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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα :

Τροποποίηση και Ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α.
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα κόμβος
Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης» (όπως παρατάθηκε
και ισχύει) ως προς τον Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά (περί τη Χ.Θ. 10+200) και το Σταθμό
Διοδίων Ανάληψης (περί τη Χ.Θ. 4+500) του προαναφερόμενου οδικού τμήματος

Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν.1650/86 (Α΄ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.

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

3.

Το Ν.3937/2011 (Α΄60) «Διαχείριση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

4.

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

5.

Το άρθρο 9, παραγ. 3β του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό
Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

6.

To Π.Δ.100/2014 (Α΄167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής» .

7.

Το Π.Δ. 70/22.9.2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
8.

Την Y.A. Η.Π. 1958/2012 (Β΄21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ.
Α΄209/2011)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9.

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

10. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β΄45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012
(ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209),
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
11. Την Υ.Α. 33318/3028/1998 (Β΄1289) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
12. Την ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 (Β΄1495) «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
2αςΑπριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
13. Την ΚΥΑ 6919/2004 «Χαρακτηρισμός των λιμναίων, χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού
συστήματος των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών και καθορισμός ζωνών
προστασίας και χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Την υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:
τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης», όπως αυτή
παρατάθηκε με την υπ. αρ. 101249/10.2.2006 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ – Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων μέχρι την 31-12-2014.
15. Το με α.π. οικ. 195840/31.1.2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ ως προς την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του προσωρινού Σταθμού Διοδίων Ανάληψης (Σ.Δ.8).
16. Το με α.π. Α37800/30.10.2014 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκε στην
ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ εμπρόθεσμα ο Φάκελος Ανανέωσης για την παράταση της χρονικής διάρκειας
ισχύος της εν θέματι ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - εφεξής καλούμενος με το
διακριτικό τίτλο Φ.Α. προς χάριν συντομίας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΔΙΠΑ/175906/3.11.2014).
17. Το με α.π. Α382923/15.1.2015 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκε στην
ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ συμπληρωματικό τεύχος φακέλου τροποποίησης για τον μετωπικό σταθμό
διοδίων Ανάληψης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΔΙΠΑ/145391/20.1.2015).
18. Το με α.π. Α383307/23.1.2015 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκε στην
ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ ο Φάκελος Τροποποίησης της εν θέματι Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
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ως προς τον Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά - εφεξής καλούμενος με το διακριτικό τίτλο ΦΤ_Λαγκαδά
προς χάριν συντομίας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΔΙΠΑ/145626/26.1.2015).
19. Το με α.π. 7459/19.6.2015 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ
του ΥΠΕΚΑ επιπλέον αντίτυπα του ΦΤ_Λαγκαδά (α.π. ΥΠΑΠΕΝ/ΔΙΠΑ/150023/23.6.2015).
20. Το με α.π. οικ. 150556/14.7.2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ με το οποίο διαβιβάστηκε από
ένα αντίγραφο του ΦΤ_Λαγκαδά, του συμπληρωματικού τεύχους φακέλου τροποποίησης και του
Φ.Α. προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για τη δημοσιοποίηση τους χωρίς
την απαίτηση της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς και στο Φορέα Διαχείρισης Λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης και στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) ως
προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά.
21. Το με α.π. 1662/2.10.2015 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, με το
οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα στη ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ, το από 30.9.2015 Απόσπασμα Πρακτικού
της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης με την υπ. αρ.
272/2015 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία γνωμοδοτεί θετικά (κατά πλειοψηφία) επί του
περιεχομένου του Φακέλου Τροποποίησης της εν θέματι Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
ως προς τον Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά, με τους αντίστοιχους όρους για την κάλυψη των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (α.π.
ΥΠΑΠΕΝ/ΔΙΠΑ/152539/7.10.2015).
22. Το από 2.12.2015 Πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβούλιου Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) που περιλαμβάνει την 125η Πράξη του, με την οποία αποφασίζει
ομόφωνα να παράσχει την σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση της εν θέματι Κ.Υ.Α.
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως προς τον Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά (ΔΙΠΑ/10164/17.2.2016).
23. Το γεγονός ότι από τα στοιχεία των Φακέλων Ανανέωσης και Τροποποίησης που εξετάστηκαν,
τεκμηριώνεται ότι:
- δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές μεταβολές των δεδομένων βάση των οποίων εκδόθηκε η
αναφερόμενη στο θέμα Κ.Υ.Α
- έχουν τηρηθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι της αναφερόμενης στο θέμα Κ.Υ.Α Α.Ε.Π.Ο. κατά την
κατασκευή του οδικού έργου
- δεν έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και δεν έχουν
παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την
Α.Ε.Π.Ο. από την λειτουργία του οδικού έργου
και ως εκ τούτου δύναται δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ.

Αποφασίζουμε
Α. Την τροποποίηση της υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου:
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης» (όπως
αυτή έχει παραταθεί και ισχύει) ως εξής:
1. Αντικαθίσταται το κείμενο της παραγράφου (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» ως εξής:
« Πρόκειται για έργο οδοποιίας (Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών: Έργα Οδοποιίας Υποκατηγορία Α1 - α/α 1: Αυτοκινητόδρομος της Υ.Α. 1958/2012) που αφορά στην κατασκευή και
λειτουργία του αυτοκινητόδρομου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ στο τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα,
συνολικού μήκους 32,5 χλμ. περίπου, με τα αντίστοιχα τεχνικά (ανισόπεδους κόμβους, γέφυρες, οχετούς,
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παράπλευρο οδικό δίκτυο), σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιγράφεται αναλυτικά στη ΜΠΕ (κείμενο –
σχέδια) και στο ΦΤ_Λαγκαδά που συνοδεύουν την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται
με την απόφαση αυτή.
Για τον περιβαλλοντικά εγκεκριμένο προσωρινό εν λειτουργία μετωπικό σταθμό διοδίων Ανάληψης (Σ.Δ.8)
περί τη Χ.Θ. 4+500 του οδικού τμήματος κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα (βλ. Σχετ. 15 του σκεπτικού της
παρούσας) επιτρέπεται η χρήση του να λάβει μόνιμο χαρακτήρα λόγω εξυπηρέτησης των αναγκών
λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με το συμπληρωματικό τεύχος του
φακέλου τροποποίησης που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. Α382923/15.1.2015 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε. (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΔΙΠΑ/145391/20.1.2015) που συνοδεύουν την παρούσα. »
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος (β) «Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και
συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις» ως εξής:
« 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 Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/7.12.1971 (Β΄ 986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β΄ 801)
και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β΄ 2089).
- ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου.
β3) Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που
καθορίζονται στο ΠΔ 82/25.02.2004 (Α΄64), ενώ η διάθεση τοξικών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΚΥΑ 72751/3054/22.10.85 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα…….» (Β΄665), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. »
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος (γ) «Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις» ως εξής:
« γ1) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, καθορίζεται στην ΚΥΑ 211773/2012
(Β΄1367) - 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. »
4. Αντικαθίσταται ο Περιβαλλοντικός Όρος με α.α. 31 στην παράγραφο δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα
αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να
κατασκευαστούν ή να ληφθούν» ως εξής:
« 31. Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ και στο ΦΤ_Λαγκαδά που
συνοδεύουν την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. »
5. Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου ε1) «Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του –
Ειδικά προστατευόμενες ζώνες» νέο εδάφιο ως εξής:
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« Η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά – ευρύτερη περιοχή» με κωδ. GR 1220001
και η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας» με κωδ. GR 1220009
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 της
οδηγίας 92/43/ΕΚ. »
6. Προστίθενται στο τέλος της παραγράφου ε2) «Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω
στοιχείων» νέα εδάφια ως εξής:
« Ειδικότερα, για την προστασία του είδους Spermophilus citellus (λαγόγυρου) και τη διατήρηση του
ενδιαιτήματος του στην περιοχή των Λουτρών Λαγκαδά, κατά την υλοποίηση των εργασιών του Α/Κ
Λουτρών Λαγκαδά να εφαρμοστούν τα εξής:
1. Πριν την έναρξη των εργασιών:
i) να ενημερωθεί εγγράφως ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης προκειμένου να οριστεί
αρμόδιος εκπρόσωπος του για την επόπτευση των εργασιών υλοποίησης του έργου.
ii) να γίνει έρευνα πεδίου σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης
προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία πληθυσμών του είδους Spermophilus citellus στη ζώνη
κατάληψης των εργασιών οδοποιίας (σύμφωνα με την οριστική μελέτη). Εφόσον υπάρξουν ενδείξεις
παρουσίας του είδους (π.χ. φωλιές, ίχνη, άτομα) να γίνει αποτύπωση των θέσεων εντοπισμού και να
εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης για την προστασία του είδους, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της
μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών στην περιοχή του
Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης» ως προς την προστασία.
Το κόστος των ανωτέρω θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου το οποίο δεν θα υπερβαίνει το
1% του συνολικού κόστους κατασκευής.
2. Κατά την οριστική μελέτη, ο σχεδιασμός του ισόπεδου κόμβου απόληξης της συνδετήριας οδού με τα
Λουτρά, να μετατοπιστεί κατά 80μ. βορειότερα και συγκεκριμένα στη συμβολή της οδού προς τα Λουτρά
με υφιστάμενο χωματόδρομο.
3. Να τηρηθεί το προβλεπόμενο εύρος των 10-12 μέτρων πλάτους της οδού σύνδεσης.
4. Κατά τις εργασίες κατασκευής:
i) Το εργοτάξιο να εγκατασταθεί εντός του χώρου ανάπτυξης του ανισόπεδου κόμβου και έπειτα από την
υποβολή ΤΕΠΕΜ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση εργοταξίου στις περιοχές ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το χάρτη εξάπλωσης
του είδους στην περιοχή).
ii) Να γίνεται χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου για τη κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων και να
αποφευχθεί η διέλευση των βαρέων οχημάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το χάρτη
εξάπλωσης του είδους στην περιοχή).
iii) Οι εργασίες εκσκαφής να παραμείνουν μέχρι βάθους 40 εκατοστών σύμφωνα με τις υποδείξεις του
εκπρόσωπου του Φορέα Διαχείρισης και ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις τυχόν θέσεις που υποδειχθούν
από την εργασία πεδίου.
iv) Απαγορεύεται η απόθεση (προσωρινή, μόνιμη) υλικών εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου.
v) Απαγορεύεται η διάνοιξη οποιασδήποτε οδού πέραν των προβλεπόμενων στο ΦΤ_Λαγκαδά.
vi) Απαγορεύεται γενικώς η εκτέλεση εργασιών κατά την ενεργή περίοδο του λαγόγυρου από Μάρτιο εως
Σεπτέμβριο που υπάρχει η διασπορά των νεαρών ατόμων, εκτός εάν επιτραπεί κατ’ εξαίρεση από το Φορέα
Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης για συγκεκριμένες εργασίες που δεν αναμένεται να προκαλέσουν
όχληση στο προστατευόμενο είδος. »
Β. Την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην
περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης» (όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ. αρ. 101249/10.2.2006 Κ.Υ.Α) για
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δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και εφόσον δεν έχουν επέλθει μεταβολές
των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αρ. 36430/24.1.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου:
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα κόμβος Δερβενίου – Νυμφόπετρα στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης», όπως
αυτή παρατάθηκε και ισχύει.
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται με την
ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Άρθ. 19α του Ν.4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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Γραφ. Γεν. Δντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τμήμα Γ΄
Α. Πουρνάρας
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