ΑΔΑ: 68Μ84653Π8-963

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α.Π. οικ.101322

ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση:

Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ.:

114 73

ΠΡΟΣ:

Πληροφορίες: Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο:

210.6417706

Fax:

210.6430637

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης
ΤΘ 60030, 570 01 Θέρμη

email: mgeorgakopoulou@prv.ypeka.gr

(συν. 1 ΦΤ-1)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της με α.π. 100838/16-10-2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο
κόμβο Νέων Μουδανιών έως τη γέφυρα Ποτίδαιας, στο Νομό Χαλκιδικής» που
ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Προποντίδας της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, με φορέα την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4014/2011 (Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» .
2. Το Ν.4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής».
3. Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
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σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το Π.Δ. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής».
5. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών , Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’).
6. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β΄45) «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 ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α’), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 1014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), καθώς και κάθε
άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
7. Την Υ.Α. 1958/13.1.2012 (Β΄21) «για την κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4
του ν. 4014/21.9.2011».
8. Την Υ.Α. οικ. ΕΥΠΕ 167563/19-4-2013 (Β΄964) «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».
9. Την με α.π. 100838/16-10-2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργού: «Οδικό
τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Νέων Μουδανιών έως τη γέφυρα Ποτίδαιας, στο Νομό
Χαλκιδικής».
10. Την με α.π. οικ.145497/21-1-2015 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ
περί μη τροποποίησης της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (α.π. 100838/16-10-2006 ΚΥΑ
ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση εργοταξίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οδικό τμήμα από
τον ανισόπεδο κόμβο Νέων Μουδανιών έως την γέφυρα Ποτίδαιας», που ανήκει γεωγραφικά
στο Δήμο Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής, με φορέα υλοποίησης την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
11. Το με α.π. Α 368521/19-3-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με
το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (νυν ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ), ο Φάκελος Τροποποίησης
της αναφερόμενης στο θέμα ΚΥΑ, ο οποίος αφορά στην προτεινόμενη τροποποίηση των
παράπλευρων οδών της αρτηρίας, εφεξής αναφερόμενος ΦΤ-1 (α.π. ΕΥΠΕ/171652/21-3-2014).
12. Το με α.π. Α 371196/16-5-2014 της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το οποίο
διαβιβάστηκε ο Φάκελος Τροποποίησης του έργου του θέματος στο Τμήμα Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με το
ερώτημα της απαίτησης ή μη εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την
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προτεινόμενη τροποποίηση του έργου που αφορά στην μετατόπιση του παράπλευρου
δικτύου της αρτηρίας, με κοινοποίηση του εγγράφου στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (

α.π.

ΕΥΠΕ/172744/20-5-2014).
13. Το με α.π. Α 378792/24-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με
το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ τα επιπλέον αντίγραφα του ΦΤ1 (α.π. ΕΥΠΕ
175754/29-10-2014).
14. Το με α.π. οικ. 176071/11-11-2014 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε
από ένα αντίγραφο του ΦΤ-1 προς:
-

το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για την δημοσιοποίηση του ΦΤ-1

-

το Δασαρχείο Πολυγύρου,

-

την Δ/νση Χωροταξίας, τη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας και τη Δ/νση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περ/ντος) του ΥΠΕΚΑ

-

την Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων,

-

την ΔΙΠΕΧΩΠ ΠΕ Χαλκιδικής

-

τη Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την Δ/νση Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

-

το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Γ2) και

-

την ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/δ του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

15. Το με α.π. 1735/11069/18-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής & Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΑΠΕΝ, με το
οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα στην ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ το σχετικό έντυπο Δ9 με την θετική
γνωμοδότηση της Υπηρεσίας επί του περιεχομένου του ΦΤ-1 (α.π. ΔΙΠΑ 152123/23-9-2015).
16. Το με α.π. 14985 (38)/14-1-2015 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή Ανακοίνωσης για
δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» που αφορά στον φάκελο του έργου του θέματος (α.π ΔΙΠΑ
145366/19-1-2015).
17. Το με α.π. οικ. 3449/22-1-2014 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού, Τμήμα Ειδικών
Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα
στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ το σχετικό έντυπο Δ9 με την θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας επί του
περιεχομένου του ΦΤ-1, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων και περιορισμών (α.π. ΔΙΠΑ
145701/27-1-2015).
18. Το με α.π. Φ.916.74/93/404339/Σ.356/5-2-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομής και
Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού σύμφωνα με το οποίο το ΓΕΣ δεν
έχει αντίρρηση για την υλοποίηση του έργου που αφορά στο θέμα (α.π. ΔΙΠΑ 146387/19-22015).
19. Το με α.π. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/322773/185209/20149/118/12.2.2014 έγγραφο της
Δ/νσης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού, Παιδεία & Θρησκευμάτων,
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με το οποίο το Τμήμα Συντονισμού & Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών
στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων γνωμοδοτεί καταρχήν θετικά με την προϋπόθεση να
τηρηθούν όροι που απορρέουν από την αρχαιολογική νομοθεσία (α.π. ΔΙΠΑ/146921/9-3-2015).
20. Το με α.π. 224807(464)/2-6-2015 έγγραφο της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάστηκε στη
ΔΙΠΑ η υπ’ αριθμ. 37/22-5-2015 απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας που αφορά στην θετική γνωμοδότησή της επί του ΦΤ
του έργου του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 149508/8-6-2015).
21. Το με α.π. 30720/2014/26-06-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου της Δ/νσης Δασών Ν.
Χαλκιδικής με το οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα στην ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ το σχετικό έντυπο Δ9
με την θετική γνωμοδότηση με πρόσθετους όρους της Υπηρεσίας επί του περιεχομένου του
ΦΤ (α.π. ΔΙΠΑ 150547/13-7-2015).
22. Το με α.π. 1735/101069/18-9-2015 Έντυπο Τυποποιημένης Γνωμοδότησης (Δ9) της Διεύθυνσης
Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλ. Αλλαγής / Τμήμα Κλ. Αλλαγής & Διαχ/σης Αποβλήτων του
Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την θετική γνωμοδότηση
της Υπηρεσίας επί του περιεχομένου του ΦΤ χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων (α.π.
ΔΙΠΑ/152123/23-9-2015).
23. Το με α.π. 129150/2645/π.ε./10-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών & Δασικού
Περιβάλλοντος (α.π. ΔΙΠΑ 101105/15-2-2016).
24. Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις:
Α) Το γεγονός ότι από την αξιολόγηση των στοιχείων του ΦΤ (εκτίμηση και αξιολόγηση των
επιπτώσεων, μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων) οι εργασίες υλοποίησης του έργου δεν
αναμένεται να επιφέρουν επιπλέον - προς το δυσμενέστερο - περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε
σχέση με αυτές που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν στην αρχική ΜΠΕ για την εγκεκριμένη
περιβαλλοντικά λύση και αντιμετωπίζονται με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΚΥΑ Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (9 σχετικό της παρούσας).
Β) Το γεγονός ότι από τα στοιχεία του ΦΤ που εξετάστηκε τεκμηριώνεται ότι:
i. δεν υφίστανται ουσιαστικές μεταβολές των δεδομένων βάση των οποίων εκδόθηκε

η

αναφερόμενη στο θέμα Κ.Υ.Α
ii. δεν έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και δεν
έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε
και την ΑΕΠΟ του έργου.
iii. Η σημαντικότερη σε έκταση προτεινόμενη τροποποίηση του αδειοδοτημένου έργου
αφορά την μετατόπιση του αριστερού παράπλευρου δικτύου (μεταξύ των Χ.Θ. 1+900 4+830 της αρτηρίας) πλησιέστερα στην κύρια αρτηρία του έργου και χαρακτηρίζεται
ευμενέστερη ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς απομακρύνεται από τον
οικότοπο προτεραιότητας της περιοχής «Λιμνοθάλασσα Αγ. Μάμα» (GR 1270004) και
οδεύει πλέον επί του ορίου της προστατευόμενης περιοχής Natura.
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Γ) Το γεγονός ότι δεν διαβίβασαν στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ την γνωμοδότησή τους οι εξής Υπηρεσίες:
-

Δ/νση Περιβ/κού Σχεδιασμού (Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περ/ντος) του ΥΠΕΝ

-

ΔΙΠΕΧΩΠ ΠΕ Χαλκιδικής

-

Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού

-

ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/δ του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

εντός των καθορισμένων προθεσμιών που προβλέπονται από την κείμενη περιβαλλοντική
νομοθεσία και συνεπώς δύναται να προωθηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
χωρίς τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις.

Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της υπ. αρ. 100838/16-10-2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του
έργου: «Οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Νέων Μουδανιών έως τη γέφυρα Ποτίδαιας, στο
νομό Χαλκιδικής», ως εξής:
I. Αντικαθίσταται η Παράγραφος (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» ως εξής:
« Το έργο αφορά τη μετατροπή του υφιστάμενου τμήματος επαρχιακής οδού από το πέρας του
κόμβου Νέων Μουδανιών έως τη γέφυρα Ποτίδαιας σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με κύρια
χαρακτηριστικά:
-

μήκος ~5,3 km,

-

τυπική διατομή κλειστού τετράïχνου αυτοκινητοδρόμου διαχωρισμένων κλάδων, συνολικού
εύρους ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος 16m, που κατανέμεται σε 7m ανά κλάδο και 2m
διαχωριστικής ζώνης,

-

χάραξη του άξονα που συμπίπτει με αυτόν της υφιστάμενης οδού,

-

ανισόπεδος κόμβος περί την χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) 2+000,

-

παράπλευρες οδοί,

-

βελτιώσεις υφιστάμενων τμημάτων του τοπικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων της περιοχής.

-

μετατόπιση του αριστερού παράπλευρου μεταξύ των Χ.Θ. 1+900 – 4+830 της χιλιομέτρησης της
αρτηρίας πλησιέστερα της τελευταίας και σχεδόν σε επαφή με την οριογραμμή της αρτηρίας,

-

δημιουργία συνδέσεων με την αρτηρία των δύο παράπλευρων οδών με την κατασκευή δύο
κυκλικών ισόπεδων κόμβων περί την Χ.Θ. 4+700 (για την σύνδεση με την αριστερή παράπλευρο)
και περί την Χ.Θ.4+500 (για την σύνδεση με την δεξιά παράπλευρο),

-

πρόβλεψη τριών πεζογεφυρών στις Χ.Θ. 2+985, 3+800 και 4+350 της αρτηρίας που
αντικαθιστούν τις κάτω διαβάσεις πεζών περί την Χ.Θ. 3+500 της αρτηρίας,
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-

κατασκευή τριών ισόπεδων κόμβων στην αρχή και το τέλος του μετατοπισμένου αριστερού
παράπλευρου και περί την Χ.Θ.5+100 του δεξιού παράπλευρου,

-

κατάργηση της εσοχής περί την Χ.Θ. 3+500 της αρτηρίας για την στάση λεωφορείων και νέα
θέση αυτής επί της αριστερής παράπλευρης οδού,

-

αντικατάσταση της οδού εξυπηρέτησης SR3 με τον κλάδο προς Άγιο Μάμα μήκους 720m.

όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ (τεχνική έκθεση, παραρτήματα και σχέδια) και στο φάκελο τροποποίησης
του έργου ΦΤ-1 (τεχνική έκθεση, σχέδιο Μ.3 «Τοπογραφικό Διάγραμμα – Χρήσεις Γης») που συνοδεύουν
την παρούσα με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.»
II.
«

Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (β) και (γ) ως εξής:
ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.

Ατμόσφαιρα

Οι οριακές τιμές εκπομπής ρύπων που σχετίζονται με τα οδικά έργα και τα κρίσιμα επίπεδα
ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες αποφάσεις:
i. ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (B΄ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2008/50/ΕΚ.
ii. ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β΄ 920), με την οποία καθορίζονται τιμές − στόχοι και
όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου
και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
2.

Ύδατα – Έδαφος

Για τη προστασία από ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως επίσης και του
εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες
(π.χ. λιπαντικά) που προκύπτουν από τις εργασίες κατασκευής και συντήρησης του έργου ισχύουν,
τα ακόλουθα:
i. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που
καθορίζονται στο ΠΔ 82/25.02.2004 (ΦΕΚ 64Α) περί διαχείρισης των χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων.
ii. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
13588/725/2006 (Β’ 383), 24944/1159/2006 (Β’ 791) και 8668/2007 (Β’ 287) Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων όπως εκάστοτε ισχύουν.
iii. Η διάθεση υγρών αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) Υγειονομική
Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις
υπ.

αρ.

Γ1/17831/7.12.1971

(Β΄ 986),

Γ4/1305/2.8.1974

(Β΄ 801)

και

Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β΄ 2089) καθώς και ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν
επιβληθεί στην περιοχή του έργου.
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3.

Θόρυβος και δονήσεις

Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου από οδικά έργα αναφέρονται στις ακόλουθες
αποφάσεις:
i. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κυκλοφοριακού θορύβου (κατά τη λειτουργία), καθορίζονται στα
άρθρα 4 και 6 της Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367Β/2012) «Καθορισμός δεικτών και ανώτατων
επιτρεπόμενων ορίων θορύβου…..».
ii. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εργοταξιακό εξοπλισμό κατά τη φάση κατασκευής και
συντήρησης του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και
όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.η.π. 9272/471/2.3.2007 (Β’ 286).»
III. Αντικαθίστανται οι περιβαλλοντικοί όροι 4, 6 και 42 της παραγράφου (δ) ως εξής:
«4. Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που αφορούν στην
κατασκευή και λειτουργία του έργου (όπως καθορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 7
του ν. 4014/2011) και προκύπτουν σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας ΑΕΠΟ,
αποτελούν συνοδά έργα του κύριου έργου και η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης, είτε Τεχνικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και το
άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/19-4-2013 (Β’ 964) Υ.Α., είτε φακέλου
τροποποίησης ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).
6. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 3028/2002 (Α΄153) «Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», να εφαρμοστούν
τα εξής:
α) Οι εργασίες να γίνουν υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη της αρμόδιας Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, η οποία πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως και
εγγράφως για τον σκοπό αυτό. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για περιπτώσεις
επανάληψης των εργασιών μετά από διακοπή.
β) Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν και να ακολουθήσει
ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του
έργου.
γ) Οι δαπάνες για την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια
Υπηρεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ, για τυχόν ανασκαφική έρευνα που θα προκύψει, για την αμοιβή του
απαιτούμενου επιστημονικού και εργατικού προσωπικού και για τις απαιτούμενες
προμήθειες σε υλικά και εργαλεία, καθώς και το κόστος μελέτης και συντήρησης ευρημάτων,
θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ.6 του Ν.3028/2002 «Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και στο άρθρο 10,
παρ. 15 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
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της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
42. Ισχύει η τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ και
τον ΦΤ που συνοδεύουν την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της
απόφασης αυτής.»
IV. Απαλείφονται οι παράγραφοι (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) και μετά την παράγραφο (ε2)
τίθενται νέοι παράγραφοι (Ε), (ΣΤ), (Ζ) και (Η), ως ακολούθως:
«Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι έχουν διάρκεια ισχύος 10 έτη από την
έκδοσή της, ήτοι έως 16-10-2016, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 4014/2011, εφόσον
δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η ανανέωση /
τροποποίηση της ΑΕΠΟ ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 του
ιδίου νόμου.
Συγκεκριμένα :
i. Ο φορέας του έργου οφείλει εγκαίρως πριν από την λήξη της ΑΕΠΟ, να επανέλθει με
νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ii. Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την
έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος
φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον δύο (2) μήνες
πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
iii. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου όπως αυτό
περιγράφεται στη ΜΠΕ και στον ΦΤ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της
παρούσας ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.
iv. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν
επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από την ΜΠΕ, τον ΦΤ και την ΑΕΠΟ
επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ν.
4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4014/2011.
v. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 129150/2645/π.ε./10-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης
Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Πριν την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, πρέπει να τηρηθούν
προβλεπόμενα από την Υ.Α. 15277/23-03-2012 (ΦΕΚ 1077/Β'), σχετικά με
χαρακτηρισμό της έκτασης επέμβασης (κατά το άρθρο 14 του Ν. 998/79) και
ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής. Εντός της εκτάσεως αυτής θα γίνουν μόνον

τα
το
το
οι
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απαραίτητες επεμβάσεις για τα εγκεκριμένα έργα.
2. Θα πρέπει γενικά να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας των
διερχομένων είτε των εργαζομένων στις εκάστοτε περιοχές ανάπτυξης των
εργασιών εντός δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
3. Τα δάνεια υλικά μπορούν να αποληφθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία ή
από δανειοθάλαμο.
4. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών
σε ρέματα , χειμάρρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους,
σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου καθώς και
σε προστατευόμενες περιοχές.
5. Τα σχετικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων
της περιοχής.
6. Θα πρέπει να τηρηθούν τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας για την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς κατά την
εκτέλεση των εργασιών του έργου.
7. Η φθορά, η εκρίζωση και η υλοτομία δασικής βλάστησης θα πραγματοποιηθεί όπου
είναι αναγκαία και μετά από άδεια της αρμόδιας Δασ. Αρχής.
8. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ελευθεροεπικοινωνία της πανίδας, με την κατασκευή
κατάλληλων διόδων επικοινωνίας κάτω από το κατάστρωμα των οδών σε τακτά
διαστήματα.
9. Η εκτέλεση εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου
εγκατάστασης από την αρμόδια Δασ. Αρχή.
10. Πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου θα υποβληθεί για έγκριση στις
εμπλεκόμενες δασ. Αρχές Ειδική Δασοτεχνική προμελέτη όπως προβλέπεται από
την με αριθμ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β ) Υ.Α. για την αποκατάσταση της δασικής
βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από την κατασκευή του
έργου. Τα είδη φυτών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτόχθονα και να μην είναι

11.

12.

13.

14.

ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής. Οι εργασίες φύτευσης θα αρχίζουν
αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές
εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Οι φυτεύσεις θα συντηρηθούν
για τα 3 πρώτα χρόνια με ευθύνη της εταιρείας.
Απορρέει υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης ίσης προς την επέμβαση έκτασης
στην περιοχή εκτέλεσης του έργου ή σε όμορη περιοχή, που θα καθοριστεί από την
Υπηρεσία σε συνεργασία με την Υπηρεσία εκτέλεσης του έργου (άρθρο 45, § 8, του
Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36, του Ν. 4280/2014 και ισχύει.
Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις του άρθρ. 71 του Ν. 998/1979 και σε περίπτωση υποτροπής την
ανάκληση της παρούσας απόφασης.
Οι εμπλεκόμενες δασ. Αρχές ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν αξιώσεις, εκνίκηση
δικαιωμάτων τρίτων επί της έκτασης για την οποία θα χορηγηθεί σε ενσωμάτωση
επί της ΑΕΠΟ, από το αρμόδιο όργανο, η έγκριση επέμβασης για την κατασκευή
του έργου.
Με την Α.Ε.Π.Ο. δε θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί της έκτασης.
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15. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Απόφασης, που αφορούν
εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, ανατίθενται στην αρμόδια Δασ.
Αρχή.

ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

i. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα 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, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται
νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν
οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία
εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ και στον ΦΤ, με ευθύνη του φορέα του έργου.
ii. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με πολεοδομικές
και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής και δεν θίγονται εμπράγματα
δικαιώματα του Δημοσίου επί της έκτασης που καταλαμβάνεται από το έργο.
iii. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Α.Ε.Π.Ο και δεν καλύπτονται από
τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και
όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ και του ΦΤ που την
συνοδεύουν.
iv. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του
περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της Α.Ε.Π.Ο επιβάλλονται στους υπεύθυνους του
έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του
ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους ν. 3010/02, ν. 4014/2011 και ν. 4042/2012.
v. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο αποτελεί και έγκριση επέμβασης για τα έργα που περιγράφονται στον
ΦΤ, κατά την έννοια του 6ου κεφαλαίου του ν. 998/1979 όπως ισχύει, καθώς και σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παράγραφοι 2 και 3) της
υπ’ αριθμ. 15277/2012 Υπουργικής Απόφασης. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει
ή μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση αυτή και εάν δεν τηρηθούν οι
επιβαλλόμενοι με την παρούσα απόφαση όροι, τότε η απόφαση παύει να ισχύει και η έκταση
επανέρχεται χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας. Η
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας που αφορούν σε εφαρμογή της
δασικής νομοθεσίας, ανατίθεται στο αρμόδιο Δασαρχείο.
Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

i. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο και οι σχετικοί θεωρημένοι φάκελοι ΜΠΕ και ΦΤ θα πρέπει να είναι
διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο
φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
ii. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
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• να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα
καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με
τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο
χώρο του έργου.
• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
• να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των
αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.
Η) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με
την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011 (Α΄209) καθώς και στην Κ.Υ.Α.
21398/2012 (Β’ 1470)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ.
Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

ΔΙΠΑ (συν. ΦΤ)

2.

Χρον. Αρχείο

3.

Τμήμα Γ΄

4.

Μ. Γεωργακοπούλου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΤΙ 2016 - 2006 ΣΤΟ ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Π. οικ. 11015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)

ΠΡΟΣ: Εγνατία Οδός Α.Ε.
Τ.Θ. 60030,

ΤΜΗΜΑ Γ΄

6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης,

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail:

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης,

114 73
Α. Κουλίδης (4)
210.6417960
210.6430637
sec.dipa@prv.ypeka.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα :

Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ. αρ. 100838/16.10.2006
κ.υ.α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του τμήματος «Α/Κ Μουδανιών - γέφυρα
Ποτίδαιας» του κάθετου άξονα 58 (Κ12 –Μουδανιά- Ποτίδαια) της Εγνατίας Οδού
(όπως ισχύει) .

Έχοντας υπόψη:
1.

Το ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (Α΄ 209),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Το προεδρικό διάταγμα (π.δ.) 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

3.

Την υπουργική απόφαση (υ.α.) υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄ 2471), με την οποία
κωδικοποιήθηκε και τροποποιήθηκε η κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα το ν. 4014/2011.

4.

Την κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) υπ’ αρ. 21398/2.5.2012, η οποία αναφέρεται στην
ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης,
ανανέωσης η τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 19α του
ν. 4014/2011 (Β΄ 1470).

5.

Την υ.α. υπ’ αρ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 σχετικά με την 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 (Β΄ 964).
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6.

Την κ.υ.α με α.π. 1915/2018 (Β΄ 304), που αφορά στην τροποποίηση των κ.υ.α υπ΄ αρ.
48963/2012 (Β΄ 2703) και 167563/2013 (Β΄964) και της υ.α. υπ΄αρ. 170225/2014 (Β΄135) σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ.

7.

Την εγκύκλιο με α.π. ΕΥΠΕ/203188/20.11.2012 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά
με την ανανέωση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ: Β4ΣΦ0-ΜΒΞ).

8.

Την εγκύκλιο με α.π. οικ. 174404/13.08.2014, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά
με την γνωμοδότηση φορέων κατά την διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

9.

Την κ.υ.α. με α.π. 100838/16.10.2006, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για
την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος από τον ανισόπεδο κόμβο Νέων
Μουδανιών έως τη γέφυρα Ποτίδαιας, όπως τροποποιήθηκε
101322/22.02.2016

(ΑΔΑ:

68Μ84653Π8-963)

Απόφαση

με την υπ΄ αρ.

Γενικής

Διευθύντριας

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.
10.

Το με α.π. 28789/28.07.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα (κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν.4014/2011) ο αναφερόμενος στο θέμα
φάκελος ανανέωσης (α.π. ΔΙΠΑ 38653/02.08.2016).

11.

Το με α.π. 47026/20.09.2017 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν
επιπλέον αντίγραφα του φακέλου ανανέωσης του θέματος (α.π. ΔΙΠΑ 39175/21.09.2017).

12.

Το με α.π. 39677/26.09.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος
ανανέωσης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, προς ενημέρωση του
κοινού χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης (αρ. 5 ν. 4014/2011) και προς το Τμήμα
Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ για γνωμοδότηση.

13.

Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις:
α)

Σύμφωνα με το φάκελο ανανέωσης, στις έως τώρα εργασίες υλοποίησης του έργου,
τηρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της κ.υ.α. με α.π. 100838/16.10.2006, όπως
τροποποιήθηκε με την α.π. 101322/22.02.2016 (ΑΔΑ: 68Μ84653Π8-963) Απόφαση
Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, χωρίς δυσχέρειες.

β)

Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος λήφθηκαν υπόψη στην
εκπόνηση του φακέλου ανανέωσης.

γ)

Δεν υφίστανται ενδείξεις αναγκαιότητας τροποποίησης των εν ισχύ περιβαλλοντικών
όρων ή επιβολής πρόσθετων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
αποφασίζουμε

την παράταση της διάρκειας ισχύος, για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, της
κ.υ.α. με α.π. 100838/16.10.2006, όπως τροποποιήθηκε με την α.π. 101322/22.02.2016 (ΑΔΑ:
68Μ84653Π8-963) Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με την
οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος
από τον ανισόπεδο κόμβο Νέων Μουδανιών έως τη γέφυρα Ποτίδαιας, με την προσαρμογή των
γενικών της διατάξεων (π.χ. περί διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, οδικού
περιβαλλοντικού θορύβου κ.ά.) που επήλθαν από τη νεότερη πάγια σχετική νομοθεσία.
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Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κ.υ.α. 1915/2018 (Β΄304) που αφορούν στις αναμενόμενες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών
ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το έργο, ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει
στην ΔΙΠΑ σχετικό φάκελο στοιχείων εντός του εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας,
προκειμένου να αξιολογηθεί εάν απαιτούνται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή/και τροποποίηση
των εγκεκριμένων, οπότε και θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 4014/2011, ή
εάν οι ισχύοντες όροι καλύπτουν επαρκώς το ζήτημα, οπότε τα ως άνω στοιχεία αρχειοθετούνται
στο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.
Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται κατά νόμο με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο
aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του ν. 4014/2011 και στην κ.υ.α. υπ’
αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470).

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

ΔΙΠΑ

2.

Χρον. Αρχείο

3.

Τμήμα Α΄

4.

Α. Κουλίδης (4)
Αναρτητέα Πράξη
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