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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Ε.Ο Κομοτηνής-Αλεξ/πολης
                     Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή
Fax: 2531032140
Τηλέφωνο: 2531027966
E-mail:
Πληροφορίες: Κιατίπης Χρήστος 

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
             Α.Δ.Α.  

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

   

               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ  

ΑΠΟΦΑΣΗ

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

Έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.  2503/1997  (ΦΕΚ  Α΄107/1997)  «Διοίκηση,  οργάνωση,  στελέχωση  της  Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εναλλακτική πρόταση).

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

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

εναλλακτική πρόταση).

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

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

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

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

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

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

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

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

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

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

 Η  παρούσα  απόφαση  κοινοποιείται  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Ανατολικής  Μακεδονίας  – 
Θράκης,  προκειμένου  να  λάβει  γνώση  και  να  ενημερώσει  τους  πολίτες  και  τους  φορείς 
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εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/03 
(ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003).

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

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

  
Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Χωροταξικής και  Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής 

Δρ Νικόλαος Τσοτσόλης   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ
Φακ. 9 Υ
Κιατίπης Χρήστος

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

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

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

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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  & ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 
Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξ/πολης 
 Τ.Κ. 691 33, Κομοτηνή 
Τηλέφωνο: 25310 85359/27966 
Fax: 25310 32140 
E-mail: kiatipis@damt.gov.gr 
Πληροφορίες: Κιατίπης Χρήστος 
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ΘΕΜΑ : 
Ανανέωση ΑΕΠΟ για το έργο «Οδικός Άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία - 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τη Νομοθεσία για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

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

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

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις περί 
Συντονιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών(ΦΕΚ 
250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 – ΑΔΑ ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ)  για διορισμό του 
Συντονιστή της Α.Δ.Μ.–Θ.. 

5. Την υπ’ αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017) Απόφαση του 
Συντονιστή της Α.Δ.Μ.–Θ. “Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές 
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γ. Τη λοιπή Νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση   

19. Τον Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979), όπως ισχύει. 

20. Τον Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 159/08-08-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και 
ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

21. Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

22. Τον Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19-8-2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)». 

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

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

25. Τον Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

26. Τον Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 43 – 72 καθώς και το Μέρος Δ΄ 
«Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και λοιπές 
διατάξεις». 

27. Την με αρ. πρωτ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.175617/1919/05-06-2018 ενημερωτική 
εγκύκλιο της Δ/νσης Ανάπτυξης και Πολιτικής (Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων 
Υλών) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή 
του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17-01-2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 
του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14). 

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

Δ. Τη Νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων 

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

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

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

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

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

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

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

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

38. Την ΚΥΑ  οικ. 49029/12-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΓ54653Π8-ΖΤΣ) «Έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου 
«Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ». 

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

40. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β΄/19-09-2016) 
«Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24), όπως 
ισχύει». 

Δ. Το ιστορικό της λειτουργίας και των αδειοδοτήσεων  

41. Την με αριθ. πρωτ. 1100/27-07-1999 (Ορθή Επανάληψη 25-11-99) Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για 
το έργο  «Οδός Κομοτηνής - Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων». 

42. Την με αριθ. πρωτ. 3369/13-11-2003 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας 
Α.Μ.-Θ. για την τροποποίηση της με αριθμό 1100/27-07-1999 (Ορθή Επανάληψη 
25-11-99)  προηγούμενης απόφασης της για την Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων του έργου  «Οδικός Άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα Χ.Θ. 0+000 έως 24+000». 

43. Την με αριθ. πρωτ. 429/03-03-2005 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας 
Α.Μ.-Θ. για την δεύτερη (2η) τροποποίηση της με αριθμό 1100/27-07-1999 
(Ορθή Επανάληψη 25-11-99) προηγούμενης απόφασης της για την Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου  «Οδικός Άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία - 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Χ.Θ. 0+000 έως 24+000». 
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44. Την με αριθ. πρωτ. 4984/08-11-2005 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας 
Α.Μ.-Θ. για την τρίτη (3η) τροποποίηση της με αριθμό 1100/27-07-1999 (Ορθή 
Επανάληψη 25-11-99) προηγούμενης απόφασης της για την Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου  «Οδικός Άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία - 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Χ.Θ. 0+000 έως 24+000», με τα στοιχεία της δυτικής 
παράκαμψης Καρυδιάς από Χ.Θ. 4+000 έως Χ.Θ. 6+000. 

45. Την με αριθ. πρωτ. 5282/01-12-2006 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας 
Α.Μ.-Θ. για την τέταρτη (4η) τροποποίηση της με αριθμό 1100/27-07-1999 
(Ορθή Επανάληψη 25-11-99) προηγούμενης απόφασης της για την Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου  «Οδικός Άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία - 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», ως προς τη μηκοτομική και οριζοντιογραφική 
χάραξη, από Χ.Θ. 4+200 έως Χ.Θ. 18+165 (τέλος οδού). 

46. Την με αρ. πρωτ. 3981/13-07-2009 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας 
Α.Μ.-Θ. για την πέμπτη (5η) τροποποίηση (και ανανέωση) της με αριθμό 
1100/27-07-1999 (Ορθή Επανάληψη 25-11-99) προηγούμενης απόφασης της για 
την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου  «Οδικός Άξονας Κομοτηνή – 
Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», ως προς την εγκατάσταση του 
κεντρικού εργοταξιακού χώρου Νυμφαίας (παρασκευαστήρια σκυροδέματος και 
ασφαλτομίγματος, συνεργείο, κινητός σπαστήρας αδρανών) και των 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων Καρυδιάς (γραφείο) στο Ν. Ροδόπης. 

47. Την με αρ. πρωτ. 1855/03-06-2011 Απόφαση της Υπηρεσίας μας για την έκτη 
(6η) τροποποίηση (και ανανέωση έως 31-12-2017) της με αριθμό 1100/27-07-
1999 (Ορθή Επανάληψη 25-11-99) προηγούμενης απόφασης της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου  
«Οδικός Άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», ως προς 
την κατασκευή της οδού στο τμήμα  από Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 8+940 στο Ν. 
Ροδόπης. 

48. Το με αρ. πρωτ. 3739/02-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης προς 
την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Περιφερειακή Υπηρεσία Κομοτηνής) για την 
αποκατάσταση του χώρου του κεντρικού εργοταξίου στην περιοχή Νυμφαίας. 

49. Το με αρ. πρωτ. οικ. 2153/29-06-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Περιφερειακή Υπηρεσία Κομοτηνής) για την ενημέρωση 
αναφορικά με την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος  
στον Κάθετο Άξονα 075 της Εγνατίας Οδού (Κομοτηνή – Νυμφαία – 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα). 

50. Το με αρ. πρωτ. 8444/08-07-2015 έγγραφο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
(Περιφερειακή Υπηρεσία Κομοτηνής) προς την Ε.Ε. «CONSORZIO STABILE 
ITALIMPRESE SOCIETA CONSORTILE A RESPOSABILITA LIMITATA» για την 
αποκατάσταση του χώρου του κεντρικού εργοταξίου στην περιοχή Νυμφαίας. 

51. Το με αρ. πρωτ. 9274/10-07-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης προς 
την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Περιφερειακή Υπηρεσία Κομοτηνής) με θέμα τα έργα 
αποκατάστασης περιβάλλοντος  στον Κάθετο Άξονα 075 της Εγνατίας Οδού. 

52. Το με αρ. πρωτ. 12361/02-10-2015 έγγραφο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
(Περιφερειακή Υπηρεσία Κομοτηνής) προς την Ε.Ε. «CONSORZIO STABILE 
ITALIMPRESE SOCIETA CONSORTILE A RESPOSABILITA LIMITATA» για τα έργα 
αποκατάστασης περιβάλλοντος  στον Κάθετο Άξονα 075 της Εγνατίας Οδού. 

53. Την με αρ. πρωτ. 26174/31-05-2016 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2122/01-06-2016) 
αίτηση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Τομέας Έργων & Ανάπτυξης, Δ/νση Μελετών, 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Πρασίνου) προς την Υπηρεσία μας για την 
αποκατάσταση – σταθεροποίηση κατολίσθησης του ορύγματος Ο28 του Κάθετου 
Άξονα 75 (Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα) της Εγνατίας 
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Οδού, με συνημμένο φάκελο στοιχείων (Τεχνική Έκθεση, Οριζοντιογραφία 
Επιχωματικού Αντίβαρου). 

54. Το με αριθ. πρωτ. 2122/03-06-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για την 
αποκατάσταση – σταθεροποίηση κατολίσθησης του ορύγματος Ο28 του Κάθετου 
Άξονα 75 (Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα) της Εγνατίας 
Οδού, όπου μεταξύ των άλλων, επισημαίνεται και η αναγκαιότητα για την 
υλοποίηση των έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος  στον εν λόγω Κάθετο 
Άξονα. 

55. Τις με αρ. πρωτ. 47179/25-09-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3948/27-09-2017) και 
αρ. πρωτ. 56981/08-05-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1804/10-05-2018) αιτήσεις της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με τις οποίες υποβλήθηκαν στην Υπηρεσίας μας οι 
φάκελοι της Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου του 
θέματος. 

56. Το με αριθ. πρωτ. 1804/11-05-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο 
διαβιβάστηκε τεύχος της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, για γνωμοδότηση στη 
Δ/νση Δασών Ν. Ροδόπης. 

57. Την με αρ. πρωτ. 60274/17-07-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2847/18-07-2018) 
αίτηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσίας 
μας επιπλέον φάκελοι (σε CD) της Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση 
ΑΕΠΟ του έργου του θέματος. 

58. Το με αριθ. πρωτ. 2847/03-08-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο 
διαβιβάστηκε τεύχος της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, για γνωμοδότηση στη 
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης. 

59. Το με αρ. πρωτ. 48485/12-10-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4213/23-10-2018) 
έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με  θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο 
του θέματος. 

60. Τις με αρ. πρωτ. 58049/31-05-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2111/16-08-2018) και 
αρ. πρωτ. 60790/30-07-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3048/01-08-2018) αιτήσεις της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με τις οποίες υποβλήθηκαν στην Υπηρεσίας μας φάκελοι 
της Μελέτης Αποκατάστασης Τοπίου (ΜΑΤ) που αφορά το έργο του θέματος. 

61. Το με αριθ. πρωτ. 3048/03-08-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο 
διαβιβάστηκε τεύχος της Μελέτης Αποκατάστασης Τοπίου (ΜΑΤ) του έργου του 
θέματος στη Δ/νση Δασών Ν. Ροδόπης. 

62. Την με αρ. πρωτ. 65096/13-11-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4575/15-11-2018) 
αίτηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσίας 
μας επιπλέον δύο (2) φάκελοι της Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση 
ΑΕΠΟ του έργου του θέματος. 

63. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 4602/19-11-2018  έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
κοινοποίηση φακέλου για την ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου «Οδικός Άξονας 
Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», από την «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

64. Την με αριθ. πρωτ. 79948/ΠΕ/08-01-2019 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 890/04-03-2019) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
για την έγκριση της Μελέτης Αποκατάστασης Τοπίου (ΜΑΤ) του έργου του 
θέματος. 

65. Το με αριθ. πρωτ. 890/04-03-2019  έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο ζητήθηκε η αποστολή ενός (1) τεύχους 
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της θεωρημένης Μελέτης Αποκατάστασης Τοπίου (ΜΑΤ) του έργου του 
θέματος. 

66. Την με αρ. πρωτ. 69654/05-03-2019 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1001/13-03-2019) 
αίτηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας 
ένα (1) τεύχος της θεωρημένης της Μελέτης Αποκατάστασης Τοπίου (ΜΑΤ) 
του έργου του θέματος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την Ανανέωση (έως 31-12-2027) της με αριθμό 1100/27-07-1999 (Ορθή 
Επανάληψη 25-11-99) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 
Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για το έργο «Οδικός Άξονας Κομοτηνή – 
Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», όπως τροποποιήθηκε και 
ανανεώθηκε με τα ανωτέρω (42, 43, 44, 45, 46 και 47) σχετικά του 
σκεπτικού της παρούσας.  
 
   Στην παρούσα φάση του έργου έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές 
εργασίες και έχουν κατασκευαστεί όλα τα τμήματα του οδικού άξονα του 
θέματος και υπολείπονται οι εργασίες αποκατάστασης του τοπίου, τόσο 
πρανών της οδού όσο και γυμνών επιφανειών που δημιουργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια κατασκευής της οδού. Ειδικότερα οι ανωτέρω αποκαταστάσεις θα 
γίνουν σε δύο φάσεις: 
    Στην πρώτη φάση θα γίνει αποκατάσταση εικοσιδύο (22) θέσεων 
(συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του κεντρικού εργοταξιακού χώρου 
Νυμφαίας) που βρίσκονται πλησίον και εκατέρωθεν του οδικού άξονα από τη 
Χ.Θ. 8+940 έως τα  Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα. Στα πλαίσια της εν λόγω 
αποκατάστασης, τα υλικά που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις και 
αποξηλώσεις υφιστάμενων δομικών έργων (ιδίως από τον χώρο του 
κεντρικού εργοταξιακού χώρου Νυμφαίας) θα πρέπει να διατεθούν κατά τα 
προβλεπόμενα για την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010). 
    Στην δεύτερη φάση θα γίνει αποκατάσταση πρανών της οδού, από τα 
οποία πρανή, αυτά που χρήζουν αποκατάστασης τα περισσότερα 
εντοπίζονται  να είναι στο τμήμα  από τη Χ.Θ. 0+00 έως τη Χ.Θ. 8+940. 
 
    Και για τις δύο (2) φάσεις αποκατάστασης προβλέπεται εκπόνηση ειδικής 
Μελέτης Αποκατάστασης Τοπίου και έγκριση της από την αρμόδια Δασική 
Υπηρεσία.  
   Η έγκριση της Μελέτης Αποκατάστασης Τοπίου που αφορά την πρώτη φάση 
έχει γίνει με την αριθ. πρωτ. 79948/ΠΕ/08-01-2019 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 890/04-03-
2019) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης (64ο σχετικό του σκεπτικού της παρούσας) 
   Η κατάθεση προς έγκριση της ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης Τοπίου για 
την δεύτερη φάση των έργων αποκατάσταση πρανών της οδού θα πρέπει να 
υποβληθεί, το απώτερο, μέχρι τις 30-09-2019. 
 
   Ο χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που αφορούν τις 
αποκαταστάσεις της πρώτης φάσης καθορίζεται στα τρία (3) έτη, ενώ για 
την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που αφορούν τις αποκαταστάσεις 
και της δεύτερης φάσης  θα απαιτηθούν επιπλέον δύο (2) έτη.  Η 
πενταετία από την έκδοση της παρούσας απόφασης είναι ο απώτερος 
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χρόνος στον οποίο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες 
των αποκαταστάσεων, ενόψει της οποίας η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
υποχρεούται να προβεί στον αναγκαίο προγραμματισμό για την 
υλοποίηση  και τη συντήρηση τους. 
 
   Με δεδομένο το ότι για το έργο έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές 
εργασίες και έχουν κατασκευαστεί όλα τα τμήματα του οδικού άξονα, 
μέχρι την 31-12-2027, θα πρέπει για τη λειτουργία του έργου καθώς και 
για την υλοποίηση των συνήθων εργασιών συντήρησης του (που δεν 
αφορούν έργο εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης 
υφιστάμενου έργου οδοποιίας) να τηρούνται οι ισχύοντες 
περιβαλλοντικοί όροι. Ειδικά δε για την υλοποίηση εργασιών συντήρησης 
θα πρέπει τα απόβλητα που προκύπτουν και χαρακτηρίζονται ως 
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) να 
διατίθενται για την εναλλακτική διαχείριση τους κατά τα προβλεπόμενα 
στην Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010). 
 
Οι ισχύοντες (μέχρι την 31-12-2027) περιβαλλοντικοί όροι θα πρέπει να 
τηρούνται με ακρίβεια, και απαιτείται, για την ανανέωση τους, έγκαιρα, 
τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη τους, να υποβληθεί προς την 
αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος ο φάκελος με τα δικαιολογητικά για την 
ανανέωση τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  
 
      Υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου και για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.. 
 
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με 
την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση 
www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 
4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012). 
 
Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία [άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της 
παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α)], εντός (30) τριάντα 
ημερών από τη δημοσίευση της ή εάν η απόφαση δεν δημοσιεύεται, από την 
κοινοποίησή της ή διαφορετικά από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε 
γνώση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
 
 
  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και  
Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 
   
  Λαμπρινή Ρίζου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Φακ. 9 Υ 
Κιατίπης Χρήστος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46,   Τ.Κ. 551 34,  Θεσσαλονίκη  

2. Δ/νση Δασών Ν. Ροδόπης, 3ο χλμ Κομοτηνής – Αλεξ/πολης, Τ.Κ. 691 33, Κομοτηνή.  
3. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης,  Τμήμα Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 691 00,  Κομοτηνή.  
4. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δ/νση Τεχνικών Έργων, 

Φιλίππου 82, Τ.Κ. 691 32,  Κομοτηνή. 
5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Τομέας Έργων & Ανάπτυξης, Δ/νση Εποπτείας Έργων 

Ανατολικού Τομέα, Περιφερειακή Υπηρεσία Κομοτηνής, Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου, 
Τ.Θ. 420, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή 

6. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη 
Θεσσαλονίκης [Συνημμένα: Δύο (2) τεύχη θεωρημένης Μελέτης Περιβάλλοντος για 
την ανανέωση ΑΕΠΟ]. 
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