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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα, 01-04-2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Φακ.: 531.4/14
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- Αρ. Σχεδ.: 1241
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝIKH ΑΡΧH ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ Ε
ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Θ.Π.
Ταχ. Δ/νση : Δ. Γολέμη 5-7 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Ταχ. Κωδικας : 31100 Λευκάδα
Πληροφορίες : Ανθ/στής Λ.Σ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ Α.
Τηλέφωνο : 26450 22322-22176
FAX : 26450 22790
Ε-mail : lefkada@hcg.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ειδικής άδειας απόρριψης βυθοκορρημάτων

ΣΧΕΤ.: α. Τις διατάξεις του Ν.855/78 (ΦΕΚ 235Α’) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Βαρκελώνην το 1976 Διεθνούς Συμβά-
                 σεως  “Περί προστασίας της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της ρυπάνσεως” μετά του συνημμένου εις αυτήν Παραρτήμα-
                 τος, ως και των Πρωτοκόλλων αυτής “Περί προλήψεως ρυπάνσεως της Μεσογείου  Θαλάσσης εκ της απορρίψεως ου-
                 σιών εκ των πλοίων και αεροσκαφών” και “Περί συνεργασίας δια την  καταπολέμησιν ρυπάνσεως της Μεσογείου Θα-
                 λάσσης εκ πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών” μετά των συνημμένων εις αυτά Παραρτημάτων.
            β. Τις διατάξεις της αριθ. 181051/2079/78 (ΦΕΚ 1135Β’) Υπουργικής Απόφασης ΥΕΝ “Περί πινάκων ουσιών των οποίων 
                 απαγορεύεται απόρριψη στη θάλασσα”. 
            γ. Τις διατάξεις του Ν.1147/81 (ΦΕΚ 110Α’) “Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον, Πόλιν του Μεξικού, Μόσχαν 
                και Ουάσιγκτον, το 1972 Διεθνούς Συμβάσεως “Περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοί-
                πων και άλλων υλών” και άλλων τινών διατάξεων”.
            δ. Τις διατάξεις του Ν.1650/86(ΦΕΚ 160Α΄) “Για την προστασία του περιβάλλοντος “
            ε. Τις διατάξεις του Ν.743/77 (ΦΕΚ 319Α’), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.55/98 (ΦΕΚ 58Α’) “Προστασία του 
                θαλασσίου περιβάλλοντος”.
          στ. Η ΩΠ: 141300/02-05 Δ/γή ΥΕΝ/ΚΛΑ/ΔΠΘΠ Β΄ και το Αρ.Φακ. 531.4-12/13/Αρ.Σχεδ. 3324/28-08-2013 Έγγραφο ΥΝΑ/
                ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΑΤ/ΔΙΠΘΑΠ Α΄.
            ζ. Η με Α.Π.: οικ. 102921/07-04-2008 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και την Α.Π.: οικ. 171368/10-03-2014 τρο-
                ποποιητική απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ που αφορούν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
                όπως ισχύουν.
           η. Την αριθ. 49314/8950/06-09-2013 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του κ. ΣΠΥΡΟΥ Σπυρίδωνα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νή-
                σων, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και της αναδόχου ΤΕΡΝΑ
                ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., εκπροσωπούμενη από το νόμιμο εκπρόσωπό της κ. ΓΟΥΡΖΗ Μιχαήλ του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ.:
                Χ 019607.
           θ. Το αριθ. 4985/25-09-2013 πληρεξούσιο της αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.περί ορισμού Μηχανικού επί 
                τόπου για το έργο «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας».
            ι. Την από 01-10-2013 Υπεύθυνη Δήλωση κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κίμωνα του Κων/νου με αρ. Τ.Ε.Ε.: 101231 περί αποδοχής δι-
                ορισμού ως Μηχανικό επί τόπου του έργου από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
         ια.  Η από 31-03-2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε..
         ιβ. Την από 10ο/2013 Εκτίμηση της Τοξικότητας Βυθοκορρημάτων της Περιοχής Εκβάθυνσης του Διαύλου Λευκάδας του 
                Ιατρικού Τμήματος Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών.
         ιγ. Το με Αρ.Φ.: 542/1522/09/Αρ.Σχ.: 8068/28-09-2009 έγγραφο ΓΕΝ/Α2-VI.
         ιδ. Η υπ’ αριθ. Φακ. 8221/13 αρ. Σχεδ. 5464/09-12-2013 άδεια εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας» 
                που εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας.
         ιε.  Το με Α.Π.: 27600/4203/26-03-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
               Σχεδιασμού/ Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
       ιστ. Η με Α.Π.: 8221.Λ41/02/14/26-03-2014 διαταγή ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΥ Β΄.
         ιζ. Το με Α.Π. 30173/4636 σχετ./27893/4278 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι-
              νωνικής Μέριμνας/Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την απόρριψη 100.000 μ3 βυθοκορημάτων που θα προκύψουν κατά τις εργασίες του έργου “Διαπλάτυνση Διαύλου 
Λευκάδας” στο βόρειο τμήμα από την ανάδοχο “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.” όπως αυτή ορίζεται με το (ζ΄)  
σχετικό.  Η  απόρριψη  θα  πραγματοποιηθεί  στα  βόρεια  της  νήσου  Λευκάδας  και  συγκεκριμένα  στη  θαλάσσια 
περιοχή που ορίζεται από το τετράπλευρο με συντεταγμένες κορυφών ως εξής:
Α) Φ=38ο 52,10΄ Β , λ=020ο 41,00΄ Α
Β) Φ=38ο 52,80΄ Β , λ=020ο 39,80΄ Α
Γ) Φ=38ο 53,80΄ Β , λ=020ο 40,40΄ Α
Δ) Φ=38ο 53,30΄ Β , λ=020ο 41,60΄ Α
εκτός από τα  βυθοκορρήματα  της  περιοχής  που  αντιπροσωπεύει  το  δείγμα  ΕΔ1  (εικόνα  5)  του  (ιβ΄)  σχετικού  
τηρώντας επιπλέον και τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1) Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από το βόρειο τμήμα 
2) Για την μικρότερη αύξηση της θολότητας και το μικρότερο πάχος των αποτιθέμενων υλικών στον πυθμένα, η 
απόρριψη να πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατό βαθύτερα από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα 
υλικά εναπόθεσης να ισοκατανεμηθούν στην επιφάνεια που περικλείεται στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή και να 
προέρχονται αποκλειστικά από το εν λόγω έργο.
3) Να αποσταλεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην Υ.Υ. καθώς και τυχόν περιορισμοί που προκύψουν στην  
εύρυθμη λειτουργία του λιμένα προκειμένου να εκδοθεί σχετική προαγγελία προς τους ναυτιλλόμενους. 
4)  Οι εργασίες εκσκαφής, μεταφοράς και απορρίψεως θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και εφόσον οι  
καιρικές  συνθήκες  δεν  εγκυμονούν  κινδύνους  για  την  ασφάλεια  του  εργατικού  προσωπικού  και  των 
χρησιμοποιούμενων πλωτών μέσων. Ανωτέρω εργασίες θα διενεργούνται υπό την συνεχή επίβλεψη και ευθύνη του 
επικεφαλής μηχανικού της αναδόχου για την κατασκευή του έργου εταιρεία. Ο ανωτέρω θα καταθέσει πριν την 
έναρξη εργασιών στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται να εκτελέσει επιμελώς τα ανωτέρω καθήκοντα 
που  του  έχουν  ανατεθεί  από  την  εν  λόγω  εργοληπτική  επιχείρηση  και   θα  τηρήσει  απαρέγκλιτα  όλες  τις 
προϋποθέσεις που καθορίστηκαν για την απόρριψη.  
5) Να  χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά  και  μόνο  η  περιοχή  που  σημειώνεται  στη  μελέτη  και  μόνο  για  τα 
βυθοκορήματα που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου “Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας” λαμβάνοντας 
υπόψη τη σχετική (ζ). 
6) Εφόσον μετά το πέρας του έργου από την υδρογράφηση της συγκεκριμένης περιοχής που θα εκτελεστεί από την 
Υδρογραφική Υπηρεσία του Π.Ν. διαπιστωθούν σοβαρές εξάρσεις του βυθού, η ανάδοχος εταιρία του έργου είναι 
υπεύθυνη για την ομαλοποίηση των εξάρσεων. 
7)  Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από πλευράς αναδόχου εταιρίας ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια 
ναυσιπλοΐας  στην  εν  λόγω  περιοχή.  Τα  πλωτά  μέσα,  τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  κατά  την  εκτέλεση  των 
εργασιών, θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για την κατηγορία τους εφόδια, σε ισχύ 
πιστοποιητικά ασφάλειας και λοιπά ναυτιλιακά έγγραφα – βιβλία και θα τηρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
και αποφάσεις ως προς τη σύνθεση του πληρώματος τους και την ασφάλισή του. Ακόμη θα πρέπει να φέρουν τους 
προβλεπόμενους από το ΔΚΑΣ φανούς και σχήματα. Επίσης τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη  
τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών. θα έχουν σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες άδειες – πιστοποιητικά καλής / 
ασφαλούς  λειτουργίας,  όπως αυτές  προβλέπονται  από την εκάστοτε  ισχύουσα νομοθεσία «Περί  μηχανημάτων 
έργων». Πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομιστούν τα Πρωτόκολλα Γενικής Επιθεώρησης των πλωτών που 
θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.
8) Με μέριμνα του επικεφαλής μηχανικού εργασιών ή κυβερνητών πλωτών μέσων και Ρ/Κ που θα εργάζονται στο 
αναφερόμενο  έργο  να  γίνεται  καθημερινή  ενημέρωση  της  Υπηρεσίας  μας  κατά  έναρξη,  εξέλιξη  και  λήξη  των 
κινήσεων των πλωτών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.
9) Σε  κάθε  εκτέλεση  μεταφοράς  –  απόρριψης  οι  κυβερνήτες  των  χρησιμοποιούμενων  πλωτών  μέσων  θα 
προβαίνουν  σε  ανάλογες  εγγραφές  επί  των ημερολογίων γέφυρας  αναφορικά με  το ακριβές  στίγμα,  το χρόνο 
απόρριψης καθώς και τις απορριφθείσες ποσότητες σε κυβικά μέτρα. Παράλληλα θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία 
μας  εβδομαδιαίος  (κάθε  Δευτέρα)  καταγραφικός  χάρτης  με  τα  στίγματα  απόρριψης  και  τις  ποσότητες  που 
απορρίφθηκαν.  
10)Η Υδρογραφική Υπηρεσία που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής 
αναγγελίας προς τους ναυτιλλόμενους.
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11)Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή ρύπανσης των ακτών και της θάλασσας 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις μη επιβάρυνσης των ακτών που 
χρησιμοποιούνται από τους λουόμενους.
12)Να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται τόσο στις Κ.Υ.Α. «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων» [(ζ΄)  
σχετική],  όσο και στην άδεια εκτέλεσης έργου που εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας [(ιδ΄) σχετική].
13)Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/02 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς”. 
14)Για την  ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα πρέπει  να ενημερωθεί  η  Εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων ώστε 
εκπρόσωπος της να παραβρεθεί κατά την έναρξη αυτών που θα ελέγξει με ηχοβολιστικό μηχάνημα (SONAR) τον 
πυθμένα για πιθανά αρχαιολογικά ευρήματα. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων, κατά την διάρκεια των εργασιών,  
τότε οι εργασίες θα διακοπούν και θα υποδειχθεί άλλη θαλάσσια περιοχή για την απόρριψη βυθοκορημάτων.
15)Η παρούσα  άδεια  δεν απαλλάσσει  από  την  υποχρέωση  εφοδιασμού  με  άλλη  άδεια  εφόσον  από  κείμενες 
διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. Επίσης θα ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από 
την  ισχύουσα  νομοθεσία  για  την  ασφάλεια  και  υγιεινή  των  εργαζομένων,  ώστε  να  μην  προκύψει  κίνδυνος 
ατυχήματος στην περιοχή των εργασιών. Ως εκ τούτου όλο το εργατικό προσωπικό θα είναι ασφαλισμένο σε κύριο 
ασφαλιστικό φορέα και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα φέρει τον προβλεπόμενο για την προστασία του 
ατομικό  εξοπλισμό.  Θεωρημένη  κατάσταση  στην  οποία  περιλαμβάνεται  το  σύνολο     των  εργαζομένων  να   
προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας .
16)Η παρούσα άδεια είναι αστυνομικής φύσεως, ανακαλείται όταν παύσουν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις 
έκδοσής της.

Ο Λιμενάρχης

         

Υποπλοίαρχος Λ.Σ.
ΚΙΟΥΣΗΣ Άγγελος

Για την έκδοση της παρούσας εκδόθηκαν τα αριθ.:
1. 2480/31-03-2014 Διπλότυπο Είσπραξης Δ.O.Y. Λευκάδας αξίας 58,69€ στο ΚΑΕ 3435.
2. 305245/31-03-2014 Αποδεικτικό Είσπραξης Μ.Τ.Ν. αξίας 03,00€.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Α. Για Ενέργεια: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.

                                           Β. Για Κοινοποίηση: 1. ΥΕΘΑ/ΓΕΝ/Δ/ΝΣΗ Α2-Ι
                                                                                 2. ΓΕΝ/ΠΝ/ΥΥ
                                                                                 3. ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΥ-Β΄ (υ.τ.α.)
                                                                                 4. ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΠΘΑΠ-Β΄ (υ.τ.α.)
                                                                                 5. ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΑΝ (υ.τ.α.)
                                                                                 6. 3η ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛΑΚΤ (υ.τ.α.)
                                                                                 7. ΥΠΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
                                                                                 8. ΠΙΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ/Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 
                                                                                     ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
                                                                                 9. ΠΙΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
                                                                                     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
                                                                              10. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
                                                                              11. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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