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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: 2531027966
E-mail:
Πληροφορίες: Κιατίπης Χρήστος 

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
             Α.Δ.Α.  

         Κομοτηνή,     03-06-2011
         Αριθ. Πρωτ.: 1855
         Σχετικά: 10301/997/2010, 67860/7143/2010, 
                         68287/7171/2010, 71663/7447/2010, 
                         71962/7474/2010, 74847/7698/2010, 1252, 
                         1377, 1444, 1447, 1588, 1780, 1846.

   

               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ  

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΈΜΑ:  Έκτη (6η) Τροποποίηση και Ανανέωση της με αριθμό 1100/27-07-1999 (Ορθή Επανάληψη 
25-11-99) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας για το έργο 
«Οδός Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», ως προς την κατασκευή της 
οδού στο τμήμα  από Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 8+940 στο Ν. Ροδόπης. 

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.  707/12-01-2011  (ΦΕΚ  130  Β΄/09-02-2011)  απόφαση  του  Γενικού 
Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  “Εξουσιοδότηση  προς 
υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων και άλλων πράξεων …”.

5. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/25-4-02).

6. Την  Κ.Υ.Α.  Η.Π.  15393/2332/05-08-2002  (ΦΕΚ  1022/Β/02)  «Κατάταξη  δημοσίων  και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 ΄΄Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις 
οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄ 91)΄΄».

7. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και 
Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
3010/2002 …».
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8. Την  Εγκύκλιο  υπ’  αριθμ.  οικ.122859/2-2-2004  της  Γενικής  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

9. Την  Κ.Υ.Α.  Η.Π.  37111/2021/03  (ΦΕΚ  1391/Β/09-09-2003)  «Καθορισμός  τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 
όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002».

10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β),  που αναφέρεται  στην 
«κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) 
και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».

11. 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».

12. Την  με  αριθ.  πρωτ.  1100/27-07-1999  (Ορθή  Επανάληψη  25-11-99)  Απόφαση  Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών  Όρων  της  Υπηρεσίας  μας  για  το  έργο   «Οδός  Κομοτηνής  - 
Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων». 

13. Την με αριθ. πρωτ. 3369/13-11-2003 Απόφαση της Υπηρεσίας μας για την τροποποίηση της με 
αριθμό 1100/27-07-1999 (Ορθή Επανάληψη 25-11-99)  προηγούμενης Απόφασης της για την 
Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  του  έργου   «Οδικός  Άξονας  Κομοτηνής  –  Νυμφαίας  - 
Ελληνοβουλγαρικα Σύνορα Χ.Θ. 0+000 έως 24+000». 

14. Την  με  αριθ.  πρωτ.  429/03-03-2005  Απόφαση  της  Υπηρεσίας  μας  για  την  δεύτερη  (2η) 
τροποποίηση  της  με  αριθμό  1100/27-07-1999  (Ορθή  Επανάληψη  25-11-99)  προηγούμενης 
Απόφασης  της  για  την  Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  του  έργου   «Οδικός  Άξονας 
Κομοτηνής – Νυμφαίας - Ελληνοβουλγαρικα Σύνορα Χ.Θ. 0+000 έως 24+000». 

15. Την  με  αριθ.  πρωτ.  4984/08-11-2005  Απόφαση  της  Υπηρεσίας  μας  για  την  τρίτη  (3η) 
τροποποίηση  της  με  αριθμό  1100/27-07-1999  (Ορθή  Επανάληψη  25-11-99)  προηγούμενης 
Απόφασης  της  για  την  Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  του  έργου   «Οδικός  Άξονας 
Κομοτηνής – Νυμφαίας - Ελληνοβουλγαρικα Σύνορα Χ.Θ. 0+000 έως 24+000», με τα στοιχεία 
της δυτικής παράκαμψης Καρυδιάς από Χ.Θ. 4+000 έως Χ.Θ. 6+000. 

16. Την  με  αριθ.  πρωτ.  5282/01-12-2006  Απόφαση  της  Υπηρεσίας  μας  για  την  τέταρτη  (4η) 
τροποποίηση  της  με  αριθμό  1100/27-07-1999  (Ορθή  Επανάληψη  25-11-99)  προηγούμενης 
Απόφασης  της  για  την  Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  του  έργου   «Οδικός  Άξονας 
Κομοτηνής  –  Νυμφαίας  -  Ελληνοβουλγαρικα  Σύνορα»,  ως  προς  τη  μηκοτομική  και 
οριζοντιογραφική χάραξη, από Χ.Θ. 4+200 έως Χ.Θ. 18+165 (τέλος οδού). 

17. Την  με  αρ.  πρωτ.  3981/13-07-2009  Απόφαση  της  Υπηρεσίας  μας  για  την  πέμπτη  (5η) 
τροποποίηση (και ανανέωση) της με αριθμό 1100/27-07-1999 (Ορθή Επανάληψη 25-11-99) 
προηγούμενης Απόφασης της Υπηρεσίας μας, για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του 
έργου  «Οδικός Άξονας Κομοτηνής – Νυμφαίας - Ελληνοβουλγαρικα Σύνορα», ως προς την 
εγκατάσταση του κεντρικού εργοταξιακού χώρου Νυμφαίας (παρασκευαστήρια σκυροδέματος 
και  ασφαλτομίγματος,  συνεργείο,  κινητός  σπαστήρας  αδρανών)  και  των  βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων Καρυδιάς (γραφείο) στο Ν. Ροδόπης .

18. Το  με  αρ.  πρωτ.  Α  268935/16-09-2010  έγγραφο  της  ΕΓΝΑΤΙΑΣ  ΟΔΟΥ  Α.Ε.  προς  την 
Περιφέρεια  Α.Μ.-Θ.  με  συνημμένη  τεχνική  έκθεση αξιολόγησης εναλλακτικών  προτάσεων 
χάραξης του Κάθετου Άξονα 75 στο υποτμήμα Κομοτηνής – Πανδρόσου, που συντάχθηκε από 
τους καθηγητές κ.κ. Αλέξανδρο Κοκκάλη, Στέφανο Τσότσο και Μιχάλη Καββαδά (Αύγουστος 
2010). 

19. Το με αρ. πρωτ. Α 275140/12-11-2010 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 65000/6863/15-11-2010) έγγραφο της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.  προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένους τους φακέλους Μ.Π.Ε. και 
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λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου  «Κάθετος  Άξονας  75  Εγνατίας  Οδού:  Κομοτηνή  –  Νυμφαία  –  Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα (75.0)», στο τμήμα από Κομοτηνή έως Πάνδροσο (από Χ.Θ. 0+000 έως 9+372) στο Ν. 
Ροδόπης (1η εναλλακτική πρόταση).

20. Το  με  αρ.  πρωτ.  Α 273673/01-11-2010 έγγραφο  της  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.,  με  το  οποίο 
υποβλήθηκε  στην  Επιτροπή  Ν.Ε.ΧΩ.Π.  Ροδόπης  φάκελος   Μελέτης  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση επί του έργου του θέματος (1η εναλλακτική πρόταση).  

21. Το με  αρ.  πρωτ.  14399/23-11-2010 (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.  71663/7447/13-12-2010)  έγγραφο της 
Δ/νσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  Ν.  Ροδόπης  (Τμήμα  Φυτικής  Παραγωγής  και  Προστασίας 
Περιβάλλοντος) με θετική γνωμοδότηση της Ν.Ε.ΧΩ.Π. Ροδόπης για το έργο του θέματος, με 
βάση την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που είχε υποβληθεί (1η εναλλακτική 
πρόταση).

22. Το  με  αρ.  πρωτ.  Α  273670/01-11-2010  έγγραφο  της  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  προς  τη  ΙΘ΄ 
Εφορεία  Προϊστορικών  και  Κλασσικών  Αρχαιοτήτων,  με  το  οποίο  υποβλήθηκε  για 
γνωμοδότηση  φάκελος   Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου  του 
θέματος (1η εναλλακτική πρόταση)..  

23. Το με αρ. πρωτ. 6411/24-11-2010 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 68287/7171/30-11-2010) έγγραφο της ΙΘ΄ 
Εφορείας  Προϊστορικών  και  Κλασσικών  Αρχαιοτήτων  με  θετική  γνωμοδότηση  προς  την 
Υπηρεσία μας για το έργο του θέματος (1η εναλλακτική πρόταση).

24. Το  με  αρ.  πρωτ.  Α  273669/01-11-2010  έγγραφο  της  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  προς  τη  15η 

Εφορεία  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων,  με  το  οποίο  υποβλήθηκε  για  γνωμοδότηση  φάκελος 
Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου  του  θέματος  (1η εναλλακτική 
πρόταση).

25. Το με αρ. πρωτ. 3452/01-12-2010 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 71962/7474/14-12-2010) έγγραφο της 15ης 

Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με θετική γνωμοδότηση προς την Υπηρεσία μας για το 
έργο του θέματος (1η εναλλακτική πρόταση).

26. Το με αρ. πρωτ. Α 273672/01-11-2010 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. προς τη Δ/νση 
Δασών  Ν.  Ροδόπης,  με  το  οποίο  υποβλήθηκε  για  γνωμοδότηση  φάκελος   Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος (1η εναλλακτική πρόταση).  

27. Το με αρ. πρωτ. 62565/4314/16-11-2010 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης με θετική 
γνωμοδότηση για το έργο του θέματος (1η εναλλακτική πρόταση).

28. Το  με  αρ.  πρωτ.  66808/7036/25-11-2010  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μας,  με  το  οποίο 
διαβιβάστηκε στη Δ/νση Τοπογραφικής Ν.Δ. Ροδόπης φάκελος  Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση επί του έργου του θέματος (1η εναλλακτική πρόταση).  

29. Το  με  αρ.  πρωτ.  2411/26-11-2010  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.  67860/7143/29-11-2010)  έγγραφο  της 
Δ/νσης Τοπογραφικής Ν.Δ. Ροδόπης με γνωμοδότηση για το έργο του θέματος, με βάση την 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (1η εναλλακτική πρόταση).

30. Το με αρ. πρωτ. Α 273671/01-11-2010 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. προς το Δήμο 
Κομοτηνής, με το οποίο  υποβλήθηκε για γνωμοδότηση φάκελος  Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος (1η εναλλακτική πρόταση). 

31. Το με αρ. πρωτ. 65000/6863/16-11-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Ροδόπης και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 
Ν. Ροδόπης για την διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας 
Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (75.0)», στο τμήμα από Κομοτηνή 
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έως Πάνδροσο (από Χ.Θ. 0+000 έως 9+372) στο Ν. Ροδόπης, έργου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε..

32. Το  από  16-12-2010  Υπόμνημα  κατοίκων  του  οικισμού  Τυχηρού  Ν.  Ροδόπης  προς  το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο  Ροδόπης (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 74847/7698/27-12-2010) για την ανάγκη 
τροποποίησης  της  χάραξης  του  έργου  του  θέματος  στην  περιοχή  πλησίον  του  οικισμού 
Τυχηρού, με απομάκρυνση της από τον οικισμό.

33. Το  με  αρ.  πρωτ.  1999/24-12-2010  έγγραφο  της  Γραμματείας  Συλλογικών  Οργάνων  του 
Νομαρχιακού  Διαμερίσματος  Ροδόπης  που  συνοδεύει  το  με  αριθμό  16/2010  Πρακτικό 
συνεδρίασης, της 20-12-2010, του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης, απόφαση 92/2010, με 
την οποία αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος.

34. Το με αρ. πρωτ. Α 286606/11-03-2011 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1128/16-03-2011) έγγραφο της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.  προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένους τους φακέλους Μ.Π.Ε. και 
λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου  «Κάθετος  Άξονας  75  Εγνατίας  Οδού:  Κομοτηνή  –  Νυμφαία  –  Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα (75.0)», στο τμήμα από Κομοτηνή έως Πάνδροσο (από Χ.Θ. 0+000 έως 8+940) στο Ν. 
Ροδόπης (2η εναλλακτική πρόταση, με απομάκρυνση της χάραξης του έργου από τον οικισμό 
Τυχηρού Ν. Ροδόπης).

35. Το με αρ. πρωτ. 65000/6863/16-11-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και κοινοποίηση στη Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., για την διατύπωση γνώμης επί της νέας Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου  «Κάθετος  Άξονας  75  Εγνατίας  Οδού:  Κομοτηνή  –  Νυμφαία  –  Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα (75.0)», στο τμήμα από Κομοτηνή έως Πάνδροσο (από Χ.Θ. 0+000 έως 9+372) στο Ν. 
Ροδόπης, έργου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (2η εναλλακτική πρόταση).

36. Το με αρ. πρωτ. Δ.Π.Χ.Σ. 253/29-03-2011 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1377/31-03-2011) έγγραφο της 
Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού Περιφέρειας  Α.Μ.-Θ.,  με  συνημμένη  την 
εισήγηση της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

37. Το με αρ. πρωτ. Δ.Δ. ΟΙΚ. 1245/27-04-2011 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1780/03-05-2011) έγγραφο 
της  Γραμματείας  Συλλογικών  Οργάνων  (Γενική  Δ/νση  Εσωτερικής  Λειτουργίας,  Δ/νση 
Διοίκησης)  της  Περιφέρειας  Α.Μ.-Θ.  που  συνοδεύει  το  με  αριθμό  10/2011  Πρακτικό 
συνεδρίασης,  της  11-04-2011,  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ανατολικής  Μακεδονίας 
Θράκης,  απόφαση 76/2011,  με  την  ομόφωνα  θετική  γνωμοδότηση για  την  υλοποίηση του 
έργου του θέματος με βάση την 2η εναλλακτική πρόταση.

38. Το  με  αρ.  πρωτ.  63312/6687π.ε./17-03-2011  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μας,  με  το  οποίο 
διαβιβάστηκε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Ν.Ε.Χ.Ω.Π.) Π.Ε. Ροδόπης 
φάκελος  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση επί του έργου του 
θέματος (2η εναλλακτική πρόταση).

39.  Το με αρ. πρωτ. 2911/27-04-2011 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1855/09-06-2011) έγγραφο της Δ/νσης 
Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  (Τμήμα  Φυτικής  και  Ζωικής  Παραγωγής)  Π.Ε. 
Ροδόπης με τη θετική γνωμοδότηση και τις παρατηρήσεις της Ν.Ε.ΧΩ.Π. Ροδόπης για το έργο 
του θέματος (2η εναλλακτική πρόταση) 

40. Το  με  αρ.  πρωτ.  63313/6688π.ε./17-03-2011  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μας,  με  το  οποίο 
διαβιβάστηκε  προς  το  Δήμο  Κομοτηνής  φάκελος   Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για γνωμοδότηση επί του έργου του θέματος (2η εναλλακτική πρόταση).

41. Το με αρ. πρωτ. 10454/06-05-2011 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1846/09-05-2011) έγγραφο του Δήμου 
Κομοτηνής που συνοδεύει το με αριθμό 7/2011 Πρακτικό συνεδρίασης, της 18-04-2011, του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, με την κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση 
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του για την υλοποίηση του έργου του θέματος με βάση την 2η εναλλακτική πρόταση της νέας 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που διαβιβάστηκε από την Υπηρεσία μας.

42. Το  με  αρ.  πρωτ.  63315/6690π.ε./17-03-2011  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μας,  με  το  οποίο 
διαβιβάστηκε  προς  τη  ΙΘ΄  Εφορεία  Προϊστορικών  και  Κλασσικών  Αρχαιοτήτων  φάκελος 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση επί του έργου του θέματος 
(2η εναλλακτική πρόταση). 

43. Το  με  αρ.  πρωτ.  896/29-03-2011  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  1447/07-04-2011)  έγγραφο  της  ΙΘ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με θετική γνωμοδότηση για το έργο του 
θέματος (2η εναλλακτική πρόταση).

44. Το  με  αρ.  πρωτ.  63310/6685π.ε./17-03-2011  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μας,  με  το  οποίο 
διαβιβάστηκε  προς  τη  15η Εφορεία  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  φάκελος   Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  γνωμοδότηση  επί  του  έργου  του  θέματος  (2η 

εναλλακτική πρόταση).

45. Το  με  αρ.  πρωτ.  575/22-03-2011  (α.π.  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  1252/23-03-2011)  έγγραφο  της  15ης 

Εφορείας  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  με  θετική  γνωμοδότηση  για  το  έργο  του  θέματος  (2η 

εναλλακτική πρόταση).

46. Το  με  αρ.  πρωτ.  63311/6686π.ε./17-03-2011  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μας,  με  το  οποίο 
διαβιβάστηκε   προς  τη  Δ/νση  Δασών  Ν.  Ροδόπης  φάκελος   Μελέτης  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση επί του έργου του θέματος (2η εναλλακτική πρόταση).  

47. Το με αρ. πρωτ. 3941/13-04-2011 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1588/14-04-2011)  έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών  Ν.  Ροδόπης  με  θετική  γνωμοδότηση  για  το  έργο  του  θέματος  (2η  εναλλακτική 
πρόταση).

48. Το με αρ. πρωτ. 1179/17-03-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε στη 
Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  (Τμήμα  Τοπογραφίας,  Εποικισμού-
Αναδασμού)  Π.Ε.  Ροδόπης  φάκελος   Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για 
γνωμοδότηση επί του έργου του θέματος (2η εναλλακτική πρόταση). 

49. Το με αρ. πρωτ. 2911/24-03-2011 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1444/06-04-2011) έγγραφο της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού-Αναδασμού) Π.Ε. 
Ροδόπης με γνωμοδότηση για το έργο του θέματος (2η εναλλακτική πρόταση), όμοια με αυτή 
που αφορούσε την 1η εναλλακτική πρόταση.

50. Το με αρ. πρωτ. R 015207/23-02-2010 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 10301/997/23-02-2010) έγγραφο της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.  προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένα στοιχεία για την εφαρμογή 
των περιβαλλοντικών όρων, έως την 31-12-2009, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου του 
θέματος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανανεώνουμε για επιπλέον πέντε χρόνια (δηλαδή έως και την 31-12-2017) και Τροποποιούμε για 
έκτη (6η) φορά την με αριθμό 1100/27-07-1999 (Ορθή Επανάληψη 25-11-99) Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών  Όρων  της  Υπηρεσίας  μας  για  το  έργο  «Οδός  Κομοτηνή  –  Νυμφαία  – 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», όπως τροποποιήθηκε με τα ανωτέρω (13, 14, 15, 16 και 17) σχετικά 
του σκεπτικού της παρούσας, ως προς την κατασκευή και λειτουργία της οδού στο τμήμα  από 
Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 8+940, στο Ν. Ροδόπης. 
 
  Η  εν  λόγω  τροποποίηση  αφορά  αποκλειστικά  και  μόνο  την  χάραξη,  κατασκευή  και 
λειτουργία  στο  τμήμα   από  Χ.Θ.  0+00  έως  Χ.Θ.  8+940  (από  Κομοτηνή  έως  Πάνδροσο).  
Ειδικότερα:
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  Η αφετηρία του χωροθετείται νοτιοανατολικά της πόλης της Κομοτηνής και πιο συγκεκριμένα 
από την έξοδο του ανατολικού κόμβου της Εγνατίας Οδού στην πόλη της Κομοτηνής, ενώ το πέρας 
του βρίσκεται  ανατολικά του οικισμού «Πάνδροσος» όπου και  συναρμόζει  με  το οδικό τμήμα 
Πάνδροσος – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η πορεία της χάραξης αποτυπώνεται στην 
οριζοντιογραφία του έργου (κωδικός εγγράφου 75.00 – Α D02), κλίμακας 1:5.000, της Μ.Π.Ε που 
συνοδεύει την παρούσα, ως 2η εναλλακτική – προτεινόμενη λύση. Αποτελεί τμήμα υπεραστικής 
οδού  με  κυκλοφορούμενο  οδόστρωμα  ενιαίας  κυκλοφορίας  συνολικού  πλάτους  8  μ.,  ενώ 
προβλέπεται και η περίφραξη του. Δεξιά και αριστερά της κύριας οδού και σε μήκος περίπου 12,5 
χιλιομέτρων θα κατασκευαστούν παράπλευροι οδοί, πλάτους (τυπική διατομή) 5 μέτρων, για την 
εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων και τη διευκόλυνση επικοινωνίας των εκατέρωθεν του 
άξονα περιοχών. Στην Χ.Θ. 4+465, στην διασταύρωση με την υφιστάμενη οδό Καρυδιάς-Κάλχα 
προβλέπεται η κατασκευή πλήρους ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ), μορφής διαμαντιού, και κατασκευή 
κάτω διάβασης. Οι επιπτώσεις στην γεωμορφολογία και το έδαφος θα είναι σχετικά μικρές καθώς 
τα  τεχνικά  έργα  (ορύγματα  –  επιχώματα)  που  θα  κατασκευαστούν  θα  είναι  μικρής  σχετικά 
κλίμακας  δεδομένου  ότι  η  οδός  στο  τμήμα  αυτό  θα  διέρχεται  κατά  βάση  από  ήπιο  (πεδινό) 
ανάγλυφο.  Δεν θα απαιτηθεί  δημιουργία δανειοθαλάμου – αποθεσιοθαλάμου,  δεδομένου ότι  τα 
απαιτούμενα  υλικά  θα  προέλθουν  από  την  περίσσεια  υλικών  των  εργασιών  κατασκευής  του 
βόρειου τμήματος  (Πάνδροσος -  Ελληνοβουλγαρικά  Σύνορα).  Για τις  ανάγκες  κατασκευής του 
έργου  θα  γίνει  χρήση  του  ήδη  υπάρχοντος  στην  περιοχή  (και  αδειοδοτημένου)  εργοταξιακού 
χώρου. Η χάραξη δεν διέρχεται από κάποια θεσμοθετημένα προστατευόμενη περιοχή.

   Κατά  τα  λοιπά  οι  διατάξεις  της  υπ’  αριθ. 1100/27-07-1999  (Ορθή  Επανάληψη  25-11-99) 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας και έως σήμερα τροποποιήσεις 
της,  εφόσον  δεν  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τις  προβλέψεις  της  παρούσας,  εξακολουθούν  να 
βρίσκονται σε ισχύ. Να ισχύσουν όλα τα επανορθωτικά και προληπτικά μέτρα και οι όροι που 
προτείνονται από την Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους.  

   Οι ισχύοντες (μέχρι την 31-12-2017) περιβαλλοντικοί όροι θα πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια, 
και απαιτείται, εφόσον χρειαστεί, ανανέωση τους μετά την λήξη της ισχύος τους, έγκαιρα, τρεις (3) 
μήνες πριν τη λήξη τους, να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας ο φάκελος με τα δικαιολογητικά για την 
ανανέωση τους. 

    Κάθε όρος  της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή του 
έργου προκύπτει, ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.  Αν δεν γίνει συμμόρφωση με 
τους όρους της παρούσας θα γίνει ανάκληση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ η μη τήρηση 
των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης ή η καθ’ υπέρβαση πραγματοποίηση έργων 
και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγεται πέραν των 
κυρώσεων  από  άλλες  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας,  την  επιβολή  στους  υπεύθυνους  των 
κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

   Η παρούσα απόφαση, η υπ’ αριθ. 1100/27-07-1999 (Ορθή Επανάληψη 25-11-99) και οι έως 
σήμερα τροποποιήσεις της καθώς και οι Μ.Π.Ε. που τις συνοδεύουν θα πρέπει να βρίσκονται κατά 
τη φάση κατασκευής στο εργοτάξιο Καρυδιάς και κατά τη φάση λειτουργίας στην έδρα του κύριου 
του  έργου  και  σε  κάθε  έλεγχο  να  επιδεικνύονται  σε  κάθε  αρμόδιο  σύμφωνα  με  την  κείμενη 
νομοθεσία. 

   Υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου και για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων 
είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε..

 Η  παρούσα  απόφαση  κοινοποιείται  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Ανατολικής  Μακεδονίας  – 
Θράκης,  προκειμένου  να  λάβει  γνώση  και  να  ενημερώσει  τους  πολίτες  και  τους  φορείς 

6

ΑΔΑ: 4Α37ΟΡ1Υ-Β



εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/03 
(ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003).

   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.

   Επιπλέον σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο αφορά μόνο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
έργου και δίνεται με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους αρμόδιους φορείς. 

  
Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Χωροταξικής και  Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής 

Δρ Νικόλαος Τσοτσόλης   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ
Φακ. 9 Υ
Κιατίπης Χρήστος

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ
1. Υ.Π.Ε.Κ.Α., Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Ε.Υ.ΠΕ., Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73, Αθήνα
2. Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,  Διοικητήριο,  Τ.Κ. 691 00,  Κομοτηνή
3. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης,  Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Διοικητήριο,  Τ.Κ. 691 00, 

Κομοτηνή
4. Δ/νση Δασών Ν. Ροδόπης, 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 691 00,  Κομοτηνή
5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Τομέας Έργων, Δ/νση Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων, Περιφερειακή 

Υπηρεσία Κομοτηνής. Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή (Συνημμένα: 
θεωρημένο αντίγραφο Μ.Π.Ε.)

6. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Τομέας Εκτέλεσης Έργων, Δ/νση Μελετών, 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 30, 
Τ.Κ. 570 01, Θεσσαλονίκη
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