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                                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η 

                                                                                             Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     

                 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86), όπως τροποποιήθηκε 

διά του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) και ισχύει. 

2. Τον  Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.» (ΦΕΚ 91 

Α/25.04.2002). 

3. Τον Ν.4014/2011(ΦΕΚ209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

4. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

5.  Τον Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ /Α/2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα 

ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- 

Κριτήρια Αειφορίας  Βιοκαυσίμων  και  Βιορευστών (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».  

6. Τον Ν. 998/79  «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 

289Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/92(ΦΕΚ 70/Α) και το Ν.3208/03 (ΦΕΚ303/Α). 
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7. Τον Ν.3028/28.06.2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

8. Τον Ν.3937/2011(ΦΕΚ 60/Α) περί «διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

9. Toν N.1739/1987(FEK201A/20-11-1987) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις». 

10. Το Ν.3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006) 

«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση (και εκτέλεση συμβάσεων 

έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 

11. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

12. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

13. Το Π.Δ.51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/07) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 

προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60ΕΚ "Για 

την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».  

14. Την ΚΥΑ 43504/Φ1784 Β’Τ./20.12.2005 που αναφέρεται στις «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και 

εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 

15. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».  

16. Την Υ.Α. με Α.Π. 48963/05.10.2012 (ΦΕΚ 2703/Β/05.10.2012) με θέμα: «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)». 

17. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 

κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604). 

18. Την με Α.Π. 63231/938//20.06.08 (ΦΕΚ 1364/14.07.08) απόφαση των Γ.Γ. Περιφερειών Κεντρικής και 

Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Περιοριστικά – απαγορευτικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την 

προστασία - διαχείριση των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ 

09)». 

19. Την ΚΥΑ 43504/Φ1784τβ’/20-12-05’’Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών’’ . 

20. Την ΚΥΑ ΟΙΚ150559/2011(ΦΕΚ1440/Β/16-06-2011)’’Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού’’, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 

ΟΙΚ160143/2011ΦΕΚ2834/Β/15-12-2011) και την ΚΥΑΟΙΚ110424/ΦΕΚ1190/Β/11-04-2012) και ισχύει. 

21. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ». 

22. Την Κ.Υ.Α. 9269/470 (ΦΕΚ 286Β/02.03.2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή 

παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως 

αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού 

στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την 

τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 

85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

23. Την αριθ. 26295/01.07.2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1472Β/09.10.2003). 
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24. Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 

Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 

1650/1986 (Α’160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 ….. και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 332Β).   

25.  Την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/26.09.2003 (ΦΕΚ 1391/29.09.2003), που αναφέρεται στον «Καθορισμό 

τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν 1650/1986 όπως 

αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν 3010/2002.» 

26. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)». 

27. Την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β΄/08.05.2012) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της 

1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

“Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύμφωνα με το άρθρο 1 § 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)”». 

28. Την ΚΥΑ υπ’ αριθμό 21398 (ΦΕΚ 1470/Β'/3-5-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου 

για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων 

ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011». 

29. Την Εγκύκλιο 8 (α.π. 27953/5-6-2012 ΑΔΑ Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 

ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 

30. Το Ν.3852/10(ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

31. Το Π.Δ.141/2010 (ΦΕΚ 234Α/27.12.2010) περί Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας. 

32. Το Π.Δ.146/2010 (ΦΕΚ 239Α/27.12.2010) περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

33. Την  με Α.Π. οικ. 31428/236/07.07.2012 Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας Συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρ. 13 του Ν. 4014/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 55 του Ν. 4042/2012, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012. 

34. Την  με Α.Π. οικ. 1903/31/14.01.2013 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας Τροποποίησης Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρ. 13 του Ν. 4014/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 55 του Ν. 4042/2012, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012. 

35. Την  με Α.Π. οικ. 59424/605/02.10.2013 Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας τροποποίησης Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 

Aδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4014/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του 

Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012. 

36. Την με Α.Π.11405/3165/29.07.2011 Απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ-Μ. (ΦΕΚ 1996/ΤΒ’/08.09.2011) «Παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ-Μ.  

37. Την υπ΄αρ. 1040/230/17-1-2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτ. 

Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικής 

Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας». 

38. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 

αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» 

39. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077/Β/9.04.12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις 

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της 

προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και 

δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ.1958/2012 

(ΦΕΚ21/Β713.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 
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Γνωμοδοτική Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης- Άδειες και Εγκρίσεις. 

 

40. Την με αρ.πρωτ.:8485/13.05.2013 (αρ.πρωτ.:ΔΙΠΕΧΩΣ:21818/1143/14-05-2013) αίτηση του Δήμου 

Σερβίων –Βελβεντού προς την Υπηρεσία μας με συνημμένο  τεύχος  Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος. 

41. Την  από 21.05.2013 ενημέρωση της υπηρεσίας προς το Δήμο Σερβίων –Βελβεντού για την υποβολή 

των υπόλοιπων αντιγράφων του φακέλου μελέτης ,σύμφωνα με την παρ.3β του άρθρου 4 του 

Ν4014(ΦΕΚ209/τΑ/21.09.2011). 

42.  Την με αρ.πρωτ.:9435/23.05.2013 (αρ.πρωτ.:ΔΙΠΕΧΩΣ:23686/1237/24-05-2013)  υποβολή οκτώ (8) 

αντιγράφων του φακέλου μελέτης του έργου του θέματος σε έντυπη και επτά (7) σε  ηλεκτρονική 

μορφή(cdς). 

43. Το με Α.Π.23686/1237/28.05.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα 

τεύχος ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Δήμο  Σερβίων –Βελβεντού, στο 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην ΠΕΧΩΠ της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής  της ΠΕ Κοζάνης, στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, , στο  Δασαρχείο Κοζάνης, στη Γενική Δ/νση Δσών & 

Αγροτικών Υποθέσεων – Δ/νση Συντονισμού &Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας , στην Λ’ ΕΠΚΑ, στην 17
η
 ΕΒΑ, στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων 

Κεντρικής Μακεδονίας ,στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας &Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας και 

στην  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού  Δυτικής Μακεδονίας και ζητήθηκε η γνωμοδότησή τους επί 

της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 

44. Το με Α.Π.478/04.06.2013(Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ:26050/1386/05.06.2013) έγγραφο της Περιφερειακής 

Υπηρεσίας  Τουρισμού  Δυτικής Μακεδονίας  με θετική γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου του 

θέματος υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις 

μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

45. Το με Α.Π.1281/05.06.2013(Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ:27046/1480/11.06.2013) έγγραφο της Λ’ ΕΠΚΑ με θετική 

γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό τους όρους εφαρμογής του Ν.3028/2002 και  

συστηματικής επίβλεψης όλων των εργασιών. 

46. Το με Α.Π.1121/07.06.2013(Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ:27681/1499/13.06.2013) έγγραφο της 17
ης

 ΕΒΑ  με θετική 

γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό τους όρους εφαρμογής του Ν.3028/2002 και  

συστηματικής παρακολούθησης όλων των εργασιών από αρμόδιο προσωπικό. 

47. Το με Α.Π.1312/17.06.2013(Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ:29041/1544/20.06.2013)έγγραφο της Εφορείας 

Παλαιοανθρωπολογίας  &  Σπηλαιολογίας  Βόρειας  Ελλάδας  με  θετική  γνωμοδότηση  για  τη ΜΠΕ 

του έργου του θέματος και εφαρμογή του Ν.3028/2002. 

48. Το με Α.Π. 24534/1106/21.06.2013(Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ:29393/1553/21.06.2013) έγγραφο της Δ/νσης 

Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο διατυπώνονται οι 

απόψεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του 

θέματος και συγκεκριμένα η Δ/νση Υδάτων αναφέρει να γίνει η οριοθέτηση του ρέματος, σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και έπειτα από τον καθορισμό και επικύρωση των 

οριογραμμών που θα προκύψουν από την οριοθέτηση του ρέματος, να επαναεξεταστεί ο σχεδιασμός 

του έργου (υφιστάμενο και νέο έργο),ως προς την αποτελεσματικότητα του σκοπού του, δηλαδή την 

αντιμετώπιση της πλημμύρας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

49. Το με Α.Π. 12865/28.06.2013(Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ:30690/1600/01.07.2013) έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού με το οποίο εστάλει η 162/2013 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με ομόφωνη έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 

50. Το με Α.Π. 47496/3175/25.06.2013(Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ:30755/1605/01.07.2013) έγγραφο του τμήματος 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  με θετική γνωμοδότηση υπό 

τις προϋποθέσεις, οριοθέτησης του υδατορέματος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του 

Ν.3010/2002, μη δημιουργία δανειοθαλάμων ή αποθεσιοθαλάμων αλλά προμήθεια υλικών από 

νομίμως λειτουργούντα λατομεία και ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

του περιβάλλοντος και ότι θα εξασφαλισθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις που 

προβλέπονται στην υποβληθείσα μελέτη και στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης γίνεται γνωστό ότι το 

έργο εμπίπτει στις βασικές κατηγορίες έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων του παραρτήματος ΙΙ της 

ΚΥΑ 43504/2005(ΦΕΚ 1784/Β’/20-12-2005). 
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51. Το με Α.Π. 37331/3087/03.07.2013(Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ:32266/1635/08.07.2013) έγγραφο της Δ/νσης 

Συντονισμού &Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, 

με σύμφωνη γνώμη επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου του θέματος , με συνημμένη την 

υπ.αριθμ.:24552/2106 θετική γνωμοδότηση του δασαρχείου Κοζάνης. 

52. Το με Α.Π. 1070/17.07.2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής της ΠΕ 

Φλώρινας με το οποίο βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με το υπ.αριθμ.:43/2013 πρακτικό της ΠΕΧΩΠ η 

επιτροπή γνωματεύει θετικά για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό την προϋπόθεση τήρησης  όσων 

αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη αφορούν στην  προστασία του περιβάλλοντος και εφόσον 

εκδοθεί άδεια έγκρισης επέμβασης από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών. 

53. Το με Α.Π. 22/27.07.2013 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ: 37297/1824/01.08.2013) έγγραφο της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού &Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο 

εστάλει η υπ.αριθμ.:56/13 Απόφαση (πρακτικό  Συνεδρίασης την 24/07/2013), όπου η Επιτροπή 

γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος, μετά  από εισήγηση  του τμήματος 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

54. Το με Α.Π. 1757/07.08.2013(Α.Π.ΔΙΠΕΧΩΣ:40054/1937/16.08.2013) έγγραφο της εφορείας Νεωτέρων 

Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται αντικείμενο αρμοδιότητάς 

τους ώστε να διατυπωθούν απόψεις. 

55. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) "Κατάταξη 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)", το προτεινόμενο έργο κατατάσσεται 

στην 2η ομάδα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ, στην 2η Υποκατηγορία της 1ης Κατηγορίας , αφορά σε 

αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων, όπως διαμόρφωση διατομής με 

επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος κ.λπ. 

(Α/Α 15). Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει κάλυψη υδατορέματος για μήκος μικρότερο από 1.000m, 

τμήμα του οποίου ευρίσκεται εντός ορίου οικισμού και με εμβαδόν λεκάνης απορροής 100km2 > 

5,3km2 ≥ 5km2 και συνεπώς δεν δύναται να καταταγεί στις Υποκατηγορίες Α1 και Β. 

56. Το γεγονός ότι : το έργο αφορά υφιστάμενη δραστηριότητα στερούμενης Περιβαλλοντικών Όρων, 

όπου ο φορέας του έργου αιτείται την  επέκταση της δραστηριότητας και ως εκ τούτου  εξετάζεται στα 

πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 9 του  Ν.4014/2011(ΦΕΚ209/Α/21-9-2011), σύμφωνα με το οποίο το 

έργο μπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά στο σύνολό του και βέβαια, προκειμένου να εκδοθεί η 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του  Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας.  

57. Την με αρ.πρωτ.:26050/1386/03.10.2013 Θετική Εισήγηση στο ΠΕΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

ανωτέρω (3) σχετικού Νόμου. 

58. Την με αρ.πρωτ.:  25/29-10-2013 ( ΑΠ.ΔΙΠΕΧΩΣ:56819/2445/30-10-2013 ) ομόφωνα ΘΕΤΙΚΗ 

Γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ για την έκδοση Απόφασης  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων για το έργο του 

θέματος υπό τον όρο: να απομακρύνονται τα φερτά υλικά στα κατάντη του τμήματος του ρέματος, 

μετά το νέο κιβωτοειδή οχετό. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αντιπλημμυρικά Έργα στην Τ.Κ. Τρανοβάλτου του 

Δήμου Σερβίων –Βελβεντού  της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». 

 

Η εφαρμογή  των όρων και περιορισμών της παρούσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου και βαρύνει τον αρμόδιο φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Σερβίων –Βελβεντού της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.:2464350100). 
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α)   Είδος και μέγεθος δραστηριότητας: 

 

Στην υφιστάμενη κατάσταση τον οικισμό του Τρανοβάλτου διασχίζει ρέμα δημιουργώντας πλημμυρικά 

φαινόμενα. Ειδικότερα ανάντη και βόρεια της  Τ.Κ. Τρανοβάλτου  υφίστανται τρία (3) ρέματα, τα οποία μέσω 

πλακοσκεπών  οχετών απαγάγουν τα ύδατα και τα οδηγούν στο νότιο άκρο του οικισμού. Η κατάληξη του οχετού 

στην περιοχή αυτή έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις καλλιέργειες της περιοχής, καθώς αυτές κατακλύζονται από 

νερά και  πλημμυρίζουν, γεγονός που αποβαίνει καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της περιοχής.  

 

Στο σημείο  αυτό προτείνεται η επέκταση του υφιστάμενου πλακοσκεπούς οχετού της Τ.Κ. Τρανοβάλτου μήκους 

175 μέτρων, που θα οδηγεί τα  ύδατα κατάντη και  έχει ως σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία του εν λόγω 

οικισμού.  

 

 Τα υφιστάμενα έργα συλλογής ομβρίων περιλαμβάνουν έργα συλλογής και μεταφοράς των όμβριων απορροών 

των ανάντη υδρολογικών λεκανών (πλακοσκεπείς οχετούς) που ξεκινούν σε απόσταση περί τα 120m βόρεια του 

οικισμού, και τον διατρέχουν για συνολικό μήκος 535m, όπου και εκβάλει ο υφιστάμενος δίδυμος πλακοσκεπής 

οχετός. Το προτεινόμενο έργο  περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου πλακοσκεπούς οχετού, για μήκος 

περί τα 175m.  

 

Αναλυτικότερα,  τα έργα (υφιστάμενα και νέα) είναι  τα εξής: 

 

• Υφιστάμενος  πλακοσκεπής οχετός από σκυρόδεμα (τμήμα ΑΓ), διαστάσεων 1,0×1,0 (ύψος×πλάτος), για τα 

πρώτα 20m και διαστάσεων 1,20×1,50 (ύψος×πλάτος), για τα υπόλοιπα 100m. 

• Υφιστάμενος τσιμεντοσωλήνας (τμήμα ΒΓ), Ø1000, συνολικού μήκους περί τα 110m. 

• Υφιστάμενος πλακοσκεπής οχετός από σκυρόδεμα (τμήμα ΔΕ), διαστάσεων 1,3×2,0 (ύψος×πλάτος), συνολικού 

μήκους περί τα 40m. 

• Υφιστάμενος δίδυμος πλακοσκεπή οχετός από σκυρόδεμα (τμήμα ΓΖ), διαστάσεων 2,30×5,00 (ύψος×πλάτος), 

συνολικού μήκους περί τα 535m. 

• Νέος κιβωτοειδής οχετός (επέκταση υφιστάμενου) από σκυρόδεμα (τμήμα ΖΗ), διαστάσεων 2,30×5,00 

(ύψος×πλάτος), συνολικού μήκους περί τα 175m. 

 

Οι συντεταγμένες των κορυφών δίνονται στον παρακάτω πίνακα.: 

 

ΚΟΡΥΦΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ 
Χ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ 
Υ 

Α 317.824,96 4.436.654,54 
Β 317.926,11 4.436.628,08 
Γ 317.881,12 4.436.488,17 
∆ 317.935,65 4.436.410,16 
Ε 317.894,78 4.436.386,24 
Ζ 317.857,81 4.435.892,31 
Η 317.855,58 4.435.721,55 

 

Με  βάση την υδραυλική επίλυση του οχετού  επιλέχθηκε διατομή του κιβωτοειδούς οχετού (5,00 χ 2,30 μέτρα) 

που να επαρκεί για την πλημμυρική παροχή των οβρίων υδάτων. 

 

Μετά την εκσκαφή για τη θεμελίωση του οχετού θα γίνει εξυγίανση της βάσης θεμελίωσης με διάστρωση 30cm 

σκύρα οδοστρωσίας με αυξημένες απαιτήσεις συμπύκνωσης. Η έδραση του νέου κιβωτοειδούς οχετού, ο οποίος 

κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, προβλέπεται να γίνει σε στρώση άοπλου σκυροδέματος 

C12/15 στο πλάτος της βάσης του οχετού (+0,50m ανά πλευρά). Η πλήρωση του σκάμματος γίνεται  με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφής απαλλαγμένα από ογκόλιθους με αυξημένες απαιτήσεις συμπύκνωσης. Ανά 20m οχετού 

προβλέπονται κυκλικές οπές με χυτοσιδηρά στεγανά καπάκια στην οροφή του, με σκοπό την εξασφάλιση της 

επισκεψιμότητας καθώς και του αερισμού του οχετού. Εντός του οχετού θα πακτωθεί μεταλλική σκάλα  για να 
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Στη θέση εκβολής του κιβωτοειδούς  οχετού με το κατάντη ρέμα, προτείνεται η κατασκευή τεχνικού εξόδου, 

ομοίων διαστάσεων, από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

 

Όσον αφορά το σύνολο των εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του προτεινόμενου  έργου, 

σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη αυτού, υπολογίζονται στα 482m
3
. Το σύνολο της ποσότητας των εκσκαφών θα 

χρησιμοποιηθεί για επανεπίχωση. Όσον αφορά τα δάνεια υλικά, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, αυτά 

ανέρχονται σε 368m
3
 και η προμήθειά τους θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής. 

 

Όλα τα παραπάνω όπως αναλυτικά περιγράφονται  στο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 

του θέματος και εμφανίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα– οριζοντιογραφίες και σχέδια που επισυνάπτονται 

στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου του θέματος, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας Απόφασης. 

 

β)  Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία 

 

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

διατάξεις: 

 

• Η ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ Β’ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση 

της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας2008/50/ΕΚ. 

• Η ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια 

εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

•       Η  ΚΥΑ 9238/332/2004 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 

βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα» (ΦΕΚ405/Β’/27.2.04), 

•       Η ΚΥΑ Η.Π38638/2016/21.09.2005 (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 Φεβρουάριου 2002 των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

•       Η Π.Υ.Σ 25/18.3.88 (ΦΕΚ52/Α/22.3.88) και ΠΥΣ 34/30.5.02 (ΦΕΚ 125Α/5.6.02), «Οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και 

οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου. 
 

Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνες) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει 

το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 § δ’ του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 

αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει» όριο των 

100mg/m
3
. 

 
Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν: 
 

• Η υπ’ αρ. 39626/2208/09 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη 

ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ. 

• Η υπ’ αρ. 5673/400/97 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ και 48392/939/02 ΚΥΑ. 

• Όσον αφορά στα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

ισχύουν η ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/97) όπως ισχύει σήμερα, η ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 

354/Β/8.3.11). 

• Οι όροι και περιορισμοί της παρούσας Απόφασης αφορούν σε οριστική άδεια διάθεσης των 

επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ209/Α) 
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• Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (ΦΕΚ Β’ 138) Υγειονομική Διάταξη (Υ.Δ.) περί διαθέσεως λυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/07.12.1971 (ΦΕΚ Β’ 986), 

Γ4/1305/02.08.1974 (ΦΕΚ Β’ 801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/30.09.2008 Υ.Δ (Β’ 2089) 

• Για τα επιφανειακά νερά διατάξεις όπως καθορίζονται στη ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438Β’/3-7-86)  

• Για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 

64Α/2.3.04), με το οποίο αντικαταστάθηκε η ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 40Β/19-1-1996). 

• Για την ποιότητα των υδάτων να εφαρμόζονται οι ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις για την 

ολοκληρωμένη προστασία των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 

Γ ια τα στερεά απόβλητα θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στις: 
 

• ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

• Διατάξεις των ΚΥΑ Η.Π 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011), ΗΠ.50910/2727/03 

(ΦΕΚ1909Β/22.12.03), ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β728-3-2006) και 114218/97 (ΦΕΚ1016Β/17.11.97) 

για την διαχείριση απορριμμάτων. 

• Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων  

ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους». 
 

γ)  Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων 

 

1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου, ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που 

καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

την ΚΥΑ 9272/471/2-3-07 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-07). 

2. Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κυκλοφοριακού θορύβου όπως ορίζονται στην ΚΥΑ οικ.211773/27.4.2012 

(Β1367).  

3. Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 

1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 

βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων 

διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

4. Ισχύει το ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/81), βάσει του οποίου το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο θορύβου που 

εκπέμπεται στο περιβάλλον από το λειτουργία όλων των σταθερών μηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι 50dB 

(A) στα όρια του έργου.  

 

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του 

εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 

18.10.1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου 

και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και 

αεροσφυρών». 

 

δ)  Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση της 

υποβάθμισης του  περιβάλλοντος . 

 

δ1) Γενικοί  όροι. 

1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν : 

• Στον κύριο του έργου.  
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• Στις αρμόδιες για την μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και 

Φορείς.  

• Στους προϊστάμενους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την 

εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους. 

• Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, 

έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν 

στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

• Στον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν.   

2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερομένου έργου, να 

γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται: 

• η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, 

• η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων 

οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3.  Για οποιαδήποτε επί μέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 

κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις . 

4. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον κύριο του έργου από τη υποχρέωση να εφοδιαστεί με Άδεια 

από άλλη Δημόσια Αρχή εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας 

των εγκαταστάσεων ή ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή 

εγκρίσεις που υποχρεούται να εφοδιαστεί η δραστηριότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. 

πυροπροστασία, άδεια λειτουργίας, άδεια εγκατάστασης κλπ). 

5. Η παρούσα Απόφαση δίνεται χωρίς να διερευνηθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και άλλοι όροι και περιορισμοί 

οι οποίοι θα εξετασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το στάδιο των λοιπών αδειών και εγκρίσεων. 

6. Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά 

με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες 

προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών.     

7. Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για τη λειτουργία του έργου να διασφαλίζει, κατά 

προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (μέτρα προστασίας, 

έργα στεγάνωσης, αντιπλημμυρική προστασία, έργα αντιπυρικής προστασίας, διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου κ.λ.π.) καθώς και για την ενδεχομένως απαιτούμενη ανασκαφική έρευνα του Υπουργείο 

Πολιτισμού & Τουρισμού.  

8. Να τηρείται η ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση των 400 μέτρων από τουριστικές εγκαταστάσεις. 

9. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με την 

αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, των υδροφόρων και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου 

τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. Να 

εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής 

κατά το στάδιο κατασκευής & λειτουργίας του έργου.  

10. Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του εγκρινόμενου με τη παρούσα έργου, οφείλει να ορίσει 

υπεύθυνους για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της. 

 

δ2)  Όροι κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου θα πρέπει να χορηγηθούν προηγουμένως όλες οι 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και συγκεκριμένα να τηρηθούν οι νόμιμες 

και προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.  Συγκεκριμένα ο φορέας υλοποίησης του 

έργου πρέπει να εξασφαλίσει την σχετική Άδεια Εκτέλεσης Έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού και 

άδεια χρήσης νερού για όλο το υδραυλικό σύστημα από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Υδάτων 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας). Επίσης την άδεια έγκρισης εκτέλεσης - 
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επέμβασης από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

2. Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του έργου του θέματος απαιτηθεί επέμβαση σε δασική 

έκταση να εξασφαλιστεί η σχετική Πράξη Χαρακτηρισμού από την Αρμόδια Δασική Υπηρεσία (Δ/νση 

Δασών Ν.Κοζάνης)  και να προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας, ώστε να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις 

σχετικά με την έγκριση επέμβασης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.09.2011). 

3. Για εγκαταστάσεις και εργασίες που θα προκύψουν κατά τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου του θέματος 

(εργοτάξιο, χώροι απόθεσης, εργασίες αποκατάστασης κλπ.) να υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια για 

την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Αρχή, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.). 

4. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υφιστάμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την προστασία του 

υδατικού δυναμικού, σύμφωνα και με την 18) σχετική απόφαση των Γ.Γ. Περιφερειών Κεντρικής και 

Δυτικής Μακεδονίας για τα περιοριστικά – απαγορευτικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία - 

διαχείριση των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας. 

5. Να γίνει οριοθέτηση, σύμφωνα με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), πριν αρχίσουν οι εργασίες 

κατασκευής, και να ληφθούν υπόψη οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης όπως 

αποτυπώνονται στο κεφάλαιο δ). 

6. Οι επεμβάσεις στα πρανή και στην κοίτη να είναι όσο το δυνατό πιο ήπιες, με φιλικά υλικά για το 

περιβάλλον. Σε περιπτώσεις που η κοίτη παρουσιάζει επάρκεια και ευστάθεια να παραμένει κατά το 

δυνατόν στη φυσική της μορφή. 

7. Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφισταμένων έργων και δικτύων υποδομών, να γίνεται σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ο φορέας του έργου έχει την ευθύνη της αποκατάστασης 

(συμπεριλαμβανόμενης της σχετικής χρηματοδότησης) οποιοσδήποτε φθοράς υποστούν εξαιτίας του 

υφιστάμενες υποδομές, ενώ ο σχεδιασμός της αποκατάστασης θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των 

φορέων των εν λόγω υποδομών.  Η αποκατάσταση των υποδομών θα πρέπει να πραγματοποιείται 

αμέσως μόλις αυτό καθίσταται τεχνικώς δυνατόν για κάθε κατασκευαστικώς αυτοτελές τμήμα του έργου. 

8.  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να τηρηθούν όλες οι διατάξεις για την προστασία των 

υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος της περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών 

νερών, των υδροφόρων και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου κατά το στάδιο της λειτουργίας του 

έργου.  

9. Να ενταχθούν τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  

10. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία και ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της βιολογικής 

ποικιλότητας και η διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. 

11. Κοπή και απομάκρυνση βλάστησης να είναι ελάχιστη. Οι αποψιλώσεις να περιορίζονται στις απολύτως 

απαραίτητες και οι εκσκαφές να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες. 

12. Να μη γίνουν επεμβάσεις στη φυσική κοίτη και ροή του ρέματος, όπως επίσης να μην απορρίπτονται σ’ 

αυτό προϊόντα εκσκαφών ή κατασκευαστικά υλικά. 

13. Η κατασκευή του έργου να γίνει χωρίς τη χρήση εκρηκτικών ή βαρέων σκαπτικών μηχανημάτων.  

14. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί το φυσικό περιβάλλον περιμετρικά της όχθης 

του ρέματος. 

15. Να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης στους χώρους επέμβασης και οι εργασίες αυτές να αρχίζουν 

αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. 

16.  Τα τυχόν δασικά προϊόντα που τυχόν θα προκύψουν από την ανάγκη καθαρισμών της βλάστησης πρέπει 

να συλλεχθούν, να διαμορφωθούν και στοιβαχθούν με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου του έργου, να 

παραληφθούν από τη δασική Υπηρεσία και να διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας ,ενώ όπου απαιτηθούν φυτεύσεις αυτές να γίνουν με είδη που συνάδουν με τη 

φυτοκοινότητα της περιοχής. 

17. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η καταστροφή υψηλής ή χαμηλής βλάστησης χωρίς την έγγραφη άδεια 

του αρμόδιου Δασαρχείου. 

18. Στις περιοχές με πιθανή δενδροφύτευση εκατέρωθεν των πρανών του ρέματος τα έργα να περιοριστούν 

στην υφιστάμενη κοίτη και κατ’ επέκταση να διατηρηθούν τα υφιστάμενα πρανή για την αποφυγή 

υλοτόμησης των δένδρων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί υλοτόμηση δένδρων θα πρέπει να εκδοθεί από τη 

Δ/νση Δασών Ν. Κοζάνης  η σχετική άδεια. Για την αποκατάσταση δασικής βλάστησης όπου αυτή θιγεί, να 

συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 
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289/Α/29.12.1979). 

19. Να μη θιγούν οι (νομίμως) υφιστάμενες χρήσεις ύδατος από την κατασκευή των έργων και να μη 

διαταραχθεί η ροή του εν λόγω υδατορέματος. 

20. Να κατασκευασθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα με όλα τα αναγκαία τεχνικά εξαρτήματα για την 

εύρυθμη λειτουργία του έργου.  

21. Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κλπ θα πρέπει να αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

22. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Λ’ ΕΠΚΑ και 

17
η
 ΕΒΑ Κοζάνης) και οι εργασίες διακόπτονται μέχρι την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας και την 

λήψη απόφασης κατά τον Νόμο σχετικά με την τύχη τους, η οποία κοινοποιείται με έγγραφο στους 

ενδιαφερόμενους (σύμφωνα με το Ν. 3028/2002, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς», άρθρο 8,  9,10 και 12 παρ.12) ενώ οι δαπάνες ανασκαφής θα βαρύνουν τις 

πιστώσεις του έργου (άρθρο 37 του Ν. 3028/2002). 

23. Ο ενδιαφερόμενος ή ο ανάδοχος του έργου οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τις ανωτέρω αρμόδιες 

εφορίες αρχαιοτήτων για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών εκσκαφής τουλάχιστον δέκα ημέρες 

νωρίτερα την 17
η
ΕΒΑ και τρεις ημέρες νωρίτερα την Λ’ΕΠΚΑ προκειμένου το αρμόδιο προσωπικό να 

παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές. Σε περίπτωση που εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα 

διακοπούν αμέσως, για να διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα, η συνολική δαπάνη της οποίας θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 10, 37 του Ν. 3028/2002 “Για την προστασία 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

24. Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε η εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε κατάλληλο 

αδειοδοτημένο χώρο και όχι σε δρόμους, γειτονικά δάση, ρέματα και δασικές εκτάσεις. Απαγορεύεται 

αυστηρά κάθε μπάζωμα  ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.  

25. Η απόθεση των εναπομεινάντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την 

επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικού χαρακτήρα και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από 

όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία και δεν θα ευρίσκονται στο περιβάλλον αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή νέων 

λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του 

έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου 

υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες 

ρεμάτων και κατάντη των δρόμων. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καθορισθεί κατάλληλος 

αποθεσιοθάλαμος κατόπιν αδειοδότησης από την αρμόδια Υπηρεσία. 

26. Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός είδους αυθαίρετες αμμοληψίες. Τα αδρανή υλικά που απαιτούνται για 

την κατασκευή του έργου θα εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και δανειοθαλάμους 

που θα έχουν εφοδιαστεί με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. Επίσης πριν την αναζήτηση άλλων δανείων υλικών επίχωσης θα πρέπει να 

εξαντληθούν τα περιθώρια χρήσης των υλικών εκσκαφής.  

27. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους 

ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα 

γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια 

κλπ) στην περιοχή των έργων. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνά για τη συλλογή και μεταφορά 

των στερεών απορριμμάτων και πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου. Η 

διάθεση των τυχόν πλεοναζόντων ακατάλληλων υλικών εκσκαφών να γίνει μετά από έγκριση μελέτης 

διάθεσης στερεών αποβλήτων που θα υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σε νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ, σε συνεννόηση με τον οικείο ΟΤΑ.  

28. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδος απορροές της 

κατασκευής καθώς και η απόρριψη οποιονδήποτε μη-βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους. 

29. Τυχόν τοξικά στερεά όπως μπαταρίες, καθώς και υπολείμματα μετάλλων, ελαστικά κλπ. θα 

συγκεντρώνονται και θα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

30. Απαγορεύεται η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο 

έδαφος. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα 

ορυκτέλαια να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αναγνωρισμένες εταιρίες συλλογής και να 

ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Π.Δ. 

82/04 - ΦΕΚ 64Α/04). Υλικά εκσκαφής ρυπασμένα από πετρελαιοειδή, καμένα λάδια κ.λ.π. να συλλέγονται 

χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη 
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διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.  

31. Η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων 

και λοιπών μηχανημάτων, θα γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ/ματα 115/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) και 109/04 (ΦΕΚ 

75/Α/04) αντίστοιχα. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους 

ενέματα κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα 

γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

32. Η πιστοποίηση καλής λειτουργίας και η σωστή συντήρηση για τα μηχανήματα έργου που θα 

χρησιμοποιηθούν αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ελάχιστη δυνατή εκπομπή καυσαερίων, την 

αποφυγή διαρροών λαδιών, και την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων με επιπτώσεις σε περιβάλλον και 

εργαζόμενους.  

33. Να γίνει κατάλληλη επιλογή του χώρου εγκατάστασης του εργοταξίου με γνώμονα πάντα τον περιορισμό 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον με την καταστροφή ενδιαιτημάτων ή την αναίτια καταστροφή της 

φυσικής βλάστησης. Εντός του εργοταξίου δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης των 

οχημάτων που θα λαμβάνουν μέρος στην υλοποίηση του έργου. Σε συνεννόηση με καταστήματα της 

περιοχής θα γίνεται χρήση των χώρων υγιεινής τους από το προσωπικό του εργοταξίου. Σε άλλη 

περίπτωση θα υπάρχει στην περιοχή του έργου χημική τουαλέτα.  

34. Η επίβλεψη του έργου θα ελέγξει τα μέτρα πυροπροστασίας που έχουν ληφθεί πριν την έναρξη των 

εργασιών. 

35. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα 

από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ' εξαίρεση, μόνο 

μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν 

την κατ' εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που 

επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ' όσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι 

καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 

36. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών να γίνεται συστηματική διαβροχή έτσι ώστε να 

περιοριστεί η σκόνη. Επίσης απαιτείται τακτική διαβροχή όλων των γυμνών επιφανειών, έτσι ώστε να 

εμποδίζεται η διασπορά σκόνης. 

37. Η διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 

1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

38. Να γίνεται διαβροχή των μεταφερόμενων από και προς το έργο προϊόντων εκσκαφών και αδρανών 

υλικών, καθώς και κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα.  

39. Να γίνεται πλύσιμο των τροχών των φορτηγών μεταφοράς και τακτικός καθαρισμός από υπολείμματα 

υλικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου που θα χρησιμοποιείται για την προσέγγιση του εργοταξίου. 

40. Απαγορεύεται η απευθείας διάθεση υγρών αποβλήτων κάποιου ή κάποιων οικισμών της ευρύτερης 

περιοχής στο εν λόγω ρέμα χωρίς να υπάρχει προηγούμενη επεξεργασία τους σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις (βιολογικός καθαρισμός). 

41. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων μηχανημάτων και 

οχημάτων εργοταξίου. Οι βασικές σχετικές νομικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και 

σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ.  

ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από πετρελαιο-κινητήρες 

προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων.  

42. Σχετικά με τον θόρυβο ο ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις 

κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις 

θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

43. Όσον αφορά στις οριακές τιμές θορύβου, οι φορείς υλοποίησης και εκμετάλλευσης του έργου θα πρέπει 

να συμμορφωθούν προς όλες τις κείμενες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας λαμβάνοντας 

συγχρόνως όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη περαιτέρω ελαχιστοποίηση των διαταραχών που ενδέχεται να 

προκληθούν προσωρινά στις λειτουργίες και τη δομή του ανθρωπογενούς και ιδιαίτερα του ευαίσθητου 

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. Πέραν των γενικά αναφερομένων στην παράγραφο (γ) 

της παρούσας επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
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• Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. 

• Να εφαρμόζονται μέτρα για τη προστασία των θέσεων φωλεοποίησης και αποφυγή υψηλής στάθμης 

θορύβου. Για τη περίοδο επώασης και αναπαραγωγής των ειδών (Ιούνιο-Αύγουστο) θα πρέπει να 

αποφεύγονται οι χωματουργικές εργασίες σε ευαίσθητα οικολογικά θέσεις, όπως τα οι θέσεις με υψηλά 

δέντρα και βραχότοποι. 

• Στα όρια των εργοταξιακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100m από 

ευαίσθητους στο θόρυβο δέκτες (ευαίσθητες οικολογικά θέσεις, κατοικίες κ.α), η στάθμη θορύβου δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 65 dB (Α) για περισσότερο από 15min ανά τετράωρο. 

• Η επιλογή διαδρομών των βαρέων οχημάτων εξυπηρέτησης των εργοταξίων να διέρχονται εκτός των 

κατοικημένων περιοχών- όπου είναι εφικτό. 

44. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο 

ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα 

βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. 

45. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (περιφράξεις, σήμανση κλπ.) για την προστασία των κατοίκων, των 

εργαζομένων και ιδιαίτερα παιδιών από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή 

και λειτουργία του έργου και γενικά σημεία που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον.  

46. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να εξασφαλίζει ετοιμότητα απομάκρυνσης από τα υπό παρέμβαση ρέματα 

του συνόλου των εξοπλισμού του κινητού ή μη, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη λήψη 

σχετικής εντολής από το φορέα του έργου από το φορέα του έργου ή από Αρχή Πολιτικής Προστασίας, σε 

περίπτωση που αυτοί το κρίνουν απαραίτητο για λόγους ασφάλειας και αντιπλημμυρικής προστασίας των 

πέριξ εκτάσεων ή αποφυγής ζημίας σε υποδομές από υλικά που τυχόν παρασυρθούν. 

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Μετά το πέρας των εργασιών να γίνει αποκατάσταση του χώρου του εργοταξίου και να γίνει έλεγχος για 

τυχόν αποθέσεις/συγκεντρώσεις υλικών με σκοπό την απομάκρυνσή τους. 

2. Να τηρούνται οι διαδικασίες και οι όροι του Ν. 3199/2003 περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων. 

3. Τα έργα να σχεδιαστούν με κατάλληλη περίοδο πλημμυρικής επαναφοράς. 

4. Να εξασφαλιστεί έγγραφη άδεια από τη ΔΕΗ για τυχόν μετακινήσεις – μετατοπίσεις ηλεκτρικών στήλων 

που διέρχονται της περιοχής επέμβασης – διευθέτησης του εν λόγω ρέματος. 

5. Να μην υπάρχουν επιφυλάξεις από συναρμόδιους φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.  

6. Ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται από τη Μ.Π.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση 

με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους. 

7. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα στη Μ.Π.Ε. και στην παρούσα απόφαση, ώστε 

να αντιμετωπιστούν τυχόν απρόβλεπτα προβλήματα για το οικοσύστημα της περιοχής. 

8. Τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο κατά τη φάση λειτουργίας θα πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης όπως περιγράφεται στο «Σχέδιο περιβαλλοντικής Διαχείρισης» στη  

ΜΠΕ του έργου του θέματος. 

9. Σε τακτά χρονικά διαστήματα να απομακρύνονται τα φερτά υλικά στα κατάντη του τμήματος του ρέματος, 

μετά το νέο κιβωτοειδή οχετό. 

10. Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

προτείνονται στη κατατεθείσα ΜΠΕ του έργου του θέματος, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 

όρους της παρούσας απόφασης. 
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ε) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες 

Το εν λόγω έργο δεν βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο 

περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000» (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) αλλά ούτε και σε 

κάποια περιοχή που να διέπεται από κάποια άλλη θεσμική ρύθμιση. 

 

στ)  Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί 

στ 1) Μέτρα και έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 

Αρκούν τα επανορθωτικά μέτρα της παραγράφου (Β), που κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση 

των στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέμβασης του έργου του θέματος και θα πρέπει να 

τηρηθούν με σχολαστικότητα.  

Πρόσθετη εξασφάλιση αποτελούν τα αναγραφόμενα στις επόμενες παραγράφους:  

1. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον 

φορέα του έργου από την περιβαλλοντική ευθύνη, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 (παραγ. 4 και 5) του Π.Δ. 

148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση 

των ζημιών στο περιβάλλον κλπ.». 

2. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής πρόκλησης 

τέτοιας ζημίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, 

όταν προκύπτει η ευθύνη του για την εν λόγω ζημία.  

3. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα στην αρμόδια αρχή για την ύπαρξη 

περιβαλλοντικής ζημίας ή την άμεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζημίας. Επίσης έχει υποχρέωση να 

συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για τον καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης. 

4. Η τυχόν αναθεώρηση ή συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων, να γίνεται πριν από την έναρξη 

κατασκευής των έργων. Σε κάθε περίπτωση με ευθύνη του κυρίου του έργου, πρέπει πριν να υλοποιηθούν τα 

έργα και οπωσδήποτε πριν να λειτουργήσουν να έχουν εγκριθεί οι όποιες αλλαγές ή αποκλίσεις από τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 

στ2) Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις  

1. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται: α) να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των 

αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα 

προστασίας περιβάλλοντος, β) να συμμορφώνεται σε συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών 

οργάνων τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και γ) να τηρεί όλες τις Υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το σύνολο των αδειών που διαθέτει. 

2. Ο αρμόδιος φορέας θα διατηρεί και θα εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και πρόγραμμα παρακολούθησης με έλεγχο και 

παρακολούθηση του είδους των αποβλήτων . 

 

στ3) Αντισταθμιστικά μέτρα, χρηματικές εγγυήσεις & ασφαλιστήρια συμβόλαια 

        Δεν έχει εφαρμογή.  

 

ζ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων  

 

Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία 

υπογραφής της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από την 

παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία 

ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή 

τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή 
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της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

η) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση – τροποποίηση της παρούσας Απόφασης  

 
1. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε., 

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

4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει, από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. 

 

2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε συμμόρφωση με την ΑΕΠΟ του έργου και σε 

στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την 

έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011).  

 

3. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά 

προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν 

προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή 

τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε συνδυασμό με το 

άρθρο 6) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011). 

 

4. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι 

περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της 

προστασία και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

 

θ) Λοιπές διατάξεις  

 

1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, 

ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου 

υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν 

συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιονδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και 

παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια δεν αναιρεί ή 

υποκαθιστά άλλες τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες (άδεια εκτέλεσης έργου, εγκατάστασης και 

λειτουργίας, κλπ) και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού του με αυτές 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά 

προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν 

προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι 

όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη 

εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 

του Ν. 4014/2011. 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ισχύουσες 

διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Επίσης προϋποθέτει την παραχώρηση της έκτασης για την υλοποίηση 

του έργου, ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που την διέπει. 

4. Συνοδά – συμπληρωματικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ – Μελέτη Τεχνικών 

Έργων του έργου του θέματος υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (εφ όσων απαιτείται) μελλοντικά 

από την αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόμενα στο Ν. 

3851/2010 και το Ν. 4014/2011. 
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ι) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης  

 

1)  Η παρούσα Απόφαση καθώς και οι αρμοδίως θεωρημένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε 

αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

 

2) Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: 

• να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής 

στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς 

όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας 

• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο 

• να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 

• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων 

ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 

3) Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, 

επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της 

σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 

 

4) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης 

των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 

3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 όπως ισχύουν. 

 

Ελέγχους για τη τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να 

διενεργούν οι, κατά την κείμενη Νομοθεσία, αρμόδιες Υπηρεσίες.  

 

κ) Κυρώσεις για την μη εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης  

 

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης ή η πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από 

τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων κυρώσεων, 

από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986), όπως τροποποιήθηκε 

από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) και το Ν. 4042/2012 

(ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012). 

 

 

λ) Προσφυγή - Χρήση μέσων ένδικης προστασίας του κοινού κατά της παρούσας Απόφασης  

 

Η παρούσα Απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο με προσφυγή ενώπιον του 

Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. είτε απευθείας είτε δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 για τη 

διοικητική αποκέντρωση όπως ισχύει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίησή της, μόνο για παράβαση Νόμου (λάθος ερμηνεία ή εφαρμογή νόμου, παράβαση ουσιώδους 

τύπου διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί και όχι της ουσίας).  

Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να γίνει χρήση των μέσων ένδικης προστασίας του κοινού, που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007). 
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κ) Δημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης  

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, υποχρεούται 

στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 

1391/Β/29.11.03), εφαρμοζομένων αναλογικώς στην περίπτωση του Περιφερειακού Συμβουλίου αντί του 

καταργηθέντος Νομαρχιακού Συμβουλίου, βάσει των άρθρων 188, 282 (παρ. 1α) και 283 (παρ. 3) του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). Τα έξοδα της δημοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου, σύμφωνα με 

την § 2 του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ. 

 

Η παρούσα απόφαση καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τη συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε 

έλεγχο να βρίσκονται στο έργο και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

 

 Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό 

δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www. aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α 

του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Αποδέκτες:                    

1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας     

Περιφερειακό Συμβούλιο-Έδρα  - 50100 Κοζάνη(για τη σχετική δημοσίευση) 

2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας      

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού                                                     

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης -Διοικητήριο - 50100 Κοζάνη 

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας 

Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων-Δ/νση Δασών Κοζάνης 

Δασαρχείο Κοζάνης –Ενταύθα 

 

4. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Κοζάνης (ΠΕΧΩΠ) 

Διοικητήριο – 50 100 Κοζάνη 

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας 

Δ/νση Υδάτων -Ενταύθα 

6. Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων  

Κεντρικής Μακεδονίας-Ηροδότου 17  Τ.Κ. 54634 Θεσσαλονίκη 

7. Λ ΄Εφορεία Προϊστορικών &Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής - Τ.Κ. 50004 Αιανή 

 

8. 17
η
 Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων                                                                                                          

Αρχοντικό Βούρκα-Δημογεροντίας 10 - Τ.Κ. 50 100 Κοζάνη 

 

9. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος 

Ναυαρίνου 28- 551 31 -Καλαμαριά  

10. Υπουργείο  Πολιτισμού και Τουρισμού 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού-Δ/νση Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας-Έδρα 

 

11. Δήμος Σερβίων -Βελβεντού 

Πλατεία Ελευθερίας – Σέρβια-Τ.Κ. 50500 

 

12. ΥΕΤΟΣ  

Πλ.Ιπποδρομίου 7 -54621-Θεσσαλονίκη 

Υπόψη κας  Ε.Τσικαρδάνη 

Τηλ:2461-024022  

 

 

 

                                                                                

Εσωτερική Διανομή:             

1.  Αρχείο (Περιβάλλον)               

2.  Χρονολογικό αρχείο     

3.  Αρμόδιοι Υπάλληλοι 

 

Συνημμένα: Δύο (2) θεωρημένοι φάκελοι μελέτης  

στον αποδέκτη (11).  

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΟΡ1Γ-ΖΦ4


