
 

 Σελίδα 1 από 30 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Αμμοληψία από τον ποταμό Αξιό, στη 

θέση «Βαρβαρόβαση» της Δ.Κ. Ανατολικού, Δ. Δέλτα, Δ.Ε. Χαλάστρας, Δ. Δέλτα, Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, εντός περιοχής για την οποία υπάρχει εγκεκριμένο Διαχειριστικό 

Σχέδιο Φερτών Υλών (βόρειο τμήμα της θέσης 2 και τμήμα της ροής μεταξύ των 

θέσεων 1 και 2 του Διαχειριστικού Σχεδίου)».  

Φορέας έργου: «Δήμος Δέλτα» 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Νομικό πλαίσιο 

1. (α) Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

(β) Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 

Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 

άλλες διατάξεις». 

2. (α) Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων …». 

(β) Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Πλαίσιο 

παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων …». 
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(γ) Την Απόφαση αρ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 964Β/19-04-13) «Εξείδικευση των 

διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 

δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν.4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και 

κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος». 

(δ) Την Κ.Υ.Α. οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703Β/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου 

Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες 

κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του  

Ν. 4014/2011 (209Α)» 

3. (α) Την Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-02) «Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/02 "Εναρμόνιση του Ν.1650/86 κ.α."». 

(β) Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Α/13-01-12) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

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

Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565Β/08-05-

12) «Τροποποίηση της 1958/13-1-2012 απόφασης…». 

4. Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/04-04-12) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών 

των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 

διατάγματα». 

5. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678Β/25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες. Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός 

περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 

σύμφωνα με το Ν. 1650/86», μόνο ως προς το περιεχόμενο των Περιβαλλοντικών Μελετών. 

6. Την Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/20-03-03) «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 (ΦΕΚ 160Α), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με 

τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις"». 

7. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29-09-03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης 

και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων 

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

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

8. Το N.4030/2012 (ΦΕΚ 249Α/25-11-11) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις». 

9. (α) Το Ν.1219/1938 (ΦΕΚ 191Α/1938) «Περί καταργήσεως του δικαιώματος αμμοληψίας και 

αντικαταστάσεως αυτού δια προσθέτου τέλους επί των αδειών ανεγέρσεως οικοδομών», όπως 

ισχύει σήμερα. 

(β) Την Κ.Υ.Α. 42279/1938 (ΦΕΚ 267B/1938) «Περί διορισμού χώρων εξ ων απαγορεύεται η 

εξόρυξις και η λήψις άμμου, αμμοχώματος κλπ και των όρων υφ’ ους θα ενεργείται η 

αμμοληψία κλπ εξ επιτρεπομένων θέσεων». 

(γ) Το Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α /21-02-1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της 

δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 49. 
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(δ) Το Ν.1473/84 (ΦΕΚ 127Α/07-09-84) «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία 

και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα την παρ. 5 του άρθρου 33. 

10. (α) Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α/29-12-79) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της Χώρας» (παρ. 5 άρθρου 45 και άρθρο 57), όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303Α/24-12-03) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 

δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 

και άλλες διατάξεις». 

(β) Την Απόφαση 15277/2012 (ΦΕΚ 1077Β/09-04-12) του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Εξειδίκευση διαδικασιών για 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 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β), 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 

11. (α) Την Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488Β/30-03-11) «Μέτρα για την 

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».  

(β) Την Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 22306/1075/Ε.103/2007 (ΦΕΚ 920Β/08-06-07) «Καθορισμός τιμών – 

στόχων και ορίων 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 “Σχετικά με το 

αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα” του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

(γ) Την Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 38638/2016/2005 (ΦΕΚ 1334Β/21-09-05) «Οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 2002/3/ ΕΚ …». 

(δ) Την Κ.Υ.Α. με Α.Η.Π. 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405Β/27-02-04) «Οριακές και κατευθυντήριες 

τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα». 

(ε) Την Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125Α/05-06-02) «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές 

ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξειδίου και οξειδίων του αζώτου, 

σωματιδίων και μολύβδου». 

12. (α) Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09-12-03) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2000». 

(β) Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/08-03-07), «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 

ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ "Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 

των υδάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

(γ) Την Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075Β/25-09-09) «Καθορισμός μέτρων για την 

προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ “σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την 

ρύπανση και την υποβάθμιση”, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Δεκεμβρίου 2006». 
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(δ) Την Κ.Υ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438Β/03-06-86) «Απαιτούμενη ποιότητα των 

επιφανειακών νερών που προορίζονται για: ‘πόσιμα’, ‘κολύμβηση’, ‘διαβίωση ψαριών σε 

γλυκά νερά’ και ‘καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών’. Μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα 

δειγματοληψίας και ανάλυσης των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, η 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 

76/160/ΕΟΚ, 78/59/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/809/ΕΟΚ». 

(ε) Την Απόφαση 30/οικ.2885/2010 (ΦΕΚ 1079Β/15-07-10) του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 

«Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης». 

13. (α) Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 53Α/28-06-02) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

(β) Το Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203Α/19-08-05) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)». 

14. (α) Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/06-10-81) «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» και 

ειδικότερα την παρ. 5 του άρθρου 2 αυτής.  

(β) Την Υ.Α. Α5/2375/1978 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 

αεροσφυρών». 

(γ) Την Κ.Υ.Α. οικ. 56206/1613/31-07-1986 (ΦΕΚ 570Β/05-09-86) «Προσδιορισμός της 

ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 

οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 

1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985». 

(δ) Την Κ.Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751Β/18-10-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή 

τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 

μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 

σκυροδέματος και αεροσφυρών». 

(ε) Την Κ.Υ.Α. 10399/Φ.5.3/361/1991 (ΦΕΚ 359Β/28-05-91): «Καθορισμός της οριακής τιμής 

στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της υπ' αριθ. 69001/1921/18.10.1988 

Υπουργικής απόφασης». 

(ς) Την Κ.Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ 81Β/21-02-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 

θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των 

φορτωτών, και φορτωτών εκσκαφέων». 

(ζ) Την Κ.Υ.Α. οικ. Β.11481/523/1997 (ΦΕΚ 295Β/11-04-97) «Τροποποίηση της 765/91 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου για τον περιορισμό 

του θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των 

φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/72/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

(η) Την Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-03) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

(θ) Την Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/02-03-07) «Τροποποίηση του άρθρου 8 

της υπ' αρ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2005/88/ΕΚ ‘για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους’, του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005». 
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15. (α) Την Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) «Μέτρα και όροι για τη 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

(β) Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)». 

(γ) Την Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/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 (ΦΕΚ 604Β/18-07-97) ‘Μέτρα και όροι 

για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων’». 

(δ) Την Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/30-06-06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) 

της υπ’ αριθ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Μέτρα και όροι για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων κλπ’ και σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 

91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 

(ε) Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β/02-03-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 

Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ' αριθ. 13588/725 

κοινής υπουργικής απόφασης και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της 

υπ' αριθ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ' 

αριθ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (και της υπ' αριθ. 24944/1159/206 

κοινής υπουργικής απόφασης». 

(ς) Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».  

(ζ) Την Εγκύκλιο οικ. 129043/4345/08-07-11 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) του Γενικού Διευθυντή 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων». 

(η) Το εγκεκριμένο με την υπ΄ αριθ. 639/22-12-05 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων Κ. Μακεδονίας. 

16. (α) Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων– Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. αρ. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286Β/02-03-07) «Τροποποίηση των 

ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών… » 

και το Ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/23-06-10) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής 

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

(β) Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 

συμμόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ ‘σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και 

τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την 

κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ’ και 2008/103/ΕΚ ‘για την τροποποίηση της οδηγίας 

2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών στην αγορά’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».  

(γ) Το Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση 

µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 "σχετικά µε τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
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επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" και 2002/96 "σχετικά 

µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" του Συμβουλίου της 27ης 

Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 15/03.02.06 (ΦΕΚ 12Α/03.02.06), 

«Τροποποίηση του Π.∆. 117/2004 σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 "για 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)" του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003».  

(δ) Το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/05-03-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 

των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή 

τους».  

(ε) Το Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/05-03-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 

ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ "για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" 

του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000».  

17. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 40Β) 

"Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ". 

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 

Ελαίων», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του µε την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 4042/12 

(ΦΕΚ 24Α).  

18. (α) Την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/08-03-11) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις».  

(β) Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 

αστικών λυμάτων», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της µε την Κ.Υ.Α. 19661/1982/1999 

(ΦΕΚ 1811Β/29-09-99) «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης …– 

Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα µε το άρθρο 5 

(παρ. 1) της απόφασης αυτής».  

(γ) Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138Β/24-02-65) «Περί διαθέσεως λυμάτων 

και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τις 

μεταγενέστερες Υγειονομικές Διατάξεις Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986Β/10-12-71) και 

Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801Β/09-08-74), κατά το μέρος αυτής το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά 

την κατάργηση η οποία επήλθε µε την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α). 

19. Το Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190Α/29-09-09) «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. 

20. Την Απόφαση 674/2004 (ΦΕΚ 218Β/06-02-04) «Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας». 

21. Την Κ.Υ.Α. 12966/2009 (ΦΕΚ 220ΑΑΠ/14-05-09) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων 

και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, 

της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως 

Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». 

22. (α) Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/30-03-11) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 
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(β) Την Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289Β/28-12-98) «Καθορισμός μέτρων και 

διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας». 

(γ) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε.103/2008 (ΦΕΚ 645Β/11-04-08) «Τροποποίηση των 

υπ’αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ 1289Β) και υπ' αριθμ. 

29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ 992Β), σε συμμόρφωση με διατάξεις 

της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

(δ) Την Κ.Υ.Α. ΗΠ 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1945Β/06-09-10) «Καθορισμός μέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων 

της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ‘Περί διατηρήσεως των 

άγριων πτηνών’, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε 

με την οδηγία 2009/147/ΕΚ», και ειδικότερα το άρθρο 2 που αφορά μέτρα προστασίας για 

την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων εντός Ζ.Ε.Π.  

(ε) Την Κ.Υ.Α. ΗΠ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415Β/23-02-12) «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Καθορισμός 

μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (ΦΕΚ 1495Β), σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της 

Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» και ειδικότερα το 

άρθρο 2 που αφορά μέτρα προστασίας για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων 

εντός Ζ.Ε.Π.  

23. (α) Το με αρ. πρωτ. οικ. 60118/3444/25-07-02 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού/Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: 

«Έγκριση διαχειριστικού σχεδίου φερτών υλών ποταμού Αξιού». 

(β) Το με αρ. πρωτ. οικ. 158402/2404/02-07-07 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με 

θέμα: «Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος του διαχειριστικού σχεδίου φερτών υλών 

ποταμού Αξιού». 

(γ) Το με αρ. πρωτ. 161049/1858/16-08-11 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. με θέμα: 

«Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος του Διαχειριστικού Σχεδίου φερτών υλών ποταμού 

Αξιού στα Διοικητικά όρια των Δήμων Δέλτα και Χαλκηδόνος». 

24. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

25. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού 

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

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

(ΦΕΚ 209Α)» 

26. Την Κ.Υ.Α. αρ. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286Β/02-03-07) «Μέτρα ένδικης προστασίας του κοινού 

κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής 

του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων …». 

27. (α) Το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30-03-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση …» και ειδικότερα το τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού. 
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(β) Το Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237Α/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες … και 

άλλες διατάξεις». 

(γ) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

(δ) Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας». 

(ε) Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235Α/27-12-10) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας– Θράκης». 

(ς) Την Απόφαση οικ. 53844/2013 (ΦΕΚ 2017Β/16-08-13) του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε 

οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στους 

προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 

Θράκης». 

 

Β) Στοιχεία Φακέλου – Γνωμοδοτική διαδικασία. 

28. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 6611/21-11-12 (ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡ1Υ-Δ5Φ) Γνωμοδότηση του 

Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας Α.Δ.Μ.Θ. επί της Μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 

Απαιτήσεων του έργου του θέματος «Αμμοληψία από τον ποταμό Αξιό, στη θέση 

‘Βαρδαρόβαση’ της Δ.Κ. Ανατολικού του Δήμου Δέλτα Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εντός περιοχής για 

την οποία υπάρχει εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο Φερτών Υλών (βόρειο τμήμα της θέσης 2 

και τμήμα της ροής μεταξύ των θέσεων 1 και 2)», με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για το έργο 

του θέματος. 

29. Τη με αρ. πρωτ. 4882 (67)/20-02-13 αίτηση του Τμ. Περιβάλλοντος του Δ. Δέλτα (αρ. πρωτ. 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Κ.Μ. 1509/22-02-13), με συνημμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 

έργο του θέματος. 

30. Το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 1509/21-03-13 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο 

ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία επί της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με την (28 

σχετ.) γνωμοδότηση.  

31. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 2462/26-03-13 υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και 

Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης από το υπεύθυνο μελετητή του έργου του θέματος, 

σύμφωνα με το (30 σχετ.) έγγραφο. 

32. Το με αρ. πρωτ. 9217 (109)/28-03-13 έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος του Δ. Δέλτα (αρ. 

πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Κ.Μ. 2797/09-04-13), με συνημμένο συμπληρωματικό τεύχος της 

υποβληθείσας με το (30 σχετ.) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του 

θέματος. 

33. Το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 2462/01-004-13 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο 

διαβιβάστηκαν αντίγραφα της Μ.Π.Ε. που υπέβαλλε ο Δ. Δέλτα με τα (29 και 32 σχετ.) στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, για να γνωμοδοτήσουν επί του αντικειμένου του θέματος.  

34. Το με αρ. πρωτ. 181419/4386/04-06-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 4301/05-06-13), σύμφωνα με το 

οποίο, δεν εγκρίνεται η προτεινόμενη λύση στη μελέτη, διότι το προτεινόμενο από τη μελέτη 

υψόμετρο της κοίτης, είναι μικρότερο του υφιστάμενου υψομέτρου της κοίτης κατάντη της 

προτεινόμενης αμμοληψίας. Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να γίνει θετική 
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εισήγηση, πρέπει να επαναϋποβληθεί η τοπογραφική μελέτη σύμφωνα με αυτά (το ελάχιστο 

υψόμετρο της κοίτης να είναι μεγαλύτερο από το υψόμετρο αυτής κατάντη της προτεινόμενης 

αμμοληψίας) και η κλίμακα των διατομών να είναι 1:250 για τα πλάτη και 1:50 για τα ύψη. 

35. Το με αρ. πρωτ. 20100/20-06-13 έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος του Δ. Δέλτα (αρ. πρωτ. 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Κ.Μ. 5736/26-07-13), σε απάντηση του (34 σχετ.) εγγράφου της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ με συνημμένη τεχνική έκθεση 

συμπληρωματικών στοιχείων με τις τροποποιήσεις στο κείμενο της Μ.Π.Ε. όσον αφορά τα 

ποσοτικά δεδομένα χώρου παρέμβασης, μετά την αναθεώρηση των διατομών Δ1-Δ1΄ και Δ12-

Δ12΄. 

36. Το με αρ. πρωτ. Μ.Ε. 180967 (254)/14-05-2013 έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής 

της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 

3690/16-05-13) με το οποίο αποστέλλεται στο Δήμο Δέλτα, ανακοίνωση-πρόσκληση που 

αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος για δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού. 

37. Το με αρ. πρωτ. 2462/31-05-2013 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-

Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 4524/13-0-13), σύμφωνα με το 

οποίο, μετά την ολοκλήρωση του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 

Απαιτήσεων, δεν υπάρχει καμία μεταβολή των απόψεων της Υπηρεσίας, ούτε προέκυψαν 

λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν την υλοποίηση του παραπάνω έργου. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει 

καταρχήν αντίρρηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη 

περιοχή δεν υπάρχουν εντοπισμένα μνημεία αρμοδιότητας τους. Σε περίπτωση που 

εντοπιστούν, κατά τη διάρκεια των εργασιών, σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα, 

επισημαίνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να 

ειδοποιήσουν την Εφορεία μας, προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικης 

Κληρονομιάς». Σε αυτήν την περίπτωση, η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

38. Το με αρ. πρωτ. ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ/Α/5343/10-07-2013 έγγραφο γνωμοδότησης της ΙΣΤ΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 5343/10-07-13), 

σύμφωνα με το οποίο, δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση επί της Μ.Π.Ε. του αναφερόμενου 

στο θέμα έργου, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν εντοπισμένες 

αρχαιότητες. Επειδή όμως στη φάση υλοποίησης του έργου πρόκειται να πραγματοποιηθούν 

εκσκαφικές εργασίες, πρέπει να τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει 

σωστική ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3028/28-6-2002 

«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», η συνολική 

δαπάνη της οποίας θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. β) Η πορεία των εργασιών 

θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, μετά από τη γνωμοδότηση των 

αρμοδίων Συμβουλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

39. Το με αρ. πρωτ. 3910/26-07-2013 έγγραφο γνωμοδότησης της 9ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 5982/05-08-13), σύμφωνα με το οποίο, δεν 

υπάρχει αντίρρηση για το εν θέματι έργο στη συγκεκριμένη θέση, δεδομένου ότι μετά από 

έρευνα στο αρχείο, δεν διαπιστώθηκαν στην προτεινόμενη περιοχή ορατές αρχαιότητες της 

αρμοδιότητας. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν αρχαιότητες, 

θα πρέπει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των 
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Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ο ενδιαφερόμενος να διακόψει 

αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσει την Υπηρεσία.  

40. Το με αρ. πρωτ. 283753/6819/31-07-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 6223/16-08-13), σύμφωνα με το 

οποίο, συμφωνεί με την έκδοση απόφασης για τη διενέργεια αμμοληψίας του Δ. Δέλτα από 

την κυρίως κοίτη του Αξιού ποταμού και συγκεκριμένα από το χώρο που καθορίζεται με 

κορυφές τα σημεία 1, 2, 3 … 24 τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί με αζιμουθιακές συντεταγμένες 

με τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο αμμοληψίας και η 

μη τήρησή τους θα έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή των εργασιών ή την οριστική 

διακοπή: 

α) Δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση υπέρβαση του βάθους εκσκαφής.  

β) Η αμμοληψία θα γίνεται με τρόπο που θα εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό (απομάκρυνση 

φερτών υλικών, ομαλοποίηση ροής, προστασία υπαρχόντων τεχνικών και εκάστης όχθης του 

ποταμού). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παρέμβασης του τρόπου και καθορισμού 

προτεραιότητας των σημείων που θα γίνεται αμμοληψία, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα. 

γ) Θα υποβάλλονται όταν ζητηθούν άμεσα τοπογραφικά σχέδια (οριζοντιογραφία, διατομές), 

τα οποία θα έχουν συνέχεια μεταξύ τους ώστε να διευκρινίζεται σαφώς τόσο η εφαρμογή της 

μελέτης, όσο και τυχόν τροποποιήσεις λόγω πλημμυρικών φαινομένων.  

δ) Οι διατομές θα υλοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος. Η 

υλοποίηση θα γίνεται σε τσιμεντένια βάση 0,50χ0,50χ0,50 με σιδερένιο καρφί στο κέντρο που 

θα υλοποιεί το σημείο ακριβώς ώστε να είναι δυνατό να στηθεί όργανο στη θέση αυτή. Σε 

απόσταση περίπου 1 μ. από τη θέση αυτή θα υπάρχει σιδηροπάσαλλος πακτωμένος με ύψος 

περίπου 1,5 – 2,0 μ. ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του σημείου από μακριά. 

ε) Η αμμοληψία θα γίνεται εφόσον ισχύει ακόμη η εγκριθείσα Μ.Π.Ε. 

στ) Εφόσον προκύψει ανάγκη για λήψη υλικού για το δημόσιο τομέα, ή κατασκευή τεχνικού 

έργου στο χώρο αμμοληψίας, αυτά θα γίνονται ανεμπόδιστα και χωρίς αποζημίωση στον 

αμμολήπτη. 

ζ) Η αποθήκευση του υλικού θα γίνεται είτε σε ιδιωτικό ή ενοικιασμένο χώρο από τον 

αμμολήπτη, είτε σε προκαθορισμένο χώρο του εργοταξίου. 

η) Φθορές ή καταστροφή δημοσίων τεχνικών έργων (πρόβολοι, αντιπλημμυρικά αναχώματα 

κτλ.) που θα γίνουν με υπαιτιότητα των αμμοληπτών θα αποκαθίστανται πλήρως με δικές τους 

δαπάνες ή δαπάνες του Δήμου. Εφιστάται η προσοχή στη διατήρηση των γεωμετρικών 

στοιχείων και της βατότητας του αντιπλημμυρικού αναχώματος εφόσον χρησιμοποιείται για 

την πρόσβαση στο σημείο αμμοληψίας. 

θ) Οι Δήμοι θα ορίσουν υπεύθυνο τήρησης των όρων της αμμοληψίας και με απόφαση που θα 

κοινοποιηθεί για την άμεση ενημέρωση σε περίπτωση παραβάσεως. Επίσης θα πρέπει να μας 

γνωρίσουν το όνομα της εταιρίας η οποία θα εκτελέσει την αμμοληψία σε αυτό το τμήμα και η 

οποία θα πρέπει να διαθέτει για τον έλεγχο, αξιόπλοο, πλωτό μέσα, εάν απαιτηθεί. 

41. Το με αρ. πρωτ. 1007/07-08-2013 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – 

Αλιάκμονα (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 6246/16-08-13), σύμφωνα με το οποίο, το εν λόγω 

έργο εντοπίζεται εντός της ζώνης ΠΔ2 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης) του εθνικού πάρκου 

κι εντός των περιοχών της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδ. GR1220010 και της 

Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδ. GR1220002 του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου 

NATURA 2000. Για την εν λόγω περιοχή ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου ΙΙ.3 του άρθρου 

3 της Κ.Υ.Α. αρ. 12966/2009 (22β΄ σχετ.), όπου επιτρέπεται η απόληψη φερτών υλών 

(αμμοληψία) υπό προϋποθέσεις.  
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Σε συνέχεια της 102ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα δίνεται η θετική γνωμοδότηση για τη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου με τους εξής όρους: 

α) Να μην διανοιχθούν νέοι δρόμοι όπως ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης 

Φερτών Υλών αλλά και στην Κ.Υ.Α. 12966/2009 (ΠΔ2 ζώνη) του Εθνικού Πάρκου. Να γίνει 

χρήση μόνο των υφιστάμενων οδών πρόσβασης. 

β) Να υπάρξει σαφής οριοθέτηση του χώρου αμμοληψίας. 

γ) Ως χώρος διαλογητηρίου να χρησιμοποιηθεί μόνο το υφιστάμενο που και σήμερα 

χρησιμοποιείται για τη χρήση αυτή και η θέση του βρίσκεται πλησίον του κοιμητηρίου 

Ανατολικού. 

δ) Πριν την έναρξη των εργασιών αμμοληψίας να κατατεθεί ετήσιο πρόγραμμα 

πραγματοποίησης και στο τέλος κάθε έτους να κατατίθεται μία σύντομη έκθεση προόδου των 

εργασιών μαζί με μία οριζοντογραφία προς το Φορέα Διαχείρισης, με σκοπό να ρυθμίζονται 

τυχόν περιβαλλοντικά θέματα εάν κριθεί σκόπιμο με τη συνεργασία του αμμολήπτη και του 

Φορέα Διαχείρισης. 

ε) Να μην γίνει αμμοληψία και να μην αποψιλωθεί η βλάστηση στην ζώνη της 

σταθεροποιημένης όχθης που ενώθηκε με την νησίδα και υπάρχει υψηλή βλάστηση (δέντρα 

και θάμνοι). 

στ) Η απόληψη των φερτών υλών να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση βυθοκόρου. Η χρήση 

του εκσκαφέα (dragline) να πραγματοποιηθεί μόνο για σημειακές παρεμβάσεις σε σημεία που 

θα προαποφασιστούν μετά από ενημέρωση και συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης. 

ζ) Ως προς την εξεύρεση εναλλακτικών προτάσεων αποκατάστασης της απώλειας βλάστησης 

να αποφασίσει ο Δ. Δέλτα σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης και το Δασαρχείο 

Θεσσαλονίκης. 

42. Τη με αρ. πρωτ. 175864/6069/25-07-2013 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 

Π.Κ.Μ. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 6297/20-08-13), σύμφωνα με το οποίο εισηγείται θετικά 

προς τη Μητροπολιτική Επιτροπή επί της Μ.Π.Ε. του θέματος προτείνοντας περιβαλλοντικούς 

όρους. Όσοι εξ' αυτών είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι ενσωματώνονται στην παρούσα Απόφαση. 

43. Το με αρ. πρωτ. 435/13-08-2013 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και 

Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 6313/20-08-13), 

σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση με το περιεχόμενο της μελέτης, εκτός από τις 

εργασίες διάνοιξης νέου δρόμου 400 μ. και τοποθέτησης και χρήσης ενός επιπλέον 

διαλογητηρίου εσχάρωσης για την διαλογή του υλικού, εργασίες που απαγορεύονται σύμφωνα 

με την Κ.Υ.Α. 12966. Κατά συνέπεια για την πρόσβαση στην περιοχή πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί το υπάρχον οδικό δίκτυο, η απόληψη των υλικών να γίνει με χρήση 

βυθοκόρου όπως ορίζεται στο (22 σχετ.), ενώ η χρήση εκσκαφέα να περιοριστεί σε πλευρικές 

αποθέσεις και η αποκατάσταση της βλάστησης της περιοχής, μετά το πέρας των εργασιών να 

γίνει σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης, ενώ η δενδρώδης βλάστηση που εντοπίζεται να 

μην αποψιλωθεί. 

44. Το με αρ. πρωτ. οικ. 335304 (549)/05-09-2013 έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής 

της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 6795/09-09-13), σύμφωνα με το οποίο 

μας γνωρίζεται ότι εκδόθηκε η αριθμ. 105/30-08-2013 Απόφαση αναβολής του θέματος από 

την Μητροπολιτική Επιτροπή, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με 

αριθμό ΑΔΑ: ΒΛ9Ω7ΛΛ-7ΑΗ και αφορά τη δραστηριότητα του θέματος. 

45. Το με αρ. πρωτ. 50652/26-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Δασών της Α.Δ.Μ.Θ. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 7411/02-10-13), στο οποίο μεταξύ άλλων 
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αναφέρεται ότι όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, 

εντός της έκτασης που θα πραγματοποιηθεί η αμμοληψία υπάρχουν μεγάλα τμήματα που 

καλύπτονται από δάσος ιτιάς, λεύκης, ακακίας, σκλήθρων και αρμυρίκια και με υπόροφη 

δασική βλάστηση. Πρόκειται για σταθεροποιημένες αποθέσεις που καλύπτονται από υψηλή 

δασική βλάστηση από την οποία προκύπτουν δασικά προϊόντα και όχι για πρόσφατες 

αποθέσεις φερτών υλικών. Η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την έγκριση των 

περιβαλλοντικών όρων και προτείνει να συμπεριληφθούν στην Α.Ε.Π.Ο. οι ακόλουθοι 

περιβαλλοντικοί όροι:  

α) Ο χώρος επέμβασης θα σημανθεί περιμετρικά με σταθερά ορόσημα, πριν από την έναρξη 

των εργασιών, β) Ουδεμία επέμβαση επιτρέπεται σε εκτάσεις που καλύπτονται από δασική 

βλάστηση εκτός του ορισμένου χώρου αμμοληψίας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα 

πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή καταστροφής της δασικής βλάστησης των 

όμορων εκτάσεων, γ) Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να συνταχθεί με μέριμνα 

του Δήμου, πίνακας υλοτομίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, 

ο οποίος θα εγκριθεί αναλόγως, δ) Οι εργασίες δε θα λαμβάνουν χώρα σε περίοδο 

αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας, ε) Η εκτέλεση των εργασιών θα εξυπηρετείται από τις 

υφιστάμενες οδούς και δεν επιτρέπεται διάνοιξη νέων οδών. 

46. Το με αρ. πρωτ. 290463 (478)/02-10-2013 έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 7487/04-10-13), σύμφωνα με το οποίο μας 

γνωρίζεται ότι εκδόθηκε η αριθμ. 111/25-09-2013 Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής, η 

οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-9ΑΠ και 

αφορά τη δραστηριότητα του θέματος. 

47. Το με αρ. πρωτ. 29836/989/04-11-2013 έγγραφο του τμ. Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος 

της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 

8601/14-11-13), σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνεται ότι το έργο εμπίπτει σε περιοχή που 

εντός δικτύου Natura 2000, εμπίπτει σε περιοχή αρμοδιότητας ως προς τη διοίκηση και τη 

διαχείρισή της του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού και η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα 

πρέπει εκτός των άλλων να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 10 του Ν.4014/2011, όπου η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση θα καλύπτει τις 

προδιαγραφές των παρ. 9 και 10 του άρθρου 11 του ίδιου Νόμου. 

β) του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012, που αφορά μέτρα προστασίας για 

την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων εντός Ζ.Ε.Π. 

 

Γ) Ιστορικό του έργου - Αιτιολόγηση. 

48. Το έργο του θέματος εμπίπτει εντός των ορίων των εξής δύο περιοχών του δικτύου Natura 

2000: α) Τόπος Κοινοτικής Σημασίας με κωδικό SCI-GR12220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – 

Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», β) Ζώνη Ειδικής Προστασίας με κωδικό SPA-GR-

1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους». 

49. Ο χώρος επέμβασης βρίσκεται επίσης εντός των ορίων της περιοχής Προστασίας της Φύσης 

ΠΔ2 του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, για το οποίο ισχύει η Κ.Υ.Α. 

12966/2009 (21 σχετ.), καθώς και εντός των ορίων περιοχής για την οποία υπάρχει 

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Φερτών Υλών (βλ. 23, 28 και 41 σχετικά).  

50. Σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ.3 του άρθρου 3 της (21 σχετ.) Κ.Υ.Α. επιτρέπεται: «Η 

απόληψη φερτών υλών (αμμοληψία) μόνο στα τμήματα της κοίτης των ποταμών καθώς και 

παραποτάμιων αυτών διαπλάσεων, πάνω από τη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης προς 
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την ενδοχώρα και εντός συγκεκριμένων χώρων, οι οποίοι υποδεικνύονται από σχετική 

διαχειριστική μελέτη». 

Με τις αριθμ. οικ.60118/3444/25-07-02 (23α΄ σχετ.) και οικ.158402/2404/02-07-07 (23β΄ 

σχετ.) Αποφάσεις της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Π.Ε. Κ.Α. εγκρίθηκε το Διαχειριστικό Σχέδιο Φερτών Υλών της 

ευρύτερης περιοχής και ακολούθως με την αριθμ. 161049/1858/16-08-11 (23γ΄ σχετ.)νέα 

Απόφαση ανανεώθηκε η χρονική διάρκεια ισχύος του μέχρι τις 31-12-2020.  

51. Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο ΙΙ.1 του άρθρου 3 της (21 σχετ.) Κ.Υ.Α. επιτρέπονται: 

«Τα έργα συντήρησης και βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου, μόνον στα τμήματα που θα 

εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα,από την παρούσα (Κοινή Υπουργική) 

απόφαση, έργα και δραστηριότητες και εφ’ όσον η αναγκαιότητα αυτή προηγουμένως τεκμηριωθεί 

και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σύμφωνη γνώμη και σχετική εισήγηση από τον 

Φορέα Διαχείρισης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για κάθε έργο όπου αυτό απαιτείται 

γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα ...». Σύμφωνα δε με τις (23 σχετ.) Αποφάσεις του διαχειριστικού 

σχεδίου: «Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων οδών και θα πρέπει να αποφεύγεται η κίνηση σε 

οδούς παράλληλες με την κοίτη του ποταμού». 

52. Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση της κίνησης σε οδούς παράλληλες με την κοίτη του ποταμού 

δεν μπορεί να αφορά την κίνηση των μηχανημάτων και οχημάτων της αμμοληψίας κατά μήκος 

του τμήματος της ανατολικής όχθης του ποταμού το οποίο γειτνιάζει με το τμήμα της κοίτης 

όπου θα λάβει χώρα η αμμοληψία. Τούτο διότι αν ήταν απαγορευμένη αυτή η κίνηση θα 

έπρεπε να διανοιγούν πολλές κάθετες οδοί πρόσβασης της κοίτης του ποταμού πράγμα το 

οποίο θα είχε σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην παρόχθια περιοχή. Άρα είναι σαφές 

ότι η εν λόγω απαγόρευση αφορά μόνο την κίνηση οχημάτων μεταφοράς της εξορυσσόμενης 

άμμου εκτός του χώρου του έργου. 

53. Επιπλέον, η απαγόρευση της διάνοιξης νέων οδών δεν μπορεί να αφορά την αντικατάσταση 

του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου ο οποίος εκ των πραγμάτων θα καταστραφεί όταν αφαιρεθεί 

το προβλεπόμενο από την μελέτη μέρος της κατακλυζόμενης ανατολικής όχθης. Τούτο διότι τυχόν 

μη αντικατάσταση του δρόμου αφ' ενός θα στερήσει την δυνατότητα πρόσβασης της περιοχής, 

η οποία σήμερα είναι εφικτή, και αφ' ετέρου θα εμποδίσει την εκτέλεση του ίδιου του έργου 

για το οποίο είναι απαραίτητη η κίνηση μηχανημάτων παράλληλα προς την κοίτη επέμβασης, 

όπως προαναφέρθηκε. 

54. Τονίζεται επίσης ότι πέραν της εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτεθειμένων φερτών υλικών, 

το εξεταζόμενο άμμοληπτικό έργο εξυπηρετεί και την ανάγκη διευθέτησης της κοίτης (δηλαδή 

διάνοιξής της) για την επίτευξη της επιθυμητής παροχετευτικότητας του ποταμού, και μάλιστα 

χωρίς κόστος για τον δημόσιο προϋπολογισμό. Το εύρος της διάνοιξης, καθώς και τα λοιπά 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά (κλίση πυθμένα κτλ), καθορίζονται κατά κύριο λόγο από την καθ' 

ύλην αρμόδια Υπηρεσία, δηλαδή από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία φέρει 

την ευθύνη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, 

τα οποία όταν συμβαίνουν έχουν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της 

περιοχής. 

55. Συνεπώς για λόγους ασφάλειας και μόνον, η γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 

κατισχύει της γνώμης άλλων Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του Φορέα Διαχείρισης, 

σε ό,τι αφορά την έκταση της αμμοληψίας, διότι οι Υπηρεσίες αυτές δεν διαθέτουν τις αναγκαίες 

γνώσεις επί θεμάτων υδραυλικής για να κρίνουν, παραδείγματος χάριν, αν πρέπει απαραιτήτως 

να εξορυχθεί ή όχι ένα μέρος της κατακλυζόμενης όχθης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή 
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παροχετευτικότητα του ποταμού, πράγμα το οποίο αναγκαστικά θα οδηγήσει στην καταστροφή 

και της εκεί αναπτυγμένης βλάστησης. 

56. Για τους ανωτέρω λόγους, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής 

Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης δεν είναι δυνατόν να υιοθετήσει 

τους όρους που έθεσαν ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού 

Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Δασών Α.Δ.Μ.Θ. και το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσ/νίκης Π.Κ.Μ., όσον 

αφορά την διενέργεια αμμοληψίας σε σταθεροποιημένα τμήματα της όχθης, ή σε τμήματα που 

περιλαμβάνουν δένδρα και θάμνους, καθώς και την διάνοιξη αγροτικής οδού σε αντικατάσταση 

εκείνης που θα καταστραφεί όταν εξορυχθεί μέρος του κατακλυζόμενου τμήματος της ανατολικής 

όχθης του ποταμού. Τονίζεται όμως ότι στην παρούσα απόφαση τίθενται οι απαραίτητοι όροι 

για την αναπλήρωση της βλάστησης που θα αποψιλωθεί, με φυτοκομικά έργα σε παρακείμενες 

θέσεις. 

57. Οι μονάδες επεξεργασίας άμμου (πλυντήρια-διαλογητήρια) αποτελούν εγκαταστάσεις επιφανείας 

των κύριων αμμοληπτικών δραστηριοτήτων [όπως προκύπτει τόσο από την υποσημείωση των 

έργων της 5ης Ομάδας της (3α' σχετ.) Κ.Υ.Α., όσο και από τα αναφερόμενα στην δεύτερη 

παράγραφο του προοιμίου του κλάδου υπ' αριθμ. 14 του ΣΤΑΚΟΔ-93 ("Άλλες εξορυκτικές και 

λατομικές δραστηριότητες"), στον οποίο αυτή υπάγεται (περίπτωση 142.1, "Λατομεία σκύρων 

και άμμου. Εξόρυξη ή επιφανειακή λήψη άμμου"), σελίδες 39 και 40 του ΣΤΑΚΟΔ-93], ενώ 

πληρούν και τις προϋποθέσεις των αριθ. οικ.122343/19.01.04 και 156260/07.06.05 Εγκυκλίων 

του Υπουργείου Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τον χαρακτηρισμό τους ως συνοδών έργων των αμμοληπτικών 

δραστηριοτήτων. 

58. Συνεπώς η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Α.Δ.Μ.Θ. 

δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί την άποψη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. 

Θεσ/νίκης Π.Κ.Μ. ότι η διαλογή και πλύση άμμου δεν αποτελεί επιτρεπόμενο έργο στις Ζώνες 

Β' του Εθνικού Πάρκου. 

59. Με τις αριθ. 11821/17-12-2007 και 7181/30-09-2011 Αποφάσεις εγκρίθηκαν Περιβαλλοντικοί 

Όροι λειτουργίας του έργου «Αμμοληψία από τον ποταμό Αξιό σε περιοχή μεταξύ των οικισμών 

Χαλάστρας και Ανατολικού (θέσεις 4 και 5 του Διαχειριστικού Σχεδίου Φερτών Υλικών)» από 

τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

- Θράκης, με ισχύ έως τη 30-09-2013. 

60. Σε συνέχεια καταγγελίας από το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα το 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροιοικονομίας Π.Ε. Θεσ/νίκης προέβη σε έλεγχο στις 10 Ιουλίου 

2008, διεπίστωσε την διενέργεια παράνομης αμμοληψίας βορείως των θέσεων 4 και 5 και 

εκτός των εγκεκριμένων περιβαλλοντικά θέσεων και εξέδωσε την 30/οικ.6732/24-11-2008 

Απόφαση Νομάρχη «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, βάσει του άρθρου 30 του Ν.1650/86 και 

του άρθρου 4 του Ν.3010102 στον Λουμπούτη Πέτρο του Αθανασίου για αμμοληψία από τον 

Αξιό ποταμό στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλάστρας Θεσσαλονίκης» ύψους 30.000 ευρώ. 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2013 με την υπ' αριθμ. 9825/2013 Απόφασή του, το Α' Μονομελές Πλημ-

μελειοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε ένοχο τον Λουμπούτη Πέτρο του Αθανασίου για ρύπανση 

και υποβάθμιση περιβάλλοντος. 

61. Σύμφωνα με την αριθμ. 595/20-05-2011 'Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων 

της αριθμ. 12966/2009 Κ.Υ.Α. «Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα 

Αξιού Λουδία Αλιάκμονα» του Φορέα Διαχείρισης για την περίοδο 14-05-2009 έως 31-12-2010: 

«Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης έχει διαπιστώσει ότι στην πράξη δεν τηρούνται οι 
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περιβαλλοντικοί όροι των αμμοληπτικών δραστηριοτήτων ως προς την υποχρέωση χαρτογραφι-

κής αποτύπωσης με οριζοντιογραφία της εξέλιξης των εργασιών ανά τακτά χρονικά διαστήμα-

τα. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τον έλεγχο των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο προστα-

τευόμενο αντικείμενο από τον Φορέα Διαχείρισης»' 

62. Στις 22 Ιουλίου 2011 και πάλι σε συνέχεια καταγγελίας του Φορέα Διαχείρισης, διαπιστώθηκε 

εκ νέου παράνομη αμμοληψία η οποία σύμφωνα με το αριθ. 828/03-08-2011 έγγραφο του 

Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροιοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε εντός 

περιοχής που εμπίπτει στην περιοχή του έργου του θέματος (θέσεις 1 και 2 του Διαχειριστικού 

Σχεδίου Φερτών Υλικών). Ο αμμολήπτης συνελήφθη από το Α.Τ. Χαλάστρας και η υπόθεση 

έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα. 

63. Κατόπιν αυτών το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροιοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ κρίνει 

απαραίτητο οι απολήψιμες ποσότητες, οι διατομές, η παρέμβαση συνολικά, και όλα τα λοιπά 

δεδομένα της Μ.Π.Ε. να ανταποκρίνονται στις πραγματικές παρούσες συνθήκες και όχι στις 

μελέτες που είχαν εκπονηθεί κατά το παρελθόν για το διαχειριστικό σχέδιο φερτών υλικών (το 

έτος 2000), πράγμα το οποίο τηρήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης της παρούσας. 

64. Για το έργο του θέματος εκδόθηκε ο με αρ. πρωτ. 6611/21-11-12 (ΑΔΑ: Β4Σ1ΟΡ1Υ-Δ5Φ) Προ-

καταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου του θέματος, 

σύμφωνα με τον οποίο η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη συνοπτική περιγραφή του έργου, 

τις γνωμοδοτήσεις των Φορέων και Υπηρεσιών και τα υποβληθέντα περιβαλλοντικά στοιχεία 

και δεδομένα, γνωμοδότησε θετικά υπέρ του έργου προτείνοντας στοιχεία και κατευθύνσεις 

επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έπρεπε να υποβάλει ο Φορέας του έργου, 

κατά το στάδιο έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. 

65. Ο Δήμος Δέλτα με τα (19, 31) σχετικά υπέβαλε αίτηση με συνημμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Αμμοληψία από τον 

ποταμό Αξιό, στη θέση «Βαρδαρόβαση» της Δ.Κ. Ανατολικού, Δ.Ε. Χαλάστρας, Δ. Δέλτα, Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης» εντός της περιοχής για την οποία υπάρχει εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο 

Φερτών Υλών (βόρειο τμήμα της θέσης 2 και τμήμα της ροής μεταξύ των θέσεων 1 και 2)». 

66. Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με την (7 σχετ.) Κ.Υ.Α. Κανένας πολίτης ή φορέας 

δεν υπέβαλε προτάσεις ή ενστάσεις για το έργο του θέματος εντός της οριζόμενης προθεσμίας 

δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. του θέματος. 

67. Διεξήχθη η από την αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 Κ.Υ.Α. οριζόμενη γνωμοδοτική διαδικασία 

(6 σχετ.) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, στα πλαίσια της οποίας γνωμοδότησαν 

θετικά όλες οι συναρμόδιες Υπηρεσίες θέτοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις και περιορισμούς 

και εκφράζοντας συμπληρωματικές προτάσεις. Όσες εξ' αυτών είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, 

ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση. 

68. Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αριθ. 94 

Απόφαση της 13ης Συνεδρίας στις 25-07-13 (47 σχετ.), γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά 

(μειοψηφούντων τριών μελών: ενός μέλους που δήλωσε αποχή, ενός μέλους που ψήφισε 

παρών και ενός μέλους που ψήφισε κατά) επί του έργου του θέματος, με την προϋπόθεση 

τήρησης περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα του έργου. 

69. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν παραγράφονται παραβάσεις της νομοθεσίας οι 

οποίες τελέστηκαν στον χώρο του έργου πριν ή ενδεχομένως κατά την διάρκεια διεξαγωγής 

της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της αμμοληπτικής δραστηριότητας, και για τις 
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οποίες είτε έχουν ήδη εκκινηθεί ή πρόκειται να εκκινηθούν στο μέλλον οι διαδικασίες επιβολής 

των προβλεπομένων κυρώσεων από τις κατά το νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την υλοποίηση του έργου, 

«Αμμοληψία από τον ποταμό Αξιό στη θέση «Βαρδαρόβαση» της Δ.Κ. Ανατολικού, Δ.Ε. Χαλάστρας, 

Δ. Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εντός περιοχής για την οποία υπάρχει εγκεκριμένο Διαχειριστικό 

Σχέδιο Φερτών Υλών (βόρειο τμήμα της θέσης 2 και τμήμα της ροής μεταξύ των θέσεων 1 και 2 

του Διαχειριστικού Σχεδίου)», η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

υλοποίησή του και βαρύνει τον Δήμο Δέλτα ως φορέα του έργου, καθώς και πάντα κατά νόμο 

υπόχρεο. 

 

α) Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας 

α1) Συνοπτικά στοιχεία δραστηριότητας 

Επωνυμία: Δήμος Δέλτα 

Είδος δραστηριότητας: Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών 

υλικών σύμφωνα με την λατομική νομοθεσία 

Θέση μονάδας: Βόρειο τμήμα της θέσης 2 και τμήμα της ροής μεταξύ των θέσεων 1 και 2 

του Διαχειριστικού Σχεδίου Φερτών Υλών της περιοχής 

Μήκος θέσης: 1.100 μ. 

Πλάτος θέσης (μέγιστο): 150 μ. 

Πλάτος θέσης (ελάχιστο): 130 μ. 

Επιφάνεια: 165 στρέμ. 

Απολήψιμες ποσότητες: 314.022 κ.μ. 

α2) Κατάταξη έργου 

Η δραστηριότητα βάσει της Υ.Α. 1958/2012 (σχετ. 3β΄), κατατάσσεται στην 5η Ομάδα έργων με 

τίτλο «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες», και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία με 

α/α 6, «Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών υλικών» και η 

δραστηριότητα αυτή κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2.  

α3) Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας 

Σύμφωνα με την Μελέτη, σκοπός του έργου είναι η εξειδίκευση και εφαρμογή δύο υφιστάμενων 

διαχειριστικών σχεδίων για την διασφάλιση της ομαλής παροχετευτικότητας του Αξιού ποταμού για 

την εξάλειψη πλημμυρικών κινδύνων και την προστασία των παραποτάμιων ιδιοκτησιών από τη 

διάβρωση, στο πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητος εκμετάλλευσης των αποθέσεων άμμου. Τα 

εν λόγω διαχειριστικά σχέδια είναι το Διαχειριστικό Σχέδιο Φερτών Υλών ποταμού Αξιού στην 

περιοχή του Δήμου Δέλτα (σχετ. 23) και η Προμελέτη βελτίωσης της διοχετευτικότητας των εκβολών 

των ποταμών Αξιού-Αλιάκμονα από τη Δ.Ε.Κ.Ε. της Π.Κ.Μ. που εκπονήθηκε το έτος 2000.  

Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι θεσμικές προβλέψεις χρήσεων γης της χαμηλής κοίτης του ποταμού, 

όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 12966/09 (σχετ. 21) περί καθορισμού του Εθνικού Πάρκου Δέλτα 
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Λουδία-Αξιού-Αλιάκμονα. Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. θεσμοθετήθηκαν όροι και περιορισμοί για την 

προστασία των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους, 

της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους. 

Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την απόληψη των αποθέσεων άμμου εντός της 

κοίτης του Αξιού σε ένα μήκος αυτής 1.100 μ., στην περιοχή του παραποτάμου Βαρδαρόβαση μεταξύ 

της οδογέφυρας Ανατολικού - Βραχιάς και της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης- Αθήνας. 

Η θέση ορίζεται από τις διατομές 75 έως 79 της Προμελέτης Παροχετευτικότητας της Δ.Ε.Κ.Ε./Π.Κ.Μ. 

(Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της πρώην κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

νυν Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και περιλαμβάνει: 

• Το βόρειο τμήμα της θέσης 2 του Διαχειριστικού Σχεδίου Φερτών. Αποτελείται από έναν επιμήκη 

πρόβολο με υψόμετρα περίπου 5,5 μ. στο ύψος της συμβολής του Αξιού με τον Βαρδαρόβαση, 

στην ανατολική όχθη του ποταμού. Η θέση αυτή περιλαμβάνει περιοδικά κατακλυζόμενες  

επιφάνειες οι οποίες μεταπίπτουν σε σταθεροποιημένες μορφές κατά την φορά από το κέντρο 

της ροής προς την όχθη. Στόχος είναι η απόληψη μέρους του προβόλου ώστε να αποκατασταθεί 

μια σχετικά ευθεία ροή του ποταμού και να αμβλυνθεί η τάση απόθεσης στον πρόβολο του 

Βαρδαρόβαση (θέση 1 του Διαχειριστικού Σχεδίου). Σημειώνεται ότι το βόρειο τμήμα της θέσης 2 

δεν είχε ενταχθεί στις αμμοληπτικές εργασίες της περιόδου 2004-2007 οι οποίες περιελάμβαναν 

το νότιο τμήμα της εν λόγω θέσης, από την αρχή της παρούσας περιοχής προς τα κατάντη μέχρι 

την οδογέφυρα Ανατολικού-Βραχιάς. 

• Το τμήμα της ροής μεταξύ της θέσης 1 και της θέσης 2 του Διαχειριστικού Σχεδίου Φερτών Υλών 

για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο βάθος που ορίζεται στην Προμελέτη της Δ.Ε.Κ.Ε./Π.Κ.Μ. Ενώ 

τα επιδιωκόμενα βάθη σε αυτά τα σημεία είναι περίπου 2,5 μ., σήμερα μετρούνται βάθη κοντό 

στα 4 μ., πράγμα που σημαίνει ότι το ποτάμι αποθέτει υλικό και δημιουργεί συνθήκες γέννησης 

νησίδων, ενώ παράλληλα διαβρώνει τα ανατολικά πρανή. 

Οι συντεταγμένες το μέσου της περιοχής επέμβασης στο Γεωδαιτικό Προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 

είναι Χ = 389322,Υ = 4504484. Τα ακριβή όρια της έκτασης της αµµοληψίας απεικονίζονται στο Σχέδιο 

Οριζοντιογραφίας κλίμακας 1:2000 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε και 

συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. 

Με βάση την εκτίμηση ότι οι προς απόληψη ποσότητες φερτών υλών ανέρχονται σε 314.022 κ.μ., 

με δυνατότητα ενός συνεργείου να εξάγει 100.000 κ.μ. ανά έτος, υπολογίζεται πως η ολοκλήρωση 

των εργασιών θα επέλθει σε τέσσερα περίπου έτη, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών 

ενεργειών καθώς και των εργασιών αποκατάστασης (τελικής διαμόρφωσης χώρου παρέμβασης). Στη 

διάρκεια ενός έτους, αντιστοιχούντος σε 290 εργάσιμες ημέρες, ο όγκος των απολήψεων ανέρχεται 

σε 330 κ.μ./ημέρα. 

Οι αμμοληπτικές εργασίες θα περιλαμβάνουν τα εξής στάδια: α) απόληψη άμμου από την κοίτη 

ροής, β) μεταφορά του υλικού στο διαλογητήριο και προώθηση των προϊόντων διαλογής στην αγορά 

και γ) απομάκρυνση των συνεργείων από τις θέσεις αμμοληψίας και αποκατάσταση του τοπίου. Πριν 

την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες στις 

θέσεις αμμοληψίας.  

Οι απολήψεις θα πραγματοποιούνται κυρίως με βυθοκόρο αλλά και δευτερευόντως με εκσκαφέα 

ή σκαπτικό μηχάνημα. Η βυθοκόρος θα χρησιμοποιείται σε περιόδους που ο ποταμός παρουσιάζει 

μεγάλη παροχή, διότι αφενός η μεγάλη παροχή θα δίνει τη δυνατότητα πλευστότητας στον ποταμό 

οπότε θα μπορεί να πλέει και να λειτουργεί η βυθοκόρος και αφετέρου διότι θα καθιστά επικίνδυνη 

την είσοδο του εκσκαφέα ή του σκαπτικού μηχανήματος εντός της κοίτης. Κατά τις περιόδους που η 

παροχή του ποταμού είναι χαμηλή (συνήθως κατά τη θερινή περίοδο), ο εκσκαφέας ή το σκαπτικό 
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μηχάνημα είναι δυνατό να εισέρχεται εντός της κοίτης του ποταμού και να πραγματοποιεί την 

αμμοληψία. Από εκεί με το φορτωτή και με τη χρήση φορτηγού θα μεταφέρονται τα υλικά στο χώρο 

προσωρινής αποθήκευσης. Ειδικότερα για την περίπτωση του εκσκαφέα, βασική προϋπόθεση είναι η 

αποκατάσταση της ροής του ποταμού μετά την απομάκρυνση από ένα σημείο εργασίας, με την 

αφαίρεση τυχόν επιχώσεων. 

Για την διαλογή των φερτών υλικών προβλέπονται δύο εγκαταστάσεις διαλογητηρίων. Η πρώτη, 

που χαρακτηρίζεται έντασης, αποτελεί την κύρια εγκατάσταση διαλογής και αποτελείται από το 

πλυντήριο άμμου, την δεξαμενή καθίζησης και τους χώρους αποθήκευσης. Η δεύτερη, η οποία 

χαρακτηρίζεται χαμηλής έντασης (διαλογητήριο εσχάρωσης) περιλαμβάνει ουσιαστικά ένα κόσκινο 

για τις ανάγκες κάλυψης συγκεκριμένης αγοράς και θα είναι εγκατεστημένο σε σταθερή θέση καθόλη 

τη διάρκεια των εργασιών. Το κόσκινο θα δέχεται τις αποδόσεις της βυθοκόρου ενώ στη συνέχεια τα 

διαλεγέντα υλικά θα μεταφέρονται με φορτηγά στο κεντρικό διαλογητήριο. Ως θέσεις αξιολόγησης για 

την εγκατάσταση του διαλογητηρίου έντασης προτείνονται δύο υπάρχουσες χέρσες εκτάσεις εντός της 

ευρείας κοίτης. 

Για την μεταφορά των φερτών υλών θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι αγροτικοί δρόμοι της 

περιοχής καθώς και οι υπάρχουσες διανοιγμένες προσβάσεις (σημειωτέον ότι ο αγροτικός δρόμος που 

θα καταστραφεί στην ανατολική όχθη κατά την επέκταση της κοίτης, θα αντικατασταθεί με νέο δρόμο 

ο οποίος θα είναι παράλληλος προς τον υφιστάμενο και θα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν). 

Δεν θα απαιτηθεί η διάνοιξη νέων προσβάσεων ενώ μόνο στην μικρή κλίμακα της όχθης θα χρειαστεί 

ενδεχομένως διάνοιξη εξόδων με εκχερσώσεις της παρόχθιας βλάστησης, όχι όμως σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 20 μ. Οι θέσεις των προσβάσεων και του αγροτικού δρόμου θα επιλεγούν κατόπιν 

συνεννόησης του Φορέα του έργου με την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., τον Φορέα Διαχείρισης και 

το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. 

Η κίνηση των οχημάτων που θα μεταφέρουν την άμμο στο διαλογητήριο θα ακολουθήσει τους 

υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους που κινούνται παράλληλα προς την ροή του ποταμού. 

α3) Κατανάλωση νερού και ενέργειας 

Οι ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτονται από πετρελαιοκίνητη γεννήτρια ενώ 

πετρέλαιο επίσης θα χρησιμοποιείται για την κίνηση των οχημάτων. 

Η λειτουργία του διαλογητηρίου απαιτεί τη χρήση νερού το οποίο θα προσλαμβάνεται από το 

ποτάμι με αντλία όχι συνεχώς αλλά μόνο όταν απαιτείται. Θα γίνεται ανακύκλωση νερού αφού μετά 

την πλύση της άμμου θα οδηγείται στη δεξαμενή καθίζησης από όπου θα αντλείται ξανά. Επέκταση 

δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροδότησης δεν προβλέπονται. 

α4) Πρώτες ύλες - προϊόντα 

Πρώτη ύλη είναι ή άμμος. Πέρα από το διαχωρισμό της ανάλογα με την κοκκομετρία, δεν υπάρχει 

άλλη επεξεργασία και συνεπώς δεν εντοπίζονται κάποια προϊόντα επιβλαβή για το περιβάλλον. 

Τοξικές ουσίες δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε και να παραχθούν ως παραπροϊόντα της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

α5) Αέρια απόβλητα 

Αέριοι ρύποι θα παράγονται από το πλυντήριο, τους εκσκαφείς και τους φορτωτές και αφορούν 

σε εκπομπές CO, SOx, HC, NOx και αιωρούμενα σωματίδια. Δεν αναμένεται να προκληθεί κάποια 

επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής ή ιδιαίτερη όχληση, διότι οι εκπεμπόμενες 

ποσότητες είναι μικρές και διασπείρονται εύκολα λόγω του αναγλύφου και των συχνών ανέμων 

μέτριας ή μεγάλης έντασης. 
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Ως ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, τοπικά μπορεί να θεωρηθεί η 

αύξηση της συγκέντρωσης της σκόνης από την κίνηση των οχημάτων στις αγροτικές οδούς. 

α6) Υγρά και στερεά απόβλητα 

Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα. Σε κανένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας δεν θα επέλθει 

ποιοτική αλλοίωση των χαρακτηριστικών του νερού. Το νερό μετά την πλύση της άμμου, επιστρέφει 

στον ποταμό αναλλοίωτο και με φυσική ροή, αφού προηγουμένως διέλθει από τη δεξαμενή καθίζησης 

όπου παρακρατείται η ιλύς. 

Δεν υπάρχουν στερεά απόβλητα. Το σύνολο των εξορυσσόμενων υλικών θα διοχετεύεται στο 

εμπόριο. Μικρές ποσότητες υλικών ακαταλλήλων για άμεση εμπορική αξιοποίηση, όπως π.χ. χαλίκια, 

πέτρες και ξύλα, θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση επιφανειών που λόγω της εξέλιξης των 

εργασιών έχουν υποστεί μικρές εκσκαφές. 

α7) Θόρυβος 

Τα επίπεδα θορύβου από τη λειτουργία των φορτωτικών μηχανημάτων δεν θα ξεπερνούν τα 

ανώτατα όρια ασφαλείας για έκθεση των χειριστών 8 ωρών/ημέρα που είναι 65 db(A) (σχετ. 14α΄). 

α8) Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα 

Οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα εστιάζονται στην άμεση απώλεια βιοτόπων της άγριας ζωής με 

την άμεση απόληψη πλευρικών φραγμάτων καλυμμένων με βλάστηση, τις μικρές εκχερσώσεις της 

κοίτης και με τη γενικότερη όχληση της πανίδας από την ανθρώπινη παρουσία. Για την αποφυγή μη 

επιθυμητών επεκτάσεων της ζώνης εργασιών προβλέπεται η ακριβής οριοθέτηση της περιοχής και η 

σήμανσή της με πασσάλους. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, 

ώστε να έχουν προλάβει τα πουλιά να ολοκληρώσουν την αναπαραγωγική τους περίοδο. 

 

β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των 

ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος 

Το έργο του θέματος εμπίπτει εντός των ορίων των εξής δύο περιοχών του δικτύου Natura 

2000: α) Τόπος Κοινοτικής Σημασίας με κωδικό SCI-GR12220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – 

Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», β) Ζώνη Ειδικής Προστασίας με κωδικό SPA-GR-

1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους». 

Ο χώρος επέμβασης βρίσκεται επίσης εντός των ορίων της περιοχής Προστασίας της Φύσης 

ΠΔ2 του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, για το οποίο ισχύει η Κ.Υ.Α. 

12966/2009 (21 σχετ.), καθώς και εντός των ορίων περιοχής για την οποία υπάρχει το με αρ. 

πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 60118/34445/25-07-02 εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο διαχείρισης των 

φερτών, το οποίο ανανεώθηκε ως προς τη χρονική του ισχύ με το ΥΠΕΚΑ οικ. 158402/2404/02-

07-07 και το ΥΠΕΚΑ οικ. 158402/2404/02-07-07 (23 σχετ.).  

Η αναφορά στα καθεστώτα προστασίας στην περιοχή γίνεται σε σχέση με τις επιτρεπόμενες 

χρήσεις και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να μην δημιουργηθεί 

διατάραξη του οικοσυστήματος ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος στη συγκεκριμένη περιοχή και 

όχι σε όλο το μήκος του ποταμού Αξιού σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998 και Κ.Υ.Α. 

Η.Π.14849/853/Ε103/08 (22β΄-γ΄ σχετ.). Επίσης, σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να 

αποτραπεί η διατάραξη στα είδη που απαντώνται στην περιοχή, γίνεται σύμφωνα με τις ΚΥΑ 

ΗΠ37338/1807/Ε.103/10 και ΚΥΑ ΗΠ8353/276/Ε103/12 (22δ΄-ε΄ σχετ.). 

 

γ) Ειδικές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 
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γ1) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές που ορίζονται: i) στα (11 σχετ.) του προοιμίου για την 

ατμόσφαιρα και, ii) στα (12 σχετ.) για τα επιφανειακά ύδατα, στο αναλογούν μέτρο. Η συγκέντρωση 

των αιωρούμενων στερεών (σκόνες) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg/Νm3 (παρ. 1δ' του άρθρου 

2 του Π.Δ.1180/81 (14α' σχετ.). Δεν έχουν νομοθετηθεί άλλες οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών 

φορτίων για την εξεταζόμενη δραστηριότητα. 

γ2) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων που αναφέρονται: i) στα (11 

σχετ.) του προοιμίου για την ατμόσφαιρα και, ii) στα (12 σχετ.) για τα επιφανειακά ύδατα, στο 

αναλογούν μέτρο. 

 

δ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων 

Το επίπεδο θορύβου κατά τις εργασίες κατασκευής και κατά την λειτουργία του έργου να μην 

ξεπερνά τα 55 dB(A), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα (14 σχετ.) του προοιμίου.  

 

ε) Όροι μέτρα και περιορισμοί για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή 

γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

Η αμμοληψία να διεξαχθεί σύμφωνα µε τη θεωρημένη Μελέτη (29 σχετ.) που συνοδεύει την 

παρούσα, λαμβανομένων υπόψη των όρων και παρατηρήσεων που αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις 

των φορέων (37 έως 43 και 45 έως 47 σχετικά του προοιμίου), εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε 

τους παρακάτω όρους: 

ε1) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν 

1. Να οριοθετηθεί άμεσα ο χώρος της αμμοληψίας όπως αυτός παρουσιάζεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα-οριζοντιογραφία της Μελέτης µε τεχνητά και μόνιμα ορόσημα (σταθεροί πάσσαλοι 

υπερυψωμένοι του φυσικού ανάγλυφου κατά 1,5 μ.). Ομοίως να υλοποιηθούν επί του εδάφους 

οι διαδοχικές διατομές της αμμοληψίας. Η αρχή και το τέλος της αμμοληψίας θα σημανθούν µε 

σιδηροπασσάλους κίτρινου χρώματος στην δεξιά και στην αριστερή παγκίνα ενώ η στέψη των 

συρµατοκιβωτίων έως απόσταση ασφαλείας των 30 μ. θα σημανθούν µε σιδηροπασσάλους 

ερυθρού χρώματος ανά 200 μ.  

2. Η έναρξη της λειτουργίας της αμμοληψίας να γίνει παρουσία εκπροσώπου του Φορέα 

Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, ώστε να προταθούν και να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας.  

3. Η έκταση που θα καταλαμβάνει το εργοτάξιο να είναι η μικρότερη δυνατή και να τηρούνται οι 

σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Οι 

χώροι του εργοταξίου να διατηρούνται καθαροί, και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή 

άλλα άχρηστα υλικά, και παροπλισμένα μηχανήματα. 

4. Να τοποθετηθεί μόνιμη περίφραξη στο χώρο αποθήκευσης των προϊόντων και να δημιουργηθεί 

περιμετρικά πράσινη ζώνη προστασίας, από αυτοφυή και όχι ξενικά είδη, µε φυτευτικό 

σύνδεσμο 2μ.×2μ. και σε βάθος τριών σειρών εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της 

παρούσας.  
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5. Πριν την διενέργεια των εργασιών, ο φορέας του έργου πρέπει να ειδοποιήσει τις αρμόδιες 

Αρχαιολογικές Υπηρεσίες οι οποίες θα κρίνουν αν απαιτείται εποπτεία των εκσκαφών από 

αρχαιολόγο. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες πρέπει να διακοπούν άμεσα, 

να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών 

και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορεία 

Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος) και να ακολουθήσει ανασκαφική 

έρευνα η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου βάσει των διατάξεων 

του Ν.3028/02 (σχετ. 13α΄). Στην περίπτωση αυτή η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από 

τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του 

ΥΠ.ΠΟ.Τ.  

6. Να υπάρχει φύλαξη του χώρου και να ληφθούν μέτρα για να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη 

είσοδος του κοινού. Επίσης να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. 

7. Να ληφθούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας. Ειδικότερα, να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την υλοποίηση του 

έργου για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς από την λειτουργία των 

μηχανημάτων του εργοταξίου. 

8. Να καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την περίπτωση πλημμύρας. 

9. Σε αποθηκευτικό χώρο να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιάς), κατάλληλος εξοπλισμός για τους 

εργαζόμενους, και απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές υγρών αποβλήτων. 

10. Απαγορεύεται η μείωση του υψομέτρου της στέψης του αναχώματος του ποταμού µε εκσκαφή 

για την διευκόλυνση της προσπέλασης των μηχανημάτων.  

11. Να γίνεται απόληψη µόνο των φερτών υλών και όχι των μόνιμων αποθέσεων οι οποίες 

διαμορφώνουν τον πυθμένα της κοίτης του ποταμού.  

12. H αμμοληψία θα γίνεται σε ενιαίο μέτωπο εντός του βασικού κλάδου του ποταμού και στα 

επιμήκη πλευρικά τμήματα των θέσεων 1 και 2 με φορά απολήψεων από τα κατάντη προς τα 

ανάντη και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, σύμφωνα με το διάγραμμα της οριζοντιογραφίας 

και των διατομών διάνοιξης.  

13. Η αμμοληψία θα πραγματοποιείται μόνο με βυθοκόρο, εκτός από την περίοδο που η παροχή 

του ποταμού είναι μικρή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκσκαφέας ή σκαπτικό μηχάνημα. Πριν 

τη χρήση εκσκαφέα, απαιτείται να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 

της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ., που θα πιστοποιεί ότι η παροχή του ποταμού είναι μικρή 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προαναφερθέν σκαπτικό μηχάνημα. Επίσης όταν η παραπάνω 

Υπηρεσία κρίνει ότι η παροχή του ποταμού δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίηση εκσκαφέα, οι 

εργασίες θα διακόπτονται και θα συνεχίζονται μόνο με βυθοκόρο. 

14. Απαγορεύεται η διαλογή της άμμου εντός της κοίτης του ποταμού (π.χ. με κόσκινα), καθώς 

αυτή πρέπει να γίνεται σε νόμιμες εγκεκριμένες ειδικές μονάδες σε αδειοδοτημένο χώρο και 

όχι επί τόπου. 

15. Απαγορεύεται η μόνιμη ή προσωρινή απόθεση υλικών, εντός της κοίτης όπου θα δημιουργούν 

εμπόδιο στη ροή του ποταμού στην περίπτωση πλημμυρικής παροχής.  

16. Απαγορεύεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφών σε άλλον χώρο πλην του αναφερόμενου 

καθώς και σε παρακείμενα ρέματα και χείμαρρους.  
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17. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την τελική διαμόρφωση του 

χώρου να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. 

18. Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών σε παραποτάμιες περιοχές, χωρίς την προηγούμενη 

έγκριση της Υπηρεσίας μας, ως συνοδού έργου του έργου του θέματος απόφασης. 

19. Να ληφθεί μέριμνα για την διατήρηση (ή και ενίσχυση) των αναχωμάτων για την προστασία 

των παρόχθιων εκτάσεων και της μορφολογίας της περιοχής.  

20. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενα κοινόχρηστα έργα 

υποδομής. Στην περίπτωση δε που θα κριθεί απαραίτητη μια τέτοια τροποποίηση ή επέμβαση, 

αυτή να γίνει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή 

λειτουργία τους. 

21. Φθορές στα υπάρχοντα έργα, όπως μπαγκίνες, αναχώματα, τεχνικά έργα, αγροτική 

οδοποιία, που αποδεδειγμένα θα οφείλονται στις εργασίες αμμοληψίας, να αποκαθίστανται 

με ευθύνη του αναδόχου (στην περίπτωση που υπάρχει) και πάντως σε κάθε περίπτωση η 

τελική ευθύνη και υποχρέωση αποκατάστασης των φθορών θα βαρύνει το Δήμο Δέλτα. 

22. Σε περίπτωση που για λόγους έκτακτης ανάγκης απαιτηθεί επέμβαση εκτός του οριοθετημένου 

χώρου της αμμοληψίας, αυτή επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί µόνο σύμφωνα µε τις 

προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία προϋποθέσεις.  

23. Ο φορέας του έργου πρέπει να ενταχθεί ή να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του (15β΄σχετ.), για την διαχείριση 

των μη εμπορεύσιμων αποβλήτων της αμμοληψίας. 

24. Παρόμοια οι κύριοι ή οι ανάδοχοι έργων που θα μεταφέρουν υλικά προς απόθεση ή 

απομάκρυνση θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

25. Να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος οι συμβάσεις με τους μεταφορείς των 

εδαφικών υλικών και οι άδειες συλλογής –μεταφοράς που διαθέτουν και οι συμβάσεις τους με 

το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

26. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία ανθρώπων, ζώων και 

περιουσιών από τυχόν κινδύνους που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Επίσης να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των κανόνων προσωπικής 

ασφαλείας των εργαζομένων.  

27. Να προστατεύεται η αυτοφυής βλάστηση στις όχθες του ποταμού και σε απόσταση 20 μ. 

εκατέρωθεν αυτών. Απαγορεύεται η υλοτόμηση οιασδήποτε βλάστησης. Σε περίπτωση που 

τυχόν απαιτηθεί απομάκρυνση μεμονωμένων δασικών δένδρων αυτή να πραγματοποιηθεί 

μετά από τη χορήγηση σχετικής άδειας από το αρμόδιο Δασαρχείο.  

28. Απαγορεύεται ρητά η μόνιμη ή παροδική απόθεση κάθε είδους απορριμμάτων ή άλλων 

ρυπογόνων υλικών στον χώρο επέμβασης. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου φέρει την 

αποκλειστική ευθύνη για την προστασία της περιοχής και σε περίπτωση διαπίστωσης 

αποθέσεων απορριμμάτων, αποβλήτων ή άλλων ρυπογόνων υλικών, οφείλει να ενεργήσει για 

την άμεση απομάκρυνσή τους.  

29. Μέρος των µη εμπορεύσιμων υλικών (π.χ. κροκάλες κ.τ.λ.), να αξιοποιηθεί στην κατασκευή 

επιχωμάτων σε οδικά ή άλλα έργα της περιοχής.  
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30. Αν για την κίνηση των φορτηγών που θα μεταφέρουν τα υλικά απόληψης απαιτηθεί κίνηση σε 

ράμπες, αυτές θα πρέπει να κατασκευασθούν από το ίδιο το υλικό της απόληψης. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άλλων υλικών (λίθων κτλ).  

31. Η απόληψη, φόρτωση και μεταφορά των υλικών θα γίνεται με τρόπο που να αποφεύγεται η 

ρύπανση των νερών του ποταμού (από λάδια μηχανημάτων, φορτηγών κτλ.). 

32. Απαγορεύεται η παραμονή μηχανημάτων του έργου εντός της κοίτης του ποταμού μετά το 

πέρας του ωραρίου εργασίας. 

33. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των αποληφθέντων υλικών όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία, 

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, η ποσότητα και ο προορισμός των υλικών. 

34. Οι προς απόληψη ποσότητες άμμου και αμμοχαλίκων που αναφέρονται στην θεωρημένη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελούν μια ενδεικτική μόνο τιμή – προεκτίμηση, 

που ενδεχομένως θα είναι διαφορετική της πραγματικής τιμής, καθόσον οι προς απόληψη 

ποσότητες καθορίζονται από τα αποθέματα που θα δημιουργεί η πραγματική στερεοπαροχή 

του ποταμού και τα κάτω όρια των τοποθετημένων μόνιμων οροσήμων που καθορίζουν το 

μέγιστο βάθος της αμμοληψίας. 

35. Μετά το πέρας των εργασιών να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου (να απομακρυνθούν 

κάθε είδους εγκαταστάσεις, μηχανήματα, υλικά κτλ.)  

36. Δεν επιτρέπεται η διακοπή των εργασιών, πριν ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση της 

έκτασης που αναφέρεται στην παρούσα. 

37. Οι εργασίες φυτεύσεων να γίνουν την αμέσως επόμενη φυτευτική περίοδο, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φυτεύσεις να γίνονται σε 

συνεργασία και υπό την εποπτεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. 

38. Τα φυτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και να αντικαθίστανται όσα 

από αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, μέχρι να αποκτήσουν την ικανότητα 

αυτόνομης ανάπτυξης . 

 

ε2) Διαχείριση του θορύβου 

39. Να εφαρμοσθεί η ισχύουσα αντιθορυβική νομοθεσία (14 σχετ.), με κατάλληλη επιλογή 

μηχανημάτων και μεθοδολογία κατασκευής. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, να 

φέρουν τη σήμανση CE και να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος.  

40. Όλες οι εργασίες που προκαλούν θόρυβο να αρχίζουν τουλάχιστον µία ώρα μετά την ανατολή 

του ηλίου και να σταματούν τουλάχιστον µία ώρα πριν τη δύση του ηλίου για την αποφυγή της 

όχλησης της προστατευόμενης ορνιθοπανίδας και των γειτονικών οικισμών.  

41. Να απαγορευτεί η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς 

το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία  

42. Αν διαπιστωθούν οχλήσεις από τον θόρυβο, να τοποθετηθούν καλαίσθητα ηχομονωτικά 

πετάσματα εάν είναι απαραίτητο σε κατάλληλες θέσεις οι οποίες θα οριστούν σε συνεργασία με 

το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

 

ε2) Διαχείριση των αερίων αποβλήτων 
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43. Κατά τη φόρτωση, μεταφορά και απόθεση των υλικών να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

αντιρρύπανσης για την αποφυγή εκπομπών σκόνης. Να γίνεται τακτική διαβροχή στις μη 

ασφαλτοστρωμένους οδούς όπου θα κινούνται τα οχήματα μεταφοράς, των διαδρόμων κίνησης 

και των χώρων απόθεσης των υλικών και να γίνεται συντήρηση και καθαρισμός των οδών 

διέλευσης των φορτηγών. 

44. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των υλικών να φέρουν 

κατάλληλα καλύμματα για αποφυγή διασκορπισμού των υλικών και εκπομπής σκόνης κατά τη 

μετακίνηση. 

45. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο να είναι 

εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων, και να γίνεται τακτική συντήρησή τους ώστε να 

αποφεύγονται υπερβάσεις στις εκπομπές καυσαερίων. 

46. Να θεσπιστούν χαμηλά όρια ταχύτητας κίνησης των οχημάτων εντός του χώρου, καθώς επίσης 

και στον αγροτικό χωματόδρομο προσπέλασης. 

 

ε2) Διαχείριση των υγρών αποβλήτων 

47. Σύμφωνα με την υποβληθείσα Μ.Π.Ε. δεν αναμένεται παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά την 

υλοποίηση του έργου. 

48. Για τις ανάγκες του προσωπικού να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. 

49. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, 

καύσιμα κλπ., καθώς επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών στο έδαφος. Η διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και εν γένει λαδιών να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/04 

(σχετ. 17). Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και αποθήκευση και εφοδιασμός σε 

καύσιμα δεν επιτρέπονται στο χώρο του έργου. 

50. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών 

υλικών, όπως άμμου, πριονιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών ομβρίων. Στη 

συνέχεια να γίνεται εξυγίανση/αποκατάσταση του εδάφους ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος ρύπανσης των επαφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών ομβρίων. Τα 

προκύπτοντα από τη διαρροή ρυπασμένα υλικά και χώματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους 

και η διαχείρισή τους να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα 

(15γ΄και δ΄ σχετ.). 

51. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, λιπαντικά και άλλα ελαιώδη υλικά που θα προκύπτουν από την 

πρόχειρη συντήρηση των μηχανημάτων του εργοταξίου, να διαχειρίζονται σύμφωνα με το 

Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 (17 σχετ.). Τα ανωτέρω απόβλητα να συλλέγονται και να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής 

που διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς. Η διακίνηση των ανωτέρω υγρών αποβλήτων 

να καταγράφεται σε ειδικά βιβλία τα οποία θα διατηρούνται στο αρχείο του φορέα του έργου 

για τρία τουλάχιστον χρόνια. 

52. Απαγορεύεται η καύση χρησιμοποιημένων ελαίων σε ανοικτούς – υπαίθριους (ανοιχτές εστίες 

καύσης) ή σε κλειστούς–στεγασμένους χώρους σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 10315/93 (ΦΕΚ 369Β/24-

05-93) και 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/06-05-93). 
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ε3) Διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

53. Τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται κατά την διάρκεια του έργου να διαχειρίζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 50910/2727/03 Κ.Υ.Α. (15α' σχετ.), δηλαδή να 

συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη, και να αποθηκεύονται 

προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. 

54. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας, μέταλλα, χαρτί , ξύλο, γυαλί 

κτλ.), να συλλέγονται χωριστά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να διαχειρίζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (16α' σχετ.). Η διάθεσή τους θα γίνεται σε 

εταιρεία/φορέα που να διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την 

αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

55. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν 

ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων και θα προκύπτουν από τη λειτουργία 

του εργοταξίου, να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται είτε 

από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, είτε από εταιρεία που 

διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος. 

56. Να γίνεται συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (15α΄ σχετ.). Η διαχείριση αποβλήτων που ανήκουν στην 

κατηγορία των ειδικών ρευμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (16α' 

σχετ.) και των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων: i) 

Μεταχειρισμένοι συσσωρευτές: (16β' σχετ.), ii) Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού–ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού: (16γ' σχετ.), iii) Ελαστικά: (16δ΄ σχετ.), iv) Οχήματα, ανταλλακτικά και 

καταλυτικοί μετατροπείς: (16ε' σχετ.), v) Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις: 

(15β΄ σχετ.). 

57. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή της διασποράς αποβλήτων στο 

περιβάλλον (εντός και εκτός της μονάδας). Απαγορεύεται αυστηρώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη 

ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. 

58. Αν κατά την υλοποίηση του έργου προκύψουν επικίνδυνα απόβλητα, αυτά θα πρέπει άμεσα να 

αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία ή δεξαμενές τοποθετημένων σε κατάλληλα διαμορφωμένο 

χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, με αδιαπέραστο δάπεδο, και στη συνέχεια, να 

παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (15γ΄ 

σχετ.). 

59. Απαγορεύεται η καύση πλαστικών, ελαστικών και λοιπών στερεών αποβλήτων σε ανοικτούς– 

υπαίθριους (ανοιχτές εστίες καύσης) ή σε κλειστούς–στεγασμένους χώρους σύμφωνα με τις 

Κ.Υ.Α. 10315/93 (ΦΕΚ 369Β/24-05-93) και 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/06-05-93). 

60. Να τηρείται μητρώο, στο οποίο να αναφέρονται η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά 

και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης και το μέσο μεταφοράς 

των αποβλήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τον εν λόγω χώρο. Το παραπάνω μητρώο 

να διατηρείται για τρία τουλάχιστον έτη. 

 

ε4) Σήμανση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

61. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και κυκλοφοριακής ρύθμισης (σημεία εισόδου και 

εξόδου των οχημάτων τόσο στον χώρο επέμβασης όσο και στην επαρχιακή οδό προσπέλασης, 

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ1Υ-Τ13



 

 Σελίδα 26 από 30 

πινακίδες, ηλεκτροφωτισμός κ.ά.) για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου, 

με έγκριση της αρμόδιας αρχής της Π.Κ.Μ. 

62. Τα δρομολόγια των οχημάτων μεταφοράς υλικών να γίνονται κατόπιν προγραμματισμού και σε 

συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, με κύριο γνώμονα την χαμηλότερη δυνατή όχληση και την 

αποφυγή κυκλοφοριακής φόρτισης των δρόμων ιδίως κατά τις ώρες αιχμής, δευτερογενών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων κ.τ.λ. Να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση μεγάλες οδικές 

αρτηρίες, να αποφεύγεται η διέλευση των οχημάτων μέσα από οικισμούς κατά τις ώρες κοινής 

ησυχίας, και να θεσπιστούν χαμηλά όρια ταχύτητας στις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες.  

63. Να τοποθετηθούν πινακίδες ασφαλείας στους δρόμους πρόσβασης. Η έναρξη της δραστηριότητας 

να γίνει αφού προηγηθεί η τοποθέτηση της σήμανσης των έργων. 

64. Για την διάνοιξη οδών πρόσβασης και την κίνηση των οχημάτων του έργου σε αυτές ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα 51 έως 56 σχετικά του προοιμίου της παρούσας απόφασης. 

65. Με ευθύνη και δαπάνες του φορέα του έργου, να καθαρίζονται οι δρόμοι πρόσβασης της εγγύς 

περιοχής σε περίπτωση ρύπανσής τους κατά την διέλευση των οχημάτων μεταφοράς των 

υλικών. 

66. Να αποκαθίσταται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα του έργου και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα η βατότητα των αγροτικών δρόμων προσπέλασης από την διέλευση των οχημάτων 

μεταφοράς υλικών. 

 

ε5) Γενικές ρυθμίσεις 

67. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και λοιπών περιορισμών που επιβάλλονται με την Απόφαση 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). 

68. Ο φορέας του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για τη λειτουργία του έργου να εξασφαλίζει 

κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας και αποκατάστασης του 

περιβάλλοντος. 

69. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της 

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την Α.Ε.Π.Ο, και 

να γνωστοποιηθεί στην περιβαλλοντική αρχή. 

70. Ο φορέας του έργου υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

2 του (2δ΄) σχετικού.  

71. Αλλαγές που επέρχονται στο σχεδιασμό (σε σχέση με τον αναφερόμενο στην Μ.Π.Ε.) λόγω των 

περιβαλλοντικών όρων της παρούσας ενότητας, ενσωματώνονται στο έργο ή δραστηριότητα 

γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για 

ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα 

απαιτήσουν επανεκτί,μηση και εκ νέου αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 

72. Να υπάρχει μέριμνα για την παρακολούθηση του όλου προγράμματος του έργου και αυστηρός 

έλεγχος και αστυνόμευση από μέρους του Δήμου Δέλτα κατά την εκτέλεση της αμμοληψίας, 

τόσο για την τήρηση των όρων όσο και για το πραγματικό βάθος εκσκαφής, και για το θέμα 

αυτό θα γίνει επαρκής χρήση μέσων και προσωπικού. 
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ε6) Μέτρα και έργα αναγκαία για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων του περιβάλλοντος. 

Πέραν των μέτρων και όρων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, και ιδίως εκείνων 

που αφορούν τον περιορισμό της εκπεμπόμενης σκόνης και του θορύβου από την διενέργεια των 

εργασιών απόληψης υλικών και τελικής διαμόρφωσης του χώρου, ο φορέας οφείλει να καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αφ' ενός να μειωθεί στο ελάχιστο η όχληση του περιβάλλοντος κατά 

την διάρκεια λειτουργίας του έργου, και αφ' ετέρου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αποκατάσταση 

του χώρου. 

 

ς) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων 

Οι προαναφερθέντες περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για τέσσερα (4) έτη από την έκδοση της 

παρούσας υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

(α) Θα τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στο θεωρημένο τεύχος της Μ.Π.Ε. (29 

σχετ.), λαμβανομένων υπ' όψη των τροποποιήσεων της παρούσας. 

(β) Δεν θα επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η παρούσα. 

(γ) Δεν θα υπάρξουν επιφυλάξεις από συναρμόδιους φορείς κατά την υλοποίηση του έργου. 

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και 

εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την 

Υπηρεσία μας, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν.4014/2011 (2α΄ σχετ.). 

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

ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την 

ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο 

τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Εάν η ανανέωση της παρούσας δεν γίνει έγκαιρα όπως καθορίζεται παραπάνω και παρέλθει το 

χρονικό διάστημα ισχύος της, τότε ο φορέας του έργου, υποχρεούται για την ανανέωση της παρούσας 

να καταθέσει εκ νέου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία. 

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

και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της Α.Ε.Π.Ο. απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του 

Ν.4014/2011. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο ολοκληρωθεί πριν την λήξη του χρόνου ισχύος της 

παρούσας, ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες 

(βλ. κατωτέρω) προκειμένου να διεξαχθεί ο τελικός έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. 

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 Α.Ε.Π.Ο., επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί 

όροι ή τροποποιούνται οι όροι της Α.Ε.Π.Ο., όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 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. 

Σημειώνεται ότι ο περιορισμός του χρόνου ισχύος των περιβαλλοντικών όρων σε τέσσερα έτη 

αντί της δεκαετούς διάρκειας η οποία ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν.4014/11 (2α' 

σχετ.), οφείλεται στην εκτίμηση του φορέα υλοποίησης του έργου ότι η συνολική διάρκεια των 

εργασιών αποκατάστασης δε θα ξεπερνά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (βλ. σελ. 24-25 της 29 

σχετ. Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). 
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ζ) Δυνατότητα τροποποίησης όρων της απόφασης 

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 

κανονική λειτουργία της μονάδας και δεν αφορά θέματα ασφάλειας και ατυχημάτων, για τα οποία ο 

φορέας του έργου υποχρεούται να εφοδιαστεί με όσες άδειες τυχόν προβλέπονται από την κείμενη 

Νομοθεσία. 

Αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στην θεωρημένη 

μελέτη σε συνδυασμό με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν 

επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, και μόνο κατόπιν 

σχετικής έγκρισης από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η έκδοση νέας 

απόφασης περιβαλλοντικών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 του Ν.4014/2011. 

Αν διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων μπορεί ενδεχομένως να 

προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής ή στην υγεία των εργαζομένων και των 

περιοίκων, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί από την θεωρημένη μελέτη και την παρούσα απόφαση, ο 

υπεύθυνος μηχανικός υποχρεούται να διακόψει άμεσα το έργο και να ενημερώσει την Δ/νση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–

Θράκης και τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή θα εκδοθεί νέα απόφαση 

περιβαλλοντικών όρων με την οποία θα επιβληθούν πρόσθετοι όροι ή/και θα τροποποιηθούν οι 

παρόντες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. 

 

η) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 

Η Α.Ε.Π.Ο. και η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της κατά περίπτωση 

Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της 

δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:  

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

στοιχείων κτλ.), 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. 

Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Α.Ε.Π.Ο. 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 Μ.Π.Ε. ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 

παράβασης των όρων της Α.Ε.Π.Ο. 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 (1β΄ σχετ.), Ν. 4014/2011 (2α΄ σχετ.) και Ν. 4042/2012 (2β΄ 

σχετ.) και ισχύει. 

Η μη τήρηση όρων της παρούσας απόφασης εντός των ορισθεισών προθεσμιών, ή η 

πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων καθ' υπέρβαση των όρων με αποτέλεσμα την πρόκληση 
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ρύπανσης και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγεται την επιβολή διοικητικών (κατ’ αρχήν 

πρόστιμο, τελικώς ανάκληση) αλλά και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τα προβλεπομένα στις 

διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.1650/86 (1α΄ σχετ.) όπως αυτός ισχύει σήμερα, πέραν των 

κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Ο φορέας οφείλει να παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητές του στην αρμόδια αρχή όποτε 

αυτές ζητούνται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2939/01 (17α΄ σχετ.). 

 

θ) Παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης 

Για την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου επέμβασης και την 

πιστοποίηση της υλοποίησης των όρων της παρούσας απόφασης, ο φορέας υποχρεούται να 

καταθέτει τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, στο οποίο να εμφαίνεται η πορεία της 

εκμετάλλευσης, τον πρώτο μήνα κάθε έτους, στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα να 

συνοδεύεται από περιληπτική Τεχνική Έκθεση της όλης πορείας της εκμετάλλευσης και στοιχεία 

για τα υλικά που έχουν αποληφθεί κατά το προηγούμενο έτος και για την εν γένει διαχείριση 

τους. Στην Τεχνική Έκθεση αυτή να εκτιμηθούν τυχόν επιπτώσεις από τις αμμοληψίες στο φυσικό 

περιβάλλον και στα υπάρχοντα έργα υποδομής και να ελεγχθεί η αναγκαιότητα λήψης ειδικών 

μέτρων προστασίας του οικοσυστήματος. 

 

ι) Λοιποί όροι 

Η Α.Ε.Π.Ο. δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και 

υγιεινής του προσωπικού. 

Η Α.Ε.Π.Ο. ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις 

που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

Η Α.Ε.Π.Ο. αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 

3) της 15277/2012 υπουργικής απόφασης. 

Ισχύουν όλα τα μέτρα που προτείνονται από τη Μ.Π.Ε. εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 

προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

 

ια) Λοιπές εγκρίσεις και άδειες 

Η παρούσα έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του έργου χορηγείται ανεξάρτητα 

από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, και σε καμία 

περίπτωση δεν επέχει θέση αποδοχής ή νομιμοποίησης οιωνδήποτε παραβάσεων. 

Με την έκδοση της παρούσας δεν παραγράφονται παραβάσεις της νομοθεσίας οι οποίες 

τελέστηκαν στο παρελθόν στον χώρο του έργου, και για τις οποίες είτε έχουν ήδη εκκινηθεί ή 

πρόκειται να εκκινηθούν οι διαδικασίες επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων από τις κατά το 

νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 
Η επιβαλλόμενη από τη Νομοθεσία δημοσίευση της παρούσης ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την 

ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ, στη δικτυακή διεύθυνση 
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www.aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και 

στην ΚΥΑ 21398/2012 (25 σχετ.). 

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

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της με αριθμ. 9269/470/2007 Κ.Υ.Α. (26 σχετ.), σε αποκλειστική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών. 
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