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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

i. Νομοθεσία για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση: 

1. Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/25-04-2002) «Εναρμόνιση του 
Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων 
για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», και με το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/21-09-2011) 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

2. Το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 
24Α/13-02-2012). 

3. Ο Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13-2-2012) «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». 

4. Την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Νόμου 4014/21-09-2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Αριθμ. 
20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/08-05-2012) «Τροποποίηση της 1958/13-1-2012 απόφασης…» Υπουργική 
Απόφαση (Υ.Α). 

5. Τη Κ.Υ.Α. με αρ. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90), «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)»  

6. Την με Η.Π ΚΥΑ 11014/703/Φ104 Απόφαση (Φ.Ε.Κ 332 Β΄/203-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης  (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  ……»,  

7. Τη Κ.Υ.Α. με Αρ. Η.Π. 37111/2021/2003 (Φ.Ε.Κ. 1391Β/29-09-2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης 
και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων …». 
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8. Την ΚΥΑ οικ. 48963/12 (ΦΕΚ 2703Β/05-10-12) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ’ αριθμ. 1958/13-1 -
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)». 

9. Τον Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289Α/29-12-1979) «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας» και ιδιαίτερα το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70Α/23-4-92) «Ρύθμιση 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» 

και το Ν.  3208/03 (ΦΕΚ 303Α/24.12.2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου κ.α», 

10. Την Απόφαση με Αριθμ. 15277/2012 του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(Φ.Ε.Κ. 1077Β/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 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
4014/2011». 

11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1495Β/06-09-2010) 
«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, «Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2

ας
 Απριλίου 1979, όπως 

κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.». 

12. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

13. Το Ν.1739/87 (ΦΕΚ 201Α/20-11-1987) «Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και άλλες διατάξεις». 

14. Το Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280Α/09-12-03) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23/10/2000». 

15. Τo με Α.Π. ΕΥΠΕ οικ. 200389/06-07-2012 Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Παύση της κοινοποίησης προς τις Υπηρεσίες 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ των ΑΕΠΟ, αδειών ή αποφάσεων που εκδίδονται 
από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες», το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 20-
07-2012 με Αρ. Πρωτ. 5472. 

16. Το Ν. 3861/08.07.2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

17. Τον Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153Α/28-6-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

18. Το Ν.3937/87 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011): «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 

19. Το υπ’ αρ. οικ.141002/1714/1-6-2010 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α, με το 
οποίο μας κοινοποιείται η επικαιροποιημένη βάση δεδομένων του Δικτύου Natura 2000» 

20. Η με αρ. πρωτ. οικ. 150559/10.06.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β’) «Διαδικασίες όροι και προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και την με αρ. πρωτ. 43504/2005 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β’) 

21. Η ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784Β/20.12.2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών 

ii. Νομοθεσία για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: 

22. Το Ν.3852/04.06.2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

23. Το Π.Δ.142/23.12.2010 (ΦΕΚ 142Α/27.12.2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης» 

24. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

25. Το Ν. 2647/19-10-98 (ΦΕΚ 22-12-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις». 

26.  Τη με αριθ. Πρωτ. οικ. 53844/10-7-2013 (ΦΕΚ 2017Β/16-8-2011), Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Μακεδονίας – Θράκης για την «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε 
οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων  «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης»  
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27. Τo με Α.Π. ΕΥΠΕ οικ. 200389/06-07-2012 Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Παύση της κοινοποίησης προς τις Υπηρεσίες 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ των ΑΕΠΟ, αδειών ή αποφάσεων που εκδίδονται από 
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες», το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 20-07-
2012 με Αρ. Πρωτ. 5472. 

iii. Γνωμοδοτική διαδικασία για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος: 

28. Το με αρ. πρωτ. Α347725/11-10-2012 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε (Α.Π.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ:1084/ 12-02-
2013) με το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία μας η ΜΠΕ του έργου του θέματος. 

29. Το με αρ.πρωτ. Α350828/28.03.2013 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε  (Α.Π.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ:  2578/29-03-
2013) υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για το έργο του θέματος  που ζητήθηκαν με το με αρ. 
πρωτ. 1084/6-3-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας 

30. Το με αρ. πρωτ. Α351897/11/04/2013 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε (Α.Π.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ: 2966/15-4-2013) 
με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας το με αρ. πρωτ. 11751/12-2-2013 πιστοποιητικό χαρακτήρα 
έκτασης της Δ/νσης Δασών Π.Ε Θεσσαλονίκης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος. 

31. Το με αρ.πρωτ. 2966/17-04-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάζουμε τη ΜΠΕ του 
έργου του θέματος στους αρμόδιους φορείς προς γνωμοδότηση  

32. Τη με αρ. πρωτ 438/3-7-2013 θετική γνωμοδότησης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.ΘΕ) η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 
προκύπτει αδήριτη ανάγκη αναμόρφωσης της οδού τόσο λόγω της σπουδαιότητας της οδού όσο και της 
αναγκαιότητας βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε μια περιοχή η οποία αυξήθηκε πληθυσμιακά 
κατά ποσοστό 25-40% τη τελευταία δεκαετία, ενώ υπάρχει πλήρης συμβατότητα του έργου με το 
θεσμοθετημένο (και επικαιροποιημένο) ΡΣΘ καθώς και το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΠΚΜ και θέτει όρους που περιλαμβάνονται στη παρούσα (αρ. 
πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/Κ.Μ 5291/9-7-2019). 

33. Το με αρ. πρωτ. 181020(255)/14-5-2013 έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Ε Θεσσαλονίκης με 
το οποίο μας κοινοποιείται η δημοσιοποίηση του έργου του θέματος σύμφωνα με τη παρ.γ’ του άρθ.4 του 
Ν. 4014/2011.(αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ:3686/16-5-2013) 

34. Την  υπ΄ αριθμ. 175830/6066/7-8-2013 θετική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
της Π.Ε Θεσσαλονίκης  επί της Μ.Π.Ε του έργου του θέματος προς τη Μητροπολιτική Επιτροπή Π.Ε 
Θεσσαλονίκης, θέτοντας όρους που περιλαμβάνονται στη παρούσα (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ: 6314/20-8-
2013). 

35. Το υπ΄ αριθμ. 305766(508)/4.9.2013 έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Ε Θεσσαλονίκης με το 
οποίο μας γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», η με ΑΔΑ: ΒΛ9Ω7ΛΛ-ΙΧΠ  106

η
 

Απόφαση  της 14
ης

 /30-8-2013 συνεδρίασης με Θέμα την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής 
για το έργο του θέματος θέτοντας όρους που συμπεριλαμβάνονται στη παρούσα (αρ. πρωτ. 
ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ. 6774/6-9-2013) 

36. Το με αρ. πρωτ. 2415/24-5-2013 έγγραφο της 9
ης

 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το 
οποίο δεν έχουν κατ’ αρχήν αντίρρηση για την εκτέλεση του έργου του θέματος θέτοντας όρους που 
συμπεριλαμβάνονται στη §Δ9 της παρούσης (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ/Κ.Μ: 4148/31-5-2013). 

37. Τα με αρ. πρωτ. ΙΣΤ’ΕΠΚΑ/Α/4517/14-5-2013 έγγραφο της ΙΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών & κλασσικών 
αρχαιοτήτων το οποίο αναφέρει ότι δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση επι της ΜΠΕ του έργου του θέματος, 
θέτοντας ωστόσο προϋποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη §Δ9 της παρούσης (αρ. πρωτ. 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ/Κ.Μ: 4099/30.5.2013). 

38. Το με αρ. πρωτ. 44645/6.6.2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ. Μ-Θ, 
(αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ/Κ.Μ: 4532/14.6.2013) στο οποίο λαμβάνοντας το με αρ. πρωτ. 11751/12-2-2013 
πιστοποιητικό χαρακτήρα έκτασης, αναφέρει ότι επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 
45 & 48 του Ν. 998/79 προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η διάνοιξη δημοσίων οδών διαμέσου δασών εφόσον 
η χάραξη τους προβλέπει τη διέλευση μέσω αυτών και εφόσον στη ΜΠΕ του έργου προβλέπονται μέτρα 
για τη προστασία της εκατέρωθεν δασικής βλάστησης και τη μη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, 
δεν έχει αντίρρηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω έργου θέτοντας επιπλέον 
όρους που συμπεριλαμβάνονται στη παρούσα 

39. Επειδή η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κ.Μ δεν γνωμοδότησε επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος εντός 
της προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 9γ του άρθρου 4 του Νόμου 
1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Νόμου 4014/2011 

40. Επειδή σύμφωνα με τις απόψεις των φορέων γνωμοδότησης και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων το προτεινόμενο έργο θα αυξήσει την ασφάλεια και την ποιότητα των μετακινήσεων στο 
συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, ενώ η κατασκευή και λειτουργία του δεν αναμένεται να προκαλέσουν 
σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι όποιες επιπτώσεις θα είναι μικρής κλίμακας και 
αναστρέψιμες 
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Αποφασίζουμε 
 

Την Έγκριση των παρακάτω Περιβαλλοντικών Όρων και Περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: : «Βελτίωση επιπέδου οδικής 

ασφάλειας στο τμήμα: Θέρμη – Όρια Νομών Θεσσαλονίκης/Χαλκιδικής του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη - 

Πολύγυρος», Π.Κ.Μ από την «Εγνατία Οδός Α.Ε» 

     Η εφαρμογή των κάτωθι Περιβαλλοντικών Όρων και Περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

λειτουργία του έργου του θέματος  και βαρύνει το φορέα λειτουργίας του. Ο φορέας του έργου ως και πας 

κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και 

περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

 
Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Α1. Η οδός του έργου του θέματος με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά οδών ΟΜΟΕ 2001΄ της εγκυκλίου 

41/18.11.2005 της ΔΜΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατατάσσεται στη κατηγορία ΑΙΙ (οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με 

Λ<4) και σύμφωνα με τη 4
η
 σχετική ΚΥΑ, το έργο ανήκει στην Α-2 Υποκατηγορία με α/α:4 της 1

ης
 Ομάδας: 

«Έργα Χερσαίων και εναέριων μεταφορών»  

Α2.Το έργο του θέματος αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Βελτίωση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας στο τμήμα: Θέρμη – όριο Νομών Θεσσαλονίκης / Χαλκιδικής του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη - 

Πολύγυρος (NR1610)». Το υπό εξέταση οδικό τμήμα έχει μήκος 15km περίπου, εκτείνεται από τον 

Ανισόπεδο Κόμβο (A/K) Θέρμης μέχρι τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης / Χαλκιδικής και 

αποτελεί τμήμα της Δευτερεύουσας Εθνικής Οδού No 16 «Θεσσαλονίκη - Γαλάτιστα - Αγ. Πρόδρομος 

Αρναία - Παλαιοχώρι - Στρατώνι - Ιερισσός». 

      Η αφετηρία του έργου βρίσκεται επί του ανατολικού άκρου του ανισόπεδου κόμβου (Θέρμης) με την οδό 

Θεσσαλονίκης – Μουδανιών (Χ.Θ. 14+800) και το πέρας αυτής στην περιοχή του οικισμού Αγ. Αναστασίας, 

στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (Χ.Θ. 29+730). Το μήκος του υπό μελέτη οδικού τμήματος 

είναι L=14.930m.  

Α3. Στην Οριστική Μελέτη Οδοποιίας προβλέπεται η διαπλάτυνση του τμήματος από τη Θέρμη (Χ.Θ. 14+800) 

μέχρι τα όρια νομών (Χ.Θ. 29+730), ώστε στα υπεραστικά τμήματα το πλάτος του οδοστρώματος να αυξηθεί 

σε 11,0m. (αναβάθμιση της διατομής σε β2σ των ΟΜΟΕ-Δ). 

     Στα τμήματα μεταξύ των υφιστάμενων πυκνών συνδέσεων και στις περιοχές στις οποίες έχει αναπτυχθεί  

μεγάλος αριθμός παρόδιων εγκαταστάσεων προβλέπεται εφαρμογή Λωρίδας Πολλαπλών Χρήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

• Εκτός οικισμών θα γίνει διαπλάτυνση, μονόπλευρά ή αμφίπλευρα κατά περίπτωση σε τμήματα (συνολικού 

μήκος 9 km. περίπου), ώστε να αποκτήσουν διατομή 7,5m/11,00μ (β2σ), δηλαδή μία λωρίδα κυκλοφορίας 

πλάτους 3,75m, λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ. και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα 1,50μ. ανά κατεύθυνση. 

• Στα αστικά τμήματα (1,8 km. περίπου) θα γίνει διαπλάτυνση τοπικά και όπου η διατομή της οδού γενικώς 

είναι μικρότερη από 11,00μ.  

• Στα τμήματα με βιοτεχνική και βιομηχανική ανάπτυξη (1,7km περίπου), όπου υπάρχει συνεχής παρουσία 

προσβάσεων - κυκλοφοριακών συνδέσεων, γενικά η οδός διαπλατύνεται με την προσθήκη λωρίδας 

πολλαπλών χρήσεων, στην οποία θα συναρμόζονται οι οδοί κυκλοφοριακής σύνδεσης των παρόδιων 

εγκαταστάσεων. 

• Στις περιοχές των κόμβων (1,8km περίπου), η οδός θα διαπλατυνθεί για την ανάπτυξη των κόμβων 

σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες. 

• Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σε αστικά τμήματα και σε ορισμένα τμήματα βιοτεχνικής / βιομηχανικής χρήσης 

θα κατασκευαστούν κρασπεδόρειθρα / πεζοδρόμια σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες. 

Προβλέπεται η πλήρης αναμόρφωση (κρασπέδωση, σηματοδότηση, φωτισμός, γραμμική οροσήμανση κλπ.) 

των εξής Ισόπεδων Κόμβων: 

• Ι/Κ Θέρμης (κυκλικός κόμβος, περί τη ΧΘ 14+980) 

• Ι/Κ Διεύθυνσης Συγκοινωνιών (διασταύρωση, περί τη Χ.Θ. 17+640) 

• Ι/Κ Σουρωτής (διασταύρωση, περί τη  Χ.Θ. 23+775) 

• Ι/Κ Περιστεράς (διασταύρωση, περί τη Χ.Θ. 25+320) 

• Ι/Κ Δυτ. Εισόδου Βασιλικών (Σφαγείων, στη συμβολή περί τη Χ.Θ. 26+620) 

Α4. Πίνακας συντεταγμένων χαρακτηριστικών σημείων του οδικού άξονα του θέματος σε ΕΓΣΑ: 
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Α5. Το πάχος του νέου οδοστρώματος που κατασκευάζεται παράπλευρα ως επέκταση του υφιστάμενου, είναι 

0,59μ. και έχει την παρακάτω σύνθεση:  

• Δύο (2) στρώσεις υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10cm. η κάθε μία, κατά την ΠΤΠ Ο150. 

• Δύο (2) στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10cm. η κάθε μία, κατά την ΠΤΠ Ο-155. 

• Δύο (2) ασφαλτικές στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 5cm. η κάθε μία, κατά την ΠΤΠ Α-260. 

• Μία (1) ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 5cm., κατά την ΠΤΠ –Α265  

• Μία (1) αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 4cm, η οποία ουσιαστικά 

διαστρώνεται ενιαία σε όλο το τελικό πλάτος του οδοστρώματος της οδού. 

Επί του υφιστάμενου οδοστρώματος, στα τμήματα εκτός οικισμών, προβλέπεται φρεζάρισμα σε περιοχές 

βλαβών για την αποκατάστασή τους και κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής ασφαλτικής 

στρώσης πάχους, οι οποίες θα κατασκευαστούν ενιαία, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος. 

Στις περιοχές των οικισμών προβλέπεται η κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης και η 

αποκατάσταση των βλαβών και της ομαλότητας της οδού. Επιπλέον, θα γίνει διαχωρισμός και η οργάνωση 

της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και θα κατασκευασθούν κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόμια καθώς και 

ράμπες για ΑΜΕΑ άλλα και χαμηλά κράσπεδα για την εξασφάλιση των υφιστάμενων προσβάσεων στις 

ιδιοκτησίες.    

Α6. Για την προστασία της οδού από διάβρωση και την αντιπλημμυρική προστασία του οδικού έργου, η συλλογή 

των ομβρίων των εξωτερικών λεκανών, σε ορισμένες θέσεις θα γίνεται με τάφρους, που θα  παραλαμβάνουν 

τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών και θα τα οδηγούν στους φυσικούς αποδέκτες. 

     Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η κατασκευή τριγωνικών τάφρων ορυγμάτων και τάφρων ποδός 

επιχωμάτων (επενδεδυμένων και μη) ή εντός οικισμών η κατασκευή αγωγού ομβρίων με τα αντίστοιχα 

φρεάτια υδροσυλλογής, επέκταση των υφιστάμενων οχετών και κατασκευή νέων. 

Α7. Το έργο περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) διαπλατύνσεις υφισταμένων και κατασκευή νέων σωληνωτών 

και κιβωτοειδών οχετών. Προβλέπεται να διαπλατυνθούν έξι (6) υφιστάμενα τεχνικά (γέφυρες), ώστε να 

υπάρξει επαρκές πλάτος διατομής οδοστρώματος. Δεν υπάρχουν αξιοσημείωτα υψηλά επιχώματα, ενώ το 

ύψος της επίχωσης κυμαίνεται περί τα 0,70 - 1,20 m και οφείλεται στη μετατόπιση του οδικού άξονα. 

Α8. Για το σύνολο του έργου προβλέπονται έργα σήμανσης – ασφάλισης (στηθαία ασφαλείας, πινακίδες, 
διαγράμμιση), ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης. 

Α9. Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στο κατατεθέντα τεύχος Μ.Π.Ε (Box No: NR16-60a), και αποτυπώνεται στα 
συνημμένα σχέδια και ιδιαίτερα στη «Γενική Οριζοντιογραφία» (D 02), κλ. 1:10.000, στο «Χάρτη χρήσεων γής 
(D 04), κλ.1:10.000, στις Οριζοντιογραφίες  (D 3.1 - 3.5), κλ. 1:2.000 στο σχέδιο καταγραφής – εκτίμησης 
οδικού κυκλοφοριακού θορύβου (D 06), κλ. 1:5.000 και στο σχέδιο τυπικών διατομών της Ε.Ο (D 05) τα 
οποία στο σύνολό τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.  

 

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Β1.  Το υπό εξέταση οδικό έργο αποτελεί τμήμα της Ε.Ο Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος, υπάγεται διοικητικά στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και διέρχεται από το Δήμο Θέρμης και συγκεκριμένα από τη Δ.Κ. 
Θέρμης και την Τ.Κ. Νέας Ραιδεστού, του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη το νέο εγκεκριμένο  Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) 

α/α 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 
-Χ- ΣΕ ΕΓΣΑ -Ψ- ΣΕ ΕΓΣΑ 

ΑΡΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  - 14+800 416104,715 4487746,346 

Ι/Κ ΘΕΡΜΗΣ 14+986 416291,223 4487740,32 

Ι/Κ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

17+633 418473,163 4487082,903 

Ι/Κ ΣΟΥΡΩΤΗΣ 23+768,83 423407,262 4483518,84 

Ι/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 25+316,16 424679,444 4482647,758 

Ι/Κ ΔΥΤ. ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

26+619,10 425666,438 4481848,042 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 29+730 428531,41 4480981,99 
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Β2. Οι οικιστικές ενότητες Θέρμης και Βασιλικών του Δ. Θέρμης από τις οποίες διέρχεται το έργο εντάσσονται 

στη «Ζώνη οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της κοιλάδας Ανθεμούντα» και στη περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου 

Θεσσαλονίκης, εκτός του Π.Σ.Θ) 

Β2. Σύμφωνα με τη 32
η
 σχ. γνωμοδότηση υπάρχει πλήρης συμβατότητα του έργου με το θεσμοθετημένο (και 

επικαιροποιημένο) ΡΣΘ, ενώ η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού του θέματος, 

συμβάλλοντας στη «βελτίωση της προσπελασιμότητας της Περιφέρειας και της εσωτερικής συνοχής», 

είναι σύμφωνο με τους στόχους της Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, όπως αυτοί ορίζονται στο 

Εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κ. 

Μακεδονίας (ΦΕΚ 218/6-2-2008). 

Β3.   Ο οδικός άξονας του θέματος δε βρίσκεται εντός ή πλησίον περιοχής η οποία έχει κηρυχτεί ως Εθνικός 
Δρυμός, κηρυγμένο μνημείο της φύσης, ή αισθητικό δάσος, δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές απολύτου 
προστασίας της φύσης ή σε υγρότοπο Ramsar, ούτε σε περιοχή που έχει ενταχθεί στον κατάλογο των 
τόπων κοινοτικής σημασίας του δικτύου Φύση 2000. Σύμφωνα με το 30

ο
 σχετικό, το εν λόγω ακίνητο στο 

σύνολο του δεν αποτελεί έκταση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως συμπληρώθηκε 
με τη παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και επομένως δεν τελεί υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση 
της Δασικής υπηρεσίας ως Δημόσια έκταση 

Β4. Οι κύριες χρήσεις στη περιοχή διέλευσης της οδού είναι βιοτεχνικοί – βιομηχανικοί χώροι και 
εγκαταστάσεις, γεωργική γή και περιοχές αστικών συγκεντρώσεων (Θέρμη, Ραιδεστός, Βασιλικά)  

Β5. Σύμφωνα με τη 37
ο
 σχ. γνωμοδότηση, το τμήμα Χ.Θ 24+950 έως 25+316,16 (Ι/Κ Περιστεράς) της οδού 

του θέματος διέρχεται από κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του νεολιθικού οικισμού Κυπαρίσσι Βασιλικών 
(ΦΕΚ 874/Β/9-7-2001). 

 
Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Γ1.  Για τα αέρια απόβλητα οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις 

διατάξεις:  

- Τη ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ Β’ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας2008/50/ΕΚ 

- Τη ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ 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. 

- ΚΥΑ 9238/332/2004 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και 
μονοξείδιο του άνθρακα» (ΦΕΚ 405Β/27.2.04), 

- ΚΥΑ Η.Π 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β’) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες 
τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2002/3/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

- Π.Υ.Σ 25/18.3.88 (ΦΕΚ52/Α/22.3.88) και ΠΥΣ 34/30.5.02 (ΦΕΚ 125Α/5.6.02), «Οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων 
του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου  

Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνες) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου 
ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παραγ. δ’ του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06.10.1981) «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». 

- Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή συγκέντρωσης νιτρικών στα υπόγεια νερά της προς άρδευση περιοχή είναι 
τα 50 mgr/lt 

Γ2.  Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν: 

- Η υπ’ αρ. 39626/2208/09 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη 
ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ. 

- Για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 
64Α/2.3.04), με το οποίο αντικαταστάθηκε η ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 40Β/19-1-1996) 

- Η υπ’ αρ. 5673/400/97 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ και 48392/939/02 ΚΥΑ. 

Γ3.  Για τα Επιφανειακά νερά : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/3-7-86) σε συνδυασμό 

με την ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β/10-2-94) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με τις υπ' αρ. 24/58373/9-4-96 (ΦΕΚ 229 Β'/96) και υπ' αρ. 30/1585/02 (ΦΕΚ 524 Β/29-4-02) Αποφάσεις 

Νομάρχη. 
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Γ4.  Για τα στερεά απόβλητα θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στις:  

- Τη ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

- Διατάξεις των ΚΥΑ Η.Π 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011), ΗΠ.50910/2727/03 
(ΦΕΚ1909Β/22.12.03), ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β΄/28-3-2006) και 114218/97 (ΦΕΚ1016Β/17.11.97) 
για την διαχείριση απορριμμάτων, 

Γ5. Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων 
ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους». 

Γ6.  Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων από τις διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα: 

- Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κυκλοφοριακού θορύβου ορίζονται στην ΚΥΑ οικ.211773/27.4.2012 (Β’ 
1367),  

- Κατά τη διάρκεια κατασκευής υποδομών και εγκαταστάσεων ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα 
που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την ΚΥΑ 9272/471/2-3-07 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-07). 

- Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981). 

Γ7. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του 
εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 
(Φ.Ε.Κ. 18.10.1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών 
συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών». 
 
Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ Η ΛΗΦΘΟΥΝ 

Δ1. Γενικές ρυθμίσεις: 

1. Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσης είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους και αφορούν: 

 Στον κύριο εκάστου των έργων του θέματος κατά το μέρος που τον αφορά. 

 Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και φορείς κατά το μέρος που 
αφορά έκαστη 

 Στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή και 
να ελέγχουν την τήρηση τους 

 Όλους όσοι εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, έγκριση, 
δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην 
κατασκευή και λειτουργία του έργου 

 Στον ανάδοχο του έργου ή τους υπεργολάβους, στο μέρος που αφορά έκαστο. 

2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες 
ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τους φορείς κατασκευής και λειτουργίας του για το 
διάστημα ευθύνης εκάστου, ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον 
ανάδοχο κατά το μέρος που τον αφορά. Επιπλέον οι εν λόγω φορείς, κατά το διάστημα αρμοδιότητας 
εκάστου, οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση 
δυσμενών περιβαλλοντικά καταστάσεων, οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου 

3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλισθούν κατά προτεραιότητα οι 
απαιτούμενες δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Απόφασης οι οποίοι και θα πρέπει να 
υλοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών εργασιών του έργου (π.χ για την ενδεχόμενη 
απαιτούμενη ανασκαφική έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού). 

4. Ο κύριος του έργου, οφείλει να παραλάβει το έργο, αφού υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα από την 
Μ.Π.Ε και την παρούσα απόφαση και αντιμετωπισθούν τυχόν απρόβλεπτα προβλήματα για το οικοσύστημα 
της περιοχής. 

5. Ο φορέας κατασκευής και ο κύριος του εγκρινόμενου με τη παρούσα έργου, οφείλει να ορίσει υπεύθυνους 
για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

6. Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας των έργων οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε με τον 
κατάλληλο συντονισμό των ενεργειών τους να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον και να επιτευχθεί η εφαρμογή των όρων της παρούσας κατά το βέλτιστο τρόπο. Στις 
περιπτώσεις που ορισμένες ενέργειες σχετικές με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας 
Απόφασης, αφορούν περισσότερα του ενός εκ των έργων  (όπως για παράδειγμα τήρηση σχετικών αρχείων 
και ενημέρωση των λοιπών αρμόδιων Υπηρεσιών) θα πρέπει να έχει καθορισθεί εγκαίρως και σαφώς το 
πεδίο ευθύνης εκάστου των φορέων κατασκευής και λειτουργίας των έργων, και γενικότερα το σχήμα 
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διοίκησής τους 

7. Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφισταμένων έργων και δικτύων υποδομών, να γίνεται σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ο φορέας του έργου έχει την ευθύνη της αποκατάστασης 
(συμπεριλαμβανόμενης της σχετικής χρηματοδότησης) οποιοσδήποτε φθοράς υποστούν εξαιτίας του 
υφιστάμενες υποδομές, ενώ ο σχεδιασμός της αποκατάστασης θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των 
φορέων των εν λόγω υποδομών. Η αποκατάσταση των υποδομών θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως 
μόλις αυτό καθίσταται τεχνικώς δυνατόν για κάθε κατασκευαστικώς αυτοτελές τμήμα του έργου. 

8. Για οποιαδήποτε ενέργεια 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 όπου απαιτούνται για τις επιμέρους 
δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις σύμφωνα με την εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία. 

9. Πριν την έναρξη των εργασιών (τουλάχιστον 20 ημέρες) να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες εφορείες 
αρχαιοτήτων (ΙΖ' ΕΚΠΑ και 9

η
 ΕΒΑ)  προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις ενώ σε περίπτωση 

τμηματικής υλοποίησης του έργου, η εν λόγω έγγραφη ειδοποίηση να επαναλαμβάνεται πριν την έναρξη των 
εκσκαφικών εργασιών στο εκάστοτε τμήμα του. Ειδικότερα: 

 Οι εργασίες εκσκαφών θα πρέπει να γίνονται υπό την εποπτεία αρχαιολόγου που θα οριστεί μετά τη 
συνεργασία του φορέα του έργου με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, η αμοιβή του οποίου θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα 
πρέπει να διακοπούν και ν’ ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 
έργου σύμφωνα με το Ν.3028/02.  

 Σύμφωνα με τη 37
ο
 σχ. γνωμοδότηση, στο τμήμα Χ.Θ 24+950 έως 25+316,16 (Ι/Κ Περιστεράς) όπου 

βρίσκεται κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος του νεολιθικού οικισμού Κυπαρίσσι Βασιλικών (ΦΕΚ 
874/Β/9-7-2001) θα χρειαστεί να προηγηθεί ανασκαφική έρευνα επειδή ήδη ο υφιστάμενος δρόμος 
διέρχεται μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο. 

10.  Η Δ/νση συντονισμού & επιθεώρησης Δασών με το 36
ο
 σχ., επισημαίνει ότι: 

- Η υλοτομία των δασικών ειδών πρέπει να πραγματοποιηθεί με άδεια του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης 
στην οποία θα ορίζεται και ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων . Για την υλοτομία των δασικών ειδών που 
εμπίπτουν επί μη απαλλοτριωθέντων ιδιωτικών εκτάσεων απαιτείται η συναίνεση του ιδιοκτήτη. 

- Πριν από την έναρξη των εργασιών στις εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής 
νομοθεσίας θα επισημανθεί επί του εδάφους η ζώνη κατάληψης των εργασιών βελτίωσης στα τμήματα 
αυτά. 

- Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να καταβληθεί τα αντάλλαγμα χρήσης για τη δασική 
έκταση, εκτός αν προσκομιστεί στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι η 
ενδιαφερόμενη εταιρεία εμπίπτει στους φορείς που εξαιρούνται από τη καταβολή ανταλλάγματος 
σύμφωνα με τη παρ. 12 του άρθρου 45 του Ν.998/79. 

11.  Θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης της Θέρμης σε δύο τουλάχιστον 
περιπτώσεις, και συγκεκριμένα: 

α) στο Ο.Τ. Γ866, ώστε να ενσωματωθεί ο κυκλικός κόμβος και 

β) στα Ο.Τ. Γ691, Γ692 κλπ στην ίδια περιοχή, δεδομένου ότι η ΜΠΕ λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη 
κατάσταση. 

12. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να εφαρμόσει Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας που θα περιλαμβάνει 
διαδικασίες σύμφωνες με την Ελληνική Νομοθεσία (νομοθεσία (Π.Δ. 305/96:«Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας, που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ»)   και τις βέλτιστες πρακτικές στα εργοτάξια, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες 
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. 

Δ2. Φάση κατασκευής του έργου του θέματος: 

13. Η προτεινόμενη θέση χωροθέτησης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη κατασκευή του έργου θα 
εγκριθεί κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης από την υπηρεσίας μας Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
(ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011. Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να αναλύονται 
λεπτομερώς τα μέτρα που ενσωματώνονται στο σχεδιασμό της εξεταζόμενης εγκατάστασης για τη πλήρη 
τήρηση των σχετικών όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης καθώς και τα επιπρόσθετα μέτρα, 
ιδίως σε ότι αφορά στη λειτουργία του εργοταξιακού εξοπλισμού. Ειδικότερα:  

 Η θέση και το εμβαδό, η τοπογραφική αποτύπωση, ο χαρακτήρας, η υφιστάμενη κατάσταση και ο τρόπος 
πρόσβασης της έκτασης που θα καταληφθεί προσωρινά 

 Η απόσταση της θέσης από ευαίσθητα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

 Η αιτιολόγηση της θέσης βάση περιβαλλοντικών κριτηρίων και η τεκμηρίωση συμμόρφωσης με τους 
όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμός του εργοταξίου, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα για τη 
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πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών 

 Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, λειτουργίας και μέθοδος αποκατάστασης με ιδιαίτερη αναφορά στο 
είδος των φυτεύσεων 

 Μέθοδος διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων και η πυρασφάλεια του χώρου και των 
παρακείμενων εκτάσεων 

Ως βασικές κατευθυντήριες για την χωροθέτηση και λειτουργία του εργοταξίου καθορίζονται οι 
περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας και τα εξής:  

 Απαγορεύεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εργοταξίου α) εντός τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου 
β) σε θέσεις ορατές από αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία γ) εντός περιβαλλοντικά προστατευόμενων 
περιοχών και δασικών περιοχών ε) τυχόν αναδασωτέας περιοχής στ) εντός οικισμών και ιδιαίτερα κοντά 
σε κοινωφελή κτήρια και οικίες .  

 Ειδικότερα, η εγκατάσταση του εργοταξίου να γίνει: α) σε απόσταση τουλάχιστον 200μ. από κοίτες 
ρεμάτων για την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών και σε κατάλληλη απόσταση από 
οικολογικά ευαίσθητες θέσεις για την αποφυγή οχλήσεων όπως θόρυβος και σκόνη, β) σε απόσταση 
τουλάχιστον 500m από τα όρια των οικισμών και χρήση κινητών ηχοπετασμάτων όπου απαιτείται για την 
προστασία μεμονωμένων οικιών και κτισμάτων που βρίσκονται στην περιοχή  

 Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο πλαίσιο του έργου μονάδων παραγωγής υλικών προς χρήση σε αυτό 
ή επεξεργασίας αδρανών υλικών, όπως μονάδες παραγωγής θραυστών αδρανών (σπαστηροτριβεία), 
μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος 

 Ο ανάδοχος και οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας των έργων να μεριμνούν για την διατήρηση της 
καθαριότητας στους χώρους που διαχειρίζονται κατά το διάστημα ευθύνης τους. Κάθε είδους 
απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα κλπ, να συλλέγονται και ν’ 
απομακρύνονται από το χώρο των έργων, κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις, ενώ οι 
εγκαταστάσεις υγιεινής εργοταξίων και εγκαταστάσεων των έργων θα πρέπει να είναι χημικές ή να 
διαθέτουν στεγανό βόθρο για διάθεση των λυμάτων τους. 

 Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, το εργοταξιακό μέτωπο θα πρέπει να διαθέτει σε ετοιμότητα 
κατάλληλα υλικά (π.χ διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι κ.α)  

 Η έκταση που θα καταλαμβάνει το εργοτάξιο θα είναι η μικρότερη δυνατή και θα τηρούνται όλες οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην ορθή και ασφαλή λειτουργία του. 

14. Κατά τη κατασκευή του έργου θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί δέσμη μέτρων με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών. Αυτή η δέσμη 
μέτρων πρέπει να επικεντρώνεται στις πηγές εκπομπής και πρέπει να περιλαμβάνει τα μέτρα που 
ακολουθούν καθώς και όποια άλλη ενέργεια συμβάλλει στη μείωση εκπομπής σκόνης. Ειδικότερα: 

14.1 Οι φόρτο-εκφορτώσεις χαλαρών υλικών να γίνονται υπό διαβροχή και το ύψος πτώσης κατά τη 
διαχείριση τους να είναι το ελάχιστο δυνατό.  

14.2  Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών, καθώς και οι χωματόδρομοι 
που χρησιμοποιούνται από οχήματα των εργοταξίων, να διαβρέχονται περιοδικά, ιδίως κατά τους 
μήνες από αρχές Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου, με συχνότητα ανάλογη της όχλησης που προκαλείται. 

14.3  Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι σκεπασμένα με 
ειδικό κάλυμμα ώστε να ελαχιστοποιείται η εκπομπή σκόνης και θα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερπλήρωσής τους. Απαγορεύεται η μεταφορά εκτός λατομικού χώρου προϊόντων με φορτηγά που 
δεν καλύπτονται με ειδικό κάλυμμα (Ν.2115/15.2.93). Το ίδιο ισχύει για τα χαλαρά υλικά που 
μεταφέρονται από φορτηγά οχήματα εντός της ζώνης κατασκευής ή εντός εργοταξιακών διαδρομών. 

14.4   Να εξασφαλίζεται η ρύθμιση και η επιμελής συντήρηση των κινητήρων και των μηχανικών μερών των 
μηχανημάτων και των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της εκπομπής 
καυσαερίων στην ατμόσφαιρα 

14.5 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα οχήματα  που θα χρησιμοποιηθούν να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας, τα δε μηχανήματα κατασιγασμένα 

15. Όσον αφορά στη διαχείριση των παραγόμενων χωματουργικών υλικών από τη κατασκευή του έργου 
του θέματος: 

15.1   Οι χωματουργικές εργασίες του οδικού τμήματος του θέματος περιλαμβάνουν την εκσκαφή 120.500m3 
περίπου ακατάλληλων υλικών και 285.300m3 κατάλληλων υλικών προς χρήση. Τα προϊόντα 
εκσκαφών που θα προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος θα πρέπει να  
αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του ίδιου του έργου. Για το 
οδικό τμήμα του θέματος, από τα ακατάλληλα υλικά εκσκαφής, ποσότητα ίση με 88.500 m3 περίπου 
θα χρησιμοποιηθούν για την επένδυση των πρανών και νησίδων ενώ από τα κατάλληλα υλικά θα 
αξιοποιηθούν περίπου 190.700 για τη κατασκευή επιχωμάτων  

15.2   Το θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο χωματισμών του εξεταζόμενου τμήματος θα αντιμετωπιστεί στο σύνολο 
της υφιστάμενης εργολαβίας, η οποία έχει αρχή τον Α/Κ Θέρμης της υφιστάμενης Εθνικής Οδού και 
πέρας τον κόμβο προς Γαλάτιστα Χαλκιδικής και περιλαμβάνει με προαίρεση επίσης το νέο τμήμα της 
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οδού που θα κατασκευαστεί ως παράκαμψη της παλιάς από Χ.Θ. 23+890 έως Χ.Θ. 27+100.  

15.3  Σε κάθε περίπτωση, μετά από εξάντληση της δυνατότητας αξιοποίησής τους για τις ανάγκες του 
συνολικού έργου οδοποιίας, τυχόν περίσσεια υλικού θα διατεθεί, είτε σε νομίμως λειτουργούντα  ΧΥΤΑ, 
είτε για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής (π.χ τραυματισμένα ανάγλυφα, 
δανειοθαλάμους) που διαθέτουν σχετική άδεια για την αποκατάσταση τους και τα υλικά είναι αποδεκτά 
για τη χρήση τους ή σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ή σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 
αξιοποίησης αδρανών υλικών, είτε ακόμη κατόπιν τήρησης των προβλεπόμενων στη παρ. 4 του 
άρθρου 7 του Ν.4014/2011 

15.4  Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόθεση ή διάθεση της περίσσειας των χωματισμών αλλά και κάθε είδους 
αποβλήτου στερεού ή υγρού σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε ρέματα, χειμάρρους, στη θάλασσα, σε 
ιδιωτικούς ή δημόσιους, ή κοινοτικούς χώρους επί του εδάφους και γενικά σε κάθε φυσικό αποδέκτη 
της περιοχής. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παρασυρμού των αποθέσεων από τις βροχές.  

15.5 Οι απαιτούμενοι αποθεσιοθάλαμοι απαγορεύεται να χωροθετηθούν πλησίον των κυρίως υδατορεμάτων 
της περιοχής του έργου ενώ θα πρέπει να επιλεγούν θέσεις που βρίσκονται εκτός και σε απόσταση 
>200m από προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές. Όσο είναι δυνατόν να μην είναι άμεσα ορατοί 
από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

15.6  Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ή απόθεση υλικών αδρανών - χωματουργικών υλικών που αφορούν το 
έργο (υλικά προς χρήση σ’ αυτό ή προερχόμενα από εκσκαφές του), σε θέσεις ευρισκόμενες εκτός του 
γηπέδου του εργοταξίου και εκτός νομίμων αδειοδοτημένων χώρων απόθεσης. Εξαίρεση αποτελεί η 
προσωρινή σώρευση προϊόντων χωματουργικών εργασιών μέχρι και τη φόρτωσή τους στην άμεση 
γειτονία του εκάστοτε μετώπου εργασιών των υλικών που προορίζονται για χρήση εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών, ή των προϊόντων εκσκαφών υπό την προϋπόθεση ότι θα επαναχρησιμοποιηθούν 
ή απομακρυνθούν εντός του ως άνω διαστήματος. Το υδρογραφικό δίκτυο πρέπει να είναι πάντοτε 
ελεύθερο από συσσωρεύσεις υλικών. 

15.7  Οι χωματουργικές εργασίες να περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες, να πραγματοποιηθούν σε 
ξηρή περίοδο, να μην παραμένουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να ολοκληρωθούν το 
συντομότερο δυνατό. Γενικά, ο χρονικός προγραμματισμός του έργου θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε 
να αποφεύγονται κατά το δυνατό χωματουργικές εργασίες σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων. 

16. Όσον αφορά σε αδρανή υλικά που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου και δεν προέρχονται 
από τις χωματουργικές εργασίες του ιδίου έργου, θα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από γειτονικές 
νόμιμες λατομικές εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. Για κάθε πεδίο απόληψης 
αδρανών που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου του θέματος προκειμένου να  ενεργοποιηθεί ως 
δανειοθάλαμος, θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία  περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο αρθ.7, §3 του Ν.4014/2011. 

17. Όσον αφορά στη διαχείριση γενικά των αποβλήτων και απορριμμάτων παραγόμενων κατά τη διάρκεια 
κατασκευής των έργων του θέματος: 

17.1  Η διαχείριση και διάθεση των μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων των μηχανημάτων, οχημάτων, και 
εγκαταστάσεων του έργου να πραγματοποιείται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004), σε 
συνδυασμό με τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-2006), ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2-3-
2007) και ΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-6-2006), για ζητήματα που τυχόν δεν καλύπτονται από 
το ως άνω Π.Δ., όπως εκάστοτε ισχύουν. Στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες στις οποίες υπάρχει 
κίνδυνος τα εν λόγω έλαια να ρυπάνουν το έδαφος και τα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (αλλαγή 
λιπαντικών ελαίων, εφοδιασμός με καύσιμα, πλύσεις μηχανημάτων κλπ), να κατασκευασθεί 
υπενδεδυμένο με σκυρόδεμα δάπεδο και προσωρινή δεξαμενή ανάσχεσης των υγρών αποβλήτων. 

17.2  Τα απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία των μηχανημάτων θα 
πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και να παραδίδονται άμεσα σε ειδικά 
αδειοδοτημένες εταιρίες συμβεβλημένες με Σύστημα εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. 

17.3  Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση των αποβλήτων εκτός κάδων, η έκθεση τους σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες καθώς και η ανάμιξη ή αραίωση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων. Θα πρέπει να υπάρχει 
ειδικός χώρος συλλογής των άχρηστων υλικών που θα προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες. 
Τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, σκουπίδια, αστικά απορρίμματα, ανταλλακτικά κλπ που θα 
προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει: 

 να διαχωρίζονται μέσω ειδικών κάδων σε αξιοποιήσιμα/ανακυκλώσιμα και μη, σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. 

 κάθε είδους παλιά ανταλλακτικά,  μηχανήματα, κλπ, θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται το 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΟΡ1Υ-ΔΛΨ



 
11/16 

ταχύτερο δυνατόν από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

 τα απόβλητα ειδικών ρευμάτων όπως άχρηστες συσκευασίες καθώς και τα λοιπά αξιοποιήσιμα 
απόβλητα (π.χ. μέταλλα, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί) να απομακρύνονται για αξιοποίηση από ειδικά 
αδειοδοτημένους φορείς συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων. Για ειδικά ρεύματα αποβλήτων οι 
αδειοδοτημένοι φορείς θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων. 

 τα οικιακού τύπου μη επικίνδυνα και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται 
είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α είτε από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα 
συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης 
στερεών αποβλήτων όπως στον οικείο ΧΥΤΑ τηρουμένων των διατάξεων της ΚΥΑ 50910/2727/03 
(ΦΕΚ 1909Β’/22-12-03) και του κανονισμού λειτουργίας του χώρου διάθεσης 

17.4  Απαραίτητος είναι ο καθαρισμός της περιοχής του έργου από κάθε είδους σκουπίδια, απορρίμματα και 
άχρηστα υλικά.  Ο Φορέας διαχείρισης του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των 
απορριμμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς επίσης και για το καθαρισμό των σημείων 
συγκέντρωσης τους,   

17.5  Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (απόβλητα λιπαντικά – έλαια, στουπιά εμποτισμένα με 
καύσιμη ύλη, λάστιχα, λάδια κλπ) τόσο υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες 
καύσης). 

17.6 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδος απορροές της 
κατασκευής καθώς και η απόρριψη οποιονδήποτε μη-βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους. Θα 
πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχετευμένες ροές να μην επηρεάζονται και να 
είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ αιωρήματα ή λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ 
λιπαντικά, καύσιμα κ.α).  

17.7 Απαγορεύεται η εκκένωση υπολειμμάτων ή η απόρριψη επιτόπου πλεοναζουσών ποσοτήτων 
σκυροδέματος των μπετονιέρων σκυροδέτησης στη περιοχή του έργου. Η διαχείριση αυτών και το 
πλύσιμο να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο του εργοταξίου προμήθειας του έτοιμου σκυροδέματος το 
οποίο οφείλει να διαθέτει κατάλληλη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

18. Όσον αφορά στη κατασκευή του έργο του θέματος με όρους ασφάλειας, θα πρέπει: 

18.1  Η υλοποίηση της λύσης ισόπεδου κυκλικού κόμβου εισόδου οικισμού Θέρμης, να προβλέπει ελάχιστο 
πλ. πεζοδρομίου 1.50 μ. και ενιαίο πλάτος 11.00 μ. σε όλο το μήκος των υπεραστικών τμημάτων της 
οδού. 

18.2  Να υπάρξει μέριμνα μη διακοπής της κυκλοφορίας επί της ΕΟ και άμεσης αποκατάστασης οδών 
πρόσβασης ιδιοκτησιών και ειδικό χρονοδιάγραμμα εποχιακής και ημερήσιας κίνησης βαρέων 
οχημάτων. 

18.3  Εντός των οικισμών να γίνει υλοποίηση κεκλιμένων επιπέδων-ράμπας- διευκόλυνσης ΑμεΑ και τοπικά 
έργα αποστράγγισης-αποχέτευσης σε ενιαία φάση με τα έργα της οδοποιίας . 

18.4   Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως είναι η ευκρινής σήμανση, η κατάλληλη περίφραξη 
των χώρων, οι προειδοποιητικές πινακίδες και ο κατάλληλος φωτισμός της κυρίας οδού, των κόμβων 
και των οδών του βοηθητικού και τοπικού οδικού δικτύου για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και 
χρηστών του επηρεαζόμενου οδικού δικτύου τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία της 
οδού. Να υπάρχουν ειδικοί σηματοδότες για την ασφαλή κίνηση πεζών και καθολική απαγόρευση 
στάσης μηχανημάτων και οχημάτων στον άξονα της οδού. 

18.5  Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, να εξασφαλισθεί η επικοινωνία των γύρω περιοχών και χρήσεων 
με προσωρινές παραλλαγές ή όπου αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, με όσο το δυνατό μικρότερης 
διάρκειας διακοπές στην κυκλοφορία. Η επιλογή των παρακάμψεων θα πρέπει να γίνει με 
προτεραιότητα χρήσης υφισταμένων δρόμων. 

18.6  Να αποκαθίσταται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα η 
βατότητα και ιδιαίτερα οι φθορές που μπορεί να προκαλέσουν τα βαριά οχήματα του εργοταξίου στο 
οδικό δίκτυο προσπέλασης στη περιοχή του έργου του θέματος. Ιδιαίτερα σε περίπτωση ρύπανσης 
από τις διελεύσεις των οχημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου του 
έργου. Για τη πρόληψη ρύπανσης των οδών είναι υποχρεωτικό ο καθαρισμός των τροχών των 
οχημάτων πριν την έξοδο από το εργοτάξιο 

18.7  Να γίνει καλή οργάνωση των δρομολογίων των βαρέων οχημάτων με στόχο τη χαμηλότερη δυνατή 
επιβάρυνση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής φόρτισης των οδών, την ελαχιστοποίηση του χρόνου 
κίνησης και την αποφυγή τυχόν δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων.  Ο προγραμματισμός 
των μεταφορών να είναι εκτός ωρών κυκλοφοριακής αιχμής. 

18.8  Το όριο κίνησης των βαρέων οχημάτων του έργου τόσο σε χωματόδρομους όσο και στη κατοικημένη 
περιοχή δε πρέπει να υπερβαίνει τα 30km/h 
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18.9  Με το πέρας του ωραρίου εργασιών η στάθμευση των μηχανημάτων επιτρέπεται μόνον εντός του 
χώρου του εργοταξίου του έργου. 

18.10  Να ληφθούν υπόψη οι εγκεκριμένες μελέτες οδοποιίας των εκατέρωθεν οδικών τμημάτων του άξονα 
προκειμένου να υπάρχει συναρμογή ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

18.11 Να ληφθούν μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους και αστοχίας των τεχνικών 
στις θέσεις όπου το φυσικό υδρογραφικό δίκτυο τέμνει εγκάρσια την οδό και στα τμήματα της οδού που 
χαρακτηρίζονται από εδάφη μειωμένης αντοχής και προκαλούν κινδύνους για το έργο. 

19. Πρέπει να εξασφαλιστεί κατά προτεραιότητα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με τη 
κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων κατόπιν υδραυλικής μελέτης. 

20. Να υπάρχει σωστός προγραμματισμός εργασιών κατασκευής ώστε η απορροή των επιφανειακών 
υδάτων μετά από βροχοπτώσεις να μην εμποδίζεται από τη πρόοδο του έργου. Κατά την εκτέλεση των 
εργασιών οδοποιίας, η επιφάνεια των στρώσεων να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την 
εξασφάλιση της απορροής των υδάτων χωρίς τον κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του 
σώματος του επιχώματος. Θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή κατάλληλων αποστραγγιστικών έργων 
(π.χ όρυγμα απορροής ομβρίων  στην άκρη του οδοστρώματος) τα ποία θα συντηρούνται τακτικά, 
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων στη περιοχή του έργου. 

21. Να σημανθεί η ζώνη κατάληψης των υπό διάνοιξη οδών καθώς και της βελτίωσης των υφιστάμενων πριν 
την έναρξη των εργασιών. 

22. Το έργο της οδού θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο και σχεδιασμό ώστε να μην προκαλείται 
ενίσχυση των πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας του έργου και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των 
επιφανειακών υδάτων για περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής 25ετίας. 

23. Σχετικά με το θόρυβο κατά τη κατασκευή, απαιτείται η συμμόρφωση προς όλες τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, (§ Γ6 & Γ7) λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για τη περαιτέρω ελαχιστοποίηση των διαταραχών που ενδέχεται να προκληθούν προσωρινά στις 
λειτουργίες και τη δομή του ανθρωπογενούς και ιδιαίτερα του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής του έργου. Ειδικότερα:  

23.1  Δεδομένου ότι οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται το μελετούμενο έργο είναι είτε αμιγώς αστικές (εντός 
θεσμοθετημένων ορίων οικισμών) είτε περιοχές που συνυπάρχει το αστικό με το βιοτεχνικό / εμπορικό 
στοιχείο, υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας κατά τη κατασκευή του. Τα μέτρα αφορούν την 
τοποθέτηση κινητών ηχοπετασμάτων που θα έχουν σκοπό την ηχοπροστασία τόσο των κατοικιών όσο 
και των βιοτεχνικών / εμπορικών δραστηριοτήτων. Τονίζεται ότι τα ηχοπετάσματα θα τοποθετούνται 
εφόσον από την παρακολούθηση των επιπέδων του εργοταξιακού θορύβου υπάρχει υπέρβαση των 
θεσμοθετημένων ορίων. 

23.2 Έχοντας υπόψη ότι τμήματα των περιοχών όπου υπάρχει υπέρβαση των ορίων κυκλοφοριακού 
θορύβου (buffer zones) χωροθετούνται εντός θεσμοθετημένων ορίων των οικισμών Θέρμης, Ν. 
Ραιδεστού και Βασιλικών, προτείνεται η εκπόνηση ακουστικής μελέτης για τα τμήματα της οδού που 
βρίσκονται εντός των ορίων των προαναφερθέντων οικισμών, με σκοπό την λήψη μέτρων 
αντιθορυβικής προστασίας. Τα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν διάφορες μορφές όπως επίστρωση ειδικού 
τύπου ασφάλτου (rubber asphalt), ηχοπετάσματα κλπ. Για μικρό μήκος (και πάντα αφού εκπονηθεί 
ακουστική μελέτη) μπορούν να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα για προστασία ειδικών χρήσεων όπως 
για παράδειγμα του 3ου Νηπιαγωγείου, του Παιδικού Σταθμού και του Πολιτιστικού Κέντρου Ν. 
Ραιδεστού. 

23.3 Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Γ’ της 
παρούσας. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.  

23.4  Το πρόγραμμα εργασιών και η μεθοδολογία κατασκευής να διαμορφώνονται κατάλληλα ώστε να 
επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών θορύβου ιδιαίτερα για τις εργασίες κοντά σε περιβαλλοντικά και 
ανθρωπογενή ευαίσθητες περιοχές, όπως εντός του οικισμού Ν. Ραιδεστού. Για παράδειγμα, όταν 
υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές (π.χ χρήση αεροσφύρων, 
αεροσυμπιεστών ή άλλου θορυβώδους εξοπλισμού) πρέπει να χρησιμοποιούνται κινητά ηχομονωτικά 
περιφράγματα γύρω από τα σημεία εκπομπής για το περιορισμό του θορύβου, ενώ θα πρέπει όσο το 
δυνατό να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων του ενός θορυβωδών μελών του 
εξοπλισμού κατασκευής και να επιλέγεται η διαδοχική λειτουργία τους.  

23.5  Επιβάλλεται η αποκομιδή των υλικών εκσκαφής/πλήρωσης να γίνεται σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής 
αιχμής ενώ η κίνηση των βαρέων οχημάτων εξυπηρέτησης των εργοταξίων να γίνεται εκτός του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης- όπου είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση των οχημάτων μέσα 
από οικισμούς (Ραιδεστός, Βασιλικά) δεν επιτρέπεται σε ώρες κοινής ησυχίας όπως αυτές 
καθορίζονται στην Αστυνομική Διάταξη 3/96 (ΦΕΚ 15 Β'/12-01-96). 
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24. Σχετικά με τη προστασία του φυσικού οικοσυστήματος και της αισθητικής της οδού, θα πρέπει: 

24.1  Στην περιοχή των Λουτρών Θέρμης θα απαιτηθεί η κοπή συγκεκριμένου αριθμού δέντρων από το 
υφιστάμενο τεχνητό αλσύλιο (πεύκα και κυπαρισσοειδή). Να ληφθούν όλα τα μέτρα προκειμένου να 
μην αποκοπούν περισσότερα δέντρα απ’ όσα προβλέπει η μελέτη και το οικείο Δασαρχείο και να 
εξεταστεί ο τρόπος αναπλήρωσής τους. 

24.2 Να γίνει φύτευση με αυτόχθονα είδη, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή 
επιχωμάτων, κλπ). Η επιλογή της παρόδιας βλάστησης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το ύψος αυτής 
να βοηθά στη προστασία των πουλιών από τα διερχόμενα οχήματα και θα γίνουν με εξασφάλιση 
παράλληλης άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.  

24.3 Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να συλλέγεται και να διαφυλάσσεται 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν 
είναι εφικτό ή δεν επαρκεί, τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από φυτώρια 
που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4135/60 και από κρατικά δασικά φυτώρια 

24.4 Οι εργασίες  φύτευσης  να  αρχίζουν  αμέσως  μετά  τις  χωματουργικές  εργασίες  
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προστασίας των πρανών από τη διάβρωση. 

24.5 Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί με το πέρας των εργασιών και να 
αποκατασταθούν πλήρως οι εργοταξιακοί χώροι καθώς και τυχόν διαταραχθέντες χώροι εργασιών, 
κόμβων και πρανών.  

24.6  Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του εδάφους στις παραρεμάτιες περιοχές. 

24.7  Να αναρτηθούν πινακίδες απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων και μπαζών στα περιβαλλοντικά 
ευαίσθητα σημεία του έργου (ύδατα, αρχαιολογικοί χώροι   κ.λ.π). 

24.8  Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση), για την προστασία των 
ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος αποφυγή μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες  
περιοχές, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Δ3. Φάση λειτουργίας του έργου του θέματος: 

25. Να υπάρχει αυστηρός έλεγχος (από την Τροχαία) της ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων εντός των 
ορίων των οικισμών Θέρμης, Ν. Ραιδεστού και Βασιλικών και κατ’ επέκταση διαρκής και συστηματικός 
έλεγχος της ηχητικής υπέρβασης των ορίων τόσο εντός των κρίσιμων αστικών περιοχών όσο και εκτός. 
Σε κάθε περίπτωση η οριστική επίλυση του προβλήματος που προκύπτει από τον οδικό κυκλοφοριακό 
θόρυβο σε οδούς που διέρχονται εντός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, είναι η παράκαμψή τους. 

26. Να εφαρμοσθεί πλήρως η μελέτη σήμανσης, σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού του έργου για την 
ασφάλεια των χρηστών (ιδιαίτερα στις θέσεις των τεχνικών και των ισόπεδων κόμβων και εντός του 
οικισμού) και να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος, συντήρηση αλλά και επικαιροποίηση της ορθής 
λειτουργίας τους μέσω του σχεδίου παρακολούθησης 

27. Να τοποθετηθεί φωτογραφικός ανιχνευτής ταχύτητας (φωτογραφικού ραντάρ) στην είσοδο και έξοδο του 
οικισμού με απ’ ευθείας αποστολή των υπερβάσεων ταχύτητας στην Τροχαία. 

28. Η τοποθέτηση των σηματοδοτών, του φωτογραφικού ανιχνευτή ταχύτητας καθώς και η προτεινόμενη 
διαγράμμιση για την διάβαση των πεζών να γίνει σε συνεννόηση με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. 

29. Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση των έργων προστασίας των πρανών και συστηματική 
συντήρηση του πρασίνου. Να συντηρείται η κάθε είδους βλάστηση, εκατέρωθεν του οδοστρώματος, ώστε 
να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ορατότητα στους χρήστες της οδού. 

30. Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του εδάφους στις περιοχές δίπλα σε ρέματα και σε επαρκή απόσταση 
από αυτά. Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ευστάθειας των εδαφών κυρίως στα σημεία πλησίον των 
τεχνικών έργων που περιλαμβάνει η οδός ώστε με έγκαιρες παρεμβάσεις να αντιμετωπίζονται φαινόμενα 
αστοχίας, διαβρώσεων και καθιζήσεων. 

31. Να διενεργείται τακτικός καθαρισμός των αποχετευτικών τάφρων και των τεχνικών έργων ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη ροή των ρεμάτων που διασταυρώνονται με την οδό και των 
εκπλυμάτων του οδοστρώματος.   

32. Σε όλο το μήκος της οδού θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστοί κάδοι απορριμμάτων για ανακυκλώσιμα 
υλικά και μή. Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των 
παραγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα.  

33. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να έχει εξασφαλισθεί, με την κατασκευή διαβάσεων, η απρόσκοπτη 
επικοινωνία και προσπέλαση των κατοίκων, φορτηγών, γεωργικών μηχανημάτων και ζώων, στις 
διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που υπάρχουν εκατέρωθεν του δρόμου.  
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34. Κατά τη λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία με όρους ασφάλειας όλων των 
δικτύων υποδομής και κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., υδρευτικών και αποχετευτικών δικτύων, ασθενή 
ρευμάτων κ.λ.π, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου κ.λ.π) πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς. 

Τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο κατά τη φάση λειτουργίας θα πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης όπως περιγράφεται στο «Σχέδιο περιβαλλοντικής Διαχείρισης» που 
συνοδεύει τη ΜΠΕ του έργου του θέματος (§8.0 της Τεχνικής Έκθεσης της Μ.Π.Ε), συμπεριλαμβανομένου 
του περιβαλλοντικού όρου Δ23.1    της παρούσης, σχετικά με τη παρακολούθηση δεικτών θορύβου στο έργο 
του θέματος.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη σύνταξη και εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης του 
οδικού κυκλοφοριακού θορύβου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των ΚΥΑ 13586/724/28-3-2006 (ΦΕΚ 
384Β’/28-3-2006) και ΚΥΑ 211773/27-4-2012 (ΦΕΚ 1367Β’/27-4-2012). Στο πρόγραμμα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται σχέδιο στο οποίο θα περιγράφονται οι προτεινόμενες αντιθορυβικές παρεμβάσεις 
προκειμένου ο φορέας του έργου να είναι σε θέση να παρεμβαίνει άμεσα.  

Η οριστική επίλυση του προβλήματος που προκύπτει από την μείωση της οδικής ασφάλειας και από τον 
αυξημένο οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο εντός θεσμοθετημένων ορίων του οικισμού της Ν. Ραιδεστού, είναι η 
παράκαμψή του είναι η οριστική παράκαμψή του. Η παράκαμψη αυτή επιβάλλεται να διερευνηθεί, μελετηθεί 
και κατασκευασθεί ως μόνιμη λύση, διερχόμενη στο νότιο όριο της επέκτασης του σχεδίου του οικισμού με 
παράκαμψη αυτού, βελτιώνοντας υφιστάμενη αγροτική οδό. 
 
Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ  

Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για Δέκα (10) έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης της (σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 8 του Νόμου 4014/2011) με τις εξής προϋποθέσεις: 

 θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα ΜΠΕ, οι περιβαλλοντικοί όροι που 
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση,  

 δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ καμία μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή η 
απόφαση 

 δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
δραστηριότητας.  

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για το έργο φορέας επιθυμεί την ολοκλήρωση τυχόν υπολειπόμενων 
τμημάτων του ή και τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά την ως άνω ημερομηνία, θα πρέπει πριν την 
παρέλευση της να εφοδιασθεί με Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων 
του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του 
προσωπικού, δίδεται με την επιφύλαξη πιθανών απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους αρμόδιους φορείς και 
εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν θέματα απαλλοτριώσεων και ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ δεν συνεπάγεται 
νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Κατ’ επέκταση, η παρούσα ισχύει με την επιφύλαξη ότι 
δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

Με τη παρούσα Α.Ε.Π.Ο. που θα εκδοθεί δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί της 
εκτάσεως. 

Τα υποβληθέντα στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας.  

Ζ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Z1. Για την έγκριση τυχόν εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης του έργου, απαιτείται η 
τήρηση από την Αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου της διαδικασίας που προβλέπεται από 
την εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία, μετά από υποβολή Φακέλου Τροποποίησης από το φορέα (κατασκευής 
ή λειτουργίας) του έργου. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του τεχνικού σχεδιασμού του έργου σε στάδιο 
του σχεδιασμού που έπεται της παρούσας Απόφασης αλλά προ της κατασκευής του, ο φορέας του 
έργου δύναται να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού στην Αρχή περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου, με την οποία θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας. 

Z2. Η παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου 
διαπιστωθεί ότι η παρεχόμενη απ’ αυτήν προστασία στο περιβάλλον δεν είναι επαρκής. Επίσης η 
Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αποτελεσμάτων παρακολούθησης του έργου με 
γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Εξάλλου ενόψει του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας 
του έργου, η παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν τούτο απαιτηθεί, προκειμένου να 
προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών. 
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Ζ3. Η παρούσα ΑΕΠΟ αποτελεί και έγκριση επέμβασης για τις εκτάσεις που κατατάσσονται στις κατηγορίες 
ΔΔ (1.691,19m

2
), ΑΔ (1.466,19m

2
) και ΠΔ (367.48) όπως αποτυπώνονται στο τοπογραφικό που 

συνοδεύει το 30
ο
 σχ. και προστατεύονται από τις διατάξεις τη Δασικής Νομοθεσίας κατά την έννοια του 

6
ου

 Κεφαλαίου του Ν.998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ.12 του Ν.4014/2011 και στο 
άρθρο 3 (παρ.2&3) της Υ.Α 15277/2012. 

Η) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ  

Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου του θέματος έχει την υποχρέωση: 

● 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 
παρούσας Απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της 
δραστηριότητας. 

● 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 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία συνοδεύει τη παρούσα Απόφαση ΕΠΟ και η 
τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, θεωρημένες από την Υπηρεσία μας, θα βρίσκονται 
στο χώρο του έργου και στην έδρα του φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του και θα επιδεικνύεται σε κάθε 
αρμόδιο σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Ελέγχους για τη τήρηση ή μη των όρων της παρούσης 
απόφασης δύναται να διενεργούν οι κατά τη κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες 

Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσης και δεν καλύπτονται από τους όρους 
αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, 
βάση της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που τη συνοδεύει 
 
Θ) ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης ή η καθ’ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και 
δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων 
που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους και των 
κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1650/86, του άρθρου 30 του 
ιδίου νόμου όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 4 του Ν.3010/2002, του άρθρου 21 του 
Ν.4014/2011 και του Ν. 4042/2012. 

Ι) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΕΠΟ 

Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται και με την ανάρτηση 
της στον ειδικό δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19

α
 του Ν.4014/11 

και στη ΚΥΑ 21398/2.5.2012 (Β’ 1470) 

Κατά της παρούσης, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1  του Ν.2503/97,  
προσφυγή  στον  Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Αρχείο + Χρον. 
2. Αρμόδιοι υπάλληλοι 
3.   Τμ. Π.Χ 

Ο  Γενικός  Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης 
 

 

Αθανάσιος Καρούντζος 
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Πίνακας Αποδεκτών 

 

1.   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
      Περιφερειακό Συμβούλιο 
      Βασ. Όλγας 198 
      ΤΚ 546 55 Θεσσαλονίκη 
       
 
2.    ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
       Μ. Αλεξάνδρου (έναντι Ποσειδωνίου) 
       Τ.Κ.546 46 θεσ/νικη 
 
3.   9

η
 Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

      Επταπύργιο Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.54003, Τ.Θ 18432 
 
4.  Δ/νση Συντονισμού & επιθεώρησης δασών Α.Δ Μ-Θ 
     Λ. Γεωργικής Σχολής 46 
     Τ.Θ.: 22487  
     551 02 Φοίνικας – Θεσσαλονίκη 
 
5.   Εγνατία Οδός Α.Ε (με συν. 1 ΜΠΕ) 

6
ο
 km Θες/νίκης-Θέρμης 

Τ.Θ 60030, 57001, Θεσσαλονίκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      Α.Π. οικ. 202160 
ΕΥΠΕ 
(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. ∆/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11            ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Τ.Κ. : 114 73    
Πληροφορίες : Α. Πουρνάρας    
Τηλέφωνο : 210 - 641.7954  
F.A.X. : 210 - 643.0637     
E-mail :      
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Βελτίωση της δευτερεύουσας Εθνικής 

Οδού 16: Θεσσαλονίκη – Γαλάτιστα  - Αρναία – Ιερισσός στο τμήμα από όρια Νομού 
Θεσσαλονίκης (Χ.Θ. 23+890) εως Γαλάτιστα (Χ.Θ. 27+100)» Νομού Χαλκιδικής  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

2. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Το Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς». 

4. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. α) To N. 4014/2011 (ΦΕΚ 229 Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος…». 

6. Την υπ. αρ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234Β/7.10.2009) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή 
τίτλου Υπουργείων». 

7. Το Π.∆. 189/5.11.2009 (ΦΕΚ 221Α/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων». 

8. Τα Π.∆. 84/2012 καθώς και το Π.∆.  86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/2012). 

9. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
3010/02 (ΦΕΚ91/Α)». 
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10. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) «Κατάταξη δημόσιων 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 (ΦΕΚ 91/Α)». 

11. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…….». 

12. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και 
συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως 
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)». 

13. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’/2012). 

14. Το Π.∆. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/2009) με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.∆. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 
174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων, όπως είχε τροποποιηθεί με το Π∆ 269/00 (ΦΕΚ 192/Α). 

15. Το με α.π. Α282077/24.1.2011 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε 
στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ ο φάκελος της ΜΠΕ του έργου του θέματος 
(α.π.ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/195729/26.1.2011). 

16. Το με α.π. Α306213/3.10.2011 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν 
στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου της ΜΠΕ του έργου του 
θέματος (α.π.ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/204085/6.10.2011). 

17. Το με α.π. οικ. 203855/28.11.2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε 
ένας (1) φάκελος της Μ.Π.Ε. προς: 

- το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας,  

- τη ∆/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ 

- τη ∆/νση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών 
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ 

- τη ∆/νση Χωροταξίας & Προστ. Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ 

- τη ∆/νση ∆ασών Χαλκιδικής 

18.  Το με α.π. 48157/23.11.2011 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας/Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα 
με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της εν θέματι ΜΠΕ (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/205706/1.12.2011). 

19. Το με α.π. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/36950/1129/3-5-12 έγγραφο της ∆ΙΒΜΑ του Υπ. 
Πολιτισμού & Τουρισμού, σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του 
περιεχομένου της εν θέματι ΜΠΕ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/198032/7-5-2012). 

20. Την υπ. αρ. 30/6.3.2012 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, επί του περιεχομένου της εν θέματι ΜΠΕ (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/196920/16.3.2012). 

21. Το με α.π. 26551/24.11.2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Χαλκιδικής με την συνημμένη υπ. αρ. 
26120/18.11.2011 γνωμοδότηση του ∆ασαρχείου Πολυγύρου, σύμφωνα με τα οποία δεν 
εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της εν θέματι ΜΠΕ (α.π. 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/205658/30.11.2011). 

22. Το υπ. απ. 32937/23-2-12 έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. 
Χαλκιδικής με την θετική τους γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου του 
θέματος (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/197632/17-4-12). 
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23. Το με α.π. Α333232/25-7-12 έγγραφο της  ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκαν 
συνημμένα στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ τα: α) υπ. αρ. 05/7666/15-6-12 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτ. 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής και β) υπ. αρ. 1555/15-6-12 έγγραφο της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Χαλκιδικής (απ ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200910/27-7-12). 

24.  Το γεγονός ότι Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και η ∆/νση Χωροταξίας & 
Προστ. Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ δεν διατύπωσαν τις απόψεις τους επί του περιεχομένου της 
ΜΠΕ και δεν απάντησαν στο με α.π. οικ. 203855/28.11.2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ 
μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 
1391/Β/29.9.03) και 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) και ως εκ τούτου δύναται η 
έκδοση απόφασης έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων. 

25. Το με α.π. 224768/3577/30-8-12 έγγραφο της ∆/νσης Αισθητικών ∆ασών ∆ρυμών και Θήρας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση (κατασκευή και λειτουργία) του έργου: 
«Βελτίωση της δευτερεύουσας Εθνικής Οδού 16: Θεσσαλονίκη – Γαλάτιστα  - Αρναία – Ιερισσός στο 
τμήμα από όρια Νομού Θεσσαλονίκης (Χ.Θ. 23+890) εως Γαλάτιστα (Χ.Θ. 27+100) Νομού 
Χαλκιδικής» και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του. 

 

α)    Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 

Πρόκειται για έργο οδοποιίας που αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης δευτερεύουσας Εθνικής 
Οδού 16: Θεσσαλονίκη – Γαλάτιστα  - Αρναία – Ιερισσός στο τμήμα από όρια Νομού Θεσσαλονίκης 
(Χ.Θ. 23+890) εως Γαλάτιστα (Χ.Θ. 27+100), με τη διάνοιξη νέας οδού συνολικού μήκους 4 Km. 
περίπου σύμφωνα με τη χάραξη της Προτεινόμενης Λύσης και τα τεχνικά έργα που περιλαμβάνει 
(π.χ. ισόπεδοι κόμβοι, γέφυρες, ανω/κάτω διαβάσεις, οχετοί, παράπλευρο δίκτυο κλπ.), όπως 
περιγράφεται στο Κεφ. §5 της τεχνικής έκθεσης της ΜΠΕ και παρουσιάζεται στο Σχέδιο με τίτλο 
ΟΡΙΖOΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ σε κλ. 1:5000) που συνοδεύουν την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς 
που τίθενται με την απόφαση αυτή. 

 

β)    Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα  με τις 
ισχύουσες διατάξεις 
 
β1) Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις 

ακόλουθες αποφάσεις: 

- 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. 

- 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. 

β2) Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύουν: 

- η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) Υγειονομική ∆ιάταξη 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 ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β΄ 2089). 

- οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις ως προς τους αποδέκτες  
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γ)   Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
 
γ1) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική 
Απόφαση 210474/2012 (ΦΕΚ 204Β/2012) «Καθορισμός δεικτών και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων 
θορύβου…..» 
 
γ2) Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εργοταξιακό εξοπλισμό κατά τη φάση κατασκευής 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» 

 

 

δ)  Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν: 
 
1. Οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και αφορούν: 

• τον κύριο του έργου 

• τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ∆ημόσιες Υπηρεσίες 

• τους προϊσταμένους των παραπάνω ∆ημόσιων Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούνε 
για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την ακριβή τήρηση τους 

• όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, 
έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, 
που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου 

• τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου 

2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του αναφερόμενου στο θέμα 
έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

• η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο. 

• η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων 
οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών 
όρων. 

3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να 
εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα: 

• έργα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. έργα φύτευσης, εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης). 

• έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης προβλημάτων (π.χ καταπτώσεις, τεχνικές αστοχίες). 

• έργα αποκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση – αποχέτευση, 
άρδευση κλπ.). 

• έργα της ανασκαφικής έρευνας για τα αρχαιολογικά ευρήματα που πιθανώς αποκαλυφθούν.  

4. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται να προβεί 
στην ακριβή αποτύπωση:  

α)  των ιδιοκτησιών που θίγονται κατά μήκος της χάραξης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
νόμιμες ενέργειες (απαλλοτρίωση, αποζημίωση). 

β) των οδών που θίγονται από τη χάραξη, ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός πρόσβασης 

γ) των δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ. ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, άρδευση κλπ.), τα οποία θίγονται από 
το έργο, ώστε κάθε είδους αποκατάσταση να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. 
 

5. α) Προ της έναρξης της υλοποίησης του έργου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την 
Υπουργική Απόφαση 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ 1077/9-4-2012) όπως εκάστοτε ισχύει, για το 
χαρακτηρισμό της έκτασης επέμβασης όσον αφορά το δασικό ή μη χαρακτήρα της καθώς και 
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για τις λοιπές απαραίτητες διαδικασίες σε περίπτωση που η εν λόγω έκταση ή τμήμα αυτής 
είναι δασικού χαρακτήρα. Για τα τμήματα των δρόμων που τυχόν διέρχονται από 
αναδασωτέες εκτάσεις δεν δύναται να γίνει καμιά επέμβαση πριν την άρση της αναδάσωσης 
για τα τμήματα αυτά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Για την έκδοση του πρωτόκολλου εγκατάστασης της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην έκταση θα πρέπει 
να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της με αριθμ. 15277/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1077/Β’). Επίσης για το 
καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των επιφανειών χρήσης κύριων και 
συνοδών έργων. Για τα τμήματα των δρόμων που διέρχονται από αναδασωτέες εκτάσεις δεν δύναται να 
γίνει καμιά επέμβαση πριν την άρση της αναδάσωσης για τα τμήματα αυτά σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

• Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. 

• Η παρούσα έγκριση ισχύει για όσο διάστημα θα λειτουργήσει το έργο. 

• Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε να μεταβληθεί ο σκοπός για τον 
οποίο χορηγείται η έγκριση αυτή ή δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, παύει αυτοδίκαια και χωρίς 
άλλες διατυπώσεις η ισχύς της και η έκταση επανέρχεται στη διαχείριση της δασικής Αρχής. 

• Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 71 του Ν. 998/1979 και σε περίπτωση υποτροπής την ανάκληση της παρούσας απόφασης. 

• Η δασική Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις, εκνίκηση και τυχόν προβλήματα που 
τυχόν δημιουργηθούν εκ μέρους τρίτων και επί εκτάσεων εκτός των ανωτέρω οριζόμενων δια της 
παρούσης απόφασης. 

• Με την Α.Ε.Π.Ο. δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του ∆ημοσίου επί της εκτάσεως. 

• Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Απόφασης που θα εκδοθεί που αφορούν εφαρμογή των 
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ανατίθεται στο οικείο ∆ασαρχείο.   

β)    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. Συγκεκριμένα τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα ή 
δραστηριότητες που αφορούν στη κατασκευή ή λειτουργία του έργου, όπως (ενδεικτικά 
αναφέρονται):  

• η θέση του εργοταξίου/ων,  

• η εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σκυροδέματος  

• η διάνοιξη εργοταξιακών οδών πρόσβασης,  

• οι θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης 
πλεοναζόντων/ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων 
αυτών,  

• οι ακριβείς θέσεις δημιουργίας δανειοθαλάμων,  

αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται 
από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των Άρθ. 6 (π.χ. για δανειοθαλάμους) και 7 (π.χ. για τις εργοταξιακές και λοιπές 
εγκαταστάσεις)  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). 

6. Όσον αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, να 
εφαρμοστούν τα εξής: 

α) η επιλογή της θέσης τους να είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές (κατ’ ελάχιστο 200m. 
από σπίτια που βρίσκονται εντός οικισμών ή εντός σχεδίου) και υδατόρεματα (κατ΄ελάχιστο 
100m. από την διακριτή-εμφανή κοίτη ροής. 

β) κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ηχοπροστασίας (π.χ. 
τοποθέτηση περιμετρικών προστατευτικών πετασμάτων για τον θόρυβο), ώστε να τηρούνται 
τα θεσμοθετημένα όρια για τον εργοταξιακό θόρυβο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 
(γ2) της παρούσης. 

γ) κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να 
απομακρυνθεί μετά το πέρας της εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί (επαναφορά στην 
αρχική κατάσταση) ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σύμφωνα με τους  όρους  της  
παρούσης. 
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δ) τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία των 
εργοταξίων που προτείνονται στη ΜΠΕ (Κεφ. 7) 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των θέσεων εγκατάστασης των εργοταξίων , θα γίνει από την 
αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Όρο 5 
της παρούσας. 

7. Για τον περιορισμό της σκόνης στους εργοταξιακούς χώρους και στην περιοχή άμεσης 
γειτονίας με το έργο επιβάλλεται: 

• Κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς χωμάτων με μουσαμάδες. 

• ∆ιαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασιών ειδικά σε περιόδους με ισχυρούς 
ανέμους. 

• ∆ιαβροχή ή κάλυψη των χωμάτινων σωρών και γενικώς των εκτεθειμένων επιφανειών. 

• Εναπόθεση των υλικών σε σωρούς με το ελάχιστο δυνατό ύψος για την αποφυγή δημιουργίας 
τεράστιων όγκων. 

8. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα του έργου που υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης 
(π.χ. παραγωγή σκυροδέματος, να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη 
συγκράτηση της σκόνης, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται. 
Ειδικότερα: 

• Η εγκατάσταση σπαστηροτριβίων, διατάξεων παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος 
θα υλοποιηθεί εντός εργοταξιακού χώρου, 

• Η εκπεμπόμενη από την λειτουργία του συγκροτήματος θραύσης σκόνη θα ελαχιστοποιείται 
μέσω κατιονισμού με νερό στις κρίσιμες θέσεις όπως τα στάδια θραύσης και η έξοδος του 
προϊόντος από το συγκρότημα. 

• Οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου θα γίνεται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που 
θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων. 

• Για την παρασκευή σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν κλειστά συστήματα υγρού τύπου. 

• Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου θα πρέπει να έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες 
εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε φίλτρα. 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εγκατάσταση εργοταξιακού τύπου μονάδων 
παρασκευής σκυροδέματος θα γίνει από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
αρχή, σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Όρο 5 της παρούσας 

9. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών όπως επίσης και του 
εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες 
(π.χ. λιπαντικά) κατά τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ειδικότερα: 

α) Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στο Π∆ 82/25.02.2004 (ΦΕΚ 64Α), με το οποίο αντικαταστάθηκε η 
98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40Β) και καθορίστηκαν μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.  

β) Η διάθεση τοξικών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
72751/3054/22.10.85 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και 
πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των 
Συμβουλίων της 20.3.1978 και 6.4.1976» (ΦΕΚ 665Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά (π.χ. αδρανή), να εξασφαλισθούν από τις 
εκσκαφές του έργου και από τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα 
πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την 
προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. 

Στη περίπτωση που τα διαθέσιμα υλικά δεν επαρκούν ή κριθούν ακατάλληλα ως προς τη 
ποιότητα τους, δύναται η δημιουργία λατομείου – δανειοθαλάμου έπειτα από την τήρηση της 
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διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την διαδικασία της παραγ. 3 του Άρθ. 
7 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). 

Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία από τις κοίτες ρεμάτων ή η δημιουργία ανεξέλεγκτων 
δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών. 

11. Τα πλεονάζοντα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων και περίσσειας χωματισμών να 
διατεθούν με ασφάλεια σε ενδεικνυόμενο χώρο διάθεσης  έπειτα από την τήρηση της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την διαδικασία της παραγ. 2 του Άρθ. 
7 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). 

12. Να δοθεί προσοχή κατά τη φάση κατασκευής, στην εκτέλεση των εργασιών στα τμήματα της 
οδού που διέρχονται πλησίον ή διασταυρώνονται με υδατορέματα (περίπτωση Ξερόλακκα, 
Βραχιόλα) ώστε κατά τη κατασκευή των αντίστοιχων τεχνικών έργων: 

- να διατηρηθεί η διαμορφωμένη διατομή τους.  

- η διατάραξη από τις εκσκαφές/εξυγιάνσεις να είναι η δυνατή ελάχιστη και να αποφευχθεί η 
έκπλυση υλικών. 

- να αποφευχθεί η παράσυρση των υλικών από τις βροχοπτώσεις 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ρίψη και απόθεση - έστω και προσωρινά  - μπαζών και 
άλλων αδρανών επί της κοίτης τους. 

13. Κατά τη κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των 
επιφανειακών υδατικών συστημάτων της περιοχής (π.χ. ποτάμια, ρέματα, μισγάγγειες), με την 
κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών (οχετών, γεφυρών) τα οποία πρέπει να είναι 
επαρκώς διαστασιολογημένα, ύστερα από την εκπόνηση της απαραίτητης υδραυλικής μελέτης 
και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50ετίας.  

Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός των τεχνικών (στις θέσεις εμπλοκής με το επιφανειακό 
υδρογραφικό δίκτυο) να είναι τέτοιος ώστε να μην αυξάνονται οι παροχές και οι ταχύτητες 
απορροής (κυρίως σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων) κατά μήκος των υδατικών 
συστημάτων.  

14. Κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας, να ληφθούν υπόψη οι εγκεκριμένες 
μελέτες οδοποιίας των εκατέρωθεν οδικών τμημάτων του άξονα, προκειμένου να υπάρχει 
συναρμογή ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

15. Για την προσαρμογή του οδικού έργου στο περιβάλλον, τον περιορισμό των αρνητικών 
επιπτώσεων στη μορφολογία του εδάφους, στο φυσικό ανάγλυφο και στο τοπίο, να 
εφαρμοσθούν τουλάχιστον τα εξής: 

α) Το πλάτος της ζώνης κατάληψης της οδού να περιορισθεί στο απαραίτητο αναγκαίο με 
έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης της οδού ώστε να αποφευχθούν οι άσκοπες 
εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 

β) για τον περιορισμό των εκσκαφών, να εξεταστεί η χρήση τεχνικών μέσων στήριξης, (π.χ. 
τοίχοι αντιστήριξης, τοίχοι ποδός) 

γ) τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ (Κεφ. 7.2) 

16. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την απώλεια της υφιστάμενης φυσικής βλάστησης, 
να γίνει φύτευση όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση και κυρίως τα πρανή 
επιχωμάτων/ορυγμάτων, ύστερα από εκπόνηση δασοτεχνικής προμελέτης (όπως προβλέπεται 
από την με αριθμ. 15277/2012 Υ.Α.). Κατά την εκπόνηση της δασοτεχνικής μελέτης, να ληφθούν 
υπόψη τα εξής: 
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α) Οι εργασίες φύτευσης να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής διέλευσης του έργου και να τείνουν τουλάχιστον να ισοσκελίσουν τον αριθμό της 
δενδρικής βλάστησης που θα απολεσθεί. 

β) Οι εργασίες φύτευσης να γίνουν κατά τους φθινοπωρινούς μήνες και να αρχίζουν αμέσως σε 
κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν 
διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες των πρανών. 

γ) Η καλή ποιοτικά φυτική γη που θα προκύψει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, να 
συλλέγεται και να διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες 
αποκατάστασης. 

δ) Η υλοτομία και η εκρίζωση δένδρων να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής ∆ασικής 
Υπηρεσίας, έπειτα από ακριβή καταγραφή των δένδρων που θίγονται και απαιτείται η κοπή 
τους. Η διάθεση των προϊόντων υλοτομίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ∆ασικής 
Νομοθεσίας. 

ε) Οι εργασίες φύτευσης να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στο αντικείμενο της εργολαβίας για 
την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών 

στ) Να συμπεριληφθούν προτάσεις για την αξιοποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου που 
εγκαταλείπεται πλέον και δεν χρησιμοποιείται επίσης ως βοηθητικό δίκτυο. 

17. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που από την ∆ασική Νομοθεσία, να εφαρμοσθούν τα εξής 
(σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο υπ. αρ. 26551/24.11.2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών 
Χαλκιδικής και του συνημμένου  – Σχετ. 21 του σκεπτικού της παρούσας): 

α) Πριν την εκτέλεση του έργου και για τα τμήματα που διέρχονται από δάση και δασικές 
εκτάσεις, επιβάλλεται η λήψη άδειας επέμβασης από την ∆ασική Υπηρεσία. 

β) Προϋπόθεση της άδειας επέμβασης είναι η κίνηση της διαδικασίας του Αρθ. 14 του Ν. 
998/79, προκειμένου να διακριβωθεί ο χαρακτηρισμός των επιμέρους εκτάσεων και ο 
καθορισμός των ορίων τούτων δια την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω Νόμου ως και ο 
προσδιορισμός της κατηγορίας εις την οποίαν ανήκει το δάσος ή δασική έκταση κατά τις 
διακρίσεις του Αρθ. 4 του ιδίου Νόμου.] 

γ) Απαγορεύεται η εναπόθεση περίσσειας χωματισμών σε δάση και δασικές εκτάσεις. 
18. Για τη κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόμο, να 

εφαρμοσθούν τα εξής (σύμφωνα και με Σχετ. 19 του σκεπτικού της παρούσας): 

α) Όλες οι εκσκαφικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ. 10 του  Ν.3028/02 «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» πρέπει να γίνουν με την 
εποπτεία αρχαιολόγου τον οποίο θα ορίσει η ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ και 10η ΕΒΑ. 

β) Ο υπεύθυνος του έργου να ειδοποιήσει εγκαίρως (τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα) και 
εγγράφως  τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων για την επικείμενη έναρξη των εργασιών. 

γ) Η αμοιβή του αρχαιολόγου όπως επίσης και η δαπάνη της αρχαιολογικής έρευνας, εφόσον 
προκύψουν αρχαιότητες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου βάσει του άρθρου 37 
του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α), στοιχείο το οποίο πρέπει να τεθεί υπόψη του Αναδόχου του 
έργου από την αρχή.  

δ) Τέλος σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ, βάσει του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 
53Α/2010) «Περί Αποκέντρωσης, απλοποίησης……» που αφορά στη διενέργεια σωστικών 
ανασκαφών σε τεχνικά έργα τρίτων θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ (ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, 
10η ΕΒΑ) να ενημερωθούν εγκαίρως ώστε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες (υπογραφή 
μνημονίου συνεργασίας, σύνταξη τεχνικού δελτίου κλπ.). 

 

19.1 Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του έργου από κατολισθήσεις ή καθιζήσεις. Να 
ληφθούν μέτρα για την ανάσχεση των φαινομένων  διάβρωσης στα πρανή των ορυγμάτων και 
να γίνει σταθεροποίηση των επιχωμάτων, μετά από σχετική γεωτεχνική διερεύνηση και μελέτη. 
Σε περίπτωση που δεν προκύψει η ανάγκη εφαρμογής ειδικής μεθόδου σταθεροποίησης, να 
γίνει αποκατάσταση – σταθεροποίηση με συνδυασμό κατάλληλων φυτεύσεων. 
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19.2 Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης, σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού 
κατά τη φάση της κατασκευής. Τα απόβλητα εκσκαφών να χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή επιχωμάτων. Η περίσσεια υλικών να διατεθεί σε αδειοδοτημένο χώρο  διάθεσης ή 
για την αποκατάσταση ανενεργών Χ.Α.∆.Α. ή άλλους χώρους (π.χ. τραυματισμένα ανάγλυφα, 
δανειοθαλάμους). Να δοθεί προτεραιότητα για διάθεση σε χώρους που βρίσκονται πιο κοντά 
στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. ∆εν επιτρέπεται καμιά επιχωμάτωση της ευρύτερης 
περιοχής χωρίς τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση 
τους σε ΧΑ∆Α στους οποίους δεν γίνονται εργασίες αποκατάστασης. Να τηρηθεί αρχείο με τα 
παραστατικά διάθεσης και να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2003 και του Ν. 
2939/2001. 

19.3 Απαγορεύεται η εκκένωση υπολειμμάτων των μπετονιέρων σκυροδέτησης   στην περιοχή του 
έργου. Η εκκένωση υπολειμμάτων  των μπετονιέρων σκυροδέτησης να γίνεται υποχρεωτικά 
στο χώρο του εργοταξίου προμήθειας του έτοιμου σκυροδέματος ο οποίος οφείλει να διαθέτει 
κατάλληλη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 

19.4 Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου από την 
λειτουργία των μηχανημάτων. 

19.5 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επιβαρύνεται η κυκλοφοριακή κίνηση στους 
γειτονικούς δρόμους.  

• Να εφαρμοσθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
προτείνονται στη ΜΠΕ (Κεφ. 7) όπως επίσης και τα κωδικοποιημένα μέτρα του Κεφ. 8, εφόσον 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας απόφασης. 

 

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες 

      α) Ο δασικός και αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής. 

      β) Ο παλαιοχριστιανικός ερειπιώνας που βρίσκεται στο περίβολο του εξωκλησιού των Αγ.  
Αναργύρων ο οποίος αποτελεί κηρυγμένο μνημείο σύμφωνα με την ΥΑ 
ΥΠΠΕ/Β1/35/31673/687/12-7-85 (ΦΕΚ 470 Β’/1985)  και βρίσκεται σε απόσταση 700μ. από το 
πέρας του οδικού έργου. 

      
ε2)  Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 
 
Αρκούν τα αναφερόμενα στη παράγραφο (δ) της παρούσας. 

 

στ)  Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων : 
 
Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοσή της, 
εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από ην 
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη 
διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του 
Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. 
Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την έγκριση επέμβασης του έκτου κεφαλαίου του Ν.998/1979 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011. 
 
 
ζ) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση – τροποποίηση της Απόφασης 
 
• Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη 

ΜΠΕ , με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του 
Ν. 4014/2011. 

 
• 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 τη ΜΠΕ και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί 

ΑΔΑ: Β4Τ80-6Γ4



 10 

όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2, (σε 
συνδυασμό με το αρθ. 6) του Ν. 4014/2011. 

 
• Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο  
προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης 
του περιβάλλοντος. 

 
• Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο στους περιβαλλοντικούς όρους της συγκεκριμένης δραστηριότητας 

χωρίς να εξετάζονται το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητοι για την 
υλοποίηση του έργου. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης τυχόν 
άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 
 
η) Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται 
στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και στον εργοτάξιο χώρο του έργου και να 
επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων και 
δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή 
στους υπεύθυνους των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας Απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της 
στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 19α του Ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ με αριθμ.21398/2.5.2012 -ΦΕΚ 
1470/Β/3.5.2012). 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 
 

 

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

α)  ∆/νση Χωροταξίας/Τμήμα Γ΄ 
    Αμαλιάδος 17, Αθήνα 11523 

 
β) ΕΥΕΠ/Τομέας Βορ. Ελλάδος 
     Ανδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά 551 33 
 
γ)  ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυμών & Θήρας/Τμήμα Γ΄ 
 Χαλκοκονδύλη 31, 10164 Αθήνα 

 
2. Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού 

α) ∆/νση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 
  Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας  

Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα 10682 
 
β)  ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 
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Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας 
  Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα 10682 
 

• Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
 ∆/νση Χωροταξίας και Προστ. Περιβάλλοντος 
 Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, Αθήνα 11253 
 

• ∆ασαρχείο Πολυγύρου 
∆ασικό κτίριο - Πολύγυρος 631 00 
 

• ∆νση ∆ασών Νομού Χαλκιδικής 

Τμ. Προστ. & ∆ιαχ/σης ∆ασών 
∆ασικό κτίριο - Πολύγυρος 631 00 
 

• Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας (για τη δημοσιοποίηση) 

Τμ . Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων 
Βασιλ. Όλγας 198,  541 10 Θεσσαλονίκη 

 

• ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ 30, Θεσσαλονίκη 570 01 
(συν. 2 φ. ΜΠΕ) 
 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1.  ΕΥΠΕ (συν. 1 φ. ΜΠΕ) 
2.  Χρον. Αρχείο 
3.  Τμήμα Α’  
4.  Α. Πουρνάρας 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 

 

ΑΔΑ: Β4Τ80-6Γ4


	01_Θέρμη - όρια νομών
	02_Όρια Νομού Χαλκιδ. - 23+890, 27+100 - 28+773
	03_Τμήμα παράκαμψης από Χ.Θ.23+890 - 27+100

