
ευρημάτων)  καλύπτεται  χρηματοδοτικά  από  τον  προϋπολογισμό  του  έργου,  εφόσον 
πρόκειται  για  δημόσιο  τεχνικό  έργο  σύμφωνα  με  την  έννοια  του  Ν.  1418/1984  (ΦΕΚ 
55/Α/1984), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ii.από το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και 
άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010)  άρθρο 10 παρ.  9:  Οι  δαπάνες  αρχαιολογικών 
ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίων Τεχνικών Έργων με την έννοια του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 
55/Α/1984), χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική 
παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ, β) τη 
διενέργεια σωστικών ανασκαφών κατά την έννοια του  Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α) και γ) 
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τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου.

2. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αποσταθεροποίησης και αποκόλλησης βράχων από τα 
πρανή των ορυγμάτων του δρόμου στην φάση λειτουργίας του έργου απαιτείται η εφαρμογή 
μέτρων  αποφυγής  και  αντιμετώπισης  των  φαινομένων  αυτών.  Στις  βάσεις  των  σημαντικών 
ορυγμάτων σε βραχώδη εδάφη να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

3. Η  διάνοιξη  εργοταξιακών  δρόμων  εκτός  της  ζώνης  κατασκευής  θα  πρέπει  να 
ελαχιστοποιηθεί με μέτρα που μπορούν να περιλαμβάνουν:

• Πρόσβαση στα μέτωπα κατασκευής μέσω των διανοιγμένων τμημάτων του έργου.

• Χρήση υφισταμένων  δρόμων ή διόδων πρόσβασης  που έχουν  δημιουργηθεί  κατά τις 
γεωτεχνικές έρευνες.

4. Για την μείωση της επικινδυνότητας κατά την κατασκευή του έργου θα λαμβάνονται κατά 
ελάχιστο τα παρακάτω μέτρα:

i. Πλήρη κι ευδιάκριτη σήμανση.

ii. Καθαρισμός των σημείων όπου τα έργα συναντούν το υπάρχον δίκτυο από κατάλοιπα που 
δημιουργούν προβλήματα ολισθηρότητας και διάφορα εμπόδια. Να γίνεται καθαρισμός των 
γειτονικών προς τα εργοτάξια οδών από υπολείμματα υλικών, τα οποία θα μπορούσε να 
αποτελέσουν το υπόβαθρο για την πρόσθετη και συνεχή παραγωγή σκόνης κατά την οδική 
κυκλοφορία και ενδεχομένως να επαυξήσουν τις αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

iii. Προσεκτική  κίνηση των μηχανημάτων (που θα  πρέπει  να  πληρούν όλους  τους  κανόνες 
ασφαλείας).

5. Κατά  την  εγκατάσταση  των  εργοταξίων  είναι  αναγκαία  η  σαφής  οριοθέτηση  του 
εργοταξιακού  χώρου  με  την  περίφραξη  αυτού  και  η  εφαρμογή  των  κανόνων  της  σωστής 
εργοταξιακής πρακτικής, ενώ θα πρέπει να επιδιωχθεί να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η 
φθορά καλλιεργούμενης γης. Όλες οι διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται ενδεχόμενοι ρυπαντές 
του  εδάφους  ή  των  νερών  (καύσιμα,  λιπαντικά,  απορρυπαντικά  κ.α.)  θα  πρέπει  να 
πραγματοποιούνται επί πλήρως στεγανού δαπέδου. Οι απορροές από τις ανωτέρω διαδικασίες 
πρέπει  να  συλλέγονται  και  να  υποβάλλονται  σε  κατάλληλη  επεξεργασία  για  την  οριστική 
μείωση  του  ρυπαντικού  φορτίου,  ή  να  διατίθενται  σε  κατά  περίπτωση  κατάλληλες 
εγκαταστάσεις διαχείρισης. 

6. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει το αποδεκτό επίπεδο εργοταξιακού θορύβου, 
θα πρέπει να τοποθετούνται πρόχειρα (προσωρινά) ηχοπετάσματα.

7. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει  να συμμορφώνεται  προς όλες τις  εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις για το θόρυβο, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη 
μείωση  στο  ελάχιστο  των  πιθανών  υψηλών  ηχητικών  εκπομπών.  Σε  ειδικές  περιπτώσεις 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υψηλές στάθμες 
θορύβου πλησίον οικισμών, πρέπει να χρησιμοποιηθούν προσωρινά ηχοπετάσματα κατάλληλου 
ύψους,  στην  περίμετρο  των  μετώπων  εργασίας,  ώστε  να  αποφευχθεί  η  υποβάθμιση  του 
ακουστικού  περιβάλλοντος.  Όταν  οι  υψηλές  στάθμες  θορύβου  εκπέμπονται  από  σημειακές 
πηγές, όπως π.χ. κατά τη χρήση αεροσφυρών, αεροσυμπιεστών ή άλλων θορυβωδών εργαλείων, 
θα  πρέπει  να  εφαρμοστεί  περιορισμός  του  εκπεμπόμενου  θορύβου  με  χρήση  κινητών 
ηχομονωτικών περιφραγμάτων γύρω από τα σημεία εκπομπής.

8. Δεν  επιτρέπεται  η  εγκατάσταση  εργοταξιακού  τύπου  μονάδων  παρασκευής 
ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος στη ζώνη κατασκευής του έργου.

9. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων κατά 
τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα μέτρα:
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α).  Σε κατασκευαστικές  δραστηριότητες όπου είναι ενδεχόμενο να εμφανιστούν δονήσεις θα 
πρέπει  να  εγκατασταθεί,  σε  κρίσιμα  σημεία,  σύστημα  μέτρησης  και  καταγραφής  όλων  των 
σημαντικών μεταβλητών του φαινομένου. Το σύστημα αυτό πρέπει κατ’ ελάχιστο να μετρά και 
να καταγράφει την εδαφική μετατόπιση, ταχύτητα και επιτάχυνση.

β)  Το  επίπεδο  των  δονήσεων  δεν  θα  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  υπερβεί  το  0,5  m/s2 

σταθμισμένης  επιτάχυνσης  ή  τα  13  mm/s ισοδύναμης  κορυφαίας  εδαφικής  ταχύτητας 
σωματιδίου, στο πλησιέστερο προς το σημείο παραγωγής δονήσεων κτίριο ή άλλη κατασκευή. 
Ειδικά για προστατευόμενα μνημεία ή κτίρια ειδικών χρήσεων η στάθμη των δονήσεων στο 
πλησιέστερο προς το σημείο παραγωγής δονήσεων όριο της προστατευόμενης έκτασης δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) των ανωτέρω τιμών, Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να ξεπεραστούν τα όρια δόσης δονήσεων που αναφέρονται στο βρετανικό πρότυπο 
BS6472.

10. Σε  περίπτωση  που  κριθεί  απαραίτητη  η  χρήση  εκρηκτικών  υλών,  αυτή  θα  πρέπει  να 
πραγματοποιηθεί μετά από την εκπόνηση ειδικής για την περίπτωση τεχνικής μελέτης η οποία 
θα συνταχθεί από τον ανάδοχο του έργου και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Όλες 
οι παράμετροι των ανατινάξεων πρέπει να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε:

α). να μην επέλθουν δυσμενείς επιπτώσεις σε περιοίκους και διερχομένους

β) να μην προκληθούν κανενός είδους βλάβες σε γειτονικές ανθρωπογενείς δομές

γ) να τηρούνται τα όρια που καθορίζονται στον όρο ΙΙΙ.9. 

11. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά (πλέον αυτών που δύνανται να 
εξασφαλιστούν από τα υλικά που θα προκύψουν ως υλικά εκσκαφών του έργου του θέματος, 
μετά από την επεξεργασία τους ή μη) μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. Δε επιτρέπεται η 
λειτουργία δανειοθαλάμου αδρανών υλικών ειδικά για το έργο της παρούσας απόφασης, χωρίς 
την προηγούμενη αδειοδότηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών,  αφού εξαντληθεί  κάθε δυνατότητα  αξιοποίησης τους 
στην  κατασκευή  του  όλου  έργου  του  κάθετου  άξονα,  θα  πρέπει  να  αποτεθούν  σε 
αποθεσιοθαλάμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους γενικούς 
όρους της παρούσας. 

13. Η προσωρινή απόθεση οιωνδήποτε υλικών που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου, να 
γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψης του.

14. Τα υλικά που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις και αποξηλώσεις υφιστάμενων δομικών 
έργων θα πρέπει να επαναξιοποιηθούν στο έργο κατά τον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ενώ το 
υπόλειμμα τους  διατίθεται κατά τα προβλεπόμενα για την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

15. Κατά  την  εκτέλεση  των  εκσκαφών  η  φυτική  γη  και  ειδικότερα  το  ανώτερο  οργανικό 
στρώμα του εδάφους, θα πρέπει να συλλεχθεί και να φυλαχτεί, για τις εργασίες αποκατάστασης 
του  εδάφους  (των  πρανών  των  ορυγμάτων  και  των  αναχωμάτων),  σε  προσωρινές  θέσεις 
απόθεσης υλικών.

16. Στις πλαγιές με μεγάλη κλίση να γίνουν έργα συγκράτησης του εδάφους.

17. Σε περιπτώσεις προσωρινών αποθέσεων αδρανών υλικών να λαμβάνεται μέριμνα για την 
αποφυγή παράσυρσης εξαιτίας της βροχής.

18.  Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε 
κοινόχρηστους χώρους, σε κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ και σε επιφάνειες με αξιόλογη 
βλάστηση.  Δεν  θα  θιγούν  ιδιοκτησίες  από  τις  εκσκαφές,  την  αποθήκευση  προϊόντων 
εκσκαφής κλπ. Η προσωρινή αποθήκευση των μπαζών και των άλλων αδρανών να γίνεται 
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σε θέσεις που βρίσκονται εντός των χώρων επέμβασης των τεχνικών έργων ή εντός του 
χώρου  των  εργοταξίων. Δεν  επιτρέπεται  έστω  και  προσωρινά  η  απόθεση  προϊόντων 
εκσκαφής σε μισγάγγειες, ρέματα και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
19. Να εξασφαλισθεί  η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των 
απαραίτητων  τεχνικών,  αποκλειομένου  κάθε  μπαζώματος  χειμάρρου,  ρέματος  κ.λ.π..  Οι 
εργασίες κατασκευής θα πρέπει να προγραμματίζονται με τρόπο ώστε η πλήρης αποκατάσταση 
των γραμμών ροής που τέμνονται  από το έργο να  προηγείται  των επιχώσεων και  συναφών 
εργασιών.

20. Απαγορεύεται  η  οποιαδήποτε  κατασκευή-διαμόρφωση εγκάρσιας  διάβασης  χειμάρρου  ή 
ρέματος από οχήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου.

21. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε,  μόνιμη  ή  προσωρινή  επίστρωση  με  δομικό  υλικό  (π.χ. 
άσφαλτος,  τσιμέντο  κλπ)  επιφανειών  που  δεν  εξυπηρετούν  είτε  τις  απόλυτα  απαραίτητες 
λειτουργικές  ανάγκες  του  έργου  είτε  σκοπούς  τήρησης  όρων  της  παρούσας.  Το  πλεονάζον 
σκυρόδεμα  θα  πρέπει  να  επιστρέφεται  στη  μονάδα  παραγωγής  του  προς  κατάλληλη 
επεξεργασία.

22. Το  πλάτος  της  ζώνης  κατάληψης  της  οδού  καθώς  και  η  οποιαδήποτε  φθορά  δασικής 
βλάστησης  θα  πρέπει  να  περιορισθούν  στα  ελάχιστα  δυνατά.  Να  απομακρυνθούν  κατά  το 
δυνατόν λιγότερα υπερώριμα δένδρα. Η υλοτομία και η εκρίζωση δέντρων καθώς και η διάθεση 
των  προϊόντων  υλοτομίας  θα  πρέπει  να  γίνουν  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις/εγκρίσεις  του 
Δασαρχείου Ξάνθης.  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δασικής 
βλάστησης που βρίσκεται εκατέρωθεν της υφιστάμενης οδού. Κάθε νέα εργασία έξω από τις 
προβλεπόμενες και εκτός του οριοθετημένου χώρου επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις θα 
υποβληθεί  στο  Δασαρχείο  Ξάνθης  προς  έγκριση,  με  μελέτη  υπογεγραμμένη  από  δασολόγο 
μελετητή.

23.  Να μην παρεμποδίζεται κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία και η μετάβαση 
στους γειτνιάζοντες δασικούς δρόμους.

24. Θα γίνεται συστηματική διαβροχή των χρησιμοποιούμενων εργοταξιακών δρόμων κατά την 
εκτέλεση  των  χωματουργικών  εργασιών.  Οι  ασφαλτοστρωτικές  εργασίες  να  ξεκινούν  με  τη 
μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.

25. Σε  κάθε  κατασκευαστική  δραστηριότητα  όπου  υπάρχει  πιθανότητα  εκπομπής  σκόνης, 
αιωρούμενων  σωματιδίων  ή  οσμηρών  ουσιών,  θα  πρέπει  να  υιοθετηθούν  διαδικασίες  και 
εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των 
διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται.

26. Οι φορτώσεις – αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές των οχημάτων κατασκευής 
εντός της ζώνης κατασκευής, κατά τις ξηρές περιόδους του έτους θα πρέπει να γίνονται υπό 
διαβροχή ή με ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της σκόνης.

27. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκια κλπ) απαγορεύεται η 
υπερπλήρωση των οχημάτων.

28. Η εκπομπή σκόνης από την επίδραση του ανέμου σε σωρούς υλικών που έχουν προσωρινά 
δημιουργηθεί στη ζώνη του έργου, περιορίζεται είτε με κάλυψη των σωρών, είτε με διαβροχή 
τους,  είτε  με χρήση διαλυμάτων που στερεοποιούν προσωρινά την εξωτερική  επιφάνεια του 
σωρού.  Σωροί  χωμάτων  και  άλλων  κοκκωδών  υλικών  που  θα  αποτίθενται  κατά  μήκος  της 
χάραξης για περισσότερο από 48 ώρες θα καλύπτονται με πλαστικά καλύμματα. 

29. Μόνο  με  έγγραφη  έγκριση  της  Υπηρεσίας  επίβλεψης  επιτρέπεται  η  διέλευση  γεμάτων 
φορτηγών (κατά τη μεταφορά υλικών όπως εκσκαφών, αδρανή κλπ) μέσα από κατοικημένες 
περιοχές. Εφόσον συμβεί αυτό, θα πρέπει οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με 
ειδικό κάλυμμα.
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30. Να τηρηθούν όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων στην υλοποίηση 
του έργου και να υπάρχει μέριμνα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ατυχημάτων και άλλων 
περιστατικών  έκτακτης  ανάγκης.  Ειδικότερα  η  αντιμετώπιση  ατυχημάτων  και  άλλων 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης σε όλο το μήκος του έργου, να  προβλέπεται στο πρόγραμμα 
υλοποίησης του έργου από τον ανάδοχο αυτού.

31. Ο ανάδοχος του έργου («τρίτα μέρη») οφείλει να μεριμνά για την καλή συντήρηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή αερίων 
ρύπων και  θορύβων στην ατμόσφαιρα,  και  να  συμμορφωθεί  με  τα  οριζόμενα  στην κείμενη 
νομοθεσία.  Θα  απαγορευτεί  η  παραμονή  στο  χώρο  του  έργου  και  η  χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα εκάστοτε όρια αερίων ρύπων.

32. Απαγορεύεται ρητά η ελεύθερη απόρριψη και καύση αποβλήτων.

33.  Απαγορεύεται η κάθε είδους ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών.

34.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών να μη γίνεται απόρριψη λαδιών και ορυκτελαίων από τα 
μηχανήματα  εντός  του  χώρου  των  επεμβάσεων.  Η  διαχείριση  των  υλικών  όπως  παλαιά 
μηχανήματα, οχήματα, λάστιχα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, κ.λ.π. να γίνεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία [Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α΄/02-03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση 
των  χρησιμοποιημένων  ορυκτελαίων  και  εν  γένει  λαδιών,  την  ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1625 Β΄/11-10-2010) για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 
στηλών  και  συσσωρευτών,  το  Π.Δ.  117/04  (ΦΕΚ  82  Α΄/05-03-2004)  και  όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α΄/03-02-2006) για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α’/05-03-
2004) για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων].

35. Τα απορρίμματα του προσωπικού και τα όποια άλλα αστικά απορρίμματα, άχρηστα υλικά 
κλπ να συλλέγονται  και να απομακρύνονται  από το χώρο του έργου,  η δε διάθεσή τους να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

36. Να γίνει αποκατάσταση των όποιων δικτύων κοινής ωφέλειας θιγούν,  σε συνεργασία με 
τους αντίστοιχους φορείς των δικτύων (ύδρευσης-αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ).  

37. Ο υπάρχων δασικός  δρόμος και τυχόν παράλληλες διανοίξεις  επάνω στις  οποίες δεν θα 
«πατάει» ο κάθετος άξονας να αποκατασταθεί πλήρως, με ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοχή που 
βρίσκεται εντός της ζώνης Β2 του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

38. Να γίνει επαναβλάστηση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών μελετών αποκατάστασης τοπίου, 
όλων  των  επιφανειών  που  επιδέχονται  επαναβλάστηση  (πρανή  επιχωμάτων,  διαζώματα 
ορυγμάτων,  ελεύθερη  ζώνη  πίσω  από  βραχοπαγίδες,  εργοταξιακοί  χώροι  κλπ.).  Ιδιαίτερη 
βαρύτητα να δοθεί σε περιοχές με υψηλά ορύγματα και με φυτεύσεις που αποσκοπούν στο να 
περιοριστεί  η  εμφάνιση  και  οι  οπτικές  εντυπώσεις  τους.  Οι  εργασίες  επαναβλάστησης  να 
αρχίζουν  αμέσως  σε  κάθε  τμήμα  του  έργου  στο  οποίο  έχουν  περατωθεί  οι  χωματουργικές 
εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής διέλευσης του έργου:

i. Τις  χωματουργικές  εργασίες  θα  πρέπει  να  ακολουθήσουν  έργα  αντιδιαβρωτικά  που  θα 
εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης 
πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.

ii. Οι  επαναβλαστήσεις  να γίνουν με εξασφάλιση μόνον του απολύτως απαραίτητου νερού 
άρδευσης για την ανάπτυξη της βλάστησης.

iii. Φυτική γη και γαιώδη υλικά που υπάρχουν στην περιοχή της ζώνης κατάληψης του έργου 
να  συλλέγονται  και  να  διαφυλάσσονται  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθούν  κατά  τις 
εργασίες αποκατάστασης ιδίως των πρανών των ορυγμάτων (ιδίως των βραχωδών εξ 
αυτών) καθώς  και των επιχωμάτων.
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iv. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα είδη χλωρίδας, συμβατά με το υφιστάμενο περιβάλλον και 
επιπλέον  να  προτιμηθούν  κατά  το  δυνατόν  είδη  που   δεν  ευνοούν  την  εξάπλωση 
πυρκαγιάς συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού.

v. Στην αποκατάσταση της βλάστησης να ληφθεί υπόψη η φυσική διαδοχή των ειδών.

vi. Να  υπάρξει  ειδική  μέριμνα,  με  την  επιλογή  των  κατάλληλων  φυτικών  ειδών,  για  τη 
βλάστηση  που  προβλέπεται  να  δημιουργηθεί  στα  πρανή  των  ορυγμάτων  και  των 
επιχωμάτων για την σταθεροποίηση τους.

vii. Οι  πάσης  φύσης  εργασίες  αποκατάστασης  τοπίου  να  γίνουν  ύστερα  από  Μελέτη 
Αποκατάστασης Τοπίου.

39. Να εξεταστεί  από την αρμόδια  δασική  υπηρεσία  (στην οποία  κοινοποιείται  η  παρούσα 
απόφαση)  η  αναγκαιότητα  έκδοσης,  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  αποκατάστασης  τοπίου, 
δασικής  απαγορευτικής  διάταξης  βοσκής  στις  περιοχές  όπου  πρόκειται  να  γίνει 
επανεγκατάσταση της βλάστησης.

40. Κατά την κατασκευή του έργου όπως και κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας (για την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης /μετάδοσης 
πυρκαγιάς σε παρακείμενες εκτάσεις), σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.

41. Μετά  την  ολοκλήρωση  της  κατασκευής  του  έργου  να  γίνει  απομάκρυνση  όλων  των 
μηχανημάτων  και  των  όποιων  αποβλήτων  ή  των  όποιων  αποθέσεων  και  να  γίνει  πλήρης 
αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων των εργοταξίων, 
ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του εργοταξιακού χώρου.

 

IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της οδού θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία του 

περιβάλλοντος, καθώς και η ασφάλεια και η άνεση των χρηστών της οδού:
i. Να τοποθετηθούν ειδικές πινακίδες προειδοποίησης παρουσίας άγριας ζωής, καθώς και 

πινακίδες  πληροφόρησης  –  ερμηνείας  περιβάλλοντος,  το  περιεχόμενο  και  η 
χωροθέτηση  των  οποίων  θα  καθοριστούν  από  το  προαναφερθέν  πρόγραμμα 
παρακολούθησης των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα,  σε συνεργασία με το Φορέα 
Διαχείρισης  Εθνικού  Πάρκου Οροσειράς  Ροδόπης,  με  επιβάρυνση του κόστους  του 
έργου του θέματος.

ii. Να τοποθετηθούν ευδιάκριτες ανακλαστικές πινακίδες και ειδικοί ανακλαστήρες για τη 
διάχυση φωτός μέσα στο δάσος, ως μέτρο πρόληψης ατυχημάτων με άγρια ζώα.

iii. Να προβλεφθούν αποστραγγιστικές διατάξεις (π.χ. τριγωνικές τάφροι, ρείθρα) που να 
οδηγούν,  κατά την επόμενη  φάση λειτουργίας  του έργου,  τα νερά σε  κατάλληλους 
αποδέκτες.

iv. Σε  περίπτωση  που  δημιουργηθούν  χώροι  Parking  θα  πρέπει  να  εφοδιαστούν  με 
μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων για την αποκομιδή και συντήρηση των οποίων θα 
είναι  υπεύθυνος  ο  οικείος  Δήμος.  Να ληφθεί  ειδική  μέριμνα  για  να  αποτρέπεται  η 
προσέλκυση ατόμων καφέ αρκούδας, εάν δημιουργηθούν τέτοιοι χώροι ιδίως εντός της 
ζώνης Β2 του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

v. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατά 
μήκος της οδού και εξάπλωσής της στις γύρω περιοχές. Οι διασταυρώσεις του έργου με 
δασικούς  δρόμους  (δια  μέσω  των  ισόπεδων  κόμβων)  θα  πρέπει  να  παραμένουν 
ανοιχτές/προσβάσιμες  στα  οχήματα  της  οικείας  Πυροσβεστικής  υπηρεσίας  για  την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων συμβάντων.
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vi. Να  καταστρωθεί  σχέδιο  δράσης  σε  περιπτώσεις  έκτακτης  ανάγκης  λόγω  ρύπανσης 
ατυχήματος, πυρκαγιάς κλπ.

vii. Στα  πρώτα  πέντε  χρόνια  της  λειτουργίας  του  έργου  θα  πρέπει  να  γίνεται  τακτικός 
έλεγχος  της  ευστάθειας  των πρανών των επιχωμάτων  καθώς  και  της  επιτυχίας  των 
φυτεύσεων.

2. Να  υπάρξει  σε  σημεία  ή  τμήματα  της  οδού,  όπου  παρατηρείται  αυξημένη  πιθανότητα  ή 
δυνατότητα διέλευσης ζώων η αναγκαία σήμανση.
 

3. Να  οργανωθεί  ολοκληρωμένη  διαδικασία  και  σύστημα  συλλογής  των  απορριμμάτων  του 
δρόμου.  Η  διαχείριση  των  αποβλήτων  κατά  τη  λειτουργία  του  έργου  θα  πραγματοποιείται 
σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  πάγιας  σχετικής  νομοθεσίας  για  κάθε  είδος  και  ρεύμα.  Στο 
πλαίσιο αυτό απαιτείται:

i. Προώθηση δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων.
ii. Διαχωρισμός  στην  πηγή  για  όλους  τους  τύπους  αποβλήτων  που  υπόκεινται  σε  ειδικές 

ρυθμίσεις  (π.χ.  συσκευασίες,  λίπη  –  έλαια,  απόβλητα  ηλεκτρικών  συσκευών  ή 
συσσωρευτών, λαμπτήρες κ.α.)  ή είναι κατάλληλα για ανακύκλωση (χαρτί,  πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλα, ξύλο κ.α.).

iii. Διάθεση των παραπάνω αποβλήτων σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς.

V. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η  παρούσα  Α.Ε.Π.Ο.  αποτελεί  και  έγκριση  επέμβασης  κατά  την  έννοια  του  έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 
και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της 15277/2012 υπουργικής απόφασης. 

2. Η  παρούσα Α.Ε.Π.Ο. δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τους φορείς υλοποίησης και 
λειτουργίας του έργου, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία ανατίθενται 
εργασίες υλοποίησης ή λειτουργίας  του,  από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες 
άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν 
οι  τίτλοι  ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου και  βασίστηκε σε στοιχεία  που 
παρατίθενται στην Μ.Π.Ε., με ευθύνη του φορέα μελέτης και κατασκευής του.

3. Η  παρούσα Α.Ε.Π.Ο. ισχύει  με την επιφύλαξη ότι  δεν αντίκειται  σε πολεοδομικές  και 
άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

4. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού  Ανατολικής  Μακεδονίας  –  Θράκης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής των έργων, 
τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί σε λειτουργία, εργολαβίες που 
έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας,  μελέτες  που  ανατέθηκαν,  ποιοτικά  και  ποσοτικά  στοιχεία  των 
πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που 
πρόκειται  να  γίνουν  τον  επόμενο  χρόνο,  προβλήματα  που  ενέκυψαν,  απρόβλεπτες 
καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία η πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη 
για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή 
λειτουργία του έργου.

5. Μέχρι  την  31η   Ιανουαρίου  κάθε  χρόνου  να  υποβάλλεται  στη  Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  Α.Μ.-Θ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας  –  Θράκης  και  στο  Φορέα  Διαχείρισης  Οροσειράς  Ροδόπης  (ΦΔΟΡ) 
ετήσια  έκθεση  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  τα  αποτελέσματα  του  προγράμματος 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου στα μεγάλα θηλαστικά 
(κυρίως  της  καφέ  αρκούδας)  και  στα  ενδιαιτήματά  τους  τόσο  κατά  τη  φάση 
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κατασκευής (του ίδιου του έργου και των έργων αποκατάστασης) όσο και κατά τη 
φάση  λειτουργίας  του.   Επίσης  τα  προβλήματα  που  ανέκυψαν,  τις  απρόβλεπτες 
καταστάσεις  καθώς  και  κάθε πληροφορία  ή πρόταση που θα μπορούσε  να αποβεί 
χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την 
κατασκευή ή λειτουργία του έργου. Τέλος να περιλαμβάνει ενδεχομένως προτάσεις για 
τροποποίηση ή συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων, των μεθόδων υλοποίησης 
τους,  τη  λήψη διορθωτικών  μέτρων  κλπ,  στην  περίπτωση  που αυτοί  αποδειχθούν 
ανεπαρκείς ή αναποτελεσματικοί.

6. Να ισχύσουν όλα τα επανορθωτικά και προληπτικά μέτρα, όροι και  περιορισμοί που 
προτείνονται  από  την  Μ.Π.Ε.,  που  συνοδεύει  την  παρούσα  απόφαση,  εφόσον  δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς όρους της.

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΟΡΩΝ   

1. Η παρούσα απόφαση καθώς και η θεωρημένη Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε 
έλεγχο  να βρίσκονται  στην έδρα του κυρίου του έργου και  να  επιδεικνύονται  σε κάθε 
αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Να επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στους χώρους του έργου σε κάθε 
αρμόδιο ελεγκτικό όργανο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, να διευκολύνεται ο 
έλεγχος  του,  να του παρέχονται  όλα τα  απαιτούμενα  στοιχεία  και  πληροφορίες  και  να 
γίνεται συμμόρφωση στις συστάσεις-υποδείξεις του. 

3. Τυχόν  θέματα,  που  ανακύπτουν  κατά  την  εφαρμογή  της  παρούσας  Α.Ε.Π.Ο.  και  δεν 
καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και 
κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε. ή και 
του φακέλου που τη συνοδεύει.

4. Η μη τήρηση των όρων και  περιορισμών της  παρούσας  απόφασης  ή η καθ’  υπέρβασή 
πραγματοποίηση  έργων  και  δραστηριοτήτων  με  αποτέλεσμα  την  υποβάθμιση  του 
περιβάλλοντος,  συνεπάγεται  πέραν  των  κυρώσεων  από  άλλες  διατάξεις  της  κείμενης 
νομοθεσίας,  την  επιβολή  στους  υπευθύνους  των  κυρώσεων  που  προβλέπονται  από  τις 
διατάξεις  των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 
3010/2002, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύουν.

5. Οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν άμεση ισχύ ή όπως ορίζεται κατά περίπτωση. Το Τμήμα 
Περιβάλλοντος  και  Υδροοικονομίας  στο  οποίο  κοινοποιείται  η  παρούσα  απόφαση  να 
ελέγχει  την  τήρηση  και  την  απόδοση  των  προαναφερόμενων  περιβαλλοντικών  όρων, 
ενημερώνοντας  σε  περίπτωση που δεν  τηρούνται  αυτοί,  την  Δ/νση  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού Σχεδιασμού Α.Μ-Θ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

6. Την παρακολούθηση εφαρμογής της παρούσας απόφασης από πλευράς δασικής νομοθεσίας 
έχει το Δασαρχείο Ξάνθης.

Ζ. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΎΜΕΝΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ   

1. Οι αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 30-04-2025 και με την προϋπόθεση ότι 
αυτοί  θα τηρούνται  με ακρίβεια.  Ο φορέας του έργου οφείλει  σε εύλογο χρονικό διάστημα 
(τουλάχιστον  2  μήνες)  πριν  την  παρέλευση  της  παραπάνω  ημερομηνίας,  να  προσέλθει  με 
αίτημα του προς  την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος,  συνοδευόμενο από τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την ανανέωση της 
διάρκειας ισχύος της παρούσας Α.Ε.Π.Ο..

2. Εάν η ανανέωση της παρούσας δεν γίνει έγκαιρα όπως καθορίζεται παραπάνω και παρέλθει το 
χρονικό διάστημα ισχύος της, τότε ο φορέας του έργου, υποχρεούται για την ανανέωση της 
παρούσας να καταθέσει εκ νέου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία. 
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3. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου προκύπτει, ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο.   

1. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την ανάρτηση 
της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στην δικτυακή διεύθυνση  aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ με αριθμ. 21398/2012 
(ΦΕΚ 1470 Β΄/2012).

2. Κατά  της  παρούσας  μπορεί  να  ασκηθεί  προσφυγή  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία 
[άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 1 
του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α)], εντός (30) τριάντα ημερών  από τη δημοσίευση της ή εάν η 
απόφαση δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίηση της ή διαφορετικά από την ημερομηνία 
κατά την οποία έλαβε γνώση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Ο Γενικός Δ/ντης
Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

Τσοτσόλης Νικόλαος
Δρ. Γεωπόνος

Ο ασκών καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης. 

Νικήτας Φραγκισκάκης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ
Φακ. 9 Υ
Κιατίπης Χρήστος

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ
1. Δ΄ΣΣ/ΔΙΣΧΕΔ,  Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη
2. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Λεωφ. 

Γεωργικής Σχολής 46,   Τ.Κ. 551 34,  Θεσσαλονίκη. 
3. Δασαρχείο Ξάνθης,  Αδριανουπόλεως 4,  Τ.Κ. 671 00,  Ξάνθη. 
4. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης,  Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, 

Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00,  Ξάνθη.
5. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00, 

Ξάνθη.
6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 670 61,  Άβδηρα Ξάνθης.
7. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας,  Ναυαρίνου 28,   Τ.Κ. 551 3, Καλαμαριά.
8. Δήμος Μύκης, Σμίνθη, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη.
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης 

[Συνημμένα: Ένα (1) τεύχος θεωρημένης Μ.Π.Ε.)]
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  & ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 
Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξ/πολης 
 Τ.Κ. 691 33, Κομοτηνή 
Τηλέφωνο: 25310 85359/27966 
Fax: 25310 32140 
E-mail: kiatipis@damt.gov.gr 
Πληροφορίες: Κιατίπης Χρήστος 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
        Α.Δ.Α.    
 
 
Κομοτηνή,   30 Οκτωβρίου 2018 

 
Αρ. Πρωτ.: 4175 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣ: (ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) 
 

 

 
ΘΕΜΑ : 
Δεύτερη (2η) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 16/07-04-2015 Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κάθετος Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας οδού και ειδικότερα το τμήμα 
Μελίβοια - Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)», και όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2991/03-08-2017 ΑΕΠΟ,  ως προς την 
προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία, εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης 
του έργου, μονάδας παρασκευής σκυροδέματος για την κάλυψη των 
αναγκών του οδικού αυτού έργου, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τη Νομοθεσία για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚΑ΄235/2010)  «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης». 

3. Τις διατάξεις 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 περί 
Συντονιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών(ΦΕΚ 
250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 – ΑΔΑ ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ)  για διορισμό του 
Συντονιστή της Α.Δ.Μ.–Θ.. 
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5. Την υπ’ αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017) Απόφαση του 
Συντονιστή της Α.Δ.Μ.–Θ. “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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης”. 

Β. Τη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

6. Τον Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την Υ.Α. με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10.08.2016) 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - 
Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την Υ.Α. οικ. 170225/20-01-2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) 
όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και 
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την Κ.Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15-04-2013 (ΦΕΚ 964 Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση 
των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών 
εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις 
διαδικασίες αυτές θέματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την Κ.Υ.Α. οικ. 1649/45/14-01-2014 (ΦΕΚ 45 Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και 
συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση …». 

12. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΣΕΕ/34929/806/07-06-2018 έγγραφο της Ειδικής 
Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ σχετικά με την 
υλοποίηση του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (άρθρο 20 του 
νόμου 4014/2011/Α΄209). 

13. Την ΚΥΑ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β΄/17-3-2006) «Πρόσβαση του κοινού στις 
δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 
90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλίου…». 

14. Την ΚΥΑ οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β΄/05-10-2012) «Προδιαγραφές 
περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα 
έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13-01-2012 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 
21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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15. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία 
ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, σύμφωνα με άρθρο 19α  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)». 

16. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

17. Την Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β΄/02-03-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας 
του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την 
τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

18. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β΄/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης 
που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ειδικότερα από την ΚΥΑ Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27 Β/13-01-2014) – 
Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3137/191/Φ.15/2012 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1048 Β΄/04-04-2012). 

19. Την ΚΥΑ Δ17α/02/77/ΦΝ 393/19-05-2006 (ΦΕΚ 638 Β΄/22-05-2006) 
“Χαρακτηρισμός του έργου κατασκευής της Εγνατίας Οδού και των καθέτων 
προς αυτήν οδικών αξόνων, ως «έργου εθνικής σημασίας»”. 

Γ. Τη Νομοθεσία για την ποιότητα και τη διαχείριση των επιφανειακών νερών  

20. Toν Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α΄/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α) “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη  προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις τη Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”. 

22. Την Κ.Υ.Α. οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878 Β/27-10-2014) «Κατηγορίες 
αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και 
όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Την με αρ. Ε.Γ. οικ. 900/2017 (ΦΕΚ 4680/Β΄/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων για την «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων». 

Δ. Τη Νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων 

24. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής 
και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση….». 

25. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010) για την 
«εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 
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26. Την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ.  οικ. 4834/25-01-2013 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την 
διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα – 
Διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 
Β). 

27. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/ 06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

28. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για η διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων» (Β΄40) μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

29. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για 
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός». 

30. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β΄/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί 
για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991». 

31. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 51373/4684 με την οποία έγινε Κύρωση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΦΕΚ 2706/Β΄/15-12-2015). 

32. Την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β΄/30-12-2016) «Έγκριση Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το 
άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 

33. 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». 

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

35. 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 
ισχύει». 

Δ. Το ιστορικό της λειτουργίας και των αδειοδοτήσεων  

36. Την με αρ. πρωτ. 16/07-04-2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου «Κάθετος Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα” της Εγνατίας οδού και ειδικότερα το τμήμα Μελίβοια - Δημάριο – 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)», από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

37. Την με αρ. πρωτ. 2991/03-08-2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την  τροποποίηση της με αρ. πρωτ.  
16/07-04-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της 
Υπηρεσίας μας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κάθετος 
Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας 
οδού και ειδικότερα το τμήμα Μελίβοια - Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα (70.2.2)», από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ως προς τη σύνταξη 
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της ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης  αποκατάστασης τοπίου και του πίνακα 
υλοτομίας του έργου. 

38. Την με αρ. πρωτ. 61241/09-08-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3206/10-08-2018) 
αίτηση της επιχείρησης «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε 
στην Υπηρεσίας μας ο φάκελος της Μελέτης Περιβάλλοντος για την 
δεύτερη (2η) τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου του θέματος. 

39. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 3507/04-09-2018  έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
κοινοποίηση φακέλου για την δεύτερη (2η) τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κάθετος Άξονας 070 “Ξάνθη – 
Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας οδού και ειδικότερα το 
τμήμα Μελίβοια - Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)», από 
την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία, 
εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου, μονάδας παρασκευής 
σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του οδικού αυτού έργου. 

40. Το με αριθ. πρωτ. 3206/04-09-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο 
διαβιβάστηκε τεύχος της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, για γνωμοδότηση στη 
Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης. 

41. Το με αρ. πρωτ. 17869/18-10-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4175/23-10-2018) 
έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με  θετική υπό όρους 
γνωμοδότηση για το έργο του θέματος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την Δεύτερη (2η) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 16/07-04-2015 Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κάθετος Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας οδού και ειδικότερα το τμήμα 
Μελίβοια - Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)», και όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2991/03-08-2017 ΑΕΠΟ, ως προς την 
προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία, εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης 
του έργου, μονάδας παρασκευής σκυροδέματος για την κάλυψη των 
αναγκών του οδικού αυτού έργου, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».  
 
 Με την εν λόγω τροποποίηση στο σώμα της υπ’ αριθμ. 16/07-04-2015 
ανωτέρω απόφασης και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 
2991/03-08-2017 ΑΕΠΟ, αντικαθίστανται, τροποποιούνται ή προστίθενται 
τα εξής: 
 
1. Στο Κεφάλαιο Α (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) τα 
όσα ήδη αναφέρονται αποτελούν το ΜΕΡΟΣ  I  (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ). 

 
2. Στο Κεφάλαιο Α (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) 
προστίθεται το ΜΕΡΟΣ  II  (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ως εξής: 
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ΜΕΡΟΣ  II  (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
   Η προσωρινή εγκατάσταση μονάδας σκυροδέματος προορίζεται να καλύψει 
αποκλειστικά τις ανάγκες του έργου του θέματος και αποτελεί συνοδό έργο 
αυτού. Αποτελεί μια εργοταξιακού τύπου μονάδα και η μέγιστη δυναμικότητα 
της θα είναι 105 m3 ετοίμου σκυροδέματος/h ή 840 m3/d (με την προϋπόθεση 
της συνεχούς λειτουργίας της για χρονικό διάστημα 8 h/d), ενώ θα 
καταλάβει συνολική έκταση 690,71 τ.μ., εντός των ορίων της ζώνης 
απαλλοτρίωσης του κυρίως οδικού έργου και σε απόσταση περίπου 550 
μέτρα ανατολικά από τον οικισμό Δημάριο. 
   Οι συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου εγκατάστασης της (Α, Β, 
Γ, Δ, Ε, Α), και όπως εμφανίζονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ – 01 
(κλίμακας 1:500, Ιουνίου 2018) του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού 
Στέφανου Μπορονκάϋ, είναι:    

 
 Χ Ψ 
Α ΧΑ=571.095,90 ΨΑ=4.577.954,53 
Β ΧΒ=571.110,73 ΨΒ=4.577.952,14 
Γ ΧΓ=571.131,04 Ψγ=4.577.952,14 
Δ ΧΔ=571.131,04 ΨΔ=4.577.934,10 
Ε ΧΕ=571.092,08 ΨΕ=4.577.934,10 

 
   Το διάγραμμα ροής της παραγωγικής της διαδικασίας παρουσιάζεται 
συνοπτικά παρακάτω: 

 Μεταφορά αδρανών 
 Ζύγιση τσιμέντου 
 Ζύγιση νερού 
 Ζύγιση χημικών πρόσθετων (επιβραδυντή και ρευστοποιητή) 
 Ανάμειξη 

   Η μέγιστη κατανάλωση νερού για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας 
εκτιμάται σε 162,1 m3/d, ενώ οι λοιπές ανάγκες της λειτουργίας της [πλύση 
και καθαρισμός του αναμεικτήρα σκυροδέματος, πλύση και καθαρισμός των 
φορτηγών (πρέσες, μπετονιέρες), διαβροχή επιφανειών και έλεγχος 
εκπομπών] εκτιμώνται σε 21,3 m3/d, και συνολικά 183,4 m3/d. 
Οι ανάγκες σε νερό για την παρασκευή του σκυροδέματος και τη διαβροχή 
επιφανειών θα καλύπτονται με υδροληψία από τις πλησίον χειμαρρικές ροές, 
ενώ οι λοιπές ανάγκες κατανάλωσης θα καλύπτονται από την ανακύκλωση 
των διαυγασμάτων, μετά την καθίζηση των υγρών αποβλήτων (πλύσης).  
   Ο ηλεκτρομηχανολογικός (Η/Μ) εξοπλισμός της μονάδας σκυροδέματος 
προβλέπεται  να έχει συνολική ισχύ 192,62 Kw, με κάλυψη της ηλεκτρικής 
ενέργειας για τη λειτουργία της από το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής. 
   Από τη λειτουργία της μονάδας προκύπτουν απόβλητα και συγκεκριμένα: 

 Τα υγρά απόβλητα από την πλύση και των καθαρισμό των φορτηγών 
(πρέσες, μπετονιέρες) και του αναμεικτήρα σκυροδέματος, για την 
επεξεργασία των οποίων θα κατασκευαστεί δεξαμενή καθίζησης των 
βαρύτερων περιεχόμενων σωματιδίων (διαστάσεων πλάτους 1 m, 
μήκους 10 m και βάθους 1,5 m), με αποτέλεσμα τη διαύγαση του 
υπερκείμενου στρώματος των υγρών αποβλήτων και την ανακύκλωση 
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του για την πλύση των φορτηγών (πρέσες, μπετονιέρες) και του 
αναμεικτήρα σκυροδέματος, 

 Τα υγρά ανθρωπογενή λύματα, για τα οποία προβλέπεται η χρήση 
χημικής τουαλέτας, με την παραλαβή των αποβλήτων από κατάλληλο 
αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης.  

 Τα στερεά απόβλητα (σκυροδέματος και ιλύος) από τη δεξαμενή 
καθίζησης, τα οποία πρόκειται να επαναχρησιμοποιούνται στην 
παραγωγική διαδικασία σε διάφορα μίγματα σκυροδέματος. 

 Τα αιωρούμενα σωματίδια (σκόνες), κυρίως από την κίνηση των 
οχημάτων καθώς και από την παραγωγική διαδικασία (τη λειτουργία 
της μονάδας). Για τον περιορισμό τους προβλέπεται η 
εγκατάσταση/λειτουργία διατάξεων διαβροχής των σωρών αδρανών 
υλικών, η κάλυψη της καρότσας των φορτηγών μεταφοράς αδρανών 
υλικών, η εγκατάσταση κλειστών μεταφορικών ταινιών,  αδρανών 
υλικών, η εγκατάσταση φίλτρων αποκονίωσης στα σιλό τσιμέντου και 
εξαέρωση των βαλβίδων εκτόνωσης σε φίλτρα και τέλος η 
εγκατάσταση σακκόφιλτρων στις διατάξεις ζύγισης. 

 Οι αέριοι ρύποι (CO2, CO, NOX, NMVOC, CH4 κλπ) από την κίνηση των 
οχημάτων.  

   Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του οδικού έργου προβλέπεται 
να απομακρυνθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός (Η/Μ) εξοπλισμός της μονάδας 
σκυροδέματος και να γίνει καθαίρεση των κατασκευών από σκυρόδεμα 
(δεξαμενή καθίζησης, στεγανές επιφάνειες πλύσης, βάσεις έδρασης 
εξοπλισμού κλπ), με τη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από 
τις ανωτέρω καθαιρέσεις να ακολουθεί τις διατάξεις  και την προβλεπόμενη 
διαδικασία της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010), για 
την εναλλακτική διαχείριση τους. 
 
   Κατάταξη σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 
Β΄/04-04-2012) και όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την 
ΚΥΑ Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27 Β/13-01-2014), της μονάδας παραγωγής 
σκυροδέματος, σε σχέση με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα 
πολεοδομικά διατάγματα (παρακάτω πίνακας). 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή    
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΥΨΗΛΗ  ΜΕΣΗ  ΧΑΜΗΛΗ  

132 Κατασκευή ετοίμου 
σκυροδέματος  23.63   Το σύνολο.    

 
 

3. Στο Κεφάλαιο Ε (ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ), στο 
υποκεφάλαιο ΙΙΙ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ), ο όρος 8 
αντικαθίσταται ως εξής: 
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8. Για την εγκατάσταση/μονάδα παραγωγής σκυροδέματος να 
εφαρμοστούν τα παρακάτω: 
i. Για την απόληψη νερού από το ρέμα Ξηρόρεμα, σε απόσταση περίπου 

200 – 205 μέτρα βόρεια της εγκατάστασης, και για την κάλυψη των 
αναγκών της μονάδας, υπάρχει η υποχρέωση της κοινοποίησης στη 
Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης της ακριβούς θέσης απόληψης του 
νερού, πριν την έναρξη των εργασιών. Η απόληψη να γίνεται με 
αναρρόφηση χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως επέμβαση επί της 
κοίτης του ρέματος ή κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου. Η 
μεταφορά του νερού προς τους χώρους χρήσης να γίνεται με 
υδροφόρο όχημα το οποίο να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και 
εγκρίσεις. 

ii. Για τη λειτουργία της υδροληψίας απαιτείται να γίνει εφοδιασμός με 
άδεια χρήσης νερού που εκδίδεται σύμφωνα με τις γενικότερες 
προβλέψεις της  Κ.Υ.Α. οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878 Β/27-10-
2014) και τις ειδικότερες προβλέψεις της παρ. 5 της με αρ. πρωτ. οικ. 
21048/4-4-2018 (ΑΔΑ 6ΟΙΓΟΡ1Υ-01Δ) απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

iii. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. οικ. 146896/17-10-
2014 (ΦΕΚ 2878 Β/27-10-2014) «4. Κάθε ιδιωτικό μέσο μεταφοράς 
ύδατος του δικαιούχου του σημείου υδροληψίας και να το επιδεικνύει 
σε κάθε έλεγχο αρμόδιου οργάνου», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 1 της 
ΚΥΑ 140424/17 (ΦΕΚ 814 Β) «Σε περίπτωση που παραλαμβάνεται ύδωρ 
από τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς ύδατος ο παραλήπτης υποχρεούται 
να τηρεί στοιχεία καταγραφής των ποσοτήτων ύδατος στο σημείο 
παραλαβής».     

iv. Να υπάρχει εξοπλισμός μη μηδενιζόμενου υδρόμετρου στη θέση της 
επιφανειακής υδροληψίας για τη συστηματική καταγραφή του 
λαμβανόμενου όγκου νερού.  

v. Να υπάρξει εγκατάσταση κατάλληλων διατάξεων μέτρησης της 
χειμαρρικής παροχής κατ’ ελάχιστον ανάντη και κατάντη της 
θέσης της επιφανειακής υδροληψίας μετά από την οριστικοποίηση 
του σχεδιασμού και την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας χρήσης 
νερού. 

1. Να γίνει άμεση διακοπή της απόληψης νερού σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι η λαμβανόμενη προς χρήση 
ποσότητα νερού υπερβαίνει: 

A. το 70% της μέσης παροχής κατά τη χρονική περίοδο Ιουνίου – 
Αυγούστου. 

B. Το 50% της μέσης παροχής του Σεπτεμβρίου. 

2. Να υπάρξει κατάλληλη αναζήτηση και αδειοδότηση 
εναλλακτικών σημείων και πηγών υδροληψίας, πριν από την 
έναρξη λειτουργίας της υπό μελέτη μονάδας παρασκευής 
σκυροδέματος και εκπόνηση κατάλληλου σχεδίου εναλλακτικής 
υδροδότησης. 

ΑΔΑ: 635ΤΟΡ1Υ-7Ο8



  - 9 - 

vi. Να γίνει διαμόρφωση περιμετρικού καναλιού στις επιφάνειες στις 
οποίες πραγματοποιείται απόθεση, σε σωρούς, πρώτων υλών 
(αδρανών υλικών) για την εκτροπή της επιφανειακής απορροής.  

vii. Το σύνολο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων της παραγωγικής 
διαδικασίας να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σε στεγανές 
δεξαμενές καθίζησης: 
◦ Το διαυγασμένο νερό να ανακυκλώνεται για τις παραγωγικές 

ανάγκες της μονάδες (πλύσεις κλπ.). Ο καθαρισμός των οχημάτων 
θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο επί στεγανών επιφανειών 
από τις οποίες η απορροή τελικά καταλήγει στις δεξαμενές 
καθίζησης. 

◦ Η ιλύς να επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγή μειγμάτων 
σκυροδέματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η απομακρυνόμενη 
ιλύς δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα στην παραγωγική διαδικασία και 
απαιτηθεί η προσωρινή αποθήκευση της, προτείνεται αυτή να 
πραγματοποιηθεί επί στεγανής επιφάνειας, με τα στραγγίσματα να 
καταλήγουν στις υφιστάμενες δεξαμενές καθίζησης των υγρών 
αποβλήτων. 

viii. Η διαχείριση των υγρών ανθρωπογενών αποβλήτων, μέσω της χρήσης 
μιας χημικής τουαλέτας στο γεωτεμάχιο εγκατάστασης της 
προτεινόμενης μονάδας παρασκευής σκυροδέματος, να 
πραγματοποιείται με την παραλαβή τους από κατάλληλα 
αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης. 

ix. Να γίνει εγκατάσταση σακκόφιλτρων στο σιλό τσιμέντου και στις 
διατάξεις ζύγισης. 

x. Οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου να πραγματοποιούνται με 
κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω 
φίλτρων. 

xi. Το σιλό αποθήκευσης τσιμέντου θα πρέπει να έχει φίλτρα 
αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης να εξαερώνονται σε φίλτρα. 

xii. Να γίνεται τακτική διαβροχή, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρών 
κλιματικών συνθηκών, των εσωτερικών διαδρόμων κίνησης οχημάτων 
και των υπαίθριων σωρών αποθήκευσης πρώτων υλών (αδρανών 
υλικών). 

xiii. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της 
μονάδας, θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β’) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που 
θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει μειωμένες εκπομπές θορύβου και 
να είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικά τύπου CΕ. 

xiv. Μετά από την ολοκλήρωση του οδικού έργου να απομακρυνθεί ο 
ηλεκτρομηχανολογικός (Η/Μ) εξοπλισμός της μονάδας σκυροδέματος 
και να γίνει καθαίρεση των κατασκευών από σκυρόδεμα (δεξαμενή 
καθίζησης, στεγανές επιφάνειες πλύσης, βάσεις έδρασης εξοπλισμού 
κλπ), με τη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από τις 
ανωτέρω καθαιρέσεις να ακολουθεί τις διατάξεις  και την 
προβλεπόμενη διαδικασία της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312 Β/24-08-2010), για την εναλλακτική διαχείριση τους. 
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Κατά τα λοιπά η με αρ. πρωτ. 16/07-04-2015 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας και όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2991/03-08-2017 ΑΕΠΟ, εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε ισχύ. 
 
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την 
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση 
www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 
4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012). 
 
Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία [άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της παρ.2 
του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α)], εντός (30) τριάντα ημερών από τη 
δημοσίευση της ή εάν η απόφαση δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίησή της ή 
διαφορετικά από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση, από οποιονδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον. 
 
 
  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και  
Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 
   
  Λαμπρινή Ρίζου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Φακ. 9 Υ 
Κιατίπης Χρήστος 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Δ/νση Υδάτων Α.Μ.Θ., Τενέδου 58, Τ.Θ. 1173, Τ.Κ. 654 04, Καβάλα  
2. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης,  Τμήμα Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00,  Ξάνθη.  
3. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Δ/νση Τεχνικών Έργων, 

Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00,  Ξάνθη. 
4. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Δ/νση Ανάπτυξης, Διοικητήριο, 

Τ.Κ. 671 00,  Ξάνθη. 
5. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης,  Τ.Κ. 660 35,  Μεσοχώρι 

Παρανεστίου, Ν. Δράμας  
6. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη 

Θεσσαλονίκης [Συνημμένα: Ένα (1) τεύχος θεωρημένης Μελέτης Περιβάλλοντος για 
την τροποποίηση ΑΕΠΟ]. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

        ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 
Ταχ. Δ/νση: 3

ο
 χιλ. Ε.Ο Κομοτηνής-Αλεξ/πολης 

Fax: 2531032140 

Τηλέφωνο: 25310 85356  

E-mail: xeniat@damt.gov.gr 

Πληροφορίες: Τουρατζίδου Πολυξένη 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

         Α.Δ.Α.:  
 

 
Θεσσαλονίκη,   09-10-2020 
Αριθ. Πρωτ.: 3353 
Σχετ.: 3293, 3261, 3089, 3137, 3114,  
   3116, 3052, 2969, 2970, 2979, 2868,  
   2833, 2832, 2774, 2562, 2255, 1655 
 

 

 

 

        ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με αριθ. 

πρωτ. 16/07-04-2015 , (τρίτη 3η),  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

«Κάθετος Άξονας 070 Ξάνθης – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα της Εγνατίας 

Οδού και ειδικότερα το τμήμα Μελίβοια-Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 

(70.2.2.)» της Εγνατίας Οδός Α.Ε. ως της την  παραλλαγή  χάραξης  από  την  

χιλιομετρική  θέση  (Χ.Θ.)  11+420  έως  την  Χ.Θ. 13+904  του  υποτμήματος  

Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και την κατασκευή συνοδού έργου της 

διευθέτησης τμήματος ρέματος στο επίχωμα ΑΕ2 (από Χ.Θ. 8+570 έως Χ.Θ. 

8+780) της αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2991/3-8-2017 ΑΕΠΟ ως της 

τη σύνταξη της ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης τοπίου και του 

πίνακα υλοτομίας του έργου και την 4175/30-10-2018 ΑΕΠΟ ως της την 

προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία, εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του 

έργου, μονάδας παρασκευής σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του 

οδικού αυτού έργου.  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το αρθρ. 

186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.  

2. Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης..». 
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015 και ΦΕΚ 

21/Α’/21-2-2016) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 

και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» περί 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

4. Την με αριθ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 – ΑΔΑ: 

ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη 

Σάββα του Κωνσταντίνου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης». 

5. Την με αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/07-06-2017) Απόφαση του Συντονιστή 

της Α.Δ.Μ.Θ. «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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 

6. Τον Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», και την 

παρ. 2 του άρθρου 15, με τον οποίο η έγκριση περιβαλλοντικών όρων  γίνεται με 

απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της οικείας 

αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 15342/26-02-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ. 

(ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ1Υ-ΝΓΗ) «Ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπλήρωσης Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής». 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

8. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α). 

9. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/β’/16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση». 

11. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

12. Το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄94/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις».  

13. Την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-8-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

Υ.Α. 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες…», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Την Υ.Α. αριθμ. οικ.170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β΄/27-1-2014) «Εξειδίκευση των 

περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
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δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄…» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 

1915/24-1-2018 «Τροποποίηση των υπ΄αριθ. 48963/2012 κοινής υπουργικής 

απόφασης, 167563/2013 κοινής υπουργικής απόφασης και 170225/2014 υπουργικής 

απόφασης…» (ΦΕΚ 304/2-2-2018) ΚΥΑ. 

15. Την Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β΄/19-4-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 

και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 

δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011…» όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 1915/24-1-2018 «Τροποποίηση των υπ΄ αριθ. 

48963/2012 κοινής υπουργικής απόφασης, 167563/2013 κοινής υπουργικής 

απόφασης και 170225/2014 υπουργικής απόφασης…» (ΦΕΚ 304/2-2-2018) ΚΥΑ. 

16. Την Κ.Υ.Α. οικ.1649/45 (ΦΕΚ 45/Β’/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 

γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 

ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του 

υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθ’1958/2012 

(ΦΕΚ Α’21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν.4014/2011 

(ΦΕΚ Α’ 209), καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας». 

17. Την Κ.Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β’/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου 

Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και 

δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ αριθ. 1958/13-01-2012…» όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 1915/24-1-2018 «Τροποποίηση των υπ΄αριθ. 

48963/2012 κοινής υπουργικής απόφασης, 167563/2013 κοινής υπουργικής 

απόφασης και 170225/2014 υπουργικής απόφασης…» (ΦΕΚ 304/2-2-2018) ΚΥΑ.  

18. Την Υ.Α. 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ1077/Β΄/9-4-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 

ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης…». 

19. α) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

      β) Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β’/03-05-12) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού 

δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

(ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 

19α του Ν. 4014/2011 (aepo.ypeka.gr)». 

      γ) Την εγκύκλιο 8 (α.π. 27953/5-6-2012 ΑΔΑ Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού 

δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του 

Ν.4014/2011». 

20. Την ΚΥΑ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β΄/17-3-2006) «Πρόσβαση του κοινού στις 

δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του 

Συμβουλίου…». 
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21. Το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΣΕΕ/34929/806/7-6-2018 έγγραφο της Ειδικής 

Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ σχετικά με την υλοποίηση 

του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (άρθρο 20 του Ν.4014/2011). 

22. Την ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β΄/02-03-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του 

κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης 

και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με 

τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του 

Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 

(§4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την 

τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

23. Την ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β΄/4-4-2012) «Αντιστοίχιση των 

κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των 

δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που 

αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» όπως συμπληρώθηκε με την 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 132894/1751/Φ15/17 ΚΥΑ «Συμπλήρωση-Τροποποίηση 

της ΚΥΑ 3137/191/Φ15/12».  

24. Την ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β’/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης 

και εκτέλερσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των 

αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

25. Την αριθ. 140055/13-1-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 428/15-2-2017) για «Τεχνικές προδιαγραφές 
σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4258/2014-Διευκρινήσεις για την 
εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης». 

26. Την ΚΥΑ Δ17α/02/77/ΦΝ 393/19-05-2006 (ΦΕΚ 638/Β’/22-5-2006) «Χαρακτηρισμός 

του έργου κατασκευής της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών 

αξόνων, ως “έργου εθνικής σημασίας”». 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

27. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-12) «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». 

28. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 

29. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α’/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων. 

Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ» του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

30. Την αρ. οικ.900/2017 (ΦΕΚ 4680/Β΄/29-12-2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 

Υδάτων «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης». 
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31. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α΄/19-8-2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 

την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)». 

32. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 

εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

33. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α’/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

34. Το Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α΄/30-5-2002) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη 

Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος». 

35. Το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Ά 159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 

πολεοδόμηση –Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις». 

36. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

37. Την ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β΄/2017) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου 

περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA2000». 

38. Την ΚΥΑ 40379/2009 Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για «Χαρακτηρισμός 
χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο». 

39. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β΄/28-12-1998) «Καθορισμός μέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π.14849/853/Ε103 

(ΦΕΚ 645/Β΄/11-4-2008). 

40. Την ΚΥΑ Η.Π.37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) «Καθορισμός μέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

41. Το Π.Δ.148/2009 (ΦΕΚ 190/Α’/29-9-2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη 

και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 

2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 

2004, όπως ισχύει» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

42. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 

ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2000. 

 

 

ΑΔΑ: Ω3Ε6ΟΡ1Υ-ΑΛΗ



 

   

   

  6  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  

43. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

44. Το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α΄/23-06-2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 

Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

45. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση Στερεών αποβλήτων, Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

46. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β’/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις». 

47. Την αρ. 4834/25-01-2013 Εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για «Διαχείριση περίσσειας 

υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα – Διευκρινήσεις επί των 

απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/2010». 

48. Την ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση Πλαισίου Προδιαγραφών 

και προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

49. Την Εγκύκλιο οικ.129043/4345/8-7-2011 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

(Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την εφαρμογή της 

νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

50. Την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β΄/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

51. Την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 

Επικινδύνων Αποβλήτων». 

52. Την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3.11 (ΦΕΚ 488/Β’/30.3.11) «Μέτρα για τη βελτίωση 

της ποιότητας της ατμόσφαιρας…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

53. Την ΚΥΑ 22306/1075/Ε 103/29.5.07 (ΦΕΚ 920/Β’/8.6.07) «Καθορισμός τιμών - 

στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του κάδμιου… στον 

ατμοσφαιρικό αέρα…». 

54. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α’/6-10-81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα 

της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών…» 

55. Την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/03) «περί μέτρων και όρων για τις 

εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.07 (ΦΕΚ 

286/Β/2.3.07). 

ΑΔΑ: Ω3Ε6ΟΡ1Υ-ΑΛΗ
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56. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Δ΄/5-3-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους, των 

χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 

μετατροπέων τους...». 

57. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/A/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

58. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 

των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείρισή τους». 

59. Την Κ.Υ.Α.  23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β’/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων 

και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».  

60. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β’/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ…». 

61. Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-97 (ΦΕΚ 192 Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 

αστικών λυμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 1966/19821999 (ΦΕΚ 

1811/29-9-1999). 

62. Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β΄/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

63. Την ΚΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β’/9-11-2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη 

λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». 

64. Την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β’/15-4-93) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια 

εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, 

ελαιόθερμα, και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ, ή αέριο». 

65. Την ΥΑ 61076/5267 «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ» (ΦΕΚ 4123/Β΄/21-12-2016). 

66. Την ΚΥΑ 51373/4684 με την οποία έγινε Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 

Αποβλήτων (ΦΕΚ 2706/Β΄/15-12-2015). 

67. Την ΚΥΑ αριθ. 62952/5384 (ΦΕΚ 4326/Β΄/30-12-2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 

4342/2015». 

68. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 

69. Την αριθ. οικ. 43942/4026 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2992/Β’/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 

του Ν.4042/2012 (Α’24), όπως ισχύει». 

ΑΔΑ: Ω3Ε6ΟΡ1Υ-ΑΛΗ
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

70. Την αριθ. 11508/2009 απόφαση (ΦΕΚ 151/ΤΑΑΠΘ/13-4-09) της Επιτροπής 

Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού 

και της αειφόρου ανάπτυξης για «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού 

και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 

71. Την Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092 (ΦΕΚ 248 Α.Α.Π./2018) «Έγκριση αναθεώρησης 

του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού». 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ 

72. Την αριθ. πρωτ. 16/07-04-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας μας για «Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Κάθετος άξονας 

070 Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και ειδικότερα το τμήμα Μελίβοια-

Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)’’, από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με 

διάρκεια ισχύος έως την 30-04-2025. 

73. Την αριθ. πρωτ. 2991/03-08-2017 Απόφαση της Υπηρεσίας μας για «Τροποποίηση 

της με αρ. πρ. 16/07-04-2015 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για 

την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Κάθετος άξονας 070 Ξάνθη-Εχίνος-

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και ειδικότερα το τμήμα Μελίβοια-Δημάριο-

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)’’, από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ως προς τη 

σύνταξη της ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης τοπίου και του πίνακα 

υλοτομίας του έργου. 

74. Την αριθ. πρωτ. 4175/30-10-2018 Απόφαση της Υπηρεσίας μας για «Δεύτερη (2η) 

τροποποίηση της με αρ. πρ. 16/07-04-2015 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσία μας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Κάθετος 

άξονας 070 Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και ειδικότερα το τμήμα 

Μελίβοια-Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)’’, από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2991/03-08-2017 ΑΕΠΟ, ως προς την 

προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία, εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του 

έργου, μονάδας παρασκευής σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του 

οδικού αυτού έργου από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».  

75. Η με αριθ. πρωτ. 124485/26-5-2020 (αρ. πρ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1655/27-5-2020) αίτηση 

της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκε φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ στην 

υπηρεσία μας για παραλλαγή χάραξης του έργου, από Χ.Θ. 11+420 έως Χ.Θ.13+904 (η 

ανάρτηση του φακέλου τροποποίησης στο ΗΠΜ έγινε με ΠΕΤ 2005307026). 

76. Το με αρ. πρωτ. 1655/09-06-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο 

διακόπτεται προσωρινά η διοικητική διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης 

Περιβάλλοντος καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις επί αυτής.  

77. Η με αριθ. πρωτ. 87467/10-7-2020 (αρ.πρ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2255/10-7-20) αίτηση της 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα σε 

συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας μας. 

ΑΔΑ: Ω3Ε6ΟΡ1Υ-ΑΛΗ
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78. Την αριθ. πρωτ. 88519/3-8-2019 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2562/3-8-20) αίτηση της 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ με την υποβολή δύο αντιγράφων του φακέλου τροποποίησης.  

79. Το με αρ. πρωτ. 2562/5-8-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο 

διαβιβάστηκε ο φάκελος τροποποίησης στους φορείς 1)Περιφερειακό Συμβούλιο 

Α.Μ.Θ., 2)Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 3)Δ/νση Συντονισμού & 

Επιθεώρησης Δασών, 4)Δασαρχείο Ξάνθης, 5)Δ/νση Υδάτων Α.Δ. Μακ.-Θ., 6)Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ξάνθης, 7)Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Α.Μ.-Θ., 8)Εφορεία 

Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, 9)ΓΕΕΘΑ, 10)Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

και 11)Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης για τις απόψεις τους. 

80. Την με αριθ. πρωτ. 443101/312327/4266/1933 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2868/3-9-20) 

θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας-Γραφείο 

Βορείου Ελλάδος. 

81. Την με αρ. πρωτ. 7617/20-8-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2833/1-9-20) θετική 

γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ξάνθης για τν εν λόγω τροποποίηση. 

82. Την με αριθ. πρωτ. Κ.Γ./Δ3/Δ27157/28-8-2020  (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2832/1-9-20) 

θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

83. Την με αριθ. πρωτ. 42901/8-9-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2970/10-9-20) θετική υπό 

όρους γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών. 

84. Το με αρ. πρωτ. 422959/47839/2488/8-9-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2979/10-9-20) 

έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Α.Μ.-Θ. στο οποίο αναφέρει ότι η 

θέση στην οποία χωροθετείται η προτεινόμενη παραλλαγή χάραξης (από την Χ.Θ. 

11+420 έως την Χ.Θ. 13+904) δεν εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη από το 

ΥΠ.ΠΟ.Α. ως «ιστορικός τόπος» ούτε υπάρχουν εντός ή πλησίον αυτού κηρυγμένα 

νεώτερα μνημεία, η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. 

85. Το με αριθ. πρωτ. 11947/08-09-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2969/10-9-2020) έγγραφο 

της Δ/νσης Υδάτων Α.Δ. Μακ.-Θ. στο οποίο αναφέρει ότι δεν δύναται να 

γνωμοδοτήσει επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ διότι διαπιστώνονται σε αυτή ουσιώδεις 

ελλείψεις σε ότι αφορά το αντικείμενο αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους. 

86. Το αριθ. πρωτ. 2969/10-9-2020 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιήθηκε το αριθ. 

πρωτ. 11947/8-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ για τις 

ενέργειές τους. 

87. Την αριθ. πρωτ. 90303/18-9-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3089/18-9-20) αίτηση της 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ με την οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία μας αντίγραφο της αίτησης 

(α.π. Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ξάνθης 145815/ΞΔΤΕ-3055/18-9-2020) της εταιρείας με 

την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος οριοθέτησης στην αρμόδια, για έλεγχο και την 

θέωρησή του, Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης για την εκκίνηση της 

διαδικασία οριοθέτησης του ρέματος.  

88. Την με αρ. πρωτ. 423537/297789/3644/14-9-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3052/16-9-

2020) θετική  γνωμοδότηση υπό όρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης. 
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89. Την με αριθ. πρτ. Φ.901/911/294643/Σ.5774/16-9-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3114/21-

9-2020) θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ. 

90. Την με αριθ. πρωτ. 1254/18-9-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3116/21-9-2020) θετική υπό 

όρους γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειρά 

Ροδόπης. 

91. Την αριθ. πρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/90018/5476/18-9-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3137/22-9-20) 

Πράξη Βεβαίωση Παράβασης του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος στο οποίο 

αναφέρεται ότι διαπιστώθηκαν κατά την από 16 και 17 Ιουλίου 2019 αυτοψία τους,  

παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των 

εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και τις ενέργειες συμμόρφωσης της εταιρείας.  

92. Το αριθ. πρωτ. 90863/01-10-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3261/2-10-20) έγγραφο της 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. και την από 02-10-2020 ορθή επανάληψη αυτού, σε απάντηση 

του εγγράφου μας (87ο σχετικό) και στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «…το έργο 

είναι εθνικής σημασίας και η ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να επιτευχθεί εντός 

της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με 

τη χρηματοδότησή του από Διαχειριστική Αρχή…» .  

93. Η με αριθ. πρωτ. 91109/07-10-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3336/08-10-2020) αίτηση της 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με συμπληρωματικά στοιχεία της τμηματικής διευθέτησης ρέματος 
στα πλαίσια τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την 
κατασκευή του έργου «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα: «Μελίβοια-
Ελληνοβουλγάρικα Σύνορα» (κωδ. 70.2.2) Υποτμήμα: «Δημάριο-Ελληνοβουλγάρικα 
Σύνορα» ως προς την παραλλαγή χάραξης από την χ.θ. 11+420 έως την χ.θ. 13+904. 

94. Το αριθ. πρωτ. 3336/8-10-2020 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιήθηκαν τα 

ανωτέρω συμπληρωματικά στοιχεία στη Δ/νση Υδάτων Α.Δ.Μ.-Θ. 

95. Την αριθ. πρωτ. 15730/08-10-2020 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3353/08-10-2020) θετική υπό 

όρους γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Α.Δ.Μ.-Θ.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

96. Με το 75ο σχετικό υποβλήθηκε και με το 77ο σχετικό συμπληρώθηκε ο φάκελος 

τροποποίησης σύμφωνα με τα 9ο και 14ο σχετικά και αφορά στην τροποποίηση του 

οδικού έργου Κάθετος άξονας 070 Ξάνθης-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και 

ειδικότερα το τμήμα Μελίβοια-Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα ως προς την 

χάραξη από την Χ.Θ. 11+420  έως  την  Χ.Θ. 13+904   του  υποτμήματος  Δημάριο-

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και την κατασκευή συνοδού έργου της διευθέτησης 

τμήματος ρέματος στο επίχωμα ΑΕ2. Το έργο ανήκει στην προστατευόμενη περιοχή 

του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης σύμφωνα με το 38ο σχετικό. 

97. Κατά την γνωμοδοτική διαδικασία και την διαδικασία δημοσιοποίησης και 

διαβούλευσης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 (παραγρ. 

γ, δ και ε) του Ν.4014/2011 και την ΚΥΑ 1649/45/2014, δεν εκφραστήκαν 

αντιρρήσεις για την υλοποίηση του έργου. Όλες οι υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά, 

θέτοντας όρους, προϋποθέσεις ή/και συμπληρωματικές προτάσεις. Το Περιφερειακό 

Συμβούλιο δεν γνωμοδότησε εντός του προβλεπόμενου διαστήματος. Ήδη υπάρχει 

θετική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. 

Ξάνθης. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης γνωμοδότησε 
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θετικά επί της τροποποίησης θέτοντας όρους και συμπληρωματικές προτάσεις. Η 

Δ/νση Υδάτων Α.Δ.Μ.-Θ γνωμοδότησε θετικά υπό όρους για την εν λόγω 

τροποποίηση. 

98. Με την προτεινόμενη παραλλαγή χάραξης προκύπτει μείωση του μήκους της οδού 

κατά 467μ σε σύγκριση με το αδειοδοτημένο έργο και η αποφυγή της κατασκευής 

τεσσάρων (4) γεφυρών, μίας (1) σήραγγας, επτά (7) οπλισμένων επιχωμάτων 

συνολικού μήκους 377μ και δύο (2) ορυγμάτων ύψους 20μ και 30μ. Προβλέπεται 

όμως επιπλέον η κατασκευή μίας (1) γέφυρας συνολικού μήκους 120μ, δύο (2) 

σηράγγων μήκους 475μ και 170μ και έργα διευθέτησης σε τμήμα ρέματος μήκους 

περίπου 200μ.Δεν θα απαιτηθεί επιπλέον εργοταξιακός χώρος για τις ανάγκες του 

έργου. 

99. Σύμφωνα με τα 26ο και 94ο σχετικά το έργο είναι εθνικής σημασίας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 την τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με 

αριθ. πρωτ. 16/07-04-2015  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κάθετος 

Άξονας 070 Ξάνθης – Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα της Εγνατίας Οδού και 

ειδικότερα το τμήμα Μελίβοια-Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2.)» της 

Εγνατίας Οδός Α.Ε. ως προς την  παραλλαγή  χάραξης  από  την  χιλιομετρική  θέση  

(Χ.Θ.)  11+420  έως  την  Χ.Θ. 13+904  του  υποτμήματος  Δημάριο-

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και την προσθήκη συνοδού έργου της διευθέτησης 

τμήματος ρέματος στο επίχωμα ΑΕ2 (από Χ.Θ. 8+570 έως Χ.Θ. 8+780) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. 2991/3-8-2017 ΑΕΠΟ ως προς τη σύνταξη της ειδικής 

φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης τοπίου και του πίνακα υλοτομίας του έργου και 

4175/30-10-2018 ΑΕΠΟ ως προς την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία, εντός της 

ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου, μονάδας παρασκευής σκυροδέματος για την κάλυψη 

των αναγκών του οδικού αυτού έργου. 

 

  Με την εν λόγω τροποποίηση στο σώμα της ανωτέρω απόφασης υπ’ αριθ. 16/07-04-

2015 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. 2991/3-8-2017 και 4175/30-10-

2018 ΑΕΠΟ, αντικαθίστανται, τροποποιούνται ή προστίθενται τα εξής: 

 

1. Στο Κεφάλαιο Α, το ΜΕΡΟΣ Ι (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  Η οδός (το τμήμα Μελίβοια-Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα) αποτελεί το τέταρτο 

τμήμα του Κάθετου Άξονα 070 «Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» και βρίσκεται 

σε συνέχεια του τρίτου τμήματος (Εχίνος-Μελίβοια), σε κατεύθυνση βόρεια-

βορειανατολικά του οικισμού των Μελιβοίων προς τον οικισμό του Δημαρίου, τον οποίο 

παρακάμπτει αφήνοντάς τον στα δυτικά και ακολουθώντας στη συνέχεια βόρεια 

κατεύθυνση. Η χάραξη, προσαρμοζόμενη στο εδαφικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής 

και στις απαιτήσεις της διατομής, εν γένει ακολουθεί το ρέμα «Σακκόρεμα» έως τη 

διασταύρωση προς το Δημάριο (βελτιώνοντας την υφιστάμενη οδό) και στη συνέχεια 

οδεύει προς τον ορεινό σχηματισμό βόρεια του Δημαρίου, (επί υφιστάμενου 
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χωματόδρομου), μέχρι το απόλυτο υψόμετρο των 1013 μέτρων, όπου και 

πραγματοποιείται η σύνδεση με τη Βουλγαρία.  

 Το συνολικό μήκος της κεντρικής χάραξης είναι 16.147 μέτρα, έχει ως σημείο εκκίνησης 

τη χιλιομετρική θέση Χ.Θ.=0+000 που βρίσκεται επί της υφιστάμενης οδού Μελιβοίων-

Δημαρίου, περίπου 170 μέτρα μετά την διασταύρωσή της προς τον οικισμό Αιμονίου και 

πέρας χάραξης τη Χ.Θ.=16+147 στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Περιλαμβάνει επίσης 

τους δύο (2) ισόπεδους κόμβους προς Κοτύλη-Πάχνη Χ.Θ. 1+380 και προς Δημάριο Χ.Θ. 

8+561 καθώς και τις συνδετήριες οδούς προς Κοτύλη (μήκος περίπου 568 μέτρων) και 

προς Δημάριο (μήκος περίπου 705 μέτρων). 

 Το έργο βρίσκεται εξολοκλήρου στον Δήμο Μύκης και οι συντεταγμένες των κορυφών 

του συνολικού οδικού έργου εμφανίζονται στους πίνακες 4.1, 4.2 και 4.3 της Μελέτης 

Περιβάλλοντος που υποβλήθηκε με το 75ο σχετικό.  

 Η ταχύτητα σχεδιασμού της είναι για 40-60km/h και το δίκτυο θα έχει 1+1 λωρίδες 

κυκλοφορίας και έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Συνολικό πλάτος οδοστρώματος 7,5m (ανά κατεύθυνση 3,5m λωρίδα κυκλοφορίας 

και 0,25m λωρίδα έκτακτης ανάγκης). Στις καμπύλες, η παραπάνω διατομή 

διαπλατύνεται στο εσωτερικό της καμπύλης, για να καλύψει τις ανάγκης των 

οπισθοτροχιών. 

 Για τις πλευρικές διαμορφώσεις εφαρμόζεται απόσταση 1,50m από την όψη των 

στηθαίων, που εξειδικεύεται στις θέσεις των ορυγμάτων με τάφρο πλάτους 1,70m 

και για τις θέσεις των επιχωμάτων με έρεισμα πλάτους 2,80m και πέραν αυτού 

πάχους 30cm. 

  Στο οδικό δίκτυο θα πραγματοποιηθούν τεχνικά έργα όπως γέφυρες, κιβωτοειδείς και 

σωληνωτοί οχετοί και σήραγγες στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά  που 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 3.4 του 77ου σχετικού.  

  Τα χαρακτηριστικά του τοπικού γεωλογικού υπόβαθρου επιτρέπουν τον σχεδιασμό και 

εφαρμογή της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων εκσκαφής, για 

τις κατασκευαστικές ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών, αφού 

εξαντληθεί κάθε δυνατότητα αξιοποίησής τους στην κατασκευή του όλου έργου του 

κάθετου άξονα, θα αποτεθούν σε αποθεσιοθάλαμους που θα αδειοδοτηθούν για το σκοπό 

αυτό. 

Για τις ανάγκες του έργου προβλέπονται τα παρακάτω συνοδά έργα: 

 Ισόπεδοι κόμβοι Κοτύλης και Δημαρίου. 

 Στο τμήμα από την Χ.Θ. 8+570 έως Χ.Θ. 8+780 στο επίχωμα ΑΕ2 για να μην 

διαταραχθεί η φυσικά διαμορφωμένη κοίτη προβλέπεται διαμόρφωση με εκσκαφές 

στον πόδα του απέναντι αντερείσματος της μισγάγγειας κι επένδυση της κοίτης με 

λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια που θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο 

σύρμα διπλής πλέξης διαμέτρου 3,00mm με εξαγωνικές οπές διαστάσεων 8*10cm 

και θα πληρούνται με λίθους λατομείου διαστάσεων 10-20cm. Η διατομή της 

τάφρου θα είναι τραπεζοειδής και θα καλύπτει την πλημμυρική παροχή. Για την 

πραγματοποίηση της διευθέτησης τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία της 

οριοθέτησης του ρέματος στον τμήμα αυτό.  
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 Στην κατάληξη της χάραξης (Χ.Θ.=15+375) προβλέπεται μεθοριακός Σταθμός, η 

αναγκαιότητα του οποίου προκύπτει από το διασυνοριακό χαρακτήρα της οδού.      

Η συμβατότητα του σταθμού με το εδαφικό ανάγλυφο περιλαμβάνει κατάλληλη 

τοπική διαπλάτυνση της οδού. 

 Λατομεία Πηγές αδρανών υλικών-Αποθέσεις. 

 Διαμόρφωση δύο (2) τουλάχιστον εργοταξίων λόγω του μήκους του έργου. Για την 

χωροθέτησή τους  έχει υποβληθεί Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη(ΤΕΠΕΜ). 

 Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος όπως αυτή περιγράφεται 

στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ.  

  Ο σχεδιασμός του έργου που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά με την παρούσα απόφαση 

περιγράφεται λεπτομερέστερα στον φάκελο της ΜΠΕ της αριθ. 16/2015 Α.Ε.Π.Ο. (72ο  

σχετικό) και στον φάκελο Τροποποίησης (75ο, 77ο και 93ο  σχετικά) και στα συνημμένα  

σχέδια. 

 

Κατάταξη του έργου 

 Για την κατάταξη του έργου σύμφωνα με την ΚΥΑ 37674/2016 «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012) εξετάζονται οι επιμέρους δραστηριότητές του: 

Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, Α/Α 4: οδός μεταξύ νομών επαρχιών 

με Λ<4 και Μ<500m (A II κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ): Υποκατηγορία Α2. 

Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εργασίες, Α/Α 125: παραγωγή 

έτοιμου σκυροδέματος: Υποκατηγορία Α2. 

Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα, Α/Α 15α: αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της 

ροής των υδάτων με συνολική επιφάνεια της λεκάνης απορροής : Ε=2,30km2: 

Υποκατηγορία Α2. 

 

Επομένως το συνολικό έργο κατατάσσεται στην  υποκατηγορία Α2. 

 

2. Στο Κεφάλαιο Α, το ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΤΟΣ) παραμένει όπως έχει 

προστεθεί με την αριθ. 4175/30-10-2018 Α.Ε.Π.Ο. 

 

3. Στο Κεφάλαιο –Ε- προστίθενται ή τροποποιούνται ως εξής οι όροι: 

 
 Στο υποκεφάλαιο Ι ο όρος 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

10.   Δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν αποθεσιοθάλαμοι εντός του Εθνικού Πάρκου 

Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ). 

 

 Στο υποκεφάλαιο Ι προστίθεται ο όρος 12: 

12.  Δεν επιτρέπεται χωροθέτηση άλλου εργοταξίου εντός του Εθνικού Πάρκου 

Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ) πέραν των προβλεπόμενων από την ισχύουσα ΑΕΠΟ. 

 

 Στο υποκεφάλαιο ΙΙ ο όρος 2.viii  αντικαθίσταται ως εξής: 
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2. viii. Από το προαναφερθέν πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του έργου στα μεγάλα θηλαστικά (ΠΟ Ε.ΙΙ.2.vii) να διερευνηθεί η 

αναγκαιότητα τοποθέτησης περίφραξης σε επιλεγμένα σημεία/τμήματα της οδού. 

Σε περίπτωση που κριθεί από το πρόγραμμα παρακολούθησης ότι είναι αναγκαία η 

τοποθέτηση περίφραξης, οι προδιαγραφές της και τα σημεία τοποθέτησης να 

οριστούν με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Στο 

ίδιο πλαίσιο και με την ίδια διαδικασία να σχεδιαστούν τα κατάλληλα μέτρα για την 

αποτροπή εισόδου μεγάλων θηλαστικών στις σήραγγες.  

 

 Στο υποκεφάλαιο ΙΙ ο όρος 2.iχ  αντικαθίσταται ως εξής: 

2. vχ. Στα πλαίσια της εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής συνέχειας του οικοτόπου της 

καφέ αρκούδας θα πρέπει, αξιοποιώντας και την επιστημονική εμπειρία που έχει 

αποκτηθεί από σχετικούς φορείς, να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε η 

επιφάνεια πάνω από τα υπογειοποιημένα ή υπέργεια τμήματα του έργου 

(σήραγγες, γέφυρες) να καταστεί ελκυστική ως διάβαση για την καφέ αρκούδα. 

Για το λόγο αυτό, πέραν του φιλικού για τα ζώα ανάγλυφου (π.χ με την δημιουργία 

αναβαθμών) θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες συστάδες βλάστησης 

εμπλουτισμένες με οπωροφόρα ώστε τα άτομα του προστατευόμενου είδους να 

«καθοδηγούνται» προς τα συγκεκριμένα περάσματα. Τα αναγκαία προς τούτο 

μέτρα να διαμορφωθούν από το προαναφερόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης και 

να καθοριστούν με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.  

 

 Στο υποκεφάλαιο ΙΙ προστίθεται ο όρος 2.χv: 

2. v. Σε περίπτωση εντοπισμού απολιθωμένων ευρημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου να σημαίνεται η θέση τους, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται σε 

φυλασσόμενο χώρο με ευθύνη του φορέα του έργου και ειδοποιείται ο Φορέας 

Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 

 

 Στο υποκεφάλαιο ΙΙΙ προστίθεται ο όρος 1.iii: 

1. iii. Όλες οι σκαπτικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν με επίβλεψη αρμόδιου 

υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, η οποία θα ειδοποιηθεί τουλάχιστον 

δέκα εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Στην περίπτωση που υπάρξει νέα τροποποίηση 

της ΜΠΕ, θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτημα στην υπηρεσία τους για την 

γνωμοδότησή τους.  

 

 Στο υποκεφάλαιο ΙΙΙ τροποποιείται ο όρος 8vii) ως εξής: 

Το σύνολο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας να 

συλλέγονται και να διαχειρίζονται σε στεγανές δεξαμενές καθίζησης: 

 Το διαυγασμένο νερό να ανακυκλώνεται για τις παραγωγικές ανάγκες της 

μονάδας (πλύσεις κλπ). Ο καθαρισμός των οχημάτων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μόνο επί στεγανών επιφανειών από τις οποίες η απορροή 

τελικά καταλήγει στις δεξαμενές καθίζησης.  
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 Η ιλύς να επαναχρησιμοποιείται στη παραγωγή μειγμάτων σκυροδέματος. Σε 

περίπτωση κατά την οποία η απομακρυνόμενη ιλύς δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα 

στην παραγωγική διαδικασία αυτή θα διατίθεται σε αδειοδοτημένη μονάδα 

επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). 

Για τη μεταφορά να υπάρχουν σε ισχύ όλες οι απαραίτητες άδειες. 

 

 Στο υποκεφάλαιο ΙΙΙ προστίθενται οι όροι: 

42. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόρριψη-διάθεση υγρών αποβλήτων από 

οποιαδήποτε επιμέρους δραστηριότητα και κατασκευαστική φάση του έργου,  

στους υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, ποταμοί κλπ) χωρίς προηγούμενη 

αδειοδότηση και τυχόν επεξεργασία τους.  

43. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Η φύλαξη 

των αποβλήτων που τυχόν προκύψουν, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των 13588/725/2006 (Β383), 24944/1159/2006 (Β791) και 8668/2007 

(Β287) ΚΥΑ και του Ν.4042/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

44. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις των 50910/2727/2003 (Β1909) και 114218/1997 (Β1016) ΚΥΑ και του 

Ν.4042/2012 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

45. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία - αποσυναρμολόγηση στους ηλεκτρικούς 

συσσωρευτές και στα ΑΗΗΕ. Να παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση σε 

αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, κρατώντας 

σχετικά παραστατικά. 

46. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 περί 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές 

πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  

47. Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81(Α 293), και οι λοιπές 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. χρησιμοποίηση μηχανημάτων και 

συσκευών εργοταξίου που φέρουν τη σήμανση CE και αναγράφεται η εγγυημένη 

στάθμη ηχητικής ισχύος, τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών 

αντιθορυβικών πετασμάτων ή καμπίνων ηχομείωσης στους χώρους πρόκλησης 

υψηλής στάθμης θορύβου κ.λπ.). 

48. Απαγορεύεται η χρήση μηχανημάτων τα οποία δεν φέρουν το πιστοποιητικό 

έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. Ο φορέας του έργου υποχρεούται για τον 

έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. 

49. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να διαθέτουν βιβλία 

συντήρησης από τα οποία θα προκύπτει η τακτική τους συντήρηση και τα οποία 

θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα μηχανήματα αυτά θα 

συντηρούνται και θα σταθμεύουν σε αρμοδίως αδειοδοτημένους χώρους. 
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50. Κατά την χρήση εξοπλισμού σε εξωτερικούς χώρους εντός του έργου, πρέπει να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β 1428) όπως 

ισχύει, περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον. 

51. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση 

πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

52. Απαγορεύεται η καύση των στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 

στεγασμένο χώρο σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328Β/93), καθώς και η 

καύση χρησιμοποιημένων ελαίων (ΚΥΑ 10315/93, ΦΕΚ 369Β/24-05-93). 

53. Να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διαρροής πετρελαιοειδών 

από βλάβες, αμέλεια κλπ. και να διενεργούνται οι κατάλληλοι χειρισμοί για την 

ελαχιστοποίηση τέτοιων περιστατικών. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να 

διαθέτει στην περιοχή του εργοταξίου προσροφητικά υλικά (άμμος, ροκανίδια, 

γεωϋφάσματα κλπ) για την αντιμετώπιση τυχόν διαφυγών ελαίων ή καυσίμων επί 

του εδάφους, και να προβαίνει στην άμεση χρήση τους για την αντιμετώπιση των 

διαφυγής και διασποράς. Τα χρησιμοποιημένα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά 

να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

54. Να υπάρχουν και διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας 

για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών 

περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται, εξασφάλιση επαρκούς 

φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ). 

55. Για τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων απαιτείται έκδοση άδειας χρήσης 

ύδατος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878Β’) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και τις ειδικότερες κατά περίπτωση προβλέψεις. Ο 

φορέας οφείλει να εφαρμόζει και να τηρεί όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 146896/2014 

(ΦΕΚ 2878Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

56. Οποιαδήποτε εργασία στην κοίτη ρέματος και πλησίον αυτού, απαιτεί την τήρηση 

των διατάξεων του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-4-2014).  

57. Εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου θα έχουν ολοκληρωθεί οι 

διαδικασίες οριοθέτησης - διευθέτησης του υδατορέματος, αλλά και η κατασκευή 

και ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων διευθέτησης αυτού.  

58. Τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης θα πρέπει να κατασκευαστούν, ώστε να είναι 

εξασφαλισμένη η απρόσκοπτη διοχέτευση της απορροής και η προστασία του 

υδατορέματος. 

59. Δεν θα υποβαθμίζονται ποσοτικά και ποιοτικά υδάτινοι αποδέκτες και τα 

σχετιζόμενα με αυτά οικοσυστήματα.  Δεν θα διαταράσσεται το υδατικό ισοζύγιο 

των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων σωμάτων τόσο κατά τη φάση 

κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του έργου, καθώς και 

υφιστάμενα σημεία υδροληψίας. Σε κάθε περίπτωση ο φορέας υποχρεούται σε 

αποκατάσταση με δικό του κόστος της ποιοτικής και ποσοτικής του υδάτινου 

σώματος και υδροληψίας.  
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60. Δεν θα διαταράσσεται η ομαλή αποστράγγιση της περιοχής. Δεν θα διαταράσσεται 

η παροχετευτική ικανότητα των ρεμάτων, ποταμών κ.λ.π. Δεν θα επέρχεται 

τροποποίηση υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών του. 

61. Δεν επιτρέπεται η ρύπανση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων.  

62. Απαγορεύεται τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση της 

μετέπειτα λειτουργίας η επιφανειακή ή υπεδάφια διάθεση υγρών και στερεών 

αποβλήτων κάθε είδους, για οποιονδήποτε λόγο.  

63. Απαγορεύεται η απόρριψη μπαζών, προϊόντων εκσκαφής, υλικών κατασκευής και 

λοιπών στερεών αποβλήτων (έστω και προσωρινά) σε ποταμούς και σε κοίτες 

ρεμάτων για οποιοδήποτε λόγο.  

64. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία από τις κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ ή 

η δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών.   

65. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

ροή των επιφανειακών υδατικών συστημάτων της περιοχής (π.χ. ποτάμια, 

ρέματα), με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων (οχετών, 

γεφυρών, τάφρων κ.λ.π.) τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς διαστασιολογημένα. 

Ειδικότερα: (i) Ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων (στις θέσεις εμπλοκής με το 

επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο) να είναι με επαρκή διαστασιολόγηση, ώστε να 

μην αυξάνονται οι παροχές και οι ταχύτητες απορροής (κυρίως σε περιόδους 

έντονων βροχοπτώσεων) κατά μήκος των υδατορεμάτων και στην άμεση περιοχή. 

(ii) Τα έργα διευθέτησης (οχετοί, τάφροι, σωληνωτοί, γέφυρες κ.λ.π) θα πρέπει 

να έχουν μελετηθεί με κριτήριο την εξασφάλιση επαρκής παροχετευτικότητας και 

ελεύθερου περιθώριου για τη διέλευση της πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50 

ετών. (iii) Τα υπό μελέτη τεχνικά έργα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το 

πλημμυρικό φαινόμενο δεν θα αυξηθεί, αλλά θα συντελέσουν στην 

αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Σε καμία περίπτωση το υπό μελέτη έργο 

δεν πρέπει να λειτουργεί ως εμπόδιο (φράγμα) στη διέλευση του πλημμυρικού 

φαινομένου αλλά θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη ροή και η αντιπλημμυρική 

προστασία της περιοχής.  

66. Ο φορέας του έργου υποχρεούται στην διαρκή παρακολούθηση και συντήρηση 

των υδραυλικών έργων ώστε να μην προκύψει διατάραξη της υδραυλικής δίαιτας 

της περιοχής..   

67. Το έργο ή και η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν 

ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές 

διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την 

κατασκευή ή/και την λειτουργία του. 

 

 Στο υποκεφάλαιο V  ο όρος 1 συμπληρώνεται ως εξής: 

Να τηρηθούν οι όροι της δασικής υπηρεσίας (83ο σχετικό): 

i) Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας εντός του χώρου έγκρισης επέμβασης, θα 

πραγματοποιηθεί στην απαιτούμενη έκταση και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι 
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μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή διατάραξη 

του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, και συνεπώς τα μικρότερα 

δυσμενή αποτελέσματα στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. 

ii) Η έκταση επέμβασης θα οριστικοποιηθεί κατά την έκδοση της Πράξης 

Πληροφοριακού Χαρακτήρα. 

iii) Σε περίπτωση, που προκύψει εδαφικό υλικό, να συλλεχθεί και να διαφυλαχτεί, 

ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση του χώρου επέμβασης. Αν 

αντιθέτως προκύψουν ανάγκες σε αδρανή υλικά για την υλοποίηση του έργου, να 

καλυφτούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής. 

iv) Ο δικαιούχος μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, 

φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση 

λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας 

δασικής βλάστησης. 

v) Τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής και οι πιθανές εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις αποτίθενται σε θέσεις που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας. 

vi) Η φθορά της δασικής βλάστησης περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και τα δασικά 

προϊόντα που τυχόν παραχθούν, θα διακινηθούν και θα διατεθούν, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, όπου δεν απαιτείται θα 

συνταχθεί πίνακας υλοτομίας. 

vii) Οι θέσεις επέμβασης στις εκτάσεις, που προστατεύονται από τις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος 

δια του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί και απαγορεύεται 

οποιαδήποτε επέμβαση πέραν αυτών. 

viii) Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του 

εγκεκριμένου σκοπού. 

ix) Η έγκριση επέμβασης χορηγείται υπέρ του δικαιούχου και ισχύει αυστηρά γι’ 

αυτόν. 

x) Σε περίπτωση, που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο 

σκοπός για τον οποίο δίδεται η έγκριση επέμβασης και δεν τηρηθούν οι 

προαναφερόμενοι όροι, η έγκριση επέμβασης θα ανακληθεί. 

xi) Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει, όπως 

απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και 

αποκαταστήσει το χώρο της επέμβασης, σύμφωνα με μελέτη αποκατάστασης που 

θα συνταχθεί και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την 

αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω 

επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του Ν. 

998/1979 όπως ισχύει. 

xii) Η εγκατάσταση στην έκταση θα πραγματοποιηθεί με Πρωτόκολλο εγκατάστασης, 

το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο Ξάνθης και αντίγραφό του θα αποσταλεί 

αντιστοίχως στη Δ/νση Δασών της ΠΕ Ξάνθης και στη Δ/νση Συντονισμού 

&Επιθεώρησης δασών, αφού ικανοποιηθούν τα προβλεπόμενα στις παρ. 6,7,8 και 9 

του άρθρου 45 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του 

Ν.4280/14. 

xiii) Πριν την σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεμία επέμβαση θεωρείται 

επιτρεπτή. 
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xiv) Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της 

έκτασης, επί της οποίας εγκρίνεται η επέμβαση κατά τις διατάξεις του κεφ. ΣΤ’ του 

Ν. 998/1979 ως ισχύει. 

 

 Στο υποκεφάλαιο V  προστίθενται οι παρακάτω όροι : 

7. Οι εργασίες του συνοδού έργου που αφορά στη διευθέτηση του ρέματος πλησίον του 

οδικού έργου και στο τμήμα από την Χ.Θ. 8+570 έως Χ.Θ. 8+780, θα ξεκινήσουν με 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης του ρέματος, ήτοι με την έκδοση του 

ΦΕΚ οριοθέτησης. 

8. Απαγορεύονται επεμβάσεις σε ρέματα πέραν από αυτών που περιγράφονται στην 

παρούσα απόφαση. 

9. Κατά την κατασκευή του έργου διευθέτησης του ρέματος: 

 να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των όμβριων υδάτων σε περίπτωση βροχοπτώσεων 

για την αποφυγή πλημμυρών, 

 να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία των τυχόν αρδευτικών και υδραυλικών 

δικτύων της περιοχής όπου αυτά υφίστανται, 

 να διασφαλισθεί η ροή του ρέματος και να ληφθεί μέριμνα για την 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πλημμυρικών φαινομένων που μπορεί να 

εκδηλωθούν κατά την διάρκεια των εργασιών, μέσω της κατάλληλης οργάνωσής 

τους, 

 να μην επηρεαστεί το ρέμα  με μείωση της υγρής απορροής λόγω 

επιχωματώσεων, παράσυρση δομικών υλικών με τις όμβριες απορροές κλπ., 

 να ληφθεί μέριμνα προκειμένου τα αποτιθέμενα αδρανή υλικά να μην 

παρασύρονται από τα νερά της βροχής κατά τη χειμερινή περίοδο, 

 να μην απορρίπτονται στο ρέμα προϊόντα εκσκαφών ή κατασκευαστικά υλικά.  

 η ακολουθία κατασκευής των έργων να είναι από κατάντη προς ανάντη, έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί η μη επιδείνωση των υφιστάμενων προβλημάτων αλλά και 
η αποτροπή νέων. 

10. Στην περίπτωση που κατά την διαδικασία οριοθέτησης διαπιστωθεί ανεπάρκεια των 

προτεινόμενων διατομών από το έργο διευθέτησης τμήματος ρέματος στο τμήμα από 

την Χ.Θ. 8+570 έως Χ.Θ. 8+780 δύναται να τροποποιηθεί η παρούσα ΑΕΠΟ.  

11. Για την Περιβαλλοντική ευθύνη στην πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο 

περιβάλλον ισχύει η οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία 

με το Π.Δ.148/2009 (ΦΕΚ 190/Α’/09). 

12. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε 

πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους. Επίσης κάθε είδους τροποποίηση ή 
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επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο λειτουργίας της δραστηριότητας, να 

υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους για αυτές φορείς, και κατά τρόπον 

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους.  

13. Ο Φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της 

κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής 

αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται με την 

παρούσα απόφαση. 

14. Ο Φορέας του έργου υποχρεούται να συμμορφωθεί με τους όρους και τις 

παρατηρήσεις που ενδεχομένως τεθούν από την γνωμοδότηση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου ΑΜ-Θ όταν αυτή εκδοθεί. 

 

 

  Κατά τα λοιπά η αριθ. πρωτ. 16/07-04-2015 ΑΕΠΟ της Υπηρεσίας μας και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. 2991/3-8-2017 και 4175/30-10-2018 ΑΕΠΟ 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

Ι. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, οι γνωμοδοτήσεις – απόψεις υπηρεσιών, φορέων 

και πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμό 167563/ΕΥΠΕ/2013 Κ.Υ.Α. σε 

συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 1649/45/2014 Κ.Υ.Α., ενσωματώθηκαν στους 

εγκρινόμενους με την παρούσα απόφαση περιβαλλοντικούς όρους. 

ΙΙ. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο, στην διαδικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή 

υπουργική απόφαση). 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

  Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική 

διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

[άρθρο 25 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄] σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παραγρ. 2 του Ν. 

2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄) και το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α), εντός (30) τριάντα 

ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. / Α.Μ.Θ. 

 

 

                   ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  

       ΠΕΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' β 

 

 

 

          Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

  

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  

ΡΙΖΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' β. 

http://www.aepo.ypeka.gr/
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Πίνακας αποδεκτών: 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

(Συν.: θεωρημένο τεύχος μελέτης) 

 

Πίνακας κοινοποιήσεων (με κοινοποίηση ΑΔΑ) 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Μ.Θ. 

      ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 

      ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 

      ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 

      ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

      ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Τ.Κ. 66035  

6. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

      ΤΕΝΕΔΟΥ 58, Τ.Θ. 1173, Τ.Κ. 65404 ΚΑΒΑΛΑ 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

1.Φ9,  2.Φ.Ε.283 , 3.Τουρατζίδου Πολυξένη 
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