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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα:

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οδικού
τμήματος

από

το

Κλειδί

έως

τον

κόμβο

Κ1

(Α/Κ

Καλοχωρίου),

συμπεριλαμβανομένου του μετωπικού σταθμού διοδίων Μαλγάρων και των
πλευρικών σταθμών διοδίων στον Α/Κ Μαλγάρων και στον Η/Κ Χαλάστρας της
Εγνατίας Οδού.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.

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

2.

Το προεδρικό διάταγμα (π.δ.) 132/2017 (Α’ 160) στο οποίο καθορίζεται ο Οργανισμός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3.

Την απόφαση Πρωθυπουργού υπ’ αρ. Υ198/16.9.2016 (Β΄ 3722), με τη οποία ανατίθενται
αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη
Φάμελλο.
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4.

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

5.

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

6.

Την υ.α. υπ’ αρ. 15277/23.3.2012, με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την
ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προβλεπόμενης από τις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 4014/2011 (Β΄ 1077).

7.

Την υ.α. υπ’ αρ. οικ. 48963/5.10.2012 (Β΄ 2703), στην οποία καθορίζονται προδιαγραφές
περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 7 του ν. 4014/2011.

8.

Την υ.α. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 σχετικά με την εξειδίκευση των διαδικασιών και των
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων
των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011 (Β΄ 964), όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. με
α.π. οικ. 1915/2018 (Β’ 304).

9.

Την κ.υ.α. με α.π. οικ. 1649/45/14.1.2014, με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
δραστηριοτήτων (Β΄ 45)

10.

Την εγκύκλιο 16 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής με α.π. οικ. 4095.82/10.11.2011, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις
σχετικά με άδειες διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011
(ΑΔΑ: 45740-ΦΡ5).

11.

Το με α.π. 32642/25.10.2016 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στη
ΔΙΠΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τμήματος «Κλειδί – Κ1 (Α/Κ Καλοχωρίου)
και Σταθμός Διοδίων Μαλγάρων» της Εγνατίας Οδού (α.π. ΔΙΠΑ 54305/11.11.2016).

12.

Το με α.π. 5677/17.8.2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής
και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
με το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
διαμόρφωση ειδικών χώρων και εξοπλισμού ελέγχου – στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς
επικίνδυνων φορτίων στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (α.π. ΔΙΠΑ 36154/23.8.2017).

13.

Το με α.π. 53754/20.2.2018 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην
ΔΙΠΑ η συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του οδικού τμήματος «Α/Κ
Κλειδίου – Α/Κ Καλοχωρίου (Κ1)» της Εγνατίας Οδού, στο οποίο περιλαμβάνονται τέσσερις
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων (α.π. ΔΙΠΑ 4402/23.2.2018).
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14.

Το με α.π. οικ. 5819/13.3.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της
συνολικής ΜΠΕ (αποτελούμενος από τις τρεις επιμέρους μελέτες που υποβλήθηκαν με τα
υπ’ αρ. 11, 12 και 13 παραπάνω έγγραφα) προς:
14.1 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.
14.2 Το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, τη Διεύθυνση Χωροταξικού
Σχεδιασμού, τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού
Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και
Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
14.3 Τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
14.4 Τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών
Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
14.5 Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
14.6 Τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14.7 Το Δασαρχείο Βέροιας.
14.8 Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.
14.9 Το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

15.

Το με α.π. 203830(165)/26.4.2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών
Οργάνων Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με
συνημμένη την αποστολή ανακοίνωσης για τη δημοσίευση της ΜΠΕ (α.π. 8964/3.5.2018).

16.

Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΜ/18171/19205/1681/30.4.2018 έγγραφο της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο αναφέρεται ότι το οδικό τμήμα από το
Κλειδί έως τον κόμβο Κ1, οι προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των πλευρικών σταθμών
διοδίων και ο σταθμός ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, δεν
εντάσσονται σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως «ιστορικοί τόποι» και ούτε υπάρχουν εντός
ή πλησίον αυτών κηρυγμένα νεώτερα μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002
(α.π. ΔΙΠΑ 9307/9.5.2018).

17.

Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/22075/470/3.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη θετική γνωμοδότηση για
το έργο (α.π. ΔΙΠΑ 9142/7.5.2018).

18.

Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/173620/122726/1740/8.5.2018 έγγραφο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο
οποίο δεν διατυπώνεται καταρχήν αντίρρηση για το έργο υπό προϋποθέσεις (α.π. ΔΙΠΑ
9317/9.5.2018 και 9454/14.5.2018).
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19.

Την με α.π. οικ. 9416/11.5.2018 θετική εισήγηση της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ προς το ΚΕΣΠΑ σχετικά
με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οδικού τμήματος από το Κλειδί έως τον κόμβο Κ1
(Α/Κ Καλοχωρίου) της Εγνατίας Οδού.

20.

Την 222η πράξη του ΚΕΣΠΑ (32η συνεδρίαση, 16.5.2018), με σύμφωνη γνώμη για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του οδικού τμήματος από το Κλειδί έως τον κόμβο Κ1 (Α/Κ
Καλοχωρίου) της Εγνατίας Οδού (α.π. ΔΙΠΑ 9710/21.5.2018).

21.

Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/22142/960/21.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με τη θετική υπό όρους γνωμοδότηση για τo οδικό τμήμα από το Κλειδί έως τον
κόμβο Κ1 (Α/Κ Καλοχωρίου) της Εγνατίας Οδού και για τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων
στον Α/Κ Μαλγάρων και στον Η/Κ Χαλάστρας, χωρίς αναφορά στο υποέργο διαμόρφωσης
ειδικών χώρων και εξοπλισμού ελέγχου – στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων
φορτίων (α.π. ΔΙΠΑ 9729/21.5.2018).

22.

Το με α.π. 10439/ΤΜΣΘ79/11.6.2018 έγγραφο του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού
Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών
Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη θετική γνωμοδότηση για το
έργο (α.π. ΔΙΠΑ 10504/14.6.2018).

23.

Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/38409/1534/20.6.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στο οποίο αναφέρεται ότι η ΜΠΕ για τη διαμόρφωση ειδικών χώρων και
εξοπλισμού ελέγχου – στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στον
αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, η οποία υποβλήθηκε με το υπ’ αρ. 12 παραπάνω έγγραφο,
απαιτείται να συμπληρωθεί με Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, εξέταση εναλλακτικών
λύσεων και άλλες πληροφορίες σχετικές με το συγκεκριμένο υποέργο (α.π. ΔΙΠΑ
10677/20.6.2018).

24.

Το με α.π. 170943/3566/18.6.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το
υφιστάμενο έργο του τμήματος αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ
Κλειδιού έως τον Α/Κ Καλοχωρίου διέρχεται από μη δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τον
κυρωμένο δασικό χάρτη, πλην των τμημάτων των γεφυρών, τα οποία διέρχονται πάνω από
τις κοίτες των ποταμών Αξιού και Γαλλικού, χωρίς να θίγεται η παραποτάμια βλάστηση, και
δίχως να απαιτούνται σύμφωνα με την ΜΠΕ, εργασίες διαπλάτυνσης της οδού (α.π. ΔΙΠΑ
10682/20.6.2018).
αποφασίζουμε

την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία και συντήρηση του υφιστάμενου
οδικού τμήματος από το Κλειδί έως τον κόμβο Κ1 (Α/Κ Καλοχωρίου), συμπεριλαμβανομένου του
μετωπικού σταθμού διοδίων Μαλγάρων, και για την κατασκευή των πλευρικών σταθμών διοδίων
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στον Α/Κ Μαλγάρων και στον Η/Κ Χαλάστρας της Εγνατίας Οδού.

1.

Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

1.1.

Το έργο αφορά στα εξής:
1.1.1.

Στη λειτουργία του υφιστάμενου οδικού τμήματος από το Κλειδί (χ.θ. 289+500)
έως τον κόμβο Κ1 (Α/Κ Καλοχωρίου) (χ.θ. 312+170), συμπεριλαμβανομένου και
του μετωπικού σταθμού διοδίων Μαλγάρων (χ.θ. 298+500). Το τμήμα αυτό της
Εγνατίας Οδού, μήκους 23 km, είναι κοινό με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στο
πλαίσιο του οποίου κατασκευάστηκε, έχει διατομή τριών λωρίδων κυκλοφορίας
και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση με διαχωριστική νησίδα και
περιλαμβάνει κόμβους, συνδέσεις και δίκτυο παράπλευρων οδών.

1.1.2.

Στην κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων πλευρικών σταθμών διοδίων, εκ των
οποίων:
1.1.2.1. Οι πρώτοι δύο, με ονομασία «ΠΣΔ Μαλγάρων» και κωδικό L18,
χωροθετούνται στην περιοχή ανάπτυξης του Α/Κ Μαλγάρων (χ.θ.
297+400 του τμήματος 7.0 της Εγνατίας Οδού).
1.1.2.2. Οι άλλοι δύο, με ονομασία «ΠΣΔ Αξιού» και κωδικό L19, χωροθετούνται
στην περιοχή ανάπτυξης του Α/Κ Αξιού και ειδικότερα στον ημικόμβο
(Η/Κ) Χαλάστρας (χ.θ. 303+500 του τμήματος 7.0 της Εγνατίας Οδού).

1.2.

Στο έργο που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά με την παρούσα απόφαση δεν
συμπεριλαμβάνονται οι ειδικοί χώροι ελέγχου – στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς
επικίνδυνων φορτίων που υποβλήθηκαν με το υπ’ αρ. 12 έγγραφο του σκεπτικού, το οποίο
αφορά διακριτό έργο με ευρύτατες δυνητικές επιλογές χωροθέτησης. Λόγω των αναγκών
συμπλήρωσης της σχετικής με τους χώρους αυτούς ΜΠΕ, η οποία διατυπώθηκε στο υπ’ αρ.
23 έγγραφο του σκεπτικού, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του συγκεκριμένου έργου θα
ολοκληρωθεί σε επόμενη φάση.

1.3.

Στο εν λειτουργία τμήμα Κλειδί έως τον κόμβο Κ1 (Α/Κ Καλοχωρίου) της Εγνατίας Οδού,
περιλαμβάνονται:
1.3.1.

Πέντε γέφυρες, επτά άνω διαβάσεις, οκτώ κάτω διαβάσεις και σημαντικός
αριθμός κιβωτοειδών οχετών.

1.3.2.

Τρεις ανισόπεδοι κόμβοι (Α/Κ), ο Α/Κ Μαλγάρων, ο Α/Κ Αξιού και ο Α/Κ Σίνδου.

1.3.3.

Ο μετωπικός σταθμός διοδίων Μαλγάρων, με δεκατρείς λωρίδες διέλευσης και
ένα κτίριο διοίκησης.

1.3.4.

Δέκα χώροι στάθμευσης αυτοκινητιστών συνολικά εκατέρωθεν των δύο
ρευμάτων κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου.
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1.4.
α/α

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του έργου αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:
Χαρακτηριστικά σημεία
έργου

Σύστημα Συντεταγμένων
ΕΓΣΑ ‘87

WGS 84

Χ

Υ

Γεωγραφικό
μήκος (λ)

Γεωγραφικό
πλάτος (φ)

1

Αρχή

381,628.517

4,490,564.67

22.604

40.560

2

Μέση

391,676.825

4,495,365.69

22.721

40.590

3

Τέλος

401,641.717

4,500,582.18

22.838

40.653

4

Σ.Δ. Μαλγάρων

389,717.5295 4,495,139.942

22.698

40.602

Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων Μαλγάρων
5

L18 (βόρειος)

388.218,00

4.494.976,25

22° 40΄ 50,15΄΄ 40° 36΄ 02,29΄΄

6

L18 (νότιος)

388.295,41

4.494.839,33

22° 40΄ 53,53΄΄ 40° 35΄ 57,89΄΄

Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων Αξιού
10

L19 (βόρειος)

393.494,02

4.496.480,90

22° 44΄ 33,67΄΄ 40° 36΄ 53,58΄΄

11

L18 (νότιος)

393.641,86

4.496.399,87

22° 44΄ 40,01΄΄ 40° 36΄ 51,03΄΄

1.5.

Φορέας του έργου είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε.

2.

Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά περιοχής έργου και ευαίσθητα
στοιχεία περιβάλλοντος

2.1.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή του έργου καθορίζεται στο
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Β΄ 218/2004).

2.2.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός στις περιοχές από όπου διέρχεται το έργο, καθορίζονται στις
ακόλουθες διατάξεις:
2.2.1.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Δήμου Πλατέος (ΦΕΚ ΑΑΠ΄ 157/2009).

2.2.2.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Κοινοτήτων Μαλγάρων και Κυμίνων (ΦΕΚ Δ΄
317/1989).

2.2.3.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοινότητας Χαλάστρας (ΦΕΚ Δ΄ 1172/1987), όπως
ισχύει.

2.2.4.
2.3.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ ΑAΠ΄ 304/2011).

Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
2.3.1.

Τμήματα του υφιστάμενου οδικού τμήματος βρίσκονται εντός της Ζώνης Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα –
Αλυκή Κίτρους» και εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό
GR1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή –
Αξιούπολη» του δικτύου Natura 2000.

2.3.2.

Το έργο βρίσκεται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.
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3.

Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

3.1.

Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας προβλέπονται:
3.1.1.

Στην κ.υ.α. με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (B΄ 488), με την οποία έχουν
καθοριστεί μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, όπως τροποποιημένη
ισχύει.

3.1.2.

Στην κ.υ.α. με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β΄ 920), με την οποία έχουν
καθοριστεί 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, όπως τροποποιημένη ισχύει.

3.2.

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν:
3.2.1.

Η κ.υ.α. υπ’ αρ. οικ. 145116/2011 (Β΄354), για τον καθορισμό μέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων,
όπως τροποποιημένη ισχύει.

3.2.2.

Η υπ’ αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της
εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9ΝΥ).

3.2.3.
3.3.

Ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου.

Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), του
εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που κυρώθηκε με την κ.υ.α. οικ.51373/4684/2015
(B΄ 2706) και του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4496/2017 (Α΄ 170).

3.4.

Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) ) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που
εγκρίθηκε με την κ.υ.α. υπ’ αρ. οικ. 62952/5384/2016 (Β΄ 4326) και του ν. 2939/2001 (Α΄ 179)
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017 (Α΄ 170).

3.5.

Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύει το π.δ. 82/2004 (Α΄ 64).

4.

Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις

4.1.

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου, στον οποίο
περιλαμβάνεται ο θόρυβος από οδικά έργα, ορίζονται στην κ.υ.α. οικ. 211773/27.4.2012
(Β΄ 1367), για τον καθορισμό δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων
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δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών
έργων.
4.2.

Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα
προβλεπόμενα στην κ.υ.α. με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003, με την οποία καθορίστηκαν
μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε
εξωτερικούς χώρους» (Β΄ 1418), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 9272/471/2.3.2007
(Β΄ 286)».

5.

Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση
(πρόληψη – ελαχιστοποίηση – επανόρθωση – αποκατάσταση) των δυνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

5.1.

Γενικοί όροι
5.1.1.

Ο φορέας του έργου, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο
ανατίθεται μέρος της υλοποίησης και λειτουργίας του (εφεξής αναφερόμενα ως
«τρίτα μέρη»), φέρει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων,
μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, κατά το
μέρος που του αντιστοιχεί.

5.1.2.

Ο φορέας του έργου υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται:
5.1.2.1. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από το σύνολο όσων
συμμετέχουν στο έργο.
5.1.2.2. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστάσεων
επιβαρυντικών για το περιβάλλον, λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

5.1.3.

Κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ φορέα του έργου και τρίτων
μερών, καθώς και των τελευταίων μεταξύ τους, θα πρέπει να προβλέπονται ρητές
πρόνοιες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

5.1.4.

Ο φορέας του έργου οφείλει να ορίσει οργανωτική μονάδα ή στέλεχος που θα έχει
την ευθύνη παρακολούθησης της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, ενώ έχει
τη δυνατότητα να ζητήσει ανάλογο προσδιορισμό από τα τρίτα μέρη.

5.1.5.

Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να
εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας
του περιβάλλοντος τα οποία απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και
περιορισμών της παρούσας απόφασης.

5.1.6.

Στο πλαίσιο ευρύτερων σχετικών πρωτοβουλιών, όταν τέτοιες αναλαμβάνονται,
θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (κατόπιν ειδικών προς τούτο
αναλύσεων που θα πρέπει να περιληφθούν στην οριστική μελέτη ή σε άλλες
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κατάλληλες υποστηρικτικές μελέτες) για την ανταπόκριση του έργου στις
απαιτήσεις σχεδίων ή διατάξεων σχετικών με:
5.1.6.1. Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
5.1.6.2. Την πρόληψη ή διαχείριση πλημμυρών.
5.2.

Κατασκευή
5.2.1.

Χρήση φυσικών πόρων
5.2.1.1. Τα απαραίτητα για το έργο γαιώδη ή αδρανή υλικά επιχωμάτων,
βάσεων, σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, θα καλυφθούν από
υφιστάμενες μονάδες που λειτουργούν τηρώντας την ισχύουσα
περιβαλλοντική νομοθεσία και διαθέτοντας εν ισχύ περιβαλλοντική
αδειοδότηση, όπου απαιτείται.
5.2.1.2. Οι ανάγκες του έργου σε ασφαλτόμιγμα και σκυρόδεμα, θα πρέπει να
καλυφθούν

από

νομίμως

λειτουργούσες

υφιστάμενες

κατά

προτεραιότητα μονάδες.
5.2.1.3. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες κατασκευής θα
πρέπει να χαρακτηρίζονται από φιλικότητα προς το περιβάλλον.
5.2.2.

Διαχείριση αποβλήτων
5.2.2.1. Δεν επιτρέπεται προσωρινή ή μόνιμη εναπόθεση πλεοναζόντων υλικών
ή οποιωνδήποτε άλλων αποβλήτων ή υλικών του έργου σε ρέματα ή
χείμαρρους, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εκτός της ζώνης
κατάληψης του έργου καθώς και σε προστατευόμενες περιοχές.
5.2.2.2. Η συλλογή και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων κατά την
κατασκευή του έργου θα πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα του φορέα
κατασκευής είτε σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους, και σε κάθε
περίπτωση τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη διαλογή στην πηγή των
τεσσάρων ρευμάτων (γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, χαρτί), των υλικών
συσκευασίας, των βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφίμων και απόβλητα
εργασιών πρασίνου) και λοιπών ρευμάτων ανακύκλωσης. Ο φορέας
κατασκευής θα πρέπει:
5.2.2.2.1.

Να αναλάβει ειδική μέριμνα για την εφαρμογή των
πρακτικών διαλογής στην πηγή, ορθής συλλογής και
μεταφοράς των αποβλήτων από όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός της ζώνης
κατασκευής.

5.2.2.2.2.

Να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του
Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Αποβλήτων

(ΗΜΑ)

(http://wrm.ypeka.gr/) την ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε
έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.
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5.2.2.3. Απόβλητα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις συλλογής και διάθεσης
(π.χ. απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα λιπαντικών και
ελαίων, ελαστικά οχημάτων κ.ά.) θα συλλέγονται χωριστά και θα
διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις (βλ.
ενότητες 3.3, 3.4 και 3.5 παρούσας απόφασης, καθώς και εκτελεστικές
πράξεις της εκεί αναφερόμενης νομοθεσίας).
5.2.3.

Περιορισμός των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, του θορύβου και των δονήσεων
5.2.3.1. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης των μη οδικών κινητών μηχανημάτων
που χρησιμοποιούνται στις εργασίες κατασκευή ή συντήρησης θα
πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κ.υ.α. Δ13/Ο/121/2007
(Β΄ 53) για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών
ρύπων

προερχόμενων

από

τέτοιου

είδους

εξοπλισμό,

όπως

τροποποιημένη ισχύει.
5.2.3.2. Σχετικά με τον θόρυβο κατά την κατασκευή, απαιτείται η συμμόρφωση
προς όλες τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής
νομοθεσίας, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα κατάλληλα επιτόπου
μέτρα για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση των διαταραχών που
ενδέχεται να προκληθούν προσωρινά στις λειτουργίες και τη δομή του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
5.2.3.3. Για κάθε μονάδα του εξοπλισμού που υπόκειται σε οριοθέτηση ή
επισήμανση εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην ενότητα 4 της παρούσας απόφασης, θα διεξάγεται έλεγχος
ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις και τα αποτελέσματα μαζί με
τα σχετικά στοιχεία (δήλωση συμμόρφωσης κ.ά.) θα φυλάσσονται στο
εργοτάξιο για όλη τη διάρκεια χρήσης της κάθε τέτοιας μονάδας. Δεν
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξοπλισμού κατασκευής που δεν
ανταποκρίνεται στις σχετικές με το θόρυβο υποχρεώσεις.
5.2.3.4. Στα όρια των θέσεων που διεξάγονται εργασίες κατασκευής και τα οποία
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 m από ευαίσθητους στο
θόρυβο δέκτες (κατοικίες, εκπαίδευση, νοσηλεία κ.ά.) η συνδυασμένη
στάθμη θορύβου που προέρχεται από τις εργασίες αυτές δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει είτε τα 65 dB(Α) είτε το θόρυβο βάθους συν 5 dB(Α) (όποια
από τις δύο στάθμες είναι χαμηλότερη) για περισσότερο από 30΄ ανά
τετράωρο.
5.2.3.5. Όταν υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές (π.χ.
χρήση

αεροσφύρων,

αεροσυμπιεστών

ή

άλλου

θορυβώδους

εξοπλισμού) που βρίσκονται κοντά σε ευαίσθητες στο θόρυβο χρήσεις,
πρέπει να χρησιμοποιούνται κινητά ηχομονωτικά περιφράγματα γύρω
από τα σημεία εκπομπής για τον περιορισμό του θορύβου. Παράλληλα,
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θα πρέπει κατά το δυνατόν να αποφεύγεται η σύγχρονη λειτουργία
περισσότερων του ενός θορυβωδών μελών του εξοπλισμού κατασκευής
και να επιλέγεται η διαδοχική λειτουργία τους.
5.2.3.6. Η μεταφορά των υλικών εκσκαφής, καθώς και κάθε άλλου υλικού που
χρησιμοποιηθεί στο έργο σε ποσότητες που απαιτούν άνω των
τεσσάρων δρομολογίων φορτηγών οχημάτων, θα πρέπει να διεξάγονται
βάσει σχεδίου μεταφοράς υλικών το οποίο θα συνταχθεί από τον φορέα
κατασκευής, θα γίνει αποδεκτό από τον ανεξάρτητο μηχανικό και θα
εφαρμόζεται από το σύνολο των τρίτων μερών που εμπλέκονται στις
εργασίες κατασκευής.
5.2.4.

Περιορισμός επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και πανίδα
5.2.4.1. Η περίφραξη του έργου θα πρέπει να είναι ικανής ανθεκτικότητας και
κατάλληλων διαστάσεων ώστε να αποτρέπει την είσοδο μεγάλων
θηλαστικών στον αυτοκινητόδρομο

και

τον σχετικό

κίνδυνο

ατυχημάτων με επίπτωση στο περιβάλλον.
5.2.4.2. Ο τελικός σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
εργασιών κατασκευής ή συντήρησης θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρως
την αντιπλημμυρική προστασία και υδραυλική ισορροπία της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό:
5.2.4.2.1.

Οι εργασίες συντήρησης των γεφυρών θα πρέπει να
διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ξηρών περιόδων του
έτους.

5.2.4.2.2.

Ο ρυθμός αποξέσεων ή εκσκαφών θα πρέπει να
περιορίζεται κατά την πρώτη ημέρα βροχής και να
μηδενίζεται σε παρατεταμένες βροχοπτώσεις, ώστε να
ελαχιστοποιείται η στερεομεταφορά εκχωμάτων από τα
όμβρια και η απόθεσή τους στις κοίτες των τοπικών
υδατορεμάτων.

5.2.4.3. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από
κάθε είδους απορροές της κατασκευής ή συντήρησης καθώς και η
απόρριψη οποιωνδήποτε μη-βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους.
Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχετευόμενες
ροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες)
και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, καύσιμα κ.ά.). Για την
αντιμετώπιση ατυχημάτων, κάθε εργοταξιακό μέτωπο θα πρέπει να
διαθέτει σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά
ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι κ.ά. Οι πλύσεις
των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος να πραγματοποιούνται σε
ειδικό χώρο με στεγανό δάπεδο, πρόβλεψη συγκέντρωσης των
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εκπλύσεων και επαναχρησιμοποίηση του νερού μετά από διαύγαση με
καθίζηση.
5.3.

Λειτουργία
5.3.1.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας

του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας,

που

μνημονεύθηκε στο υπ’ αρ. 21 έγγραφο του σκεπτικού, θα πρέπει να τηρούνται τα
εξής:
5.3.1.1. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. θα πρέπει να διαβιβάζει σε μηνιαία βάση στοιχεία
των νεκρών ζώων (άγριας πανίδας) από ατυχήματα στο συγκεκριμένο
οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού. Τα στοιχεία να περιλαμβάνουν το είδος
του ζώου και το σημείο του ατυχήματος (συντεταγμένες) και εάν είναι
δυνατόν

εκτός

των

συντεταγμένων

να

περιλαμβάνονται

και

φωτογραφίες.
5.3.1.2. Σε κάθε περίπτωση εύρεσης τραυματισμένου ζώου της άγριας πανίδας
να ενημερώνεται ο Φορέας Διαχείρισης και να μεταφέρεται το
τραυματισμένο ζώο σε κέντρο περίθαλψης άγριας πανίδας.
5.3.1.3. Σε όλο το μήκος του τμήματος Κλειδί – Καλοχώρι της Εγνατίας Οδού θα
πρέπει να ελεγχθούν οι υφιστάμενες συνδέσεις με το τοπικό δίκτυο και
τις παρόδιες εγκαταστάσεις, τόσο ως προς τη νομιμότητά τους όσο και
ως προς την επάρκεια του βαθμού ασφάλειας που προσφέρουν στους
χρήστες τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται είτε μη σύννομη είτε
ανεπαρκούς ασφάλειας σύνδεση, ο φορέας του έργου θα πρέπει να
λάβει άμεσα τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις περί κλειστών
αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα με
ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η εφαρμογή του
παρόντος όρου θα πρέπει να ξεκινήσει κατά προτεραιότητα από τα
υποτμήματα του έργου που βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου
Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, όπου επιπροσθέτως θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισής του, για τον περιορισμό
της διάχυσης της κυκλοφορίας, ιδίως βαρέων οχημάτων, στο τοπικό
δίκτυο εντός του Πάρκου.
5.3.2.

Τα περάσματα της πανίδας θα πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτική βάση
προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια της λειτουργίας τους. Εάν οι
επιθεωρήσεις διαπιστώνουν ανάγκη καθαρισμού, οι σχετικές εργασίες θα πρέπει
να υλοποιούνται άμεσα.

5.3.3.

Εάν η παρακολούθηση του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου σύμφωνα με τον
όρο 5.4.1.4 καταγράψει υπερβάσεις οριακών τιμών στους εκάστοτε ισχύοντες
δείκτες, ο φορέας του έργου λαμβάνει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας,
κατ’ εφαρμογή της κ.υ.α. οικ.211773/27.4.2012 (Β΄ 1367).
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5.3.4.

Κατά τη λειτουργία του έργου απαιτείται καθαρισμός και συντήρηση των
τεχνικών έργων ώστε να ανταποκρίνονται στην παροχή σχεδιασμού τους:
5.3.4.1. Ο καθαρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει την απομάκρυνση των
φερτών υλών, απορριμμάτων και την κοπή των παρασίτων.
5.3.4.2. Η συντήρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση για διάβρωση,
καθίζηση, απόφραξη ή ενδείξεις αστοχίας του τεχνικού έργου.

5.3.5.

Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης
ατυχηματικής ρύπανσης, το οποίο να προβλέπει τον τρόπο περιορισμού και
απομάκρυνσης υγρών ρυπαντικών ουσιών που ενδέχεται να διαρρεύσουν στο
οδόστρωμα μετά από ατύχημα. Τα υλικά μέσα για την εφαρμογή του σχεδίου θα
πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις που να επιτρέπουν ταχεία απόκριση
και το προσωπικό του φορέα θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για την
εφαρμογή του σχεδίου.

5.3.6.

Η συλλογή και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων κατά τη λειτουργία
του έργου θα πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα του φορέα λειτουργίας είτε σε
συνεργασία με τους οικείους Δήμους, και σε κάθε περίπτωση τηρώντας τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη
διαλογή στην πηγή των τεσσάρων ρευμάτων (γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, χαρτί),
των υλικών συσκευασίας, των βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφίμων και
απόβλητα εργασιών πρασίνου) και λοιπών ρευμάτων ανακύκλωσης. Ο φορέας
λειτουργίας θα πρέπει:
5.3.6.1. Να αναλάβει ειδική μέριμνα για την εφαρμογή των πρακτικών διαλογής
στην πηγή, ορθής συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων από όλα τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός του έργου
κατά τη λειτουργία του.
5.3.6.2. Να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (http://wrm.ypeka.gr/) την ετήσια Έκθεση
Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

5.3.7.

Απόβλητα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις συλλογής και διάθεσης (π.χ.
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα λιπαντικών και ελαίων, ελαστικά οχημάτων
κ.ά.) θα συλλέγονται χωριστά και θα διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις (βλ. ενότητες 3.3, 3.4 και 3.5 παρούσας απόφασης,
καθώς και εκτελεστικές πράξεις της εκεί αναφερόμενης νομοθεσίας).

5.3.8.

Όλα τα απορρίμματα από το σώμα της οδού θα πρέπει να συλλέγονται σε τακτική
βάση, προκειμένου κυρίως να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο δημιουργίας
εστιών φωτιάς που θα μπορούσαν να θέσε σε κίνδυνο τις παρακείμενες δασικές
εκτάσεις.
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5.3.9.

Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται τηρώντας τους
περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής που αφορούν στο είδος και την έκταση των
εκάστοτε επεμβάσεων.

5.4.

Παρακολούθηση
5.4.1.

Ο φορέας του έργου οφείλει να εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα
περιβαλλοντικής παρακολούθησης και να συντονίζει την εφαρμογή του, ώστε να
παρακολουθείται η επίδραση του έργου και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών
όρων που αφορούν τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία του. Στο
πλαίσιο του προγράμματος αυτού, θα πρέπει να συλλέγονται, να υποβάλλονται
σε επεξεργασία και αξιολόγηση, και τέλος να δημοσιοποιούνται προς το κοινό με
τη μορφή ετήσιας έκθεσης, αποτελέσματα και τεκμηριώσεις σχετικά με τα
ακόλουθα θέματα:
5.4.1.1. Καταγραφές ενεργειών που πραγματοποιούνται για την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων.
5.4.1.2. Οικολογικές παράμετροι στα επηρεαζόμενα από το έργο μέρη των
προστατευόμενων περιοχών.
5.4.1.3. Επίπεδα κυκλοφοριακού φόρτου και συγκέντρωσης αέριων ρύπων σε
αντιπροσωπευτικές θέσεις κατά μήκος του έργου, με υπολογισμούς ή
και μετρήσεις όπου χρειάζεται, ώστε να εξάγονται αποτελέσματα
συγκρίσιμα με τις εκάστοτε ισχύουσες οριακές τιμές.
5.4.1.4. Επίπεδα οδικού κυκλοφοριακού θορύβου στις προσόψεις των κτιρίων
που βρίσκονται πλησιέστερα στο έργο, με μετρήσεις και υπολογισμούς
των δεικτών για τους οποίους η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει οριακές
τιμές (Lden και Lnight).
5.4.1.5. Ποιότητα των νερών απορροής του αυτοκινητόδρομου στα σημεία
εκφόρτισης σε παρακείμενους αποδέκτες.

5.4.2.

Η

δημοσιοποίηση της έκθεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα

πραγματοποιείται με ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο του φορέα του έργου
ή του επιβλέποντος διοικητικού σχηματισμού. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο της
έκθεσης θα πρέπει να είναι ελεύθερη, ενώ θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα
διατύπωσης απόψεων για το περιεχόμενό της.
5.5.

Εφαρμογή μέτρων που προτείνονται στις ΜΠΕ
5.5.1.

Η εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που προτείνονται στο
κεφάλαιο

10

των

ΜΠΕ,

συμπεριλαμβανόμενου

του

προγράμματος

παρακολούθησης που προτείνεται στην ενότητα 11 των ΜΠΕ, καθίσταται
υποχρεωτική.
5.5.2.

Εάν η εφαρμογή κάποιου εκ των ανωτέρω μέτρων των ΜΠΕ έρχεται σε αντίθεση
με τους όρους των ενοτήτων 5.1 - 5.4 που προηγήθηκαν, κατισχύουν και
εφαρμόζονται οι τελευταίοι.
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6.

Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων –
Προϋποθέσεις για την ανανέωση και τροποποίησή της

6.1.

Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοσή
της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε
(άρθρο 2§8 ν. 4014/2011).

6.2.

Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να
εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 του ν. 4014/2011. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος ανανέωσης
υποβληθεί εμπροθέσμως (τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη ισχύος), για το χρονικό
διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης, οι περιβαλλοντικοί όροι
διατηρούνται σε ισχύ.

6.3.

Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό
αναφέρθηκε στην ενότητα 1 της παρούσας απόφασης και υλοποιείται σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

6.4.

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 τις ΜΠΕ και την παρούσα
απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της
απόφασης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, σε
συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου.

7.

Άλλες διατάξεις

7.1.

Η παρούσα απόφαση:
7.1.1.

Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του
προσωπικού, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές με
αυτά διατάξεις.

7.1.2.

Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης όσων άλλων
αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία για το έργο.

7.1.3.

Έχει εκδοθεί χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του
έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης γηπέδων.

7.1.4.

Δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων
κατασκευών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

7.1.5.

Όσα από τα ανωτέρω (7.1.1 - 7.1.4) στοιχεία εξετάστηκαν στις ΜΠΕ, έχουν
παρατεθεί με ευθύνη του φορέα του έργου.

7.2.

Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες
ειδικές διατάξεις που κατισχύουν αυτής.
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7.3.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 24 έγγραφο του σκεπτικού, το έργο δεν επηρεάζει
δασικές εκτάσεις, η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν αποτελεί
έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

8.

Υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων

8.1.

Η παρούσα απόφαση και οι ΜΠΕ που τη συνοδεύουν, καθώς και επόμενοι φάκελοι
ανανέωσης, τροποποίησης, τεχνικών περιβαλλοντικών μελετών μαζί με σχετικές
αποφάσεις, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο χώρο του έργου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει
να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία,
ελεγκτικό όργανο.

8.2.

Ο φορέας του έργου, τόσο κατά τη φάση των εργασιών κατασκευής, όσο και κατά τη
λειτουργία, θα πρέπει:
8.2.1.

Να τηρεί στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου (π.χ. συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα,
τιμολόγια, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.).

8.2.2.

Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να
διευκολύνει την διενέργεια του ελέγχου από αυτό.

8.2.3.

Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

8.2.4.

Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των
αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.

8.3.

Εάν ανακύψουν θέματα κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα οποία δεν
καλύπτονται από τους όρους αυτής, η επίλυση τους πραγματοποιείται βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας.

8.4.

Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή
παράβασης των όρων της απόφασης αυτής, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9.

Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και της απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

9.1.

Τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης ενσωματώθηκαν ή έτυχαν
διαφορετικού χειρισμού
9.1.1.

Οι απόψεις των Υπηρεσιών επί της ΜΠΕ που διαβιβάστηκαν στη ΔΙΠΑ από την
έναρξη της διαβούλευσης έως και την έκδοση της παρούσας απόφασης,
λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων που
περιλαμβάνονται στην ενότητα 5.
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9.1.2.

Δεν διατυπώθηκαν ενστάσεις ή αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας
διαβούλευσης.

9.2.

Δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
9.2.1.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται με ανάρτησή της στο σύστημα Διαύγεια.

9.2.2.

Επιπλέον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19α του ν. 4014/11 και στην κ.υ.α. υπ’
αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470),

η δημοσίευση της

παρούσας απόφασης

πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr.

10. Νομικές δυνατότητες προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Εσωτ. Διανομή
1.

ΔΙΠΑ (συν. συνολική ΜΠΕ)

2.

Χρον. Αρχείο

3.

Τμήμα Γ΄

4.

Α. Κουλίδης

5.

Α. Κουλίδης (2)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/6056/317
Ημ/νία: 20/01/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Μελετών

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης,
570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης,
Τ.Θ. 60030
(συν. ΦΤ-2018-ΟΣ-ΠΣΔ)

Τμήμα Γ
Ταχ. Διεύθυνση:

Λ. Αλεξάνδρας 11
11473 Αθήνα

Πληροφορίες:

Α. Κουλίδης (4)

Τηλέφωνο:

210 641 7960

Fax:

210 641 7753

e-mail:

sec.dipa@prv.ypeka.gr

e-mail: eoae@egnatia.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Τροποποίηση της ΥΑ με α.π. οικ. 4402/3.7.2018, με την οποία εγκρίθηκαν οι
περιβαλλοντικοί όροι για την λειτουργία και συντήρηση του οδικού τμήματος από το Κλειδί
έως τον κόμβο Κ1 (Α/Κ Καλοχωρίου), συμπεριλαμβανομένου του μετωπικού σταθμού
διοδίων Μαλγάρων και των πλευρικών σταθμών διοδίων στον Α/Κ Μαλγάρων και στον
Η/Κ Χαλάστρας της Εγνατίας Οδού, ως προς τον οριστικό σχεδιασμό πλευρικών σταθμών
διοδίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τον

Ν. 4014/11

(ΦΕΚ

209 Α/21.9.2011)

«Περιβαλλοντική

αδειοδότηση

έργων

και

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου

και

άλλες

διατάξεις

αρμοδιότητας

Υπουργείου

Περιβάλλοντος»,

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.

Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».

3.

Το ΠΔ 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας».
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4.

Το ΠΔ 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α/17.7.2017) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5.

Την ΚΥΑ με αρ. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού
τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/11
(ΦΕΚ Α/209/2011)».

6.

Την ΚΥΑ με α.π. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «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».

7.

Την ΚΥΑ με αρ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου
κοινού στην 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 Β΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19
παράγραφος 9 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.»

8.

Την ΚΥΑ με α.π. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393/29.5.2017 (Β΄ 1867), με την οποία τροποποιήθηκε η
ΚΥΑ με α.π. 6686/2014 περί χωροθέτησης σταθμών και καθορισμού τελών διοδίων στην
Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες αυτής, καθώς και περί υιοθέτησης συστήματος
ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας.

9.

Την ΚΥΑ 1915/26.01.2018 (ΦΕΚ 304 Β/2.2.2018) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 48963/2012
(Β΄ 2703) ΚΥΑ, υπ' αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) ΚΥΑ και υπ' αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) ΥΑ,
που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α' 209) σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 2014/52/ΕΕ "για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

10.

Την ΥΑ με α.π. οικ. 170225/2014 (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 υπ’
αριθμ.1958/2012 (Β΄ 21), …, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11.

Την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β/10.8.2016) «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 τροποποιημένη ισχύει.
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12.

Την ΥΑ με α.π. οικ. 4402/3.7.2018, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την
λειτουργία και συντήρηση του οδικού τμήματος από το Κλειδί έως τον κόμβο Κ1 (Α/Κ
Καλοχωρίου), συμπεριλαμβανομένου του μετωπικού σταθμού διοδίων Μαλγάρων και των
πλευρικών σταθμών διοδίων στον Α/Κ Μαλγάρων και στον Η/Κ Χαλάστρας της Εγνατίας Οδού
(ΑΔΑ: ΨΞΥΘ4653Π8-1Ν7).

13.

Το με α.π. 67032/20.12.2018 έγγραφό της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην
ΔΙΠΑ ο φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων για τον οριστικό σχεδιασμό
ορισμένων πλευρικών σταθμών διοδίων, μετά την ανάρτησή του στο Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο με ΠΕΤ 1812021416 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/96066/4024/21.12.2018). Ο εν
λόγω φάκελος συντομογραφείται εφεξής ως ΦΤ-2018-ΟΣ-ΠΣΔ.

14.

Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/4926/358/18.1.2019 έγγραφό της ΔΙΠΑ, με το οποίο ζητηθήκαν επιπλέον
αντίγραφα του ΦΤ-2018-ΟΣ-ΠΣΔ.

15.

Το με α.π. 68110/24.1.2019 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκαν στη
ΔΙΠΑ τα επιπλέον αντίγραφα του ΦΤ-2018-ΟΣ-ΠΣΔ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/7579/554/29.1.2019).

16.

Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/13108/901/13.2.2019 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάσθηκε ο
ΦΤ-2018-ΟΣ-ΠΣΔ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, για δημοσιοποίηση
στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης.

17.

Το

με

α.π.

134421(85)/27.2.2019

έγγραφο

της

Μητροπολιτικής

Επιτροπής

της

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με το οποίο κοινοποιείται στη ΔΙΠΑ η αποστολή
ανακοίνωσης για τη δημοσίευση του φακέλου τροποποίησης του θέματος (α.π.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/22575/1456/13.3.2019).
18.

Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις:
18.1 Η τροποποίηση που εξετάζεται στον ΦΤ-2018-ΟΣ-ΠΣΔ αφορά στην οριστικοποίηση
σχεδιασμού, μέσω ιδιαίτερα μικρής κλίμακας οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών
αλλαγών στις διαμορφώσεις για την ανάπτυξη του νέου πλευρικού σταθμού διοδίων L18
Εξόδου (Νότιος) επί του κόμβου Μαλγάρων, του τμήματος από το Κλειδί έως τον κόμβο
Καλοχωρίου της Εγνατίας Οδού.
18.2 Σύμφωνα με τον ΦΤ-2018-ΟΣ-ΠΣΔ δεν υπάρχει ασυμβατότητα των αιτούμενων
τροποποιήσεων του έργου με το θεσμικό πλαίσιο της περιοχής.
18.3 Επομένως, από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν αναμένεται να προκληθούν
σημαντικές

διαφοροποιήσεις

ως

προς

τις

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις

του

επηρεαζόμενου τμήματος.
18.4 Ως εκ τούτου, οι περιβαλλοντικοί όροι της ΥΑ με α.π. οικ. 4402/3.7.2018 εξακολουθούν
να είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
υλοποίηση και λειτουργία του έργου, χωρίς να απαιτείται η επιβολή νέων μέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος.
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18.5 Είναι ωστόσο απαραίτητη η τροποποίηση της ΑΕΠΟ, προκειμένου να ενσωματωθούν
στον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό οι ως άνω τροποποιήσεις.

Αποφασίζουμε
την τροποποίηση της ΥΑ με α.π. οικ. 4402/3.7.2018 (ΑΔΑ: ΨΞΥΘ4653Π8-1Ν7), με την οποία
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την λειτουργία και συντήρηση του οδικού τμήματος από το
Κλειδί έως τον κόμβο Κ1 (Α/Κ Καλοχωρίου), συμπεριλαμβανομένου του μετωπικού σταθμού διοδίων
Μαλγάρων και των πλευρικών σταθμών διοδίων στον Α/Κ Μαλγάρων και στον Η/Κ Χαλάστρας της
Εγνατίας Οδού, ως εξής:
1.

Στο τέλος της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», προστίθεται η ακόλουθη

παράγραφος:
«Οι προβλεπόμενες διαμορφώσεις για την ανάπτυξη του νέου πλευρικού σταθμού διοδίων L18
Εξόδου (Νότιος) επί του κόμβου Μαλγάρων, θα γίνουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ΦΤ-2018-ΟΣ-ΠΣΔ, στο πλαίσιο του οριστικού σχεδιασμού του.»
2.

Στο τέλος της ενότητας «2. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά περιοχής έργου και

ευαίσθητα στοιχεία περιβάλλοντος» προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«2.4.

Το τμήμα Κλειδί – Καλοχώρι της Εγνατίας Οδού χωροθετείται εντός των Λεκανών Απορροής

Ποταμών EL1003 “Αξιού” και EL1004 “Γαλλικού” (το ανατολικό τμήμα του οδικού τμήματος, με μήκος
περί τα 3,2 Km) του Υδατικού Διαμερίσματος EL10 Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την 1η
Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού του Υδατικού Διαμερίσματος
Κεντρικής Μακεδονίας (υπ’ αρ. 905/21.12.2017 Απόφαση Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων,
ΦΕΚ 4675 Β) οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων του κόμβου Μαλγάρων χωροθετούνται εντός της Λεκάνης
Απορροής Ποταμού EL1003 “Αξιού” και βρίσκονται εντός της υδρολογικής λεκάνης του μεταβατικού
Υδατικού Συστήματος Εκβολικό Σύστημα Αξιού “EL1003T0001N” και εντός του Υπόγειου Υδατικού
Συστήματος (ΥΥΣ) EL1000030 “Αξιού”. Το μεταβατικό Υδατικό Σύστημα είναι άγνωστης οικολογικής
και καλής χημικής κατάστασης. Το ΥΥΣ βρίσκεται σε κακή ποσοτική και χημική κατάσταση.
Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμού του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος, για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα με
καλή κατάσταση, τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος η μη υποβάθμιση της κατάστασης, ενώ για τα
επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα με κατάσταση γενικά κατώτερη της καλής, τίθεται ως
περιβαλλοντικός στόχος η αναβάθμιση της κατάστασης, μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος
Μέτρων. Για όσα επιφανειακά ύδατα η κατάστασή τους παραμένει άγνωστη δεν τίθεται
περιβαλλοντικός στόχος άλλος από τη μη υποβάθμιση τους.
Σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ο κόμβος Μαλγάρων χωροθετείται
εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας “Χαμηλή ζώνη λεκανών περιφερειακής
τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν,
και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης λιμνών ΚορώνειαςΒόλβης, χαμηλή ζώνη Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας” με
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Κωδικό GR10RAK0008. Σύμφωνα με τους Χάρτες Επικινδυνότητας ο κόμβος βρίσκεται εκτός
πλημμυρικών ζωνών για όλες τις περιόδους επαναφοράς.»
Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται κατά νόμο με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο
aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στην ΚΥΑ
υπ’ αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014
Α.Π. οικ. 170254

ΕΥΠΕ (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ A΄
Ταχ. ∆/νση:

Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ.:

114 73

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Πληροφορίες: Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο:

210.6417952

Fax:

210.6430637

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 21417/20-12-1995 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µε τις ΚΥΑ οικ. 130576/28-1-2003 και οικ.100078/5-1-2013 και αφορά στην έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τµήµατος
«Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Κ1-Κ4» της Εγνατίας Οδού, που
ανήκει γεωγραφικά στα όρια των ∆ήµων Ωραιοκάστρου και Κορδελιού – Ευόσµου, µε
φορέα υλοποίησης την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209).
3. Την Υ.Α. 1958/13.1.2012 «για την κατάταξη των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 4 του
ν. 4014/21.9.2011» (Β 21).
4. Το Ν. 4042/13-2-2012 «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» (Α’ 24).
5. Την εγκύκλιο 16 του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µε α.π. οικ. 4095.82/10.11.2011, µε την οποία παρέχονται διευκρινίσεις
σχετικά µε άδειες διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4014/2011.
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6. Το N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
7. Το π.δ. 119/2013 (Α’ 153/25-6-2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 118/2013 (Α’ 152/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141) ι Ίδρυση
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού και ….αντιστοίχως».
9. Το Π∆ 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆
269/7.8.2001 (Α΄ 192) και 35/20.3.2009 (Α΄ 51).
10. Την µε α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισµό 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»
(Β΄ 1391).
11. Την Υ.Α. µε αριθ. οικ.167563/ΕΥΠΕ «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».
12. Την Υ.Α. µε αριθ. οικ. 48963/5.10.2012 (Β΄ 2703) «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)».
13. Την µε α.π. οικ.4834/25.1.2013 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠΕΚΑ, στην οποία
αποσαφηνίζονται θέµατα διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από
δηµόσια έργα και παρέχονται διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (Α∆Α: ΒΕΙΨ0-Ξ90)
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 21398/2.5.2012 (Β’ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία
ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του
Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011)».
15. Την ΚΥΑ 21417/20-12-1995 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων µε τον φάκελο της ΜΠΕ που
την συνοδεύει, για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία της εξωτερικής περιφερειακής οδού
Θεσσαλονίκης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις ΚΥΑ οικ. 130576/28-1-2003 και
οικ.100078/5-1-2013 (παράταση ισχύος).
16. Την ΚΥΑ οικ. 130576/28-1-2003 µε θέµα «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για το έργο της «Εξωτερικής περιφερειακής οδού
Θεσσαλονίκης».
17. Την ΚΥΑ οικ. 100078/5-1-2006 µε θέµα «Παράταση της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθµ.
21417/20.12.1995 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εξωτερική
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Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, της Εγνατίας Οδού (τµήµατα 8.1-8.2)», όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 130576/28.01.2003 ΚΥΑ».
18. Το µε α.π. Α358518/31-7-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο υποβλήθηκε
στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ένας φάκελος τροποποίησης του έργου του θέµατος που αφορά στην
εγκατάσταση του Σταθµού ∆ιοδίων ∆υτικής Θεσσαλονίκης (α.π. ΕΥΠΕ/169736/1-8-2013).
19. Το µε α.π. Α359428/26-8-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο υποβλήθηκαν
στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα έντυπα “Υ” και “Τ” σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.167563/ΕΥΠΕ (Β’
644) για το έργο του θέµατος (ΕΥΠΕ/170136/30-8-2013).
20. Το µε α.π. 170792/1.10.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο ζητήθηκαν επιπλέον
αντίγραφα του φακέλου του έργου µε συµπληρωµατικά στοιχεία.
21. Το µε α.π. Α363526/22-11-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε το οποίο υποβλήθηκε
στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ συµπληρωµατικοί φάκελοι του έργου (α.π. ΕΥΠΕ /172010/25-11-2013).
22. Το µε α.π. οικ.172254/4-12-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάσθηκε ο
φάκελος του έργου στο αρµόδιο Περιφερειακό Συµβούλιο για την δηµοσιοποίησή του µόνο
για ενηµέρωση του κοινού, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4014/2011 ( 209 Β’) όπως
ισχύει.
23. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση του σχεδιασµού του έργου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ που υποβλήθηκε συµπληρωµένο µε το υπ’ αριθµ.
Α363526/22-11-2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., δεν επέρχονται ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις προς το δυσµενέστερο των περιβαλλοντικών όρων του συνολικού έργου
όπως αυτές εκτιµήθηκαν στην ΜΠΕ και αντιµετωπίζονται µε τους περιβαλλοντικούς όρους
που τέθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 21417/20-12-1995 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του
οδικού τµήµατος «Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Κ2-Κ4» της Εγνατίας Οδού.

Αποφασίζουµε
την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 21417/20-12-1995 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του
οδικού τµήµατος «Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Κ2-Κ4» της Εγνατίας Οδού,
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ οικ. 130576/28-1-2003 και οικ.100078/5-1-2013 και ισχύει,
ως εξής:
Α) Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου (α), το εξής κείµενο:
«Προβλέπεται νέος Μετωπικός Σταθµός ∆ιοδίων ∆υτικής Θεσσαλονίκης µεταξύ των κόµβων Α/Κ
∆ιαβατών (Κ2) και Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4), περί την Χ.Θ. 9+700 του αυτοκινητόδροµου, όπως
φαίνεται στο Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης, που περιλαµβάνεται στον φάκελο τροποποίησης που
συνοδεύει το µε α.π. Α358518/31-7-2013 έγγραφο της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”.»
Β) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (β) και (γ) ως εξής:
« β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις
Οι οριακές τιµές εκποµπής ρύπων που σχετίζονται µε τα οδικά έργα και τα κρίσιµα επίπεδα
ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες αποφάσεις:
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- 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.
Για τη προστασία από 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) που προκύπτουν κατά τις εργασίες κατασκευής και συντήρησης του
έργου ισχύουν τα ακόλουθα:
- Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων να γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που

καθορίζονται

στο

Π∆ 82/25.02.2004

(ΦΕΚ 64Α)

περί

διαχείρισης

των

χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων.
- Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
13588/725/2006 (Β’ 383), 24944/1159/2006 (Β’ 791) και 8668/2007 (Β’ 287) Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων όπως εκάστοτε ισχύουν.
- Η διάθεση υγρών αποβλήτων γίνεται σύµφωνα µε την 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) καθώς και ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να
έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου.

γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις
- Τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια οδικού θορύβου (κατά τη λειτουργία), καθορίζονται στα
Αρθ. 4 και 6 της Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367Β/2012) «Καθορισµός δεικτών και
ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων θορύβου…..».
- Για το θόρυβο που εκπέµπεται από τον εργοταξιακό εξοπλισµό κατά τη φάση κατασκευής
και συντήρησης του έργου, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003
«Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε
εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ µε α.η.π. 9272/471/2.3.2007 (Β’
286).»

Γ) Αντικαθίστανται οι όροι 16, 27 και 28 και προστίθεται οι όροι 29 έως 35 στο τέλος της
παραγράφου (δ) ως εξής:

« 16.

Απαγορεύεται η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων σε χείµαρρους, ρέµατα κλπ.
Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψή τους επί εδάφους. Τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά και
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ορυκτέλαια θα συγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία και θα προωθούνται για ανακύκλωση
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
27.

Ισχύουν οι όροι, τα µέτρα και οι περιορισµοί που περιγράφονται στις σχετικές
θεωρηµένες ΜΠΕ και τους φάκελους τροποποίησης που τις συνοδεύουν, εφόσον δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στην παρούσα.

28.

Η διάθεση των λυµάτων του προσωπικού να γίνεται σε στεγανούς βόθρους.
Εναλλακτικά να εξεταστεί η εγκατάσταση συστήµατος βιολογικής επεξεργασίας των
παραγόµενων στα διόδια λυµάτων,

εφόσον το φορτίο τους είναι τέτοιο που να

εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία του.
29.

Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες υλοποίησης του έργου (π,χ.
χαρτοκιβώτια, υλικά συσκευασίας κλπ) θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να
διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα λοιπά στερεά
απόβλητα αστικού τύπου θα συγκεντρώνονται σε κάδους προκειµένου να µεταφερθούν
σε χώρους διάθεσης του οικείου ∆ήµου.

30.

Με ευθύνη του αναδόχου και του φορέα του έργου να τηρηθεί ειδική και αυστηρά
ελεγχόµενη διαδικασία αποµάκρυνσης των χωµάτινων υλικών, µπαζών, υλικών
ορυγµάτων, θραυστών υλών σκυροδέτησης και παραπροϊόντων σκυροδέµατος. Εφόσον
υπάρξει έγκριση εναλλακτικού συστήµατος για την διαχείριση των ΑΕΚΚ (Απόβλητα
από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) στην ευρύτερη περιοχή, αυτή θα πρέπει
να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ
1312 Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

31.

Ο φορέας του έργου οφείλει να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση
της καθαριότητας των χώρων στο εύρος κατάληψης του έργου εφαρµόζοντας
πρόγραµµα:
 τακτικής αποµάκρυνσης των απορριµµάτων,
 καθαρισµού των τάφρων συλλογής των όµβριων υδάτων,
 καθαρισµού των υδραυλικών οχετών και κάτω διαβάσεων πεζών,
 αποµάκρυνσης της ξηρής βλάστησης.

32.

Ο φορέας του έργου οφείλει να διασφαλίσει ότι θα υλοποιηθούν οι επιβαλλόµενοι όροι
της ΑΕΠΟ που αφορούν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος µετά την ολοκλήρωση
των πάσης φύσεως κατασκευαστικών ή προπαρασκευαστικών έργων (π.χ. αποµάκρυνση
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµόρφωση ανάγλυφου, φυτεύσεις κλπ.), καθώς και για
την συντήρηση των έργων αποκατάστασης.

33.

Ο φορέας του έργου θα πρέπει να καταρτίσει πρόγραµµα που να προβλέπει την
διαχείριση

και

αντιµετώπιση

συµβάντων

πυρκαγιάς

πρασίνου

καθώς

και

περιβαλλοντικού ατυχήµατος (π.χ. διαρροής ρυπογόνων ουσιών ή εύφλεκτων υγρών).
34.

Με την επιφύλαξη εφαρµογής του Π.∆. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την
πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον - Εναρµόνιση µε την
οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
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Απριλίου 2004, όπως ισχύει» στην περίπτωση συµβάντος ή ατυχήµατος που επηρεάζει
σηµαντικά το περιβάλλον, τηρούνται τα ακόλουθα:
α) Ο φορέας του έργου ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια για την περιβαλλοντική άδεια
αρχή.
β) Ο φορέας του έργου λαµβάνει άµεσα τα µέτρα για τον περιορισµό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή επέκτασης του συµβάντος ή ατυχήµατος
καθώς και εµφάνισης άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων.
γ) Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή απαιτεί από τον φορέα του έργου να λάβει όλα τα
απαραίτητα συµπληρωµατικά µέτρα τα οποία αυτή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισµό
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων.
Το κόστος των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων που προκύπτουν από τους

35.

περιβαλλοντικούς όρους, περιορισµούς και ρυθµίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας.»

∆) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι στ, ζ, η και θ ως εξής:
« στ) Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών
όρων – Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της:
Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν έως της 31-12-2015, µε την
προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια.
ζ)

Η ανανέωση / τροποποίηση της παρούσας, ακολουθεί τις διαδικασίες που
προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4014/2011. Συγκεκριµένα :



Ο φορέας του έργου οφείλει εγκαίρως πριν από την λήξη της ΑΕΠΟ, να επανέλθει µε
νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την
έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως ο υπόχρεος
φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον δύο (2)
µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα
δικαιολογητικά.



Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου όπως αυτό
περιγράφεται στις σχετικές θεωρηµένες ΜΠΕ και τους φάκελους τροποποίησης που
τις συνοδεύουν και υλοποιείται µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας ΑΕΠΟ
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 παρούσα
ΑΕΠΟ µε τις τροποποιήσεις της καθώς και τις σχετικές θεωρηµένες ΜΠΕ ή φάκελοι
δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή
τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου
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2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του ν. 4014/2011, µη εξαιρουµένων και τυχών
αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17
του ν. 4014/2011.
η)

Η παρούσα καθώς και οι σχετικές θεωρηµένες ΜΠΕ και οι φάκελοι τροποποίησης που
τις συνοδεύουν, πρέπει να είναι διαθέσιµες στο χώρο του εξεταζόµενου έργου και να
επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα ο υπόχρεος φορέας 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 ΑΕΠΟ µε τις τροποποιήσεις της. Τα
στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου.
• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο
• να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των
αρµόδιων

ελεγκτικών

οργάνων

τήρησης

των

διατάξεων

της

κείµενης

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
θ) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του
περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας επιβάλλονται στους υπεύθυνους
του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30
του ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους ν. 3010/02, ν. 4014/2011 και ν.
4042/2012.»
Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, πραγµατοποιείται µε την
ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του ν.4014/2011 (Α΄209) καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012
(Β’ 1470).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
∆ρ. Ε. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Συµβούλιο
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, 54655
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ0-ΠΛΠ
8
3. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
∆/νση Μελετών, Τµήµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης & Πρασίνου
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Θέρµης
ΤΚ 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 30
(συν. 2 φάκελοι τροποποίησης ΑΕΠΟ)

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.

ΕΥΠΕ (συν. 1 φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ)

2.

Χρον. Αρχείο

3.

Τµήµα Α΄

4.

Μ. Γεωργακοπούλου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

