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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΕΝ
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού Χωροταξίας και 

Αστικού Περιβάλλοντος 
γ) Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας
δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Υδάτων
ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία 
του έργου: «Υφιστάμενο Αρδευτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου Ν. Έβρου και έργα 
βελτίωσης» του ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), 
Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), Ν.4467/2017 (ΦΕΚ 
56/Α/2017), Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018), τον Ν.4617/2019 
(ΦΕΚ 88/Α/2019), και τον Ν. 4711/2020 ΦΕΚ 145/Α/2020 και όπως έχει γενικότερα 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τον Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε με τους Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α2002), Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), 
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Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), και όπως έχει γενικότερα 
τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 
96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες 
διατάξεις».

4. Τον N. 3028/2002 (A’ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τον Ν. 3199/2003 (Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006 (Α’ 162), και ισχύει σήμερα.

6. Τον Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Τον Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία 
της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)», όπως ισχύει σήμερα.

8. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

10. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων ....», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/2011), Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018), Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019), Ν.4635/2019 
(ΦΕΚ 167/Α/2019), Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020), και όπως έχει γενικότερα 
τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/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», όπως ισχύει.

12. 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» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού όπως ισχύει.

13. Τον Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

14. Τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

15. Την Π.Ν.Π. 13.08.2021 (ΦΕΚ A 143) «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και 
την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων 
από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις».

16. Τον Ν. 4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί 
αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, 
πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά 
προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, 
ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
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17. N. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021) "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς."

18. Το Π.Δ. 82/2004 (Α’ 64) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ ‘‘Καθορισμός μέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων’’ Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

19. Το Π.Δ. 51/2017 (ΦΕΚ 54/Α/2017) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ)», όπως ισχύει.

21. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»

22. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

23. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», όπως ισχύει

24. Το Π.Δ. 62/2020 (ΦΕΚ 155/Α’/05-08-20) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

25. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α’/05-08-20) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων».

26. Το Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α/05-01-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

27. Το Π.Δ. 6/2022 (ΦΕΚ Α’/17) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων».

28. Την υπ’ αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11833/1138/08-02-2022 (76 Υ.Ο.Δ.Δ.) Αποδοχή παραίτησης του 
Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

29. Την Οδηγία 2011/92/ΕΕ «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/52/ΕΕ.

30. Την υπ’ αριθ. 2/07-01-2021 (ΦΕΚ 45/Β/12-1-2021) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά»

31. Το με Α.Π.: 59/7-2-2020 έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) 
«Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα 
των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών 
διοικητικών πράξεων».

32. Την ΥΑ 29310/2003 (ΦΕΚ 1471/Β/9-10-2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».

33. Την Υ.Α. 68605/1092/12-10-2018 (ΦΕΚ 248/ ΑΑΠ/ 25-10-2018) «Έγκριση αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και 
Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού»
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34. Την με αρ. οικ. 1006/13.09.2013 (Β’ 2290) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: 
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θράκης».

35. Την με αρ. οικ. 900/2017 (ΦΕΚ 4680/Β/29.12.2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
με θέμα: «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

36. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41394/334  (ΦΕΚ 2688/Β/2018) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) και της αντίστοιχης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

37. ΦΕΚ 102Δ/16-3-2007 Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των υγροτόπων 
του Δέλτα στις εκβολές του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικό Πάρκο 
με την ονομασία Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου.

38. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/2008), και 
ισχύει.

39. Την ΚΥΑ 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των 
υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2006/118/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 182314/1241/2016 (ΦΕΚ 2888/Β/2016).

40. Την ΚΥΑ ΗΠ 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/2010) περί αξιολόγηση και διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
177772/924/2017.

41. Την ΚΥΑ Η.Π.51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας 
στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 …», όπως 
τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ.170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β/2016).

42. Την ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 
για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της ...», όπως 
τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012), και ισχύει.

43. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού 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)»

44. Την ΚΥΑ Οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/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, ...», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 1915/2018 
(ΦΕΚ 304/Β/2018)

45. Την ΚΥΑ Οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων 
και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α΄ ...».
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46. Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 
24), όπως ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

47. Την Κ.Υ.Α. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27.10.2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και 
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, 
περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει

48. Την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017) με θέμα «Ποιότητα Νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 
2015/1787 (L260, 7.10.2015)

49. Την ΚΥΑ οικ.1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2018) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 
2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής 
απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, 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».

50. Την ΚΥΑ οικ.5688/2018 (ΦΕΚ 988/Β/2018) «Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 
4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, 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».

51. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) οικ.1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/2011) «Ορισμός ανώτερων 
αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών 
ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.: 
39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075)».

52. Την ΥΑ οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) «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)», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2018).

53. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις 
ΑΕΠΟ ή στις Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης 
επέμβασης, …».

54. Την YA 115973/6088/2014 (ΦΕΚ 2961/Β/2014) «Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση 
(Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα».

55. Την ΥΑ οικ.170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/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, …», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2018).

56. Την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν.4014/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως 
τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. οικ. 2307/2018 (Β’ 439), ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (Β’ 
4420), ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/2018 (Β’ 5778), ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/2020 (Β’ 1482) 
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και ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (Β’ 4656), και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και 
ισχύει.

57. Την Εγκύκλιο με α.π. 10502/14.6.2018 (ΑΔΑ: 7Σ6Π4653Π8-ΗΡΔ) με θέμα: «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ/Α’/209) για υφιστάμενα 
έργα και δραστηριότητες Α’ κατηγορίας της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ/Β’/2471) 
Υπουργικής Απόφασης».

58. Η από 29.06.2021 ανάρτηση του Φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος στο Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2106563618

59. Το με Α.Π. 287/24.06.2021 έγγραφό του ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ, με το οποίο υποβλήθηκε στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ η ΜΠΕ του έργου του θέματος εις τριπλούν σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (Α.Π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61740/4054/25.06.2021) 

60. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/79773/5276/30.08.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με τη διαπίστωση 
της τυπικής πληρότητας της ΜΠΕ.

61. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/108288/6907/15.11.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο 
διαβιβάστηκε αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου του θέματος, προς:

61.1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για τη 
δημοσιοποίηση της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4014/2011 (Α’ 209) όπως ισχύει.

Και για γνωμοδότηση προς:
61.2. Τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας 
της Ατμόσφαιρας και τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

61.3. Τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, τη Διεύθυνση Δασών Έβρου και 
τα Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της Γενικής Δ/νσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας

61.4. Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών
61.5. Το ΓΕΕΘΑ/Γ2 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
61.6. Τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, τη Διεύθυνση 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τη Διεύθυνση Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, και την Υπηρεσία 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

61.7. Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Διεύθυνση 
Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

61.8. Τη Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

61.9. Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου και τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος Και Υδροοικονομίας 
ΠΕ Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

61.10. Τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)
61.11. Το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Έβρου
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62. Το με Α.Π.: 318429/23.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Έβρου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με θετική γνωμοδότηση επί 
της ΜΠΕ του (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/115036/7263/02.12.2021)

63. Το με Α.Π.: 2387/359855/13.12.2021 έγγραφο του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής & 
Διαχείρισης Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2206/127/11.01.2022), 
με την θετική γνωμοδότησή του για το έργο.

64. Το με Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/553235/14.12.2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου (Α.Π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/119786/7540/14.12.2021), με την θετική υπό όρους γνωμοδότησή του για το 
έργο.

65. Το με α.π. Φ.901/1451/429036/16.12.2021 έγγραφο του Τμήματος 4 (Περιβάλλοντος) της 
Διεύθυνσης Γ2, του ΓΕΕΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όπως αναρτήθηκε στο ΗΠΜ με το 
οποίο γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος 

66. Το με Α.Π.: 929/20.12.2021 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Έβρου, με 
θετική υπό όρους γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου όπως αναρτήθηκε στο ΗΠΜ 

67. Το με Α.Π.: 318597/5663/29.12.2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Έβρου της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή του 
για το έργο (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/18589/1179/24.2.2022) 

68. Το με Α.Π.: 616232/17.1.2022 από κοινού έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μνημονεύοντας το έγγραφο της ΕΦΑ Εβρου 
καθώς και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας,  γνωμοδοτούν θετικά υπό 
όρους για το έργο (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/4416/278/ 17.01.2022)

69. Το με α.π. 18641/20.01.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης όπως αναρτήθηκε στο ΗΠΜ, 
με το οποίο γνωμοδότησε θετικά υπό όρους επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος.

70. Το με Α.Π. 22747/25.01.2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 
της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως αναρτήθηκε στο ΗΠΜ με το οποίο γνωμοδότησε θετικά 
υπό όρους επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος έχοντας λάβει υπόψη τα σχετικά έγγραφα της 
Διεύθυνση Δασών Έβρου και των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου 6986724426

71. Η με αρ. απόφαση 5/27.01.2022 (με ΑΔΑ: 6ΟΛ37ΛΒ-ΚΕΕ) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με θετική υπό όρους απόφαση του επί της ΜΠΕ του έργου 
του με θέμα: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενο Αρδευτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ 
Φερών-Πέπλου Ν. Έβρου και έργα βελτίωσης» του ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ. (Α.Π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/23154/1480/09.03.2022)

72. Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35339/2496/08.04.2022 εισήγηση στο ΚΕΣΠΑ στα πλαίσιο του Άρθρου 
9 του Ν. 4014/2011 όπου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου λόγω του ότι είναι 
υφιστάμενο έργο που οι περιβαλλοντικοί όροι δεν είχαν εκδοθεί ποτέ.

73. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/108473/1516/11.04.2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Χωροταξικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ προς τη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση 
του έργου υπό όρους (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36153/2527/12.04.2022)
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74. Την υπ’ αριθ. 16/13-04-2022 Πράξη του ΚΕΣΠΑ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/60892/1453/14-06-
2022, ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60893/4184/14-06-2022), με την οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4014/2011, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

75. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/6996/371/14.04.2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του 
ΥΠΕΝ προς τη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους και εγκρίνει την 
επέμβαση για την υλοποίηση του έργου υπό όρους (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/37747/2663/14.4.2022)

76. Το γεγονός ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την παραγ. 2 του άρθρου 
3 του Ν.4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τη γνωμοδότηση των αρμοδίων 
φορέων και υπηρεσιών επί της ΜΠΕ, και ως εκ τούτου σύμφωνα με τις προαναφερθείσες 
διατάξεις είναι δυνατή η έκδοση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του 
έργου άνευ των μη απεσταλμένων γνωμοδοτήσεων όπως αυτές ζητήθηκαν με το 61ο σχετικο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενο αρδευτικό  δίκτυο ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου 
Ν. Έβρου και έργα βελτίωσης», που βρίσκεται στη Δ.Ε. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, με φορέα τον Τοπικό 
Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Φερών-Πέπλου, και το οποίο αφορά σε έργα υδροληψίας 
αρδευτικού νερού από ποταμό Έβρο (και συμπληρωματικά από 51 γεωτρήσεις), μεταφοράς, 
διανομής και άρδευσης συνολικής περιμέτρου έργων περίπου 107.000 στρ και καθαρή αρδευόμενη 
αγροτική έκταση τα 70.260 στρ. στη Δ.Ε. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Φερών-
Πέπλου.  Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κατασκευή και λειτουργία του ανωτέρω έργου και βαρύνει τον φορέα του, καθώς και κάθε κατά νόμο 
υπόχρεο για την εφαρμογή τους.

Το έργο περιγράφεται συνοπτικά στην ενότητα (1) «Περιγραφή Έργου ή δραστηριότητας» της 
παρούσας απόφασης, και αναλυτικότερα στο Φάκελο (κείμενο, σχέδια και χάρτες) της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύει αυτήν.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1.1 Γενικά στοιχεία – Θέση έργου ή δραστηριότητας

Το έργο του θέματος (εφεξής «έργο») αφορά υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο που δύναται να 
εξυπηρετήσει έκταση περιμέτρου έργων 107.000 στρεμμάτων (στρ.) περίπου και καθαρής αγροτικής 
έκτασης 70.260 στρ με κύρια υδροληψία από τον ποτ. Έβρο και συμπληρωματικά από γεωτρήσεις για 
τις πιο ανάντη περιοχές.

Το έργο χωροθετείται στον κάτω ρου του ποταμού (π.) Έβρου, μεταξύ της γέφυρας Κήπων και της 
προστατευόμενης περιοχής του δέλτα των εκβολών.  Διοικητικά υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα 
Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Έβρου, της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης. 

Υδρολογικά το έργο ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (EL12), στη Λεκάνη Απορροής «Αβάντου-
Λουτρό Έβρου»  (EL1210). 
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Κατά την απόληψη του νερού από τον ποτ. Έβρο, θα διατηρείται η ελάχιστη οικολογική παροχή, 
κατάντη όλων των υδροληψιών ενώ θα παρακολουθούνται κατά συνεχή τρόπο οι ποσότητες νερού 
που λαμβάνονται από τον ποτ. Έβρο και από τις γεωτρήσεις καθώς και οι διατιθέμενες ποσότητες σε 
κάθε αρδευόμενη ζώνη.

Σύμφωνα με την μελέτη, οι αποληπτόμενες ποσότητες επιφανειακού νερού από τον ποταμό Έβρο 
μέσω των αντλιοστασίων υδροληψίας (κεντρικό και τοπικά) για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών  
61.850 στρεμμάτων, κατά την αρδευτική περίοδο από Μάιο έως Σεπτέμβριο, υπολογίζονται σε 60,022 
εκατ.m³/έτος, ενώ η απολήψιμη ποσότητα υπόγειου νερού που προέρχεται από τις γεωτρήσεις κατά 
τους ίδιους μήνες,  για την άρδευση 8.400 στρ. έχει εκτιμηθεί σε 4,31 εκατ. m³/έτος.

 Η παροχή σχεδιασμού έργων της παρούσας μελέτης, δηλαδή του Αγωγού Προσαγωγής – 
Μεταφοράς, καθορίστηκε σε Q=25.000 m³/ώρα ≈ 7,00 m³/sec και αφορά σε 20ωρη λειτουργία των 
Αντλιοστασίων. Η ανωτέρω παροχή είναι η επιθυμητή για την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του 
αρδευτικού έργου στο σύνολό του.

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε.  οι ανάγκες σε νερό, για την αρδευόμενη περιοχή, που τροφοδοτείται από 
την Κύρια Υδροληψία Πέπλου, κατά τον δυσμενέστερο μήνα Ιούλιο, υπολογίστηκε ως μέγιστη παροχή 
τροφοδοσίας στα Q=24.335 m3/ώρα.

Με ελάχιστη θερινή παροχή του ποταμού Έβρου μεγαλύτερη από 15 m3/sec καλύπτονται πλήρως οι 
προβλεπόμενες ανάγκες άρδευσης, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. χωρίς την ανάγκη μείωσης της παροχής 
υδροληψίας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχουν εκδοθεί Αποφάσεις 
χρήσης νερού για το σύνολο των πενήντα ένα (51) γεωτρήσεων. 

Για την απόληψη νερού από τα Αντλιοστάσια α)Πέπλου – πλωτά, β)Πόρου, γ)Καψάλη Πέπλου και δ) 
Μελισσοκομείο Φερών έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας η με Α.Π. 42/20-02-2015 Αίτηση του ΤΟΕΒ 
Φερών – Πέπλου για χορήγηση Άδειας χρήσης νερού των τεσσάρων αντλιοστασίων.

Τα ανωτέρω αντλιοστάσια έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και 
έχουν πάρει κωδικό ΕΜΣΥ: 1200003684862, 1200003688822, 1200003684755 και 1200003684847 
αντίστοιχα.

Τα αρδευτικά δίκτυα που μελετώνται στην παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι 
κυρίως υφιστάμενα έργα. Ως εκ τούτου δεν αναμένεται να προκύψουν περαιτέρω επιπτώσεις κατά 
τη λειτουργία του έργου.

1.2 Χαρακτηριστικά κύριων τμημάτων έργου ή δραστηριότητας

Η εξυπηρετούμενη από το έργο περιοχή, έχει έκταση 107.000 στρεμμάτων (στρ.) περίπου και καθαρής 
αρδευόμενης έκτασης 70.260 στρ, χωρίζεται σε πέντε (5) ζώνες: 

 Κλειστό δίκτυο υπό πίεση ακαθάριστης έκτασης περί τα 8.600 στρ. και καθαρής περί τα 
7.300 στρ., 

 Δίκτυο με κανάλια -καναλέττα ακαθάριστης έκτασης περί τα 28.450 στρ. και καθαρής περί 
τα 22.760 στρ., 

 Δίκτυο με χωμάτινες τάφρους άρδευσης-στράγγισης ακαθάριστης έκτασης περί τα 39.720 
στρ. και καθαρής περί τα 31.770 στρ., 

 Τοπικά δίκτυα με γεωτρήσεις συνολικής ακαθάριστης έκτασης περί τα 18.700 στρ. και 
καθαρής περί τα 8.400 στρ. 

 Ακαλλιέργητα-άγονα-κατακλυζόμενα ακαθάριστης έκτασης περί τα 11.500στρ. στα νότια 
της περιμέτρου πλησίον της προστατευόμενης περιοχής του δέλτα.



10

Σύμφωνα με την ΜΠΕ η απαιτούμενη ποσότητα νερού για την πλήρη κάλυψη των αρδευτικών 
αναγκών των καλλιεργειών από τις υδροληψίες του ποτ. Έβρου για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί 
άδεια χρήσης νερού είναι οι κάτωθι:

 Κύρια Υδροληψία Έβρου (πλωτό, διώρυγα Δ1), ο ετήσιος απαιτούμενος όγκος νερού 
εκτιμάται σε 51,1 εκατ m3 για καθαρή αρδευόμενη έκταση 53.500 στρ .

 Υδροληψία Έβρου (ΑΣ Καψάλη), ο ετήσιος απαιτούμενος όγκος νερού εκτιμάται σε 2,22 
εκατ m3 για καθαρή αρδευόμενη έκταση 2.040 στρ .

 Υδροληψία Έβρου (ΑΣ Πόρου), ο ετήσιος απαιτούμενος όγκος νερού εκτιμάται σε 1,94 εκατ 
m3 για καθαρή αρδευόμενη έκταση 1.785 στρ .

 Υδροληψία Έβρου (ΑΣ Μελισσοκομείου), ο ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού εκτιμάται σε 
3,63 εκατ m3 για καθαρή αρδευόμενη έκταση 3.340 στρ .

 Υδροληψία από 51 γεωτρήσεις, ο ετήσιος απαιτούμενος όγκος νερού εκτιμάται σε 4,3 εκατ 
m3 για καθαρή αρδευόμενη έκταση 8.400 στρ .

Το υφιστάμενο έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα άντλησης:

 Κύρια υδροληψία από τον ποτ. Έβρο, αποτελούμενη από αντλιοστάσιο στον ποτ. Έβρο  
(πλωτό) προς χωμάτινη κλειστή διώρυγα με 5 αντλίες δυναμικότητας 15.000 m3/h και 
μέγιστης δυναμικότητας 25.000 m3/h, συναρμολογούμενο ετησίως κατά την αρδευτική 
περίοδο.

 Κύριο αντλιοστάσιο ανύψωσης (1η ΔΕΚΕ) από την χωμάτινη διώρυγα προς την αρδευτική 
διώρυγα Δ1 με 6 αντλίες δυναμικότητας 25.000 m3/h και μέγιστης δυναμικότητας 36.000 
m3/h.

 Αντλιοστάσιο Έβρου (Καψάλη) προς τοπική αρδευτική-στραγγιστική τάφρο με 2 αντλίες 
δυναμικότητας 3.000 m3/h.

 Αντλιοστάσιο Έβρου (Πόρου) προς τοπική αρδευτική-στραγγιστική τάφρο με 2 αντλίες 
δυναμικότητας 2.400 m3/h.

 Αντλιοστάσιο Έβρου (Μελισσοκομείου) προς την αρδευτική διώρυγα Δ2 με 2 αντλίες 
δυναμικότητας 2.500 m3/h.

 Πιεστικό αντλιοστάσιο για την τροφοδοσία του κλειστού αρδευτικού δικτύου με 6 αντλίες 
μέγιστης δυναμικότητας 5.400 m3/h.

 Αντλιοστάσια τοπικής ανύψωσης νερού Πόρου, Διχάλας, Αλαμπέι δυναμικότητας 1.200, 
1200 και 500 μ3/ώρα αντίστοιχα.

 Ανατολικό στραγγιστικό αντλιοστάσιο με 3 κύριες και 2 βοηθητικές αντλίες δυναμικότητας 
45.000 μ3/ώρα για αποστράγγιση της ανατολικής περιοχής προς τον ποτ. Έβρο

 Δυτικό στραγγιστικό αντλιοστάσιο με 3 κύριες και 2 βοηθητικές αντλίες δυναμικότητας 
45.000 μ3/ώρα για αποστράγγιση της δυτικής περιοχής προς τον ποτ. Έβρο

Τα κύρια χαρακτηριστικά του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου είναι κατά προσέγγιση τα ακόλουθα 
σύμφωνα με την ΜΠΕ του έργου:

 Κεντρική αρδευτική διώρυγα Δ1 μήκους 12.000 μ, τραπεζοειδούς διατομής, επενδεδυμένη 
με σκυρόδεμα, με πλάτος πυθμένα 2,50μ, κλίση εκατέρωθεν πρανών 1,5:1, ολικό βάθος 
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περίπου 3,0μ και άνοιγμα στη στέψη περίπου 11μ καθόλο το μήκος της που ξεκινά από το 
κύριο αντλιοστάσιο ανύψωσης και καταλήγει στον Δυτικό βραχίονα Έβρου.

 Αρδευτική διώρυγα Δ2 μήκους 8.960 μ, τραπεζοειδούς διατομής, επενδεδυμένη με 
σκυρόδεμα, με πλάτος πυθμένα 1,50μ, κλίση πρανών 1,5:1, ολικό βάθος περίπου 1,50μ 
και άνοιγμα στη στέψη περίπου 6,0μ που ξεκινά από το πέρας της Δ1 από όπου 
τροφοδοτείται μέσω δίδυμου ορθογωνικού καναλιού μήκους 330μ υπεράνω του Δυτικού 
Βραχίονα Έβρου.

 Δίκτυο διανομής νερού με καναλέττα ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα προς τα 
αγροκτήματα στις περιοχές άρδευσης της διώρυγας Δ1 συνολικού μήκους περίπου 
90.100μ με 11 ενδιάμεσες υδροληψίες και της Δ2 συνολικού μήκους 60.400μ με 13 
ενδιάμεσες υδροληψίες.

 Περιοχή κλειστού δικτύου άρδευσης (Κήπων-Κ. Λίμνες) στο βόρειο τομέα με κεντρικούς 
αγωγούς άρδευσης διατομής 800mm που στη συνέχεια διακλαδίζεται σε αγωγούς 500mm 
και 450 mm από χάλυβα και εγκάρσιους κλάδους από PVC διατομής Φ125-Φ315 
συνολικού μήκους δικτύου περίπου 27.700μ. Επισημαίνεται ότι μέρος των κεντρικών 
αγωγών έχει  πρόσφατα αντικατασταθεί με αγωγούς ελατού χυτοσιδήρου.

 Περιοχή άρδευσης μέσω στραγγιστικών τάφρων που εκτείνεται κυρίως στη νότια περιοχή 
των έργων και σε παραποτάμιες ζώνες του Έβρου εκτός του κύριους αντιπλημμυρικού 
αναχώματος με εκτιμώμενος μήκος τάφρων 171.500μ.

Εργασίες βελτίωσης  – εκσυγχρονισμού των υποδομών άρδευσης:

 Αντικατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου υδροληψίας ποτ. Έβρου (πλωτού) με την 
κατασκευή μόνιμου υπερυψωμένου αντλιοστασίου σε συνδυασμό με την δημιουργία 
μικρού μήκους διώρυγας προσαγωγής νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξοπλισμένο 
με 6 κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες συνολικής δυναμικότητας 25.000 μ3/ώρα.

 Κατασκευή νέου δίδυμου κυκλικού αγωγού μεταφοράς νερού διατομής 1200mm από GRP 
και ελατό χυτοσίδηρο στο αρχικό τμήμα μήκους περίπου 945 μ που ξεκινά από το νέο 
αντλιοστάσιο υδροληψίας και  οδηγεί απευθείας στην διώρυγα Δ1 με παράλληλη 
κατάργηση της δεύτερης άντλησης

 Επέκταση και βελτίωση του κλειστού αρδευτικού δικτύου περιοχής Κήπων ή Κάτω Λίμνες 
με αντικατάσταση παλαιών τμημάτων κεντρικού αγωγού με σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
σε μήκος 2.927 μ, επέκταση και αντικατάσταση κατεστραμμένων από πλημμύρες 
τμημάτων του δευτερεύοντος δικτύου διανομής με σωλήνες πολυαιθυλενίου σε μήκος 
9.000μ, εγκατάσταση πρόσθετων υδροληψιών και προσθήκη υδρομέτρων στο σύνολο των 
υδροληψιών για την καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού

 Πλήρης ανακαίνιση του Η/Μ εξοπλισμού των δίδυμων αποστραγγιστικών αντλιοστασίων 
Έβρου λόγω παλαιότητας και έντονης διάβρωσης του εξοπλισμού με εγκατάσταση νέου 
εξοπλισμού παρόμοιας δυναμικότητας

 Σταδιακή αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των λοιπών 
αντλιοστασίων και γεωτρήσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης

 Συντήρηση αρδευτικών διωρύγων, καναλέτων και στραγγιστικών τάφρων και αγωγών 
διανομής νερού άρδευσης στην περίμετρο των έργων

 Εγκατάσταση υδρομέτρων σε όλα τα υδροληπτικά έργα για καταμέτρηση της απόληψης 
νερού
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 Λοιπές τεχνικές εργασίες ασφαλείας, όπως: κατασκευή γειώσεων προστασίας 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και στεγάνωσης δωμάτων αντλιοστασίων.

Τα ανωτέρω έργα περιγράφονται αναλυτικότερα και απεικονίζονται στον φάκελο της ΜΠΕ (κείμενο 
και σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.

1.3 Γεωγραφικές Συντεταγμένες του Έργου
Οι συντεταγμένες, στα συστήματα αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87 της περιμέτρου των έργων άρδευσης 
αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου  δίνονται στους ακόλουθους πίνακες:

Πίνακας 1 Συντεταγμένες χαρακτηριστικών θέσεων του έργου από το έργο έκτασης

Κορυφή Περιγραφή Χ Υ
Υψόμετρο

εδάφους

Α. Περίμετρος αρδευτικού δικτύου πεδινής ζώνης

Α ΒΑ άκρο περιοχής -αγρόκτημα Κήπων 695321 4534800 11

Β ΒΑ άκρο –περιοχή οικ. Κήπων 694630 4534914 13

Γ Βόρειο άκρο-οικισμός Πέπλου 692196 4534594 9

Δ ΒΔ άκρο περιοχής –νότια οικισμού Πέπλων 689963 4534804 10

Ε ΒΔ άκρο περιοχής –πλησίον οικ. Βρυσούλας 688842 4534006 9

Ζ Δυτικό άκρο περιοχής –πλησίον οικ. Πόρου 686170 4530382 10

Η ΝΔ άκρο βόρειου τομέα πλησίον Φερών 683966 4527094 5

Θ ΒΑ άκρο ΝΔ τομέα περιοχής 683093 4527058 6

Ι Δυτικό όριο περιοχής μελέτη-οικ. Δορίσκου 680616 4525078 3

Κ Δυτικό όριο περιοχής μελέτη-οικ. Μοναστηράκι 676683 4522865 2

Λ ΝΑ άκρο περιοχής άρδευσης 672860 4522895 2

Μ Νότιο άκρο περιοχής –στραγγιστική τάφρος 674307 4520000 1,5

Ν Νότιο –ανατολικό άκρο  –στραγγιστική τάφρος 674000 4517661 1,5

Ξ Νότιο όριο του ΝΑ τομέα  –στραγγιστική τάφρος 676692 4519228 3

Ο Νότιο άκρο ανατολικού τομέα 678472 4516073 2

Π Ανατολικό όριο περιοχής 681107 4520263 3

Ρ Ανατολικό άκρο του ανατολικού τομέα 685955 4523423 5

Σ ΝΑ άκρο βόρειου τομέα αρδευτικού 686967 4526006 7

Τ ΝΑ όριο βόρειου τομέα στην έξοδο Στρατ. τάφρου 687848 4529116 6

Υ Ανατολ. όριο βόρειου τομέα, περιοχή νότια Πόρου 689237 4527826 9

Φ Ανατολ. όριο βόρειου τομέα, περιοχή βόρεια Πόρου 689550 4530581 7
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Κορυφή Περιγραφή Χ Υ
Υψόμετρο

εδάφους

Χ Ανατολ. όριο βόρειου τομέα, περιοχή υδροληψίας 691561 4533117 8

Ψ ΒΑ όριο βόρειου τομέα αρδευτικού 692789 4533652 7

Ω ΒΑ όριο βόρειου τομέα αρδευτικού 693800 4533253 10
Β. Περίμετρος αρδευτικού δικτύου με γεωτρήσεις

1 ΒΔ άκρο περιοχής γεωτρήσεων νότια Φερών 681718 4527844 24

2 ΝΔ άκρο περιοχής γεωτρήσεων νότια Φερών 680379 4526124 21

3 ΝΑ άκρο περιοχής γεωτρήσεων νότια Φερών 681797 4525416 18

4 ΒΑ άκρο περιοχής γεωτρήσεων νότια Φερών 682141 4527620 30

5 ΒΔ άκρο περιοχής γεωτρήσεων ανατ. Φερών 684163 4529117 10

6 ΝΔ άκρο περιοχής γεωτρήσεων ανατ. Φερών 683351 4527859 7

7 ΝΑ άκρο περιοχής γεωτρήσεων ανατ. Φερών 683581 4527350 5

8 ΒΑ άκρο περιοχής γεωτρήσεων ανατ. Φερών 684537 4529037 9

9
ΒΔ άκρο περιοχής γεωτρήσεων Ιτέας-Τριφυλλίου-
Αρδανίου Ι-Τ-Α

683797 4538257 35

10 ΒΔ όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 682214 4535123 36

11 Δυτικό όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 683037 4533011 45

12 Δυτικό όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 684969 4533989 21

13 Δυτικό όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 683979 4531392 24

14 ΝΔ άκρο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 684851 4529600 9

15 ΝΑ άκρο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 685837 4530276 11

16 Ανατολικό  όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 686177 4532862 26

17 Ανατολικό  όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 685964 4535803 35

18 ΒΑ όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 686023 4538624 39

19 Βόρειο όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 684933 4538592 60

20 Βόρειο όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 685219 4535794 36

21 Βόρειο όριο περιοχής γεωτρήσεων Ι-Τ-Α 684274. 4537609 44

22 ΒΔ άκρο περιοχής γεώτρησης Ε-11-Κήπων 694140 4535577 33

23 ΒΑ άκρο γεώτρησης Ε-11 694926 4535726 36

24 ΝΑ άκρο γεώτρησης Ε-11 694995 4535518 42

25 ΝΔ άκρο γεώτρησης Ε-11 694251 4535410 28

26 ΒΔ άκρο περιοχής γεώτρησης ΝΒ-34 674253 4524263 14

27 ΒΑ άκρο γεώτρησης ΝΒ-34 674976 4523850 3
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Κορυφή Περιγραφή Χ Υ
Υψόμετρο

εδάφους

28 ΝΑ άκρο γεώτρησης ΝΒ-34 674848. 4523389 3

29 ΝΔ άκρο γεώτρησης ΝΒ-34 674247 4523437 10

Οι συντεταγμένες των αντλιοστασίων υδροληψίας και λοιπών αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ δίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα 2.

Πίνακας 2 Συντεταγμένες των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ

A/A ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ Χ Υ ΘΕΣΗ

1 ΠΛΩΤΟ ΚΥΡΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΕΒΡΟΥ 691582 4532947 ΓΕΦ. ΠΕΤΑΛΟΥ

2 1Η ΔΕΚΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ Δ1 691249 4533742 ΑΡΧΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ

3 ΚΑΨΑΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΥΔΡΟΛ. ΕΒΡΟΥ 691456 4532853 ΚΑΤΆΝΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ

4 ΠΟΡΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΥΔΡΟΛ. ΕΒΡΟΥ 689523 4529307 ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΟΡΟΥ

5 ΜΕΛΙΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΥΔΡΟΛ. ΕΒΡΟΥ 686190 4522881  

6 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 691187 4533860 ΑΡΧΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ

7 ΜΑΥΡ/ΝΘΟΣ ΤΟΠ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ 686593 4530013 ΟΙΚ. ΠΟΡΟΥ-ΑΝΑΝΤΗ

8 ΔΙΧΑΛΑ ΤΟΠ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ 686294 4527060 Στρατ. Τάφρο -κατάντη

9 ΤΡΥΦ. ΑΛΑΜΠΕΙ ΤΟΠ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ 684911 4528503 ΔΙΩΡ. Δ1-ΚΑΤΑΝΤΗ

10 ΑΝΑΤ. ΣΤΡΑΓ/ΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 673613 4517084 ΝΟΤΙΟ ΑΚΡΟ-ΔΕΛΤΑ

11 ΔΥΤ. ΣΤΡΑΓ/ΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 673532 4517258 ΝΟΤΙΟ ΑΚΡΟ-ΔΕΛΤΑ

Πίνακας 2 Συντεταγμένες των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ

Οι συντεταγμένες, των αδειοδοτημένων γεωτρήσεων άρδευσης  του ΤΟΕΒ δίνονται στον ακόλουθο 
πίνακα 3.

Πίνακας 3 Στοιχεία και Συντεταγμένες των γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΔΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Χ Υ ΘΕΣΗ

1 Α-58 ΩΒΡΓΟΡ1Υ-54Θ 680594 4526183 Μ. Δένδρο

2 Α-71 ΩΓΡ9ΟΠ1Υ-3ΝΒ 681188 4526584 Μ. Δένδρο

3 Α-210 60ΠΣΟΡ1Υ-ΕΤΗ 681884 4525738 Μ. Δένδρο

4 Α-105 64Ω8ΟΡ1Υ-ΡΗΨ 681735 4527635 Μ. Δένδρο

5 ΝΒ-35 668ΓΟΡ1Υ-Ο55 683918 4527742 Τσάϊ Φερών

6 Ε-3 61ΩΟΟΡ1Υ-93Λ 685425 4530567 Τζιβιζλίκι

7 Ε-2 6Η63ΟΡ1Υ-ΩΜΡ 684949 4530196 Τσάϊ Φερών

8 Ε-1 6Ρ9ΠΟΡ1Υ-ΣΝ2 684256 4528477 Τριφυλλώνες

9 Α-79 ΩΓ6ΘΟΡ1Υ-096 683308 4535805 Κάμπος Ιτέας
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Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΔΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Χ Υ ΘΕΣΗ

10 Α-85 66ΞΩΟΡ1Υ-ΤΘ8 684902 4531726 Κάμπος Καβησού

11 ΝΒ-34 ΩΝ29ΟΡ1Υ-ΡΗ0 674458 4523738 Λιβάδι 
Μοναστηρακίου

12 Α-177 6Π9ΛΟΡ1Υ-ΞΣΩ 683143 4535541 Κάμπος Ιτέας

13 Α-56 Ω9ΞΩΟΡ1Υ-ΤΘ9 683022 4535967 Κάμπος Ιτέας

14 Ε-13 ΩΧΑΞΟΡ1Υ-7ΗΖ 679787 4530827 Ασπροχώματα 
Πυλαίας

15 Ε-11 6ΥΩΤΟΡ1Υ-ΝΣ6 694435 4535609 Τελωνείο Κήπων

16 Α-99 6ΕΕΤΟΡ1Υ-Σ25 685300 4530982 Καρυδιές Αρδανίου

17 Δ-25 7Ε1ΖΟΡ1Υ-18Β 685412 4532114 Τσάϊ Αρδανίου

18 ΝΒ-37 7ΗΓΟΟΡ1Υ-8ΝΥ 685179 4531488 Τσάϊ Αρδανίου

19 Δ-48 Ω2ΦΤΟΡ1Υ-Γ5Ι 685532 4537088 Κάμπος Τριφυλλίου

20 Δ-36 ΩΖ3ΠΟΡ1Υ-ΗΞΒ 685430 4538796 Βότανος Τριφυλλίου

21 Δ-19 7ΘΟΔΟΡ1Υ-ΞΔΓ 685473 4536428 Κάμπος Τριφυλλίου

22 Α-213 ΩΒΡ3ΟΡ1Υ-ΒΘ8 684928 4533178 Κάμπος Καβησού

23 Δ-21 ΩΜΕ2ΟΡ1Υ-Α2Γ 685058 4534010 Κάμπος Τριφυλλίου

24 Α-218 61ΥΥΟΡ1Υ-ΜΝΛ 684961 4531260 Κάμπος Καβησού

25 Α-205 ΩΓ0ΙΟΡ1Υ-ΘΡΨ 685844 4538085 Κάμπος Τριφυλλίου

26 Δ-20 7ΖΞ8ΟΡ1Υ-Ρ7Δ 685121 4534825 Κάμπος Τριφυλλίου

27 Ε-5 7ΩΕΧΟΡ1Υ-Φ0Χ 684312 4534191 Κάμπος Καβησού

28 Ε-4 ΩΣ5ΓΟΡ1Υ-ΙΨΙ 684969 4532778 Μ. Δένδρο

29 Ε-6 7ΛΜΨΟΡ1Υ-2Ο2 684496 4534190 Κάμπος Καβησού

30 ΝΒ-36 ΩΒΛΕΟΡ1Υ-Υ41 685000 4531496 Κάμπος Καβησού

31 Ε-8 6ΨΩΨΟΡ1Υ-ΦΚ5 683393 4537001 Κάμπος Ιτέας

32 Α-86 ΩΠΠΣΟΡ1Υ-2ΜΦ 684977 4532372 Κάμπος Καβησού

33 Α-77 ΨΛΨΙΟΡ1Υ-ΘΓΨ 683369 4536300 Κάμπος Ιτέας

34 Α-59 7Ω16ΟΡ1Υ-4ΤΦ 683600 4537387 Κάμπος Ιτέας

35 Α-78 ΩΦ3ΓΟΡ1Υ-Α5Υ 683545 4536875 Κάμπος Ιτέας

36 Δ-22 Ω5ΟΠΟΡ1Υ-2ΥΨ 684052 4534568 Κάμπος Ιτέας

37 Α-173 6ΓΓΕΟΡ1Υ-6Ν0 683712 4537158 Κάμπος Ιτέας

38 Α-175 7ΜΗΛΟΡ1Υ-ΟΣΧ 683820 4537890 Κάμπος Ιτέας

39 Α-176 7ΣΖΠΟΡ1Υ-6ΜΧ 684705 4534237 Κάμπος Ιτέας

40 Α-215 Ω1Γ4ΟΡ1Υ-Τ0Ι 683567 4537110 Κάμπος Ιτέας

41 Α-166 7ΔΞ0ΟΡ1Υ-Τ16 684933 4534096 Κάμπος Ιτέας

42 Α-81 7Ε5ΦΟΡ1Υ-ΥΥΕ 683313 4535160 Κάμπος Ιτέας

43 Α-82 ΩΩΞΩΟΡ1Υ-ΤΣ0 683254 4536466 Κάμπος Ιτέας

44 Δ-49 ΨΔΜΒΟΡ1Υ-ΥΟΗ 683439 4536505 Κάμπος Ιτέας

45 Α-62 6ΙΞ4ΟΡ1Υ-Ζ0Χ 683826 4534758 Κάμπος Ιτέας
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Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΔΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Χ Υ ΘΕΣΗ

46 Α-80 Ψ16ΘΟΡ1Υ-Ξ6Μ 683471 4534899 Κάμπος Ιτέας

47 Α-98 Ω9Α3ΟΡ1Υ-ΝΞΙ 683811 4534108 Κάμπος Καβησού

48 Α-204 7ΖΕΞΟΡ1Υ-ΣΕ6 685767 4537930 Κάμπος Τριφυλλίου

49 Α-207 6ΑΡ3ΟΡ1Υ-1ΥΠ 685708 4537646 Κάμπος Τριφυλλίου

50 Α-214 ΩΑ2ΘΟΡ1Υ-ΣΔΚ 685101 4533380 Τζιβετζιλίκι Αρδανίου

51 Α-216 ΩΚΗΘΟΡ1Υ-ΚΦΔ 685575 4536672 Κάμπος Τριφυλλίου

1.4 Κατάταξη έργου – δραστηριότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) ΔΙΠΑ 37674/2016 όπως ισχύει, το έργο κατατάσσεται ως 
ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη ότι κείται εκτός περιοχών Natura 2000 αλλά εφάπτεται αυτών στο 
νότιο τμήμα της περιμέτρου των έργων:2η Ομάδα: υδραυλικά έργα, εντός περιοχής Natura με είδος 
έργου ή δραστηριότητας: 

 α/α 3 «Υδροληψία από υδατορέματα με άντληση» για συνολική ετήσια υδροληψία 
περίπου 60.000.000 μ3/έτος > 10.000.000 μ3/έτος, και κατατάσσεται στην υποκατηγορία 
Α1.

 α/α 6 «Υδρογεωτρήσεις » για συνολική ετήσια υδροληψία πάνω από 300.000 μ3/έτος και 
κάτω από 5.000.000 μ3/έτος, κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.

 α/α 7 «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης». Συνολικού ισοδύναμου μήκους 
πάνω από 20.000 μ κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.

 α/α 9 «Αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα». Συνολικής έκτασης πάνω από 5.000 στρ 
κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το Έργο συνολικά κατατάσσεται στην Α’ Κατηγορία και συγκεκριμένα 
στην Α1 Υποκατηγορία.

1.5 Υπαγωγή του έργου – δραστηριότητας στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/115/Ε.103/2013 
(ΦΕΚ1450 Β’), όπως ισχύει

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/115/Ε.103/2013 (ΦΕΚ1450 Β’) 
«Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες …»  όπως ισχύει.

1.6 Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 181478/965/2017

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763 Β) «Τροποποίηση 
και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης “Σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ …”».
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1.7 Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β) «Καθορισμός κανόνων, 
μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις 
ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2012/18/ΕΕ …».  

1.8 Χαρτογραφική αποτύπωση έργου – δραστηριότητας.

Το έργο απεικονίζεται στα σχέδια και χάρτες που περιέχονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα 
Απόφαση, και ιδιαίτερα στα ακόλουθα σχέδια και χάρτες:

 Σχέδια 4.1, 4.2 «Γενική Οριζοντιογραφία Έργου-χρήσεις γης», κλίμακας 1:20.000, Ιούλιος 
2020

 Σχέδια 5.1, 5.2, 5.3 «Οριζοντιογραφία Έργων», κλίμακας 1:10.000, Ιούλιος 2020

 Σχέδιο 6 «Οριζοντιογραφία νέων έργων Κεφαλής», κλίμακας 1:1.000, Ιούλιος 2020

2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ

2.1 Χωρικός, πολεοδομικός σχεδιασμός και χρήσεις γης

Η κύρια χρήση γης στην ευρεία περιοχή του έργου είναι η αγροτική.

Για την περιοχή του έργου δεν υφίσταται εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ούτε εμπίπτει 
σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Εντός της περιοχής του έργου βρίσκεται ο μικρός  οικισμός Πόρος, 
ενώ οι λοιποί οικισμοί της περιοχής βρίσκονται εκτός της περιμέτρου των αρδευτικών έργων.

Η περιοχή του αρδευτικού δικτύου του έργου καλύπτεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τον 
προαναφερθέντα οικισμό, με εξαίρεση ορισμένες εκτάσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Προσωρινό 
Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Έβρου υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσία (χαρακτηρισμός ΔΑ), 
χωρίς να εμπίπτουν σε αναδασωτέα έκταση. 

Στα νότια της περιμέτρου των έργων βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Έβρου που 
εφάπτεται της αρδευόμενης περιοχής του ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου.

Στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο άρθρο 6 «Ευρύτερες 
χωρικές ενότητες» και ειδικότερα σε ότι αφορά την Χωρική Ενότητα έντονης γεωργικής ανάπτυξης (1) 
αναφέρεται ότι αυτές:

 «καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των πεδινών εκτάσεων της Περιφέρειας και 
χαρακτηρίζονται από αρδευόμενες καλλιέργειες, είτε με μόνιμα αρδευτικά δίκτυα είτε με 
γεωτρήσεις. Πρόκειται για τις πεδινές περιοχές της Δράμας, του κάμπου Φιλίππων, …, της 
περιοχής κατά μήκος του ποταμού Έβρου και της ευρείας περιοχής του Βόρειου Έβρου. Οι 
ενότητες αυτές συγκεντρώνουν μια ευρεία βάση παραγωγικού δυναμικού γύρω από το 
οποίο οργανώνονται τα δίκτυα αλληλοσυμπλήρωσης των δραστηριοτήτων του 
αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος. Προωθείται η διαφύλαξη της παραγωγικής γεωργικής 
γης ως φυσικού πόρου μείζονος αναπτυξιακής σημασίας, η παραγωγική αναδιάρθρωση 
με την προώθηση της πολυκαλλιέργειας και η εισαγωγή προσαρμοσμένων 
περιβαλλοντικά μεθόδων διαχείρισης με τη χρήση ειδικών μεθόδων άρδευσης. Εντός των 
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ενοτήτων αυτών προωθείται κατά προτεραιότητα και η αναζήτηση περιοχών που θα 
χαρακτηριστούν ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ).»

Στο άρθρο 13 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων τεχνικής υποδομής» και στο κεφάλαιο Δ,2 
το οποίο αφορά την Άρδευση αναφέρεται ότι:

 «ολοκληρώνονται σταδιακά κατά περιοχές οι τεχνικές υποδομές άρδευσης σε τοπικό 
επίπεδο… Σε επιμέρους περιοχές προβλέπονται φράγματα για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαχείρισης των υδάτων προς άρδευση. Προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση όλων των 
τεχνικών έργων ταμίευσης υδάτων, ενώ και η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων 
προωθείται σε περιοχές όπου υπάρχουν ή προβλέπεται να κατασκευαστούν ταμιευτήρες 
για την αξιοποίηση των συλλεγόμενων υδάτων. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη 
τόσο η οικολογική παροχή για του ποταμούς όσο και οι σωρευτικές επιπτώσεις στα 
φαινόμενα διάβρωσης».

Στο άρθρο 14 «Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων» και στο κεφ. Α που αφορά τις περιοχές ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα, για την 
Γεωργία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:

 Επεκτείνονται περαιτέρω σε νέες ζώνες οι εκτάσεις με αρδευτικά δίκτυα και 
εκσυγχρονίζονται παλαιά δίκτυα άρδευσης (κατά προτεραιότητα εντός των χωρικών 
ενοτήτων έντονης γεωργικής ανάπτυξης), λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις των 
Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

2.1.1 Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων
Από πλευράς διαχείρισης υδάτων, σύμφωνα με το εν ισχύ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 
4680/Β/2017), η περιοχή του έργου εμπίπτει στο ως άνω Υδατικό Διαμέρισμα ΥΔ με κωδικό EL12, στη 
Λεκάνη Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Έβρου (EL01210) και συγκεκριμένα στο τμήμα 
EL1210R0T020100133N.

Η περιοχή μελέτης σύμφωνα με την υποβληθείσα Μ.Π.Ε. χωροθετείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (35ο 
σχετικό) εντός των ορίων του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12), στην  Λεκάνη Απορροής 
«Άβαντου - Λουτρό Έβρου (ΕL 1210)», ένα τμήμα αυτής ανήκει στο υπόγειο υδατικό Σύστημα 
«Παραέβριας περιοχής – Δέλτα Έβρου (EL 120Τ020)»με καλή ποσοτική  κατάσταση και κακή ποιοτική 
λόγω των υψηλών τιμών χλωριόντων και EC (αγωγιμότητας) που οφείλεται στη διείσδυση 
θαλασσινού νερού στον προσχωματικό υδροφόρο ορίζοντα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της ανήκει στο 
υπόγειο υδατικό Σύστημα «Έβρου (EL1200140)» με καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση, τα οποία 
δεν προορίζονται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Στην περιοχή του έργου τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά του νότιου τμήματος του ποταμού 
Έβρου, προστίθενται σαν ευπρόσβλητες ζώνες σύμφωνα με τα σχέδια Διαχείρισης «Περιοχές 
ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών» (1η αναθεώρηση). Το τμήμα του συγκεκριμένου 
ποταμού με κωδικό EL1210R0T020100133N (ΦΥΣ) βρίσκεται σε καλή οικολογική και χημική 
κατάσταση και το τμήμα με κωδικό EL1210R0T020100135H (ΙΤΥΣ) με άγνωστη οικολογική και καλή 
χημική κατάσταση  έχουν οριστεί ως «Ευαίσθητη περιοχή» στο ΥΔ Θράκης.

Τέλος το ΥΥΣ της παρέβριας ζώνης έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη περιοχή στη νιτρορύπανση

2.1.2 Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών (ΣΔΚΠ του ΥΔ 
Θράκης  (ΦΕΚ 2689/Β/2018), όπως καθορίστηκαν, σύμφωνα με το οικείο σχέδιο και συγκεκριμένα η 
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περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως «Παρόχθιες περιοχές νοτίως Βύσσας και δέλτα π. Έβρου 
(EL12RAK0002).

Η ευρύτερη ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της αγροτικής 
περιοχής αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου, όμως η πιθανότητα εμφάνισης τέτοιας πλημμύρας 
είναι πολύ μικρή. Επίσης οι περιοχές υψηλού βαθμού επικινδυνότητας λόγω της ανόδου της στάθμης 
της θάλασσα (ΑΣΘ) σε χρονικό ορίζοντα των 50 ετών, προκύπτει ότι η παράκτια ζώνη του Ν. Έβρου 
και ειδικά η περιοχή των εκβολών του ποταμού βρίσκεται σε ζώνη υψηλού κινδύνου εξαιτίας της 
ανόδου στάθμης της θάλασσας, όπως ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν, η διάβρωση, οι συχνές 
πλημμύρες αλλά και οι αλλαγές των παράκτιων υγροτόπων.

2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου

2.2.1 Φυσικό Περιβάλλον
H έκταση του έργου δεν εμπίπτει σε περιοχή με ειδικό καθεστώς προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος. Οι πλησιέστερες περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 
(ΕΣΔ) «Δέλτα Έβρου» με κωδικό GR1110006 και «Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας» με κωδικό 
GR1110007, που εφάπτονται στην περίμετρο του αρδευτικού έργου στον νότιο και ανατολικό τομέα 
των έργων. Αναλυτικά στοιχεία των προστατευόμενων περιοχών και των επιπτώσεων του έργου 
δίνονται στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) που συνοδεύει την ΜΠΕ

2.2.2 Ανθρωπογενές - πολιτιστικό περιβάλλον
Στην περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικά μνημεία.

3. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ 

ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1 Αέρια απόβλητα

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας 
αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

3.1.1 Στην ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ ‘Για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη’ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 
2008≫.

3.1.2 Για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από 
κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα ισχύουν οι 
απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/07 (ΦΕΚ 53Β'/24.01.2007) «Μέτρα κατά της εκπομπής 
αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που 
τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 
αντίστοιχα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3.1.3 ΚΥΑ 9238/332/2004 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 
βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα» (ΦΕΚ 405Β/27.2.04)

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

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

3.1.6 Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνες) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις 
του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παραγ. δ’ του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 
293/Α/6.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών…»

3.2 Υγρά απόβλητα  

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν:

3.2.1 Για τα επιφανειακά ύδατα ισχύουν οι οριακές τιμές ρύπων της ΚΥΑ Η.Π. 
51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909 Β) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά 
ύδατα …» ως έχει τροποποιηθεί από την ΚΥΑ οικ.170766/2016 (ΦΕΚ 69 Β).

3.2.2 Για τα υπόγεια ύδατα ισχύουν οι οριακές τιμές ρύπων της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 
2075 Β) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και 
την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ …» ως έχει 
τροποποιηθεί και οι οριακές τιμές εξειδικεύθηκαν από την ΚΥΑ οικ.1811/2011 (ΦΕΚ 3322 Β), 
και από την Υ.Α. 182314/1241/2016, (ΦΕΚ 2888/Β/12.9.2016) «Τροποποίηση του 
Παραρτήματος II του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης 
(2075/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/80/ΕΕ «για την τροποποίηση του 
παραρτήματος II της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την 
υποβάθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2014».

3.2.3 Όσον αφορά στα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τυχόν επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων ισχύουν η ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, η ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 
191002/2220/2013, καθώς και οι οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, 
στην περίπτωση που επιβάλουν αυστηρότερα όρια.

3.2.4 Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύει το Π.Δ. 82/2004 (Α΄64).

3.3 Στερεά Απόβλητα

3.3.1 Για τη διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζονται εν γένει οι διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 
24Α) 19 και  τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση 
των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασιών….», όπως ισχύουν.
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3.3.2 Για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις των ΚΥΑ 
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β) και ΚΥΑ 
οικ.62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326B), όπως ισχύουν.

3.3.3 Για τα μέτρα και τους όρους της διαχείρισης, των μη επικινδύνων αποβλήτων εφαρμόζονται 
οι προβλέψεις των ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β) , της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 
1909Β),και της  ΚΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021(ΦΕΚ/Β/ 4514, όπως αυτές 
ισχύουν.

3.3.4 Για τη διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) όπως έχει τροποποιηθεί 
από τον Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170Α) και ισχύει, και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί 
κατ’ εξουσιοδότησή του.

3.3.5 Για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  
εφαρμόζονται οι προβλέψεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2011 (ΦΕΚ 1312Β) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», και οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α), όπως 
ισχύουν.

3.4 Θόρυβος και δονήσεις

Για τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

3.4.1 Κατά τη διάρκεια κατασκευής υποδομών και εγκαταστάσεων, για τις εκπομπές θορύβου του 
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους , ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα 
μηχανήματα, που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007).

3.4.2 Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο 
κατά την κατασκευή του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του αρ. 2 του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 
293/Α/6.10.1981).

3.4.3 Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει να συμμορφώνεται στα 
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 1 του 
άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ.

3.4.4 Για τις μεθόδους αξιολόγησης θορύβου ισχύει η ΥΑ 13568/724/2006 (ΦΕΚ 384Β) 
«Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ …».

4. ΟΡΟΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

4.1 Γενικοί όροι

4.1.1 Ο φορέας του έργου και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με καθήκοντα σχετικά με την 
υλοποίηση και λειτουργία του έργου φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών (εφεξής «περιβαλλοντικών όρων») που 
επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, κατά το μέρος που τους αφορά. Ο φορέας του έργου 
υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων από τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
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4.1.2 Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα 
απόφαση ο οποίος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες για το περιβάλλον Υπηρεσίες 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και 
Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. 

4.1.3 Ο φορέας του έργου υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή σ’ αυτό, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής 
αναφοράς στην παρούσα απόφαση.

4.1.4 Κατά την κατασκευή/ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες 
ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

4.1.4.1 Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και

4.1.4.2 Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που 
οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου

4.1.5 Από τον προϋπολογισμό για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται 
κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα μέτρα και παρεμβάσεις που 
απαιτούνται για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης (όπως 
έργα φύτευσης, διαμόρφωσης χώρων εργοταξίων, αποκατάσταση περιοχής επέμβασης), τα 
οποία θα πρέπει να υλοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών εργασιών του 
έργου. Το κόστος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων να περιληφθεί στον προϋπολογισμό 
του έργου.

4.1.6 Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγματοποίηση έργων ή 
δραστηριοτήτων πέραν αυτών που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης, εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή τροποποίησής του, 
απαιτείται η τήρηση της προβλεπόμενης από την νομοθεσία διαδικασίας τροποποίησης της 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), από την Αρχή που είναι αρμόδια κατά 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνολικού έργου 
(εφεξής «αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή»).

4.1.7 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που υλοποιείται ή λειτουργεί στο πλαίσιο 
του έργου, θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, και να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα 
λειτουργίας της δραστηριότητας ή εγκατάστασης, που αφορούν.

4.1.8 Να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια χρήσης ύδατος για έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, 
σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014), μετά την έκδοση της 
παρούσας απόφασης και εφόσον οι εργασίες εκτέλεσης του έργου έχουν ολοκληρωθεί.

4.1.9 Κατά τις εργασίες υλοποίησης και κατά τη λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα 
αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις για την πυρασφάλειά του, και την αποφυγή μετάδοσης 
πυρκαγιάς σε γειτονικές εκτάσεις, επί τη βάσει σχετικών μελετών πυρασφαλείας και σχεδίων 
αντιμετώπισης πυρκαγιάς, και σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.  Όταν οι εργασίες εκτελούνται κατά την αντιπυρική περίοδο, θα πρέπει να 
ενημερώνεται γραπτώς από τον φορέα του έργου η αρμόδια Δασική Αρχή και η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. Εφόσον το έργο είναι εγκαταστημένο πλησίον δάσους / δασικών εκτάσεων, ο 
σχεδιασμός του θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του για ανεφοδιασμό οχημάτων 
πυρόσβεσης.

4.1.10 Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση να 
εφοδιαστεί με άδεια ή έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισμών από άλλη Δημόσια Αρχή εάν 
αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες 
εγκρίσεις. 
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4.1.11 Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά ούτε αναιρεί κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη 
χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων και τις χρήσεις γης, 
ούτε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.

4.1.12 Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο έργο αξιοποίησης 
υδατικών πόρων και στη συγκεκριμένη χρήση για την οποία εκδίδεται.

4.1.13 Οι επεμβάσεις στο πλαίσιο των εργασιών υλοποίησης και λειτουργίας του έργου να 
περιορισθούν εντός της ζώνης κατάληψής του, ήτοι εντός των εκτάσεων για τις οποίες έχει 
εξασφαλισθεί το δικαίωμα νόμιμης χρήσης το πλαίσιο του έργου.

4.1.14 Κατά την κατασκευή οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. Επίσης, να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών..

4.1.15 Να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή του έργου για την αποφυγή φθοράς σε υφιστάμενες 
υποδομές της ευρύτερης περιοχής του. Σε περίπτωση που απαιτείται στο πλαίσιο του έργου 
τροποποίηση υφιστάμενων υποδομών ή οποιουδήποτε είδους επέμβαση σ’ αυτές, αυτή να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων για τις υποδομές φορέων, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. Η αποκατάσταση των υποδομών θα 
πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μόλις αυτό καθίσταται τεχνικώς δυνατόν για κάθε 
κατασκευαστικώς αυτοτελές τμήμα του έργου.

4.1.16 Να αποκαθίστανται άμεσα τυχόν φθορές στο οδικό δίκτυο των περιοχών επέμβασης. Κατά τη 
διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας των έργου να μην παρεμποδίζεται η οδική επικοινωνία 
μεταξύ κατοικημένων περιοχών.

4.1.17 Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου που αναπτύχθηκαν ή πρόκειται να αναπτυχθούν 
για τις ανάγκες του μετά το τέλος των εργασιών, θα πρέπει να απομακρυνθούν και οι χώροι 
να αποκατασταθούν στην προτέρα κατάσταση. Η διαμόρφωση και τελική αποκατάσταση να 
εγκριθεί από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ύστερα από υποβολή Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν.4014/2011, 
το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να συμμορφώνεται και με τους όρους της παρούσας.

4.1.18 Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή υλικών έξω από τον χώρο επέμβασης.

4.1.19 Τα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που προτείνονται από τη ΜΠΕ 
που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με άλλους 
όρους αυτής ή την εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία.

4.1.20 Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας 
(ορνιθοπανίδα και ιχθυοπανίδα) της περιοχής.

4.1.21 Δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο του έργου η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού του (π.χ. 
πλυντήρια αδρανών, σπαστηροτριβεία) εκτός των χώρων που έχουν ορισθεί ως γήπεδα 
εργοταξίων του και της ζώνης κατάληψης του έργου.

4.1.22 Όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις να είναι προστατευμένες σε ανεξέλεγκτη είσοδο τόσο 
των ανθρώπων όσο και της ορνιθοπανίδας και πανίδας της περιοχής.

4.1.23 Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου να περιορισθεί στην 
απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες και 
αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.  Οι τυχόν επεμβάσεις σε δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις να γίνουν με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τη Δασική νομοθεσία και τις υποδείξεις των τοπικών δασικών Υπηρεσιών.

4.1.24 Δεν επιτρέπεται η χρήση επικίνδυνων ουσιών (τοξικές ουσίες, κλπ.)
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4.1.25 Ο δικαιούχος μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, φέρει την 
ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των 
απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης.

4.1.26 Απαγόρευση απόθεσης άχρηστων υλικών εντός κοιτών ρεμάτων ή χειμάρρων ώστε να 
προστατεύεται ο υδάτινος χώρος και η παρόχθια δασική βλάστηση

4.1.27 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ισχυρών διαταράξεων, η δημιουργία 
πρανών θα διαμορφωθεί και επιτευχθεί κατάλληλα αφενός προς αποτροπή και αποφυγή 
κατολισθήσεων και εμφάνισης διαβρωτικών φαινομένων, αφετέρου προς διευκόλυνση της 
αποκατάστασης της βλάστησης.

4.1.28 Απαγορεύεται, καθώς και η απόθεση άχρηστων υλικών σε παρακείμενες θέσεις οι οποίες 
φέρουν δασική βλάστηση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.

4.1.29 Ο φορέας του έργου να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, να λαμβάνει μέτρα 
φύλαξης του χώρου και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην 
προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις και στη διάθεση αποβλήτων. Να προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση άλλων εγκρίσεων που τυχόν απαιτούνται από την 
κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του έργου.

4.1.30 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της αειφορίας των φυσικών πόρων καθώς και 
στη προστασία των οικοσυστημάτων.

4.1.31 Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους 
περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου.

4.1.32 Κατά τη διαχείριση του νερού θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση νερού μέσω της 
χρήσης κατάλληλων τεχνικών μεθόδων .  

4.1.33 Ο έλεγχος των διαρροών στο δίκτυο άρδευσης αποσκοπεί στον εντοπισμό των διαρροών για 
την αποφυγή μεγάλης απώλειας νερού. Πρέπει να εφαρμοστούν μέθοδοι εντοπισμού 
απωλειών στο δίκτυο άρδευσης οι οποίες θα εφαρμόζονται σε συνεχή βάση. Μετά τον 
εντοπισμό πρέπει να ακολουθεί η επισκευή και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας. 

4.1.34 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κάνει χρήση ύδατος υποχρεούται να τηρεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

4.1.34.1 Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης ύδατος σε κατάσταση τέτοια ώστε να 
προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια ύδατος και να επιδιορθώνει 
αμέσως κάθε βλάβη , ιδιαίτερα όταν αυτή επιφέρει απώλειες ύδατος

4.1.34.2 Να συμμορφώνεται με τυχόν ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία και 
διαχείριση υδάτων

4.1.34.3 Να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση άλλων τυχόν 
εγκρίσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του συνολικού έργου

4.1.34.4 Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της 
απολήψιμης ποσότητας και της ποιότητας του ύδατος καθώς και των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του σημείου υδροληψίας 

4.1.34.5 Να λαμβάνει τα αναγκαία  μέτρα ώστε η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου ύδατος 
να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται.

4.1.35 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του ύδατος της υδροληψίας οι 
δικαιούχοι χρήστες της υδροληψίας οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες.
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4.1.36 Να τηρούνται οι κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως εκάστοτε ισχύουν όσον αφορά 
στη διαχείριση εισροών, κατεργασία εδάφους, αμειψισπορά, λίπανση, προστασία υδατικών 
πόρων, φυτοπροστασία και τη διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας, υπολειμμάτων καλλιεργειών 
και απορριμμάτων καθώς και λοιπά θέματα αγροτικής πρακτικής. 

4.1.37 Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των όμβριων υδάτων

4.1.38 Η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού γίνεται με βάση τα όρια και τις δυνατότητες των 
υδατικών αποθεμάτων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών για τη διατήρηση των 
οικοσυστημάτων καθώς και της ισορροπίας που απαιτείται μεταξύ άντλησης και 
ανατροφοδότησης των υπογείων υδάτων

4.1.39 Ο φορέας του έργου, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
ΚΥΑ οικ.135275/2017 (ΦΕΚ 1751Β) για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών 
άρδευσης.

4.1.40 Οι εγκαταστάσεις χρήσης του νερού να διατηρούνται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να 
προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια και επιπλέον να επιδιορθώνεται άμεσα κάθε 
βλάβη, ιδιαίτερα όταν αυτή επιφέρει απώλειες νερού.

4.1.41 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της 
περιοχής του έργου από τυχόν εισροή μολυσμένων ή ρυπασμένων υδάτων.

4.1.42 Να τηρούνται οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία.

4.1.43 Ο δικαιούχος/χρήστης να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην 
προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις και στη διάθεση αποβλήτων. Να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μορφής ρύπανσης των υδάτων από στερεά 
απόβλητα, άχρηστα υλικά, ορυκτέλαια κ.λ.π. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

4.1.44 Να ελέγχεται η ποιότητα του νερού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Το κόστος των χημικών αναλύσεων θα βαρύνει κάθε φορά τον δικαιούχο – 
χρήστη. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου 
ύδατος να ανταποκρίνεται στην αδειοδοτημένη χρήση. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
ποιοτική υποβάθμιση του ύδατος της υδροληψίας, ο κύριος του έργου οφείλει να ενημερώνει 
άμεσα τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές. 

4.1.45 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κ.λπ..) για την αποφυγή 
ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
τυχόν θα δημιουργηθούν από τις εργασίες.

4.1.46 Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και 
αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.  Οι εργασίες αποψίλωσης και κοπής 
πάσης φύσεως βλάστησης να γίνουν υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Δασαρχείου με την 
απαρέγκλιτη τήρηση των όρων που θα ορίσει αυτό.  Οι όποιες εργασίες αποψίλωσης ή κοπής 
δέντρων απαιτηθούν να μην λάβουν χώρα κατά την περίοδο της αναπαραγωγικής 
διαδικασίας πτηνών.

4.1.47 Τα μηχανήματα και οι διατάξεις που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν όλες τις απαιτούμενες 
από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις. 

4.1.48 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά 
προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, 
λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης 
μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής 
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που θα προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την 
απόρριψη υλικών.

4.1.49 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από 
νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών ή από το ίδιο το έργο.

4.1.50 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, επισκευής, αποκατάστασης και 
συντήρησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών, να γίνει πλήρης αποκατάσταση 
του χώρου και όλων των θέσεων οι οποίες θα έχουν αλλοιωθεί από τις διάφορες 
δραστηριότητες.

4.1.51 Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, 
αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.

4.1.52 Η προσωρινή απόθεση οποιωνδήποτε υλικών σχετίζονται µε την κατασκευή του έργου να 
γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή 
απόθεση υλικών σε: α) τµήµατα του υδρογραφικού δικτύου (ποταμοί, ρέματα, χείμαρροι), µε 
εξαίρεση την θέση κατασκευής του έργου υδροληψίας, στην οποία επιτρέπεται η εντός της 
κοίτης απόθεση των υλικών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή της υδροληψίας κατά 
τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών, β) αρδευτικές τάφρους, αύλακες κλπ.

4.1.53 Να προβλεφθεί η οικολογική παροχή με βάση τα είδη που υπάρχουν στην περιοχή σε m3/s 
και τουλάχιστον μια ελάχιστη οικολογική παροχή για το καλοκαίρι. 

4.1.54 Οι εγκαταστάσεις να προσαρμοστούν στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής. Να 
ενταχθούν τα πάσης φύσεως έργα - εγκαταστάσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Οι 
αλλοιώσεις στο περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες. 

4.1.55 Ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων 
σκουπιδιών και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων. Η τελική διάθεση των 
απορριμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. 

4.1.56 Το εύρος της ζώνης κατάληψης του Έργου θα περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την 
κατασκευή του, επί ή παραπλεύρως του οδικού δικτύου ή ενδεδειγμένων κοινόχρηστων 
χώρων. 

4.1.57 Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης 
(σκόνη, θόρυβος, απορρίμματα, λύματα) κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 
και ιδιαίτερα των χωματουργικών εργασιών, ειδικά όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες 
ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση.

4.1.58 Η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας προϊόντων εκσκαφής στους υδάτινους 
όγκους (κοίτες ρεμάτων, ποταμών, θάλασσα) ή στο έδαφος της περιοχής αποκλείεται σε 
οποιαδήποτε περίπτωση. 

4.1.59 Οι προσωρινές αποθέσεις υλικών εκσκαφής θα διαμορφώνονται με ήπια πρανή και θα 
καλύπτονται με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα, ώστε να περιορίζεται η διασπορά του 
υλικού. 

4.1.60 Τυχόν υλικά εκσκαφής επιβαρυμένα από πετρελαιοειδή, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, κ.λπ., 
θα συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς στεγανούς κάδους και θα διατίθενται σε εταιρείες 
αδειοδοτημένες για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων οι οποίες θα αναλαμβάνουν την 
μετέπειτα διαχείρισή τους.

4.1.61 Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών θα απομακρυνθούν επίσης όλα τα 
μηχανήματα κατασκευής από την περιοχή.
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Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

4.1.62 Όλες οι εργασίες κατασκευής να υλοποιηθούν εκτός αναπαραγωγικής περιόδου (Αύγουστο 
με Δεκέμβριο) και μετά από αυτοψία και σύμφωνη γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ/ Μονάδα 
Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δάσους Δαδιάς και ΠΠ Αν. Θράκης.

4.1.63 Κατά τη λειτουργία του έργου για την αποφυγή των όποιων αρνητικών επιπτώσεων στην 
παροχή του ποταμού Έβρου κατάντη των αντλιοστασίων υδροληψίας, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ελάχιστη παρατηρηθείσα οικολογική παροχή των 8 μ3/sec, ακόμα και κάτω 
από δυσμενείς υδρολογικές περιόδους ακόμα και με τη μείωση των αντλήσεων νερού που 
δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες άρδευσης.

4.1.64 Εντός της ζώνης προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου απαγορεύεται η 
επέκταση του αποστραγγιστικού δικτύου και των εγγειοβελτιωτικών έργων.

4.1.65 Να καταρτιστεί και εφαρμοστεί πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας των επιφανειακών 
νερών του ποταμού Έβρου και των κύριων στραγγιστικών τάφρων (εκπλύσεις υπολειμμάτων 
λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων από τις αγροτικές καλλιέργειες) και να λαμβάνονται 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων.

4.1.66 Εντός 5 ετών από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων να:

4.1.66.1 Σχεδιαστούν και υλοποιηθούν έργα μείωσης των απωλειών ύδατος όπως η 
αντικατάσταση των ανοιχτών χωμάτινων αρδευτικών καναλιών με κλειστά 
συστήματα, η υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων άρδευσης για μικρότερες 
απώλειες ύδατος κλπ,

4.1.66.2 Αξιολογηθεί και επανασχεδιαστεί το αποστραγγιστικό δικτύου στο κεντρικό τμήμα 
του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου και να διαχωριστεί από το αρδευτικό δίκτυο. Κατά 
τον σχεδιασμό του αποστραγγιστικού δικτύου να ληφθεί προσοχή ώστε να μην 
αποστραγγίζονται υγροτοπικές εκτάσεις καθώς και η δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης μέρος των υδάτων για περιοδική κατάκλιση / 
επαναδημιουργία υγρών λιβαδιών.

4.1.66.3 Εντός της περιοχής 3.2. έκταση επιφάνειας 4.330 στρεμμάτων και εντός της 
περιοχής 3.3. έκταση συνολικής επιφάνειας 7.150 στρεμμάτων, οι οποίες 
βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου να παραμείνουν μη 
καλλιεργούμενες και να σχεδιαστεί πρόγραμμα για την δημιουργία υγρών λιβαδιών 
σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ/ Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα 
Έβρου και Δάσους Δαδιάς και ΠΠ Αν. Θράκης.

4.1.67 Να αποφεύγεται η άρδευση κατά τις ώρες της ημέρας με την υψηλότερη θερμοκρασία,

4.1.68 Στο τέλος της κάθε ετήσιας αρδευτικής περιόδου να αποστέλλεται στον ΟΦΥΠΕΚΑ/ Μονάδα 
Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δάσους Δαδιάς και ΠΠ Αν. Θράκης, στην Δ/νση 
Υδάτων και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Έβρου αναφορά για τις 
απολήψιμες ποσότητες ύδατος ανά πηγή υδροληψίας καθώς και για την ποιότητα του νερού 
τόσο για τα επιφανειακά όσο και για τα υπόγεια ύδατα.

Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

4.1.69 Να διατηρείται η ελάχιστη οικολογική παροχή του ποταμού, η οικολογική παροχή των 4,8 
m³/sec, οπότε προτείνεται η σταδιακή μείωση των αντλήσεων νερού όταν η παροχή του 
ποταμού γίνεται μικρότερη των 15 m³/sec και να παύει η οποιαδήποτε απόληψη όταν η 
παροχή φτάνει την οικολογική παροχή.
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4.1.70 Να εφαρμόζονται όλα τα Μέτρα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Βασικών & 
Συμπληρωματικών Μέτρων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ12Β0201, Μ12Β0303, Μ12Β0304, Μ12Β0306, 
Μ12Β0501, Μ12Β0502, Μ12Β0801,  Μ12Β0803, Μ12Β0903, Μ12Σ0701, Μ12Σ1501, 
Μ12Σ1502, Μ12Σ1601) καθώς και όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται και καθορίζονται στο 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θράκης και αφορούν τη δραστηριότητα του θέματος. Η λειτουργία του έργου 
να είναι συμβατή με τα Μέτρα (πρόληψης, προστασίας και ετοιμότητας) που 
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

4.1.71 Εκτός των οριζόντιων μέτρων που προβλέπονται για όλο το ΥΔ Θράκης, να προβλέπεται η 
εφαρμογή του συμπληρωματικού μέτρου (Μ12Σ1606), που αφορά στην εκπόνηση μελέτης 
για τον προσδιορισμό του μήκους κάθε ποταμού που επηρεάζεται από την αλμυρή σφήνα σε 
ποτάμια ΥΣ, συμπεριλαμβανομένου και του ποταμού Έβρου. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
τοπικού δικτύου παρακολούθησης με σταθμούς μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων, για 
τον προσδιορισμό του φυσικού ορίου του μεταβατικού υδάτινου σώματος και βάσει αυτού 
την πρόταση μέτρων για τον περιορισμό της εισβολής της αλμυρής σφήνας στα ανάντη κατά 
τη θερινή περίοδο. Επίσης εφαρμογή του συμπληρωματικού μέτρου (Μ12Σ0801) που αφορά 
στον καθορισμό και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση ή 
κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρινσης, συμπεριλαμβανομένου του ΥΥΣ Παραέβριας 
περιοχής – Δέλτα Έβρου.

4.1.72 Δεν θα υποβαθμίζονται ποσοτικά και ποιοτικά υδάτινοι αποδέκτες και τα σχετιζόμενα με 
αυτά οικοσυστήματα.     

4.1.73 Δεν θα διαταράσσεται το υδατικό ισοζύγιο των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων 
σωμάτων τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του έργου, 
καθώς και υφιστάμενα σημεία υδροληψίας. 

4.1.74 Σε κάθε περίπτωση ο φορέας υποχρεούται σε αποκατάσταση με δικό του κόστος, της 
ποιοτικής και ποσοτικής του υδάτινου σώματος και υδροληψίας. Δεν διαταράσσεται η ομαλή 
αποστράγγιση της περιοχής. 

4.1.75 Δεν διαταράσσεται η παροχετευτική ικανότητα ρεμάτων, ποταμών κ.λ.π. Δεν επέρχεται 
τροποποίηση υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών του. Δεν επιτρέπεται τόσο η 
επιφανειακή ή υπεδάφια διάθεση υγρών για οποιαδήποτε λόγο. 

4.1.76 Η μεγίστη αντλούμενη ποσότητα νερού από τις γεωτρήσεις, δεν θα υπερβαίνει την κρίσιμη 
παροχή.

4.1.77 Σε περίμετρο 50m από την υδρομάστευση των σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις) 
απαγορεύεται η διάθεση πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων καθώς και η επιφανειακή ή 
υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων ή η εγκατάσταση και λειτουργία ρυπογόνου, για το 
έδαφος και τα επιφανειακά/ υπεδάφια ύδατα, δραστηριότητας.

4.1.78 Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 
υδρογεωτρήσεων - αντλιοστασίων (περίφραξη, κατασκευή οικίσκου, κατάλληλη σήμανση, 
απομάκρυνση ρυπογόνων δραστηριοτήτων κ.λπ.).

4.1.79 Να εγκατασταθούν υδρόμετρα στο σύνολο των έργων υδροληψίας επιφανειακών και 
υπόγειων νερών ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια τακτικών μετρήσεων απόληψης νερού. 

4.1.80 Στο πλαίσιο χρήσης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τον περιορισμό της επιβάρυνσης 
του οικοσυστήματος και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, να τηρείται 
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μητρώο στο οποίο θα καταχωρούνται, οι ενδείξεις των υδρομετρητών, οι ώρες λειτουργίας 
των γεωτρήσεων, ημερήσια κατανάλωση, μετρήσεις στάθμης νερού, ηρεμίας - άντλησης με 
αυτόματο καταγραφικό μετρητή (τουλάχιστον ανά τετράμηνο), χημικές αναλύσεις ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα (που θα πραγματοποιούνται από νομίμως αδειοδοτημένα εργαστήρια), 
και να προγραμματίζονται από τον φορέα του έργου οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης – 
αντικατάστασης του δικτύου.

4.1.81 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολογισμών των ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων, 
να κοινοποιούνται ετησίως στη αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 
στην αρμόδια για θέματα υδροοικονομίας Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή 
του οικείου Δήμου σε περίπτωση αρμοδιότητάς του, ή με τη συχνότητα που ορίζεται στη 
σχετική άδεια χρήσης νερού. Στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού προς χρήση να 
γίνεται ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος αναλογικώς προς τον καταναλισκόμενο από 
κάθε χρήστη όγκο ύδατος.

4.1.82 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εκσκαφές για τη θεμελίωση του έργου, 
τις λοιπές χωματουργικές εργασίες τοποθέτησης των αγωγών άρδευσης,  να 
χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις στην ευρύτερη περιοχή των αρδευτικών έργων, ενώ τυχόν 
μικρές πλεονάζουσες ποσότητες ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων να 
οδηγούνται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης αδρανών (ΑΕΚΚ).

4.1.83 Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης 
των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων  τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την 
λειτουργία του έργου. 

4.1.84 Απαγορεύεται κάθε διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (ρέμα, 
ποτάμι κ.λ.π) και σε οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Δεν 
επιτρέπεται η επιφανειακή ή υπεδάφια διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων κάθε είδους, 
για οποιονδήποτε λόγο.  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση υγρών αποβλήτων ανάλογα με το 
είδος τους. Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να λαμβάνει μέτρα αποκατάστασης για 
την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων ρύπανσης από τη λειτουργία του έργου. 

4.1.85 Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μπαζών, προϊόντων εκσκαφής, υλικών κατασκευής και λοιπών 
αποβλήτων (έστω και προσωρινά) σε ποταμούς και σε κοίτες ρεμάτων για οποιοδήποτε λόγο. 
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μορφής ρύπανσης των υδάτων 
από στερεά απόβλητα, άχρηστα υλικά, ορυκτέλαια, αστικά λύματα του προσωπικού κ.λ.π. 
κατά τη φάση κατασκευής του έργου.  

4.1.86 Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη αμμοληψία από τις κοίτες ρεμάτων ή η δημιουργία 
ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων αδρανών υλικών. 

4.1.87 Η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων και εν γένει λαδιών κ.λ.π. θα γίνεται 
σύμφωνα με το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α/02-03-2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «περί 
διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων». Δεν θα υπάρχουν διαρροές λαδιών, 
καυσίμων λιπαντικών σε έδαφος ή επιφανειακά ύδατα από μηχανήματα, οχήματα κ.λ.π. για 
οποιαδήποτε λόγο. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση 
προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των 
απορροών όμβριων.

4.1.88  Να ληφθεί μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την ορθή διαχείριση των 
ομβρίων και την κατάλληλη-επαρκή παροχέτευσή τους, ώστε να μην δημιουργούνται 
προβλήματα στο υπό μελέτη έργο καθώς και στη γύρω περιοχή. Θα πραγματοποιείται 
συστηματικός και αυστηρός έλεγχος όλων των εισερχόμενων φορτίων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες, επικίνδυνες ουσίες, βαρέα μέταλλα, 
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κ.λ.π. Θα τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-
2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

4.1.89 Κατά την κατασκευή του έργου η προμήθεια των υλικών που απαιτούνται να προέρχεται από 
νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.

4.1.90 Τα αστικού τύπου λύματα θα συλλέγονται σε (χημικές τουαλέτες) και στη συνέχεια θα 
μεταφέρονται μέσω αδειοδοτημένου συλλέκτη-μεταφορέα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη 
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και σε καμιά περίπτωση δεν θα διατίθενται σε σύστημα 
σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία ώστε να επιτευχθεί η 
ορθολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων ανάλογα με το είδος τους.

4.1.91 Με τον σχεδιασμό/χωροθέτηση της δραστηριότητας θα εξασφαλίζεται, η αντιπλημμυρική 
προστασία της περιοχής/η μείωση των κινδύνων από πλημμύρες, η βελτίωση των συνθηκών 
ροής, και ο έλεγχος των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Απαγορεύεται 
οποιαδήποτε επέμβαση η οποία θα παρεμποδίζει/διαταράσσει την απρόσκοπτη ροή των 
υδάτων και θα επιδεινώνει τον πλυμμηρικό κίνδυνο στην περιοχή. Κρίνετε σκόπιμο να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με τα οποία θα 
επιτυγχάνεται ο στόχος του Σχεδίου διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θράκης (EL12). 

4.1.92 Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες κατασκευής 
του έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που 
προέρχονται από το έδαφος της έκτασης όπου κατασκευάζεται το έργο. Σε αντίθετη 
περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που 
θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν 
συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους, 
σύμφωνα με τις συστάσεις και την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας.

4.1.93 H παρούσα γνωμοδότηση δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση εφοδιασμού του 
με εγκρίσεις - άδειες (άδειες διέλευσης αγωγού, κ.λ.π.) που τυχόν προβλέπονται και 
απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την νόμιμη κατασκευή και λειτουργία του. Δεν 
εξετάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου ούτε την τεχνική επάρκεια αυτού.

4.2 Όροι για την υλοποίηση του έργου

Χρήση φυσικών πόρων

Μετά την οριστική μελέτη του έργου και πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του, να 
υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), με 
αναλυτική τεχνική περιγραφή, (θέσεις Α/Γ, εργοτάξια, έργα διασύνδεσης, έργα οδοποιίας, 
δανειοθαλαμοι, αποθεσιοθαλαμοι, κλπ.) με αντίστοιχα πλήρη τεκμηριωμένα και επικαιροποιημένα 
στοιχεία και τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες.

4.2.1 Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, δύναται να εξασφαλιστούν είτε από: α) 
τα υλικά εκσκαφών του ίδιου του έργου, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα, β) από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία στην γύρω περιοχή.  

4.2.2 Ο φορέας του έργου οφείλει να εκπονήσει κατά την ωρίμανση του σχεδιασμού του έργου, 
και να εφαρμόσει κατά την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών αναλυτικό πρόγραμμα 
χρονικής και χωρικής διάρθρωσης των εργασιών εκσκαφών και επιχώσεων («πρόγραμμα 
χωματισμών»), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υλικά των πρώτων θα χρησιμοποιηθούν στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό για τις ανάγκες των δεύτερων.
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4.2.3 Τυχόν ανάγκες για πρόσθετες ποσότητες γαιωδών ή αδρανών υλικών (εφεξής «αδρανών 
υλικών»), μη δυνάμενες να εξασφαλισθούν από τα υλικά εκσκαφών του έργου σύμφωνα με 
το πρόγραμμα χωματισμών, να καλύπτονται από μονάδες παραγωγής αδρανών υλικών της 
ευρύτερης περιοχής, που λειτουργούν νομίμως.  Εάν προκύψει ανάγκη προμήθειας αδρανών 
υλικών που δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από σχετικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής, ο 
φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει αίτημα εγκατάστασης δανειοθαλάμου στις αρμόδιες 
σχετικώς υπηρεσίες και να λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.  Η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των όποιων δανειοθαλάμων απαιτηθούν, θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (άρθρα 7 και 6), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

4.2.4 Τυχόν ανάγκες του έργου σε σκυρόδεμα, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να καλυφθούν από 
νομίμως λειτουργούσες υφιστάμενες μονάδες. Εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, παρέχεται η 
δυνατότητα εγκατάστασης προσωρινής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος μετά από 
υποβολή στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσία, Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4014/2011, 
για αξιολόγηση και έγκριση.  Στη μελέτη αυτή θα αιτιολογείται η αδυναμία κάλυψης των 
αναγκών σε σκυρόδεμα από υφιστάμενες μονάδες και θα εξειδικεύεται ο τρόπος 
συμμόρφωσης με τους ακόλουθους όρους:

4.2.4.1 Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος εγκαθίσταται και λειτουργεί μόνο για το χρόνο 
που είναι απολύτως απαραίτητη, ενώ απεγκαθίσταται και απομακρύνεται αμέσως 
μετά, με ευθύνη του φορέα του έργου.

4.2.4.2 Η θέση της μονάδας θα απέχει τουλάχιστον 200 m από όρια ρυμοτομικού σχεδίου 
ή οικισμών.

4.2.4.3 Το σκυρόδεμα θα παράγεται σε κλειστό σύστημα.

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

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

4.2.4.6 Η κατάληψη χώρου για αποθήκευση των αδρανών παραγωγής σκυροδέματος θα 
ελαχιστοποιηθεί, με τη χρήση κατάλληλων σιλό.

4.2.5 Απαγορεύεται η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανά 
απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.

4.2.6 Οι ανάγκες του έργου σε ασφαλτόμιγμα θα πρέπει να καλυφθούν από μονάδες της ευρύτερης 
περιοχής που λειτουργούν νομίμως.

4.2.7 Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εργοταξίων του έργου, θα πρέπει να εκπονηθεί σχετική 
ΤΕ.ΠΕ.Μ. και να υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

4.2.8 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά 
προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, 
λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης 
μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής 
που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου, να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την 
απόρριψη υλικών.  Κατά δεύτερο λόγο είναι δυνατόν να διατεθούν για την αποκατάσταση 
ανενεργών λατομείων της ευρύτερης περιοχής, κατόπιν υποβολής, αξιολόγησης και έγκριση 
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μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4.2.9 Για την εγκατάσταση αποθεσιοθαλάμου ή αποθεσιοθαλάμων, απαιτείται η υποβολή, 
αξιολόγηση και έγκριση ΤΕ.ΠΕ.Μ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Στην ΤΕ.ΠΕ.Μ. θα αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα 
θέματα:

4.2.9.1 Υφιστάμενο και μελλοντικό, μετά τις αποθέσεις και την αποκατάσταση, ανάγλυφο 
κάθε αποθεσιοθαλάμου.

4.2.9.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων, όπως είδος και ιδιότητες υλικών, ύψη και 
πλάτη επιφανειών απόθεσης, ευστάθεια, απαγωγή όμβριων κ.ά.

4.2.9.3 Λεπτομερείς παράμετροι φυτεύσεων, όπως είδη φυτών, σχέση τους με την τοπική 
φυτοκοινωνία, φυτευτικός κάνναβος, δίκτυο και τρόπος άρδευσης, πρόγραμμα 
συντήρησης κ.ά.

4.2.9.4 Ως βασικές κατευθύνσεις για την αποκατάσταση αποθεσιοθαλάμων που 
εγκαθίστανται σε δασικές εκτάσεις ή σε μη δασικές εκτάσεις που δεν πρόκειται να 
επανέλθουν στην προηγούμενη χρήση τους, καθορίζονται οι εξής:

 Μεγιστοποίηση φύτευσης δασικών δέντρων.

 Χρήση ποικίλων ειδών συμβατών με τις φυσικές φυτοκοικωνικές διαπλάσεις 
των παρακείμενων περιοχών.

 Εξασφάλιση της σταθερότητας των τελικών επιφανειών, και της φροντίδας 
των φυτεύσεων (άρδευση, λίπανση, αντικατάσταση αποτυχημένων 
φυτεύσεων) για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

 Εάν η αποκατάσταση αποσκοπεί στην επαναφορά της έκτασης σε αγροτική 
χρήση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της νέας επιφάνειας, η 
κατά το δυνατό υψομετρική συναρμογή με τα εφαπτόμενα αγροτεμάχια, η 
ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων και η αποφυγή διαβρώσεων

4.2.10 Η απόθεση των εκσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό επιχωμάτων θα πρέπει να 
γίνεται με τρόπο που δεν θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και αποπλύσεων υλικών. Οι 
αποθέσεις αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν σε ήπια πρανή, να καλύπτονται με κατάλληλα 
πλαστικά καλύμματα και να διαβρέχονται ώστε να περιορίζεται η διασπορά του υλικού.

4.2.11 Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
οποιουδήποτε είδους φαινομένων αποσταθεροποίησης εδαφών ή διασκορπισμού 
χωματουργικών και αδρανών υλικών του έργου όπως κατολισθήσεις ή διάβρωση πρανών, 
απόπλυση σωρών αδρανών υλικών κλπ. Στις περιπτώσεις που η πιθανότητα εμφάνισης των 
ως άνω φαινομένων παρουσιάζεται αυξημένη, όπως για παράδειγμα σε περίοδο υψηλών 
βροχοπτώσεων, να διακόπτονται οι χωματουργικές εργασίες έως ότου αποκατασταθούν 
ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεσή τους, με εξαίρεση τις εργασίες, που είναι απαραίτητο να 
εκτελεσθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας ή προστασίας του περιβάλλοντος (πχ 
σταθεροποίηση πρανών εκσκαφών, απομάκρυνση υλικών προς αποφυγή παράσυρσής τους).

4.2.12 Για τη διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζονται εν γένει οι διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 
24Α) και  τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασιών….», όπως ισχύουν.
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4.2.13 Η διαχείριση των τυχόν επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, Κ.Υ.Α 13588/06 (ΦΕΚ 383/Β/2006), 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007), 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006), Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) και τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 
129/Α/2021).

4.2.14 Ο φορέας του έργου οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους 
που διαχειρίζεται. Κάθε είδους απόβλητα, άχρηστα υλικά, παλιά μηχανήματα κλπ να 
συλλέγονται και απομακρύνονται από το χώρο του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από τις 
κείμενες διατάξεις, όπως ενδεικτικώς αναφερόμενα: το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) για τη 
διαχείριση των μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων, το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 801/Α/2004) για 
τη διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και τις Κ.Υ.Α 13588/06 (ΦΕΚ 
383/Β/2006), 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007), και 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006).

4.2.15 Απαγορεύεται η χρήση πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs) στο έργο, η κάθε μορφής 
καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, έλαια κλπ), και η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων και του εδάφους από κάθε είδους έλαια ή καύσιμα.

4.2.16 Εκτός των ορίων του έργου, δεν θα γίνει καμία εγκατάσταση ούτε θα αποτεθεί ή απορριφθεί 
οιοδήποτε υλικό τόσο κατά τη φάση λειτουργίας και συντήρησής του. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στα υγρά απόβλητα και τα απορρίμματα των οποίων η διαχείριση θα γίνεται 
πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία. 

4.2.17 Ύπαρξη απορροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 
προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των ενδεχομένως διαρρεόντων καυσίμων και 
λιπαντικών, σε επαρκείς  ποσότητες. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα 
πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται προς υγειονομική ταφή.

4.2.18 Να γίνεται έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα των αποθηκευμένων απορροφητικών 
υλικών, μήπως έχουν, από κάποιο αστάθμητο παράγοντα, προσροφήσει αυξημένα ποσά 
υγρασίας (π.χ. από διαρροή νερού), οπότε και θα έχουν μειωμένη έως και μηδαμινή 
αποτελεσματικότητα σε περίπτωση χρήσης τους.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό.

Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και υγρών Αποβλήτων- Περιορισμός επιπτώσεων στα ύδατα

4.2.19 Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των οχημάτων ή κινητών μηχανημάτων 
(αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων) του έργου, όπως ενδεικτικά: η αντικατάσταση των 
λιπαντικών ή υδραυλικών ελαίων τους, των υγρών φρένων ή μπαταριών, των ελαστικών τους 
κλπ, να γίνεται αποκλειστικά εντός των γηπέδων των εργοταξίων του, ή σε νομίμως 
λειτουργούντα συνεργεία, με εξαίρεση τυχόν επιτόπια επιδιόρθωση βλάβης που 
συνεπάγεται ακινητοποίηση οχήματος ή μηχανήματος. Σε περίπτωση πλύσης μηχανημάτων 
και οχημάτων του έργου εκτός συνεργείων, αυτή να πραγματοποιείται σε διαμορφωμένους 
χώρους με κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαμενή καθίζησης, ενώ δεν 
επιτρέπεται η άμεση απόρριψη του προερχόμενου από την πλύση νερού στο υδρογραφικό 
δίκτυο.

4.2.20 Η διαχείριση των αποβλήτων ελαίων κατά τις εργασίες υλοποίησης του έργου να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004, καθώς και τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
383Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β) και ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326Β), όπως 
εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που στα εργοτάξια του έργου διεξάγονται εργασίες 
διαχείρισης ελαίων, τα προβλεπόμενα από το ως άνω Π.Δ. έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων 
ελαίων να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πενταετίας από την έκδοσή τους στις 
εγκαταστάσεις των εργοταξίων, ή στην έδρα του φορέα του έργου μετά την παύση 
λειτουργίας των εργοταξίων. Επιπλέον στις εν λόγω εγκαταστάσεις να τηρείται βιβλίο με 
αριθμημένες σελίδες και θεωρημένο από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας 
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Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.), στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία σχετικά με την 
αγορά νέων ελαίων, τη διάθεση των μεταχειρισμένων, και την αντιμετώπιση τυχόν 
περιστατικών διαρροών, όπως: είδος, ημερομηνία, ποσότητα και λόγος αγοράς, απόσυρσης 
ή διαρροής ελαίων, τρόπος διάθεσης αποσυρόμενων ελαίων και τυχόν προϊόντων διαρροής 
τους, ενώ ειδικά για την τελευταία περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται συνοπτική αναφορά 
στον τρόπο αντιμετώπισης της διαρροής.

4.2.21 Απαγορεύεται η ρύπανση του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε 
είδους απόβλητα έλαια του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α). Τα έλαια προς χρήση σε οχήματα και 
μηχανήματα του έργου καθώς και τα απόβλητά τους κατά την προσωρινή αποθήκευσή τους 
μέχρι και την απομάκρυνσή τους από το έργο, να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία 
ευρισκόμενα σε χώρους στεγασμένους και με στεγανό δάπεδο. Σε περίπτωση διαρροής 
καυσίμων ή ελαίων, να γίνεται χρήση απορροφητικών υλικών κατάλληλων για τη δέσμευση 
αυτών (π.χ. πριονίδι, άμμος κλπ), τα οποία θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στους χώρους 
εκτέλεσης εργασιών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει να 
υφίστανται διαχείριση κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων 
ελαίων.

4.2.22 Για την αποχέτευση λυμάτων αστικού τύπου που παράγονται κατά τις εργασίες του έργου, να 
γίνεται χρήση υφιστάμενων υποδομών (πχ τυχόν εγκαταστάσεις υγιεινής αντλιοστασίων) ή 
χημικών τουαλετών, με συλλογή των λυμάτων τους από αδειοδοτημένη εταιρεία.

4.2.23 Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό 
οποιουδήποτε είδους διαρροής ή διασκορπισμού αδρανών υλικών του έργου, προς 
παρακείμενα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου.

Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας

4.2.24 Τα οχήματα, μηχανήματα και ο εν γένει εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο έργο θα πρέπει 
να τηρούνται σε καλή κατάσταση, με εκτέλεση της απαιτούμενης κατά τις κατασκευαστικές 
προδιαγραφές συντήρησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές αερίων ρύπων, θορύβου 
και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

4.2.25 Για τον περιορισμό της σκόνης που εκπέμπεται λόγω των εργασιών υλοποίησης του έργου να 
τηρούνται τα ακόλουθα:

4.2.25.1 Κατά την μεταφορά χύδην αδρανών υλικών οι καρότσες των οχημάτων μεταφοράς 
τους να είναι καλυμμένες.

4.2.25.2 Να γίνεται συστηματική διαβροχή των σωρών αδρανών υλικών προς χρήση στο 
έργο, και των υλικών εκσκαφής του εφόσον δεν πρόκειται για βυθοκορήματα ή 
χωματουργικά υλικά που έχουν αποτεθεί προς αποστράγγιση, καθώς και των 
χωμάτινων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα του έργου.

4.2.25.3 Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς αδρανών υλικών να 
συντονίζονται κατά τρόπον ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν το διάστημα 
παραμονής τους σε σωρούς.

4.2.25.4 Σε περίπτωση χρήσης σπαστηριοτριβείων, αυτά θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα 
διαβροχής και συγκράτησης σκόνης.

4.2.25.5 Οι μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες μεταφοράς αδρανών και τσιμέντου που τυχόν 
χρησιμοποιηθούν να είναι κλειστές με σύστημα αποκονίωσης μέσω φίλτρων, ενώ 
σε περίπτωση εγκατάστασης σιλό αποθήκευσης τσιμέντου αυτά πρέπει να 
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διαθέτουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης να εξαερώνονται σε 
φίλτρα.

4.2.26 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του 
έργου.

4.2.27 Η μέση Α-σταθμισμένη ενεργειακή στάθμη θορύβου των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
έργου για τις ώρες ημέρας, όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 13586/724/2006, μετρούμενη επί των 
ορίων της ζώνης κατάληψης του έργου, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που 
ορίζονται από το Π.Δ. 1180/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, αναλόγως του χαρακτήρα της 
περιοχής μέτρησής της.

4.2.28 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους του έργου, θα πρέπει να 
συμμορφώνεται ως προς τις ηχητικές εκπομπές προς τα οριζόμενα από την ΚΥΑ 
37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 
286Β), ή τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του 
έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί 
θορύβου (σήμανση CE).

Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα, πανίδα της περιοχής

Πέραν των όσων σχετικών αναφέρονται στην παρ. 4.1 της παρούσας Απόφασης με τίτλο «Γενικές 
Ρυθμίσεις», εφαρμόζονται και οι παρακάτω όροι:

4.2.29 Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ λαμβανομένου υπόψη των θετικών 
γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, και των όρων που έχουν τεθεί εξ αυτών, 
με το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/6996/371/14.04.2022 (74ο σχετικό) έγγραφό της, γνωμοδοτεί θετικά 
προτάσσοντας επιπροσθέτως τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που αφορούν στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και στην έγκριση επέμβασης στα πλαίσια της 
επιτρεπτής αλλαγής χρήσης:

4.2.29.1 Η επέμβαση για την υλοποίηση των έργων επί των εκτάσεων που προστατεύονται 
από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας είναι επιτρεπτή, κατ’ εφαρμογήν της 
διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 53 ν.998/1979 ως ισχύει, η οποία 
αντικαταστ άθηκε διά της παραγράφου 8 του άρθρου 12 ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269Α΄) 
και της προσθήκης εδαφίου με το άρθρο 15 ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25Α΄). Καθόσον 
αφορά υφιστάμενο μη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο, το επιτρεπτό της 
επέμβασης πλαισιώνεται εκ της διατάξεως της παραγράφου 9 του άρθρου 52 
«Μεταβατικές διατάξεις» ν. 4280/2014 ως ισχύει.

4.2.29.2 Η απόφαση έγκρισης επέμβασης ενσωματώνεται στην υπό έκδοση ΑΕΠΟ, κατ’ 
εφαρμογήν της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 (περίπτωση επέμβασης σε δασικού 
χαρακτήρα ιδιωτικές εκτάσεις απαίτηση έγγραφης συναίνεσης του ιδιοκτήτη) και 
3 της ως άνω διάταξης.

4.2.29.3 Κατόπιν εκδόσεως της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με ενσ 
ωμάτωση της απόφασης έγκρισης επέμβασης, ακολουθείται η διαδικασία της 
παρ. 6α του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει εκδίδοντας πράξη πληροφοριακού 
χαρακτήρα εξειδικεύοντας τα απαιτούμενα που ορίζει η διάταξη, κατόπιν 
λεπτομερούς περιγραφής της θέσης των έργων και των επιφανειών επέμβασης, 
τηρουμένων των υποχρεώσεων που ορίζει ειδικώς η διάταξη της παραγράφου 8 
της ως άνω διάταξης, συνδυαστικά της παραγράφου 9 της ιδίας ανωτέρω 
διάταξης. Θα ακολουθήσει η σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης και η 
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τοποθέτηση, παρουσία των ενδιαφερομένων, μόνιμων οροσήμων των επιφανειών 
επέμβασης.

4.2.29.4 Ο δικαιούχος μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, 
φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση 
λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της 
περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. Τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής 
αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου 
εγκατάστασης, τα δε πλεονάζοντα αποτίθενται σε θέσεις που θα υποδειχθούν από 
την οικεία δασική Αρχή.

4.2.29.5 Η διατήρηση και διαφύλαξη του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα αποτελεί 
σημαντική μέριμνα, ώστε στο στάδιο της αποκατάστασης των χώρων επέμβασης 
να χρησιμοποιείται αναλόγως για το μέγιστο της επιτυχούς φυτικής 
αποκατάστασης.

4.2.29.6 Εξασφάλιση ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, ποσότητα νερού στο δίκτυο του 
αρδευτικού, παροχή απαραίτητη για την διαβίωση των πτηνών.

4.2.29.7 Λήψη μέτρων προστασίας της άγριας ζωής, αποφυγή εργασιών κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο, διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης της άγριας 
ζωής στην ευρύτερη περιοχή και τοποθέτηση κλιμάκων εξόδου σε εύλογη 
απόσταση μεταξύ των, προς διευκόλυνσή τους.

4.2.29.8 Θα γίνεται αποκατάσταση της δασικής βλαστήσεως των διαταραχθέντων χώρων, 
με φύτευση ή με σπορά των κατάλληλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής 
ειδών, συμφώνως της αρμοδίως θεωρημένης και εγκεκριμένης φυτοτεχνικής 
μελέτης αποκατάστασης του χώρου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 15277/23-3-2012 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 1077Β΄/2012). Η 
φροντίδα των φυτών συνεχίζεται για τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη φύτευση 
τους, με ευθύνη της εταιρείας.

4.2.29.9 Λήψη μέτρων προστασίας της νεοσυσταθείσης φυτικής βλαστήσεως προς 
αποτροπή φαινομένων ξηράνσεως, νέκρωσης ή δευτερογενών προσβολών, καθώς 
και μέτρων αντιμετώπισης των προσβολών ή την αντικατάστασή τους με υγιή, 
εύρωστα και περισσότερο ανθεκτικά στις προσβολές, άτομα.

4.2.29.10 Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προς αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου 
πρόκλησης πυρκαγιάς.

4.2.29.11 Λήψη μέτρων πρόληψης ή και αποτροπής επιβαρυντικών δράσεων επί του 
περιβάλλοντος δασικού χώρου, καθώς επίσης μέτρων αποκατάστασής του, 
λαμβανομένης της καταστάσεως του υλοποιηθέντος έργου και των υφιστάμενων 
εργασιών αποκατάστασης του χώρου ανάπτυξης του έργου με γνώμονα τη 
μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ευρύτερου δασικού χώρου.

4.2.29.12 Οι επεμβάσεις θα υλοποιηθούν επί των αναγκαίων επιφανειών και οι επιτρεπτές 
εκσκαφές θα είναι μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, προκειμένου αποφυγής ισχυρών 
διαταράξεων του ευρύτερου δασικού χώρου και του δασικού περιβάλλοντος 
γενικότερα.

4.2.29.13 Τυχόν παραγόμενα δασικά προϊόντα, διακινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας και διατίθενται καθ’ υπόδειξη της οικείας δασικής Αρχής. 
Ειδικότερα, η απόληψη δασικών προϊόντων επί εκτάσεων που φέρουν δασική 
βλάστηση, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 66, 131 και 177 του ν.δ. 
86/1969 ως ισχύει, θα εκτελεστεί με την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας και τα 
δασικά προϊόντα θα διατεθούν μετά από σύνταξη και έγκριση πίνακα υλοτομίας.
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4.2.29.14 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση και σε ρέματα, καθώς και 
η απόθεση άχρηστων υλικών σε παρακείμενες θέσεις οι οποίες φέρουν δασική 
βλάστηση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.

4.2.29.15 Στις περιπτώσεις επεμβάσεων επί παρυδάτιας – παρόχθιας βλάστησης, 
προκειμένου να αποφευχθεί μετάδοση της ασθένειας του παθογόνου μύκητα του 
πλατάνου, λαμβάνονται μέτρα απολύμανσης των μηχανημάτων έργου που 
έρχονται σε επαφή με το είδος του πλατάνου είτε κατά την κατασκευή είτε κατά 
τη διεξαγωγή υλοτομικών εργασιών, τηρουμένων των ισχυουσών εγκυκλίων 
δ/γών και οδηγιών της οικείας δασικής Αρχής.

4.2.29.16 Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.

4.2.29.17 Με την περάτωση των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα και 
υλικά, τα οποία δεν εναρμονίζονται με την αισθητική του τοπίου και εμποδίζουν 
την ανάπτυξη παρακείμενης δασικής βλαστήσεως (αδρανή υλικά, απορρίμματα, 
άχρηστα υλικά κλπ).

4.2.29.18 Στην περίπτωση μη περατώσεως του έργου, εγκατάλειψής του ή αλλαγής του 
σκοπού για τον οποίο δίδεται η γνωμοδότηση, επιβάλλονται οι ποινές που 
ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 ως ισχύει.

4.2.29.19 Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση της έκτασης ή μέρος 
αυτής, από οιονδήποτε.

4.2.29.20 Στην περίπτωση μη τήρησης των προαναφερθέντων, λαμβάνονται αρμοδίως 
μέτρα που επισύρουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, βάσει των ισχυουσών 
δασικών διατάξεων.

4.2.29.21 Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της απόφασης, κατά το μέρος 
εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ανατίθεται στα Δασαρχεία 
Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης

4.2.30 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν. 998/79 και της παρ. 9 του 
άρθρου 52 του Ν. 4280/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Διεύθυνση Συντονισμού 
& Επιθεώρησης Δασών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Μακεδονίας – 
Θράκης γνωμοδοτεί θετικά για το εν θέματι έργο, η οποία θα αποτελεί και έγκριση 
επέμβασης, υπό των όρων ότι: 

4.2.30.1 Η ακριβής θέση και το εμβαδόν της έκτασης επέμβασης θα συγκεκριμενοποιηθούν 
κατά τη σύνταξη της Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα.

4.2.30.2 Να διερευνηθεί από αρμόδια υπηρεσία, αν μπορεί το παρόν έργο να εγκατασταθεί 
στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με τις οριζόμενες επιτρεπόμενες χρήσεις στο ΦΕΚ 
(ΦΕΚ 102/Δ/2007) του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.

4.2.30.3 Πριν την Πράξη Πληροφοριακού χαρακτήρα, θα πρέπει να υπολογισθεί με 
ακρίβεια το εμβαδόν επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, να διερευνηθεί 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων αυτών και να ζητηθεί η συναίνεση των 
φερόμενων ιδιοκτητών, αν πρόκειται για ιδιωτικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, 
ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ή μίσθωσης αυτής.

4.2.30.4 Οι θέσεις επέμβασης στις εκτάσεις, που προστατεύονται από τις διατάξεις της 
Δασικής Νομοθεσίας να είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο 
έδαφος, διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί και απαγορεύεται 
οποιαδήποτε επέμβαση πέραν αυτών.
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4.2.30.5 Ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων 
αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης.

4.2.30.6 Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του 
εγκεκριμένου σκοπού.

4.2.30.7 Η έγκριση επέμβασης χορηγείται υπέρ του δικαιούχου και ισχύει αυστηρά γι’ 
αυτόν.

4.2.30.8 Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο 
σκοπός για τον οποίον δίδεται η έγκριση επέμβασης και δεν τηρηθούν οι 
προαναφερόμενοι όροι, η έγκριση επέμβασης θα ανακληθεί και για την έκταση 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

4.2.30.9 Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει, όπως 
απομακρύνει τις εγκαταστάσεις, που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και 
αποκαταστήσει το χώρο της επέμβασης, σύμφωνα με μελέτη αποκατάστασης που 
θα συνταχθεί και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την 
αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω 
επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του 
νόμου 998/1979, όπως ισχύει.

4.2.30.10 Η εγκατάσταση στην έκταση θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλα εγκατάστασης, 
το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και αντίγραφο αυτού θα 
αποσταλεί αντιστοίχως στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και στη 
Δ/νση Δασών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, αφού ικανοποιηθούν τα 
προβλεπόμενα στις § 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 45 του Ν.998/79, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α΄/08-08-2014). 

4.2.30.11 Πριν τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεμία επέμβαση θεωρείται 
επιτρεπτή.

4.2.30.12 Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της 
έκτασης, επί της οποίας εγκρίνεται η επέμβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
ΣΤ΄ του νόμου 998/1979 ως ισχύει.

4.2.30.13 Η εφαρμογή των ανωτέρω όρων θα ελέγχεται από το Δασαρχείο 
Αλεξανδρούπολης

Προστασία των Αρχαιοτήτων

Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των 
ακόλουθων όρων:

4.2.31 Να τηρηθούν οι διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.

4.2.32 Όλες οι εκσκαφικές - χωματουργικές εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή να γίνουν 
υπό την εποπτεία εκπροσώπου της ΕΦΑ Έβρου, ο οποίος θα οριστεί ύστερα από γραπτή 
ενημέρωση της υπηρεσίας για την έναρξη των εργασιών εκ μέρους του φορέα του έργου.

4.2.33 Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, σπηλαίων ή παλαιοντολογικών καταλοίπων κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, αυτές θα διακοπούν άμεσα και θα ακολουθήσει σωστική 
ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του 
έργου, κατόπιν γνωμοδότησης των συλλογικών οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4858/2021.

4.2.34 Στην παραπάνω περίπτωση, η συνολική δαπάνη της ανασκαφής - συμπεριλαμβανομένης και 
της αμοιβής του απαραίτητου προσωπικού το οποίο θα προσληφθεί καθ’ υπόδειξη των 
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συναρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ - καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και 
δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 37 του προαναφερόμενου Νόμου.

4.2.35 Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, 
θα πρέπει να δημιουργηθεί χωριστό υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών για την 
παρακολούθηση των εργασιών του τεχνικού έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Α.Π. 
3785/22-6-2010 και 6001/10-10-2012 Εγκυκλίους του ΥΠΠΟΑ.

Λοιπά θέματα που αφορούν εργασίες υλοποίησης του έργου

4.2.36 Για το σύνολο του έργου και κατά τη φάση κατασκευής να γίνει οριοθέτηση των ζωνών 
κατάληψης ώστε οι όποιες εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν, να περιορισθούν στις 
απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και 
αποψιλώσεις.

4.2.37 Να ληφθεί μέριμνα κατά την υλοποίηση του έργου για την αποφυγή φθοράς σε υφιστάμενες 
υποδομές της ευρύτερης περιοχής του. Σε περίπτωση που απαιτείται στο πλαίσιο του έργου 
τροποποίηση υφιστάμενων υποδομών ή οποιουδήποτε είδους επέμβαση σ' αυτές, αυτή να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων για τις υποδομές φορέων, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε 
υφιστάμενες υποδομές στα πλαίσια του έργου, να υλοποιείται σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους γι' αυτές φορείς, και κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται στο βαθμό που είναι 
τεχνικώς δυνατόν οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε 
υποδομές υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις από δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο, ο 
φορέας του τελευταίου έχει την ευθύνη αποκατάστασής τους το ταχύτερο δυνατόν, με δικές 
του δαπάνες και ενέργειες, και σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο αρμόδιος για τις εν λόγω 
υποδομές φορέας. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση ενός έργου υποδομής θα πρέπει να 
υλοποιηθεί με μέριμνα του αρμόδιου γι' αυτό φορέα, ο φορέας του έργου υποχρεούται να 
εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση.

4.2.38 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για 
την αποφυγή οποιουδήποτε είδους φαινομένων αποσταθεροποίησης εδαφών ή 
διασκορπισμού χωματουργικών και αδρανών υλικών του έργου, όπως κατολισθήσεις ή 
διάβρωση πρανών, απόπλυση σωρών αδρανών υλικών κ.λπ. Στις περιπτώσεις που η 
πιθανότητα εμφάνισης των ως άνω φαινομένων παρουσιάζεται αυξημένη, όπως για 
παράδειγμα σε περίοδο βροχοπτώσεων, να διακόπτονται οι χωματουργικές εργασίες έως 
ότου αποκατασταθούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεσή τους, με εξαίρεση τις εργασίες 
που είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος (π.χ. σταθεροποίηση πρανών εκσκαφών, απομάκρυνση υλικών προς αποφυγή 
παράσυρσής τους.

4.2.39 Κατά τις εργασίες υλοποίησης του έργου να μην παρεμποδίζεται η οδική συγκοινωνία μεταξύ 
κατοικημένων περιοχών, καθώς και η πρόσβαση προς χώρους νομίμως διεξαγόμενων 
δραστηριοτήτων (βιοτεχνία, βιομηχανία, γεωργία, κλπ.). Οι εργασίες επί υφιστάμενων οδών 
να εκτελούνται με χρήση της ελάχιστης δυνατής επιφάνειας του οδοστρώματος αυτών, ενώ 
κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση 
της όχλησης στην κυκλοφορία οχημάτων και την αποφυγή επικίνδυνων για την 
συγκοινωνιακή ασφάλεια καταστάσεων (πχ προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας προς 
κατάλληλες παρακαμπτήριες οδούς, κατάλληλη ρύθμιση της κυκλοφορίας αντίθετων 
ρευμάτων, ελαχιστοποίηση του εκάστοτε μήκους εργασιών, κλπ.).

4.2.40 Η διέλευση από περιοχές κατοικίας, φορτηγών απασχολούμενων στο έργο να γίνεται εκτός 
των ωρών κοινής ησυχίας.



40

4.2.41 Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο και τη μη 
σημαντική όχληση άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης 
του έργου.

4.2.42 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων από την περιοχή 
του έργου (πεζών ή εποχουμένων) από τους κινδύνους που τυχόν προκληθούν από τις 
εργασίες υλοποποίησής του, όπως προειδοποιητική σήμανση στις εξόδους από γήπεδα 
εργοταξίων προς δημόσιες οδούς, και σε σημεία των τελευταίων που παρουσιάζουν συχνή 
κίνηση βαρέων οχημάτων λόγω του έργου.

4.2.43 Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας 
και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης στις παρακείμενες περιοχές τυχόν πυρκαγιάς 
που θα προκληθεί από εργασίες του έργου. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας 
να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν από την έναρξη 
των εργασιών.

4.2.44 Η υλοποίηση του έργου να διεξαχθεί κατά προτίμηση με φορά από τα κατάντη προς τα 
ανάντη. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι πρακτικώς δυνατό, οι εργασίες θα πρέπει να 
οργανωθούν κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να πληγούν οικισμοί και 
υποδομές από πλημμυρικά φαινόμενα που τυχόν εκδηλωθούν σε θέσεις μετάβασης από 
τμήμα μεγαλύτερης προς τμήμα μικρότερης παροχετευτικότητας.

4.2.45 Ο φορέας του έργου οφείλει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος των οικείων 
Π.Ε., και στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, την 
προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των εργασιών υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτήν.

4.3 Όροι για τη Λειτουργία του έργου

Γενικές ρυθμίσεις 

4.3.1 Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και εφόσον οι 
εργασίες εκτέλεσης του έργου έχουν ολοκληρωθεί, να εφαρμοστούν οι διαδικασίες για την 
απαιτούμενη άδεια χρήσης ύδατος για έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων [παρ. 1 του 
άρθρου 11 του Ν. 3199/2003 (5ο σχετ.)] που εκδίδεται, σύμφωνα με την παρ. 2.1 του άρθρο 
2 της ΚΥΑ 146896/2014 (47ο σχετ.).  Ο φορέας του έργου να παρέχει οποιαδήποτε 
διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της απολήψιμης ποσότητας και της 
ποιότητας του ύδατος, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών του σημείου υδροληψίας.

4.3.2 Τυχόν περιφράξεις θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπουν την διακίνηση 
των μικρών ζώων (π.χ. σκαντζόχoιρoι, χελώνες κλπ.).

4.3.3 Να ληφθεί μέριμνα για την μεγιστοποίηση των όποιων θετικών οικονομικών ωφελειών από 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου, για τους κατοίκους της ζώνης άμεσης επιρροής του, 
με την κατά προτεραιότητα πρόσληψη κατασκευαστικού εργατικού δυναμικού και δυναμικού 
λειτουργίας του έργου.

Χρήση Φυσικών Πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας

4.3.4 Ισχύουν επίσης οι αναφερόμενοι όροι στην παράγραφο «Χρήση φυσικών πόρων» της 
Ενότητας 4.2 «Όροι για την υλοποίηση του έργου» της παρούσας απόφασης 

4.3.5 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του ύδατος της υδροληψίας, ο 
φορέας του έργου οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές
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Διαχείριση στερεών αποβλήτων

4.3.6 Ισχύουν οι αναφερόμενοι όροι στην παράγραφο: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων» της 
Ενότητας 4.2 «Όροι για την υλοποίηση του έργου» της παρούσας απόφασης 

Διαχείριση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων

4.3.7 Ισχύουν οι αναφερόμενοι όροι στην παράγραφο: «Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και υγρών 
Αποβλήτων- Περιορισμός επιπτώσεων στα ύδατα» της Ενότητας 4.2 «Όροι για την υλοποίηση 
του έργου» της παρούσας απόφασης

Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας

4.3.8 Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου των εγκαταστάσεων του έργου θα πρέπει να βρίσκεται 
εντός των ορίων που ορίζονται από το ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) όπως εκάστοτε 
ισχύει, αναλόγως της περιοχής χωροθέτησής τους.

4.3.9 Ισχύουν επίσης οι αναφερόμενοι όροι στην παράγραφο «Περιορισμός εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» της 
Ενότητας 4.2 «Όροι για την υλοποίηση του έργου» της παρούσας απόφασης

4.3.10 Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης, ώστε η στάθμη θορύβου που οφείλεται στη 
λειτουργία των σταθμών με μηχανολογικό εξοπλισμό, να μην υπερβαίνει τα 65 dB(A) 
μετρούμενη στο όριο του γηπέδου,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 
5 του Π .Δ. 1180/81.

Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα, πανίδα της περιοχής

4.3.11 Ισχύουν οι αναφερόμενοι όροι στην παράγραφο: «Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό 
περιβάλλον και στη χλωρίδα, πανίδα της περιοχής» της Ενότητας 4.2 «Όροι για την υλοποίηση 
του έργου» της παρούσας απόφασης

4.3.12 Σε περίπτωση που οι αρμόδιες Αρχές κρίνουν αυτό σκόπιμο να εκδοθούν διατάξεις 
απαγόρευσης: α) της βόσκησης στις εκτάσεις όπου θα γίνουν φυτεύσεις στο πλαίσιο του 
έργου, και β) της θήρας, των οποίων η ακριβής έκταση εφαρμογής και διάρκεια ισχύος θα 
καθορισθεί από τις ως άνω Αρχές.

Λοιποί Όροι στην περίοδο λειτουργίας

4.3.13 Οι εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης και αποκατάστασης του έργου που 
πραγματοποιούνται κατά τη φάση λειτουργίας του, εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, 
δύνανται να εκτελεσθούν δυνάμει της παρούσας άνευ πρόσθετης διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγονται εντός της ζώνης 
κατάληψης του έργου, όπως ορίσθηκε κατά τη φάση υλοποίησης, και δεν συνεπάγονται 
τροποποίηση του σχεδιασμού του. Σε περίπτωση που οι ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν, 
απαιτείται προ της υλοποίησης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, η υποβολή 
από το φορέα του έργου Φακέλου Τροποποίησης στην αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική 
Αρχή, και η έκδοση της σχετικής πράξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για τις εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιούνται επί τμημάτων του έργου κείμενων 
εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 ή γειτνίασης με αυτές, ισχύουν τα προβλεπόμενα 
από την ενότητα 4.6 της παρούσας απόφασης.



42

4.3.14 Ο φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει και εφαρμόσει πρόγραμμα συντήρησης του νέου 
αρδευτικού δικτύου, στο σύνολό του, προς εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου.

4.3.15 Κάθε χρόνο μετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου επιβάλλεται η συντήρηση του έργου που 
μπορεί να διαχωριστεί σε τρία τμήματα: στα δίκτυα, στα τεχνικά έργα και στις συσκευές. Η 
συντήρηση των σωλήνων δεν απαιτεί ιδιαίτερη διαδικασία, παρά μόνο τον εντοπισμό 
πιθανών σημείων διαρροής που εμφανίστηκαν στην προηγούμενη αρδευτική περίοδο και την 
αντικατάσταση του τμήματος που παρουσιάζει προβλήματα έτσι ώστε να ελαττωθεί η 
πιθανότητα θραύσης σωλήνων στη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Η συντήρηση των 
τεχνικών έργων περιλαμβάνει την αποκατάσταση των φθορών που δημιουργούνται στην 
διάρκεια λειτουργίας στο δομικό μέρος των έργων. Το εσωτερικό του συνόλου των φρεατίων 
πρέπει να καθαρίζονται, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους σωλήνες αποχέτευσης 
των φρεατίων έτσι ώστε να λειτουργούν ικανοποιητικά. 

4.3.16 Επιπλέον, θα γίνονται τακτικά εργασίες συντήρησης των αντλιοστασίων.

4.3.17 Θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την 
οικολογική ποιότητα των νερών.  

4.3.18 Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί στη έδρα του αρχείο με τα αποτελέσματα 
παρακολούθησης του έργου και τις σχετικές Εκθέσεις. Τα πρωτογενή αποτελέσματα της 
παρακολούθησης να τηρούνται στο αρχείο για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ενώ οι 
Εκθέσεις καθόλο το διάστημα ισχύος της παρούσας.

4.3.19 Ισχύουν οι αναφερόμενοι όροι στην παράγραφο: «Προστασία των Αρχαιοτήτων» της 
Ενότητας 4.2 «Όροι για την υλοποίηση του έργου» της παρούσας απόφασης

4.3.20 Ισχύουν οι αναφερόμενοι όροι στην παράγραφο: «Λοιπά θέματα που αφορούν εργασίες 
υλοποίησης του έργου» της Ενότητας 4.2 «Όροι για την υλοποίηση του έργου» της παρούσας 
απόφασης

4.3.21 Ο φορέας λειτουργίας του έργου λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος 
παρακολούθησης που προτείνονται με τους όρους της παρούσας, μπορεί να εισηγείται προς 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, όρους και περιορισμούς στους αρμόδιους φορείς για 
την επιβολή τοπικών περιορισμών ή απαγορεύσεων για ρυπαίνουσες δραστηριότητες.

4.4 Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου

4.4.1 Δεν προβλέπεται παύση λειτουργίας του έργου με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα καθότι 
είναι απαραίτητο για την άρδευση της περιοχης.  

4.4.2 Σε περίπτωση που απαιτηθεί οριστική παύση λειτουργίας του έργου, τότε ο κύριος του έργου 
οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της 
περιοχής επέμβασης, και την απομάκρυνση όλων των στοιχείων του έργου που ενδέχεται να 
προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον ή να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια 
(έλαια, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κλπ.).  Για τον σκοπό αυτό οφείλει πριν την οριστική 
παύση του έργου να εκπονήσει Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), στην οποία θα 
εξειδικεύονται τα σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης θέματα, και να υποβάλλει αυτή 
προς έγκριση, το αργότερο ένα εξάμηνο προ της παύσης λειτουργίας του έργου, στην αρμόδια 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Αρχή.

4.4.3 Για την παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις εργασίες υλοποίησής του, 
όπως τα εργοτάξια του, ισχύουν οι αναφερόμενοι όροι της Ενότητας 4.2 «Όροι για την 
υλοποίηση του έργου» της παρούσας απόφασης
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4.5 Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

4.5.1 Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4819/2021 (16ο σχετικό) και συγκεκριμένα οι διατάξεις της 
Ενότητας Α’ «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος», καθώς και τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4.6 Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί για έργα και δραστηριότητες εντός 
περιοχών του δικτύου Natura 2000

H περιοχή των προτεινόμενων έργων αναπτύσσεται στη γειτονία των προστατευόμενων περιοχών.  
Για τις εργασίες που υλοποιούνται σε γειτονία, πέραν των λοιπών όρων της παρούσας, ισχύουν και 
οι ακόλουθοι:

4.6.1 Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών κατά την περίοδο της ωοτοκίας της ορνιθοπανίδας, με 
εξαίρεση τις εργασίες παρακολούθησης του έργου.

4.6.2 Σε περίπτωση που παρόλο αυτά υποπέσουν στην αντίληψη των υπεύθυνων ή του Φορέα 
Διαχείρισης, ζητήματα οχλήσεων σε προστατευόμενα είδη ή καταστροφής ενδιαιτημάτων 
τους, να γίνονται υποδείξεις προς τον ανάδοχο του έργου για τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
αποφυγής τους. Οι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν 
ζητήματα του είδους προς τον Φορέα Διαχείρισης, σε περίπτωση που δεν έχουν διαπιστωθεί 
από τον τελευταίο.

4.6.3 Ο φορέας του έργου οφείλει να γνωστοποιήσει στον Φορέα Διαχείρισης την 
προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των εργασιών υλοποίησης του τμήματος του 
δικτύου εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, τουλάχιστον δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες πριν απ’ αυτήν.

4.6.4 Σαφής οριοθέτηση του χώρου των εργασιών και απαγόρευση οποιασδήποτε επέμβασης 
εκτός του χώρου αυτού.

4.6.5 Οι Χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και σε 
κατάλληλες περιόδους εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Σεπτέμβριος – Μάρτιος)

4.6.6 Να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα ορθής εργοταξιακής πρακτικής και εκτέλεσης του έργου.

4.6.7 Οι χωματουργικές εργασίες του υπό μελέτη έργου δεν πρέπει να πραγματοποιούνται μετά 
από έντονες βροχοπτώσεις για να αποφευχθούν οι πιθανότητες επαναδιάλυσης 
αιωρούμενων στερεών.

4.6.8 Να ενημερώνεται ο Φορέας Διαχείρισης και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες σε κάθε στάδιο 
του έργου

4.6.9 Να τηρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που προκύπτουν από την κείμενη Νομοθεσία.

4.6.10 Να κοινοποιείται στο Φορέα Διαχείρισης το μηνιαίο πρόγραμμα υδροληψιών και άρδευσης

4.6.11 Μελλοντικά να υπάρξει πρόβλεψη μελέτης και χρηματοδότησης ώστε να διαχωριστεί το 
αποστραγγιστικό από το αρδευτικό δίκτυο εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου με σκοπό 
την ορθολογικότερη χρήση του νερού.

4.6.12 Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Εθνικής Οδηγίας για τα πουλιά και την εθνική νομοθεσία καθώς επίσης και τις υποδείξεις και 
επισημάνσεις του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και 
Σαμοθράκης.

4.6.13 Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων θα γίνει οριοθέτηση των περιοχών επέμβασης, 
ούτως ώστε να μην καλύπτονται σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής. Ακόμα το εύρος της ζώνης κατάληψης του Έργου θα περιορισθεί στο απολύτως 
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αναγκαίο για την κατασκευή του, επί ή παραπλεύρως του οδικού δικτύου ή ενδεδειγμένων 
κοινόχρηστων χώρων.

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ.

5.1 Η παρούσα Απόφαση ισχύει για δεκαπέντε (15) έτη από την έκδοσή της, εφόσον δεν επέρχεται 
μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.

5.2 Σε περίπτωση που το έργο διαθέτει ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική 
Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), η διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται για έξι (6) έτη, ενώ σε περίπτωση που διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ, η διάρκεια ισχύος της παρούσας 
παρατείνεται για τέσσερα (4) έτη. Οι ως άνω παρατάσεις χορηγούνται με διαπιστωτική πράξη 
της αρμόδιας περιβαλλοντικής Αρχής κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα, υπό την 
προϋπόθεση ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον 
ένα (1) έτος πριν την παρέλευση της προθεσμίας ανανέωσης της παρούσας. Επιπλέον η ως άνω 
παράταση ισχύει για όσο χρόνο το αντίστοιχο Σύστημα βρίσκεται σε ισχύ, ενώ μη έγκαιρη 
ανανέωση του, κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της 
ισχύος της παρούσας απόφασης.

5.3 Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου, επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά, την 
ημερομηνία λήξης της ισχύος της παρούσας απόφασης, οφείλει να εκκινήσει τουλάχιστον δύο 
(2) μήνες πριν από την παρέλευσή της τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει.

5.4 Η παρούσα Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, έως και την 
ανανέωση ή παράταση της ισχύος της, ή την έκδοση Απόφασης που τροποποιεί ή αντικαθιστά 
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας του έργου έχει αιτηθεί εμπροθέσμως την ανανέωση, 
παράταση ή τροποποίησή της κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρα 5 και 6 του Ν.4014/2011, 
όπως εκάστοτε ισχύουν, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5.5 Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου 
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ και υπό τους όρους και περιορισμούς της παρούσας 
Απόφασης, ή την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης, 
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6 του Ν.4014/2011 και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 
οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε σχέση με αυτό επισημαίνεται ότι η 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) του έργου: 2106563618 παραμένει αμετάβλητη και το 
συνοδεύει σε όλο τον κύκλο ζωής του (ανανέωση/παράταση, τροποποίηση ή κατάργηση της 
ΑΕΠΟ ή αλλαγή του φορέα του έργου), σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4014/2011, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

5.6 Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου προς συμμόρφωση με την παρούσα 
Απόφαση, σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσής της, ο φορέας του έργου 
δύναται, πριν από την έναρξη της υλοποίησής του, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης 
Τελικού Σχεδιασμού, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν.4014/2011 και το άρθρο 8 
της ΚΥΑ 167563/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν.

5.7 Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν 
σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο 
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περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την παρούσα Απόφαση, 
επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, 
όπως εκάστοτε ισχύει, μη εξαιρούμενων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την 
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ανωτέρω Νόμου

5.8 Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους 
περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου.

5.9 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στη ΜΠΕ που 
συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους αυτής. 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1 Σε περίπτωση που στο πλαίσιο τροποποίησης του έργου απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών εκτός 
της υφιστάμενης ζώνης κατάληψης του, θα πρέπει στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης 
της ΑΕΠΟ του να εξετασθεί και ο χαρακτήρας των εκτάσεων στις οποίες θα διεξαχθούν οι 
εργασίες, ενώ σε περίπτωση που σ’ αυτές περιλαμβάνονται και τμήματα δασικού χαρακτήρα η 
τροποποιημένη ΑΕΠΟ θα ενσωματώνει και την έγκριση επέμβασης στα εν λόγω τμήματα. 
Επιπλέον προ της έναρξης των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να τηρηθούν και οι διαδικασίες της 
παρ. 6α του άρθρου 45 του Ν.998/1979 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4280/2014 (άρθρο 36), 
καθώς και των ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β’) και ΥΑ 115973/6088/2014 (ΦΕΚ 2961/Β’) όπως 
ισχύουν, για την έκδοση πράξης πληροφορικού χαρακτήρα για τις επεμβάσεις σε εκτάσεις 
δασικού χαρακτήρα.

6.2 Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή 
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει το φορέα του έργου από την 
υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου κατασκευής του 
έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης γηπέδων, ενώ δεν συνεπάγεται 
νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών, για τις οποίες ισχύουν οι 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη 
ΜΠΕ με ευθύνη του φορέα του έργου.

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

6.4 Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο της χρήσης ύδατος από την υποχρέωση 
να εφοδιάζεται με άδεια ή έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισμών άλλης Αρχής, αν από 
υφιστάμενες διατάξεις προκύπτει σχετική υποχρέωση, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες 
απαιτούμενες εγκρίσεις.

6.5 Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά, ούτε αναιρεί κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη 
χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων και τις χρήσεις γης, ούτε 
νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.

6.6 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί ακινήτων, δεν θίγει 
εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 
ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων
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7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

7.1 Η παρούσα απόφαση και η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στο χώρο των εργοταξίων του έργου κατά τη φάση υλοποίησής του, και στην έδρα 
του φορέα λειτουργίας του κατά τη φάση λειτουργίας του, και να επιδεικνύονται από τον 
υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με τη νομοθεσία ελεγκτικό όργανο. 

7.2 Ο φορέας κατασκευής και ο φορέας λειτουργίας, κατά το διάστημα ευθύνης έκαστου, του 
έργου έχει την υποχρέωση:

 Να τηρεί στο χώρο του έργου ή στην έδρα του στοιχεία, βάσει των οποίων θα 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης 
(πχ συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ).

 Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να 
διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχου απ’ αυτό.

 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό 
όργανο και κάθε Αρχή, που έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης του έργου και του 
περιβάλλοντος του (π.χ. Δασική Υπηρεσία, Δ/νση Υδάτων).

 Να συμμορφώνεται με τις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

7.3 Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν 
καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και 
κοινοτικής) ή και βάσει των στοιχείων της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ, που τη συνοδεύει.

7.4 Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 
παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης 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.3010/2002, Ν.4014/2011, και Ν.4042/2012 και εκάστοτε ισχύουν.

7.5 Ο φορέας του έργου του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο 
περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, φέρει περιβαλλοντική 
ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009, όπως εκάστοτε ισχύουν

8. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

8.1 Οι απόψεις των υπηρεσιών και φορέων επί της ΜΠΕ που διαβιβάστηκαν στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ 
από την έναρξη της διαβούλευσης έως και την έκδοση της παρούσας απόφασης, όπως αυτές 
αποτυπώνονται αναλυτικά στο προοίμιό της, αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν με τη μορφή 
μέτρων, όρων και περιορισμών στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

8.2 Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί αίτηση θεραπείας προς το όργανο που την εξέδωσε, 
καθώς και ιεραρχική προσφυγή προς ανώτερο αυτού όργανο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.
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8.3 Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την ανάρτησή 
της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, και την ΚΥΑ 21398/2012), καθώς και στον 
ιστότοπο «Διαύγεια».

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος

Γενική ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
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	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63645/4387
Ημ/νία: 21/06/2022
	AkrivesAntigrafo: ΣΧΈΔΙΟ
	appr4115-480: 
	name4115-480: Παπαχατζάκης Πολυζώης, 20/06/2022 16:55:53
	appr480: 
	name480: Κουφογιαννάκη Ιωάννα, 21/06/2022 10:50:36
		2022-06-21T08:16:05+0000
	Not specified


	appr478: 
	name478: Κουλίδης Αλέξανδρος, 21/06/2022 11:16:05 υπέγραψε ψηφιακά
	appr552: 
	name552: Τζαφέρος Στυλιανός, 21/06/2022 12:57:03
		2022-06-21T10:13:15+0000
	Not specified


	appr673: 
	name673: Γκραικιώτου Αδαμαντία, 21/06/2022 13:13:14 υπέγραψε ψηφιακά
	appr550: 
	name550: 
		2022-06-21T10:18:03+0000
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	appr544: 
	name544: Γκουντούφας Ευάγγελος, 21/06/2022 13:18:00 υπέγραψε ψηφιακά
		2022-06-21T10:23:30+0000
	Not specified


	appr477: 
	name477: Δημόπουλος Κωνσταντίνος, 21/06/2022 13:23:26 υπέγραψε ψηφιακά


