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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      Α.Π.οικ. 203970 
ΕΥΠΕ                                                                                            
(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 
ΤΜΗΜΑ A’ 
Ταχ. ∆/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11              ΚΟΙΝ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Τ.Κ. : 114 73     
Πληροφορίες : Χρ. ∆ούμα     
Τηλέφωνο : 210 6417956 
F.A.X. : 210 6430637 
    
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

                                           
 Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Οδική σύνδεση της πόλης της 

Λευκάδας με τον οδικό άξονα σύνδεσης της ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας με τον ∆υτικό 
Άξονα Β-Ν» εντός των ορίων του Ν. Αιτ/νίας 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.5.02) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε 
τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 
υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιµατικής 
Αλλαγής». 

3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

4. Το Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.02) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

5. Το Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.11) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

6. Την  Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14-3-03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) 
«∆ιαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α' 160) 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)» 

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02  (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 
του Ν. 1650/86 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρµόνιση 
του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)» 

8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην 
«Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης 
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Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Mελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986». 

9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/2003), που 
αναφέρεται στον «Καθορισµό τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη 
διάρκεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 

10. Το Π.∆. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε µε 
τα Π.∆. 269/2001 (ΦΕΚ 192τ.Α΄) και Π.∆. 35/2009 (ΦΕΚ 51/Α΄/27.3.2009). 

11. Την αριθ. 2876/7.10.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009). 

12. Το Π.∆. 189/5.11.2009 (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 

13. Το Π.∆. υπ΄αριθ.63/17.6.2011(ΦΕΚ 145/Α/17.6.2011) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

14. Την α.π. 103006/9.4.08 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου «Σύνδεση περιοχής Ακτίου µε το ∆υτικό Άξονα Β/Ν». 

15. Την µε α.π. 102420/29.9.08 θετική Γνωµοδότηση του Γεν. ∆/ντή Περ/ντος ΥΠΕΧΩ∆Ε για το 
έργο.  

16. Το α.π. 2047/ΜΣ 830/1.10.08 έγγραφο της ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο 
υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
του αναφερόµενου στο θέµα έργου (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/ 108482/2.10.08). 

17. Το µε α.π. 110489/2.12.08 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το οποίο ζητούνται 
συµπληρωµατικά στοιχεία. 

18. Το α.π. 380/ΜΣ 830/9.2.09 έγγραφο της ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε υποβολής 
συµπληρωµατικών στοιχείων. 

19. Το α.π. οικ.136523/18.2.09 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο διαβιβάστηκε 
ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Αιτ/νίας, στην ∆/νση Χωροταξίας 
και στη  ΓΓ∆Ε-∆ΜΕΟ(δ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, στη ∆/νση Πρ. Και Κλ. Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ και  
στη ∆/νση Χωροταξίας και Πρ. Περ/ντος του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 
για απόψεις. 

20. Το α.π. οικ.136755/24.2.09 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο διαβιβάστηκε 
ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς την ∆/νση Γ5 του Γεν. Επιτελείου Αεροπορίας, για απόψεις. 

21. Το α.π. 8673/5.3.09 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας του  ΥΠΕΧΩ∆Ε  (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/137343/12.3.09).  

22. Το α.π. οικ.137685/18.3.09 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο διαβιβάστηκε 
ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς την ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ του ΥΠΠΟ, για απόψεις. 

23. Το υπ΄ αριθ. Φ666/Ζ1-02/1924/21.4.09 έγγραφο της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ µε το οποίο εκφράζονται 
παρατηρήσεις επί της προτεινόµενης χάραξης της οδού, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου 
(α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/139111/29.4.09).  

24. Το α.π. οικ.139424/8.5.09 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

25. Το υπ’ αριθµ. Φ.550/688023/7.4.09 έγγραφο της ∆/νσης Γ5 του Γεν. Επιτελείου Αεροπορίας 
(α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/138770/21.4.09). 

26. Το µε α.π. 429/20.5.09 έγγραφο του Ν.Σ. Αιτ/νίας µε το οποίο διαβίβασε στην 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 83/09 Απόφασής του σύµφωνα µε την οποία 
γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία, θετικά για την ΜΠΕ του έργου του θέµατος  (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/140073/25.5.09). 
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27. Το α.π. 1399/ΜΣ 830/29.5.09 έγγραφο της ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε υποβολής 
συµπληρωµατικών στοιχείων. 

28. Το µε α.π. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ36/38322/2015/28.5.09 έγγραφο της ∆/νσης Πρ. Και Κλ. 
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ µε το οποίο εκφράζει αντιρρήσεις επί της προτεινόµενης χάραξης 
της οδού, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/140424/2.6.09). 

29. Το µε α.π.οικ. 140781/11.6.09 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε διαβίβασης 
συµπληρωµατικών στοιχείων προς την ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ για απόψεις. 

30. Το υπ΄ αριθ. Φ666/Ζ1-02/1924/25.6.09 έγγραφο της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ µε το οποίο εκφράζει την 
σύµφωνη γνώµη της για την αρχικά προτεινόµενη χάραξη της οδού, στην περιοχή του Αγ. 
Νικολάου (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/141618/30.6.09).  

31. Το µε α.π. ∆ΜΕΟ/1275/δ/136/24.7.09 έγγραφο της ∆ΜΕΟ(δ)/ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/143021/3.8.09). 

32. Το µε α.π. ΥΠΠΟ/22η ΕΒΑ/2524/30.11.09 έγγραφο της 22ης ΕΒΑ του ΥΠΠΟ (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/121116/28.1.10). 

33. Το µε α.π. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ36/20739/694/2.3.10 έγγραφο της ∆/νσης Πρ. Και Κλ. 
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/122961/10.3.10). 

34. Το µε α.π.οικ. 122652/2.3.10 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα 
αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς τον Φορέα ∆ιαχ/σης Υγροτόπων Αµβρακικού, για απόψεις.  

35. Το µε α.π.οικ. 131463/19.10.10 έγγραφο της  ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο η µελέτη τίθεται στο 
Αρχείο. 

36. Το µε α.π. 266/28.2.11 έγγραφο του  Φορέα ∆ιαχ/σης Υγροτόπων Αµβρακικού µε το οποίο 
γνωµοδοτεί θετικά για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/196869/2.3.11). 

37. Το µε α.π. 3160/ΜΣ 830/9.3.11 έγγραφο της ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε του ΥΠΟΜΕ∆Ι (α.π. 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/197452/22.3.11). 

38. Το µε α.π. 217033/2044/23.6.11 έγγραφο της ∆/νσης Αισθ. ∆ασών, ∆ρυµών & Θήρας του 
ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/200832/1.7.11). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου «Οδική σύνδεση της πόλης της 
Λευκάδας µε τον οδικό άξονα σύνδεσης της ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας µε τον ∆υτικό Άξονα Β-Ν» 
εντός των ορίων του Ν. Αιτ/νίας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την 
κατασκευή και λειτουργία του. Η ακριβής θέση του έργου αναφέρεται στην Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα. 

α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 

Το έργο αφορά στη σύνδεση της Λευκάδας µε τον ∆υτικό Άξονα προς την περιοχή του Ακτίου 
και την Βόνιτσα και αποτελείται από τους κλάδους: 
 

Κλάδος I: Βόνιτσα-Λευκάδα, από Χ.Θ.0+000 (Ανισόπεδος κόµβος ΑΚ3 ∆υτικού Άξονα)  έως 
Χ.Θ.16+400 (Περιοχή κάστρου Αγ. Μαύρας, ανατολικά γέφυρας σύνδεσης µε Λευκάδα), όπου 
στο µεγαλύτερο τµήµα της αφορά την βελτίωση της Ε.Ο. Βόνιτσας-Λευκάδας και νέα χάραξη 
αποτελεί η παράκαµψη του οικισµού του Αγ. Νικολάου. 
 
Κλάδος II: Άκτιο-Αγ. Νικόλαος  από Χ.Θ.0+000 (Ανισόπεδος κόµβος ΑΚ2 ∆υτικού Άξονα) έως 
Χ.Θ.5+400 (ισόπεδος κόµβος Α2 µε κλάδο I) εκ των οποίων περί τα 2,5 χλµ αποτελούν 
βελτίωση της υφιστάµενης οδού Ακτίου-Αγ. Νικολάου. 
 

Tο έργο επίσης περιλαµβάνει:  
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• Παράπλευρο οδικό δίκτυο  

• Ισόπεδους κόµβους 

• Τεχνικά έργα 

όπως σηµειώνονται στα σχέδια µε τίτλο Χάρτης Χρήσεων Γης-Γενική Οριζοντιογραφία ΜΠΕ-2.1 
και ΜΠΕ-2.2 και περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείµενο, σχέδια), που συνοδεύουν την παρούσα, µε 
τους όρους και περιορισµούς που τίθενται µε την απόφαση αυτή. 

 

β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις 

1. Οι οριακές τιµές και τα κρίσιµα επίπεδα ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις 

ακόλουθες αποφάσεις: 

i. ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (B΄ 488), µε την οποία καθορίζονται µέτρα 

για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ii. ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β΄ 920), µε την οποία καθορίζονται τιµές 

− στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του 

υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων 

στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

2. Για τα υγρά απόβλητα να τηρηθούν τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στις οικίες 
Νοµαρχιακές Αποφάσεις.  

 

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

i. Σχετικά µε το θόρυβο που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισµό προς χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. µηχανήµατα  εργοταξίου) ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 
ΚΥΑ αριθ. 37393/2028/29.9.2003 ( ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις 
εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήσης σε  εξωτερικούς 
χώρους»  όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286/Β/07).  

 

ii. Σχετικά µε τον θόρυβο από την κυκλοφορία στην περιοχή του προτεινόµενου  οδικού 
έργου, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.92) 
«Καθορισµός δεικτών και ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων θορύβου που προέρχεται 
από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα».  

 

δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν 

1. Οι όροι που ακολουθούν και είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 

� στον κύριο του έργου  
� στις αρµόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς 
� στους προϊστάµενους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να µεριµνούν για 

την  εφαρµογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους 
� σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον 
σχεδιασµό, έγκριση, δηµοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και 
λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου 

� στον Ανάδοχο του έργου. Η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις 
εκτέλεσης του έργου µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες δηµοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να 
λάβει όλα τα   απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 
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• η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο 

• η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 
καταστάσεων που οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση 
των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, 
να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

4. Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του 
έργου, αποτελεί συνοδό του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική του αδειοδότηση 
πραγµατοποιείται από την αρµόδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου 
Υπηρεσία, την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της ΚΥΑ Α.Η.Π. 11014/703/Φ104/ 
14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β’/03) 

5. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων και η ασφαλής διόδευση 
των εγκάρσιων υδατορευµάτων µε την κατασκευή,  (ύστερα από την εκπόνηση των 
απαραίτητων υδραυλικών µελετών  θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πληµµυρικής παροχής 
τουλάχιστον 50ετία), όλων των απαιτούµενων τεχνικών, αποκλειόµενης κάθε πιθανής 
φραγής διόδου επιφανειακών απορροών, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα λιµναζόντων 
υδάτων, πληµµυρών.    

6. Στα πλαίσια της υδραυλικής µελέτης να εξεταστεί η βελτίωση της διατοµής των τεχνικών 
προκειµένου να είναι κατάλληλοι και για διαβάσεις πανίδας. 

        Επίσης να εξεταστεί η αύξηση της διατοµής του κιβωτιοειδούς οχετού στη Χ.Θ.7+574,60 σε 
3χ2 µ και να προστεθεί ένας αντίστοιχης διατοµής περί την Χ.Θ. 7+800. 

7. Το πλάτος της ζώνης κατάληψης της οδού να περιορισθεί στο απαραίτητα αναγκαίο έτσι 
ώστε: 

- Να µην υπάρξουν επεµβάσεις στην επιφανειακή ροή των υδάτων (ρέµατα, χείµαρροι 
κ.λ.π.)  

- Να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή η καταστροφή παρόδιας βλάστησης και η κοπή 
θάµνων και δένδρων.    

8. Η προσωρινή  απόθεση των προϊόντων εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο να 
γίνει σε θέσεις  που: 

- δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων,  
- δεν θα είναι δασικού χαρακτήρα,  
- θα απέχουν τουλάχιστον 250µ. από όρια οικισµού, κτίσµατα, νεκροταφεία, 

αρχαιολογικούς χώρους, 
- θα βρίσκονται σε περιοχές µε οδική πρόσβαση ώστε να µην απαιτηθεί η διάνοιξη νέων 

δρόµων, 
- δεν θα βρίσκονται σε σηµεία του υδρογραφικού δικτύου  (π.χ. κοίτες ποταµών, ρέµατα). 

- θα είναι εκτός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού και θα απέχουν ικανή 
απόσταση από την λίµνη Βουλκαριά ώστε να µην επηρεαστούν τα νερά της λίµνης 

Σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεµένου 
υλικού από τις βροχές.  

 

9. Τα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής να χρησιµοποιηθούν εφόσον είναι εφικτό σε άλλα έργα 
που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής τους, στην περιοχή είτε να διατεθούν: 

• σε ΧΑ∆Α της περιοχής,  

• ή σε ενδεικνυόµενο χώρο διάθεσης µε βάση Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρµογής (ETME) 

που θα εκπονηθεί για το σκοπό αυτό από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί σύµφωνα µε τον 

υπ’ αριθµ. δ4 περιβαλλοντικό όρο. Η ΕΤΜΕ θα πρέπει να καλύπτει αναλυτικά 

τουλάχιστον τα εξής ζητήµατα: 
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- Ποσότητα και χαρακτηριστικά των υλικών που θα αποτεθούν. 

- Τοπογραφική αποτύπωση του αποκαθιστούµενου χώρου και οµοίωµα της τελικής 

κατάστασης. 

- Λεπτοµερής µέθοδος και χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης. 

- Φυτοτεχνική διαµόρφωση τελικών επιφανειών και µέτρα για τη συντήρηση της 

βλάστησης. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόµενα στον υπ’ αριθµ. δ8 

περιβαλλοντικό όρο.  

 

10. Τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, να εξασφαλιστούν :  

- από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούµενη 
ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και µε την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται 
ακριβώς.  

- από τα  περισσεύµατα των εκσκαφών εφόσον είναι κατάλληλα.  

Απαγορεύεται η αυθαίρετη λήψη αµµοχάλικου, υλικών κατασκευής και αδρανών από κοίτες 
ρεµάτων ή χείµαρρους. 

11. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας 
για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ, και για 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης της σε παρακείµενες περιοχές.  Ο τρόπος 
οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. 

12.  Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να 
αποµακρυνθεί µετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο 
ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου, σύµφωνα µε όρους 
της παρούσης. 

13. Να γίνεται πιστή τήρηση των αναφερόµενων στο Π.∆. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004) 
περί «Καθορισµού µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» 
το οποίο αντικατέστησε την ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 40/Β/19-1-96) σχετικά µε την 
διαχείριση ορυκτελαίων και καυσίµων των µηχανηµάτων των εργοταξίων καθ΄ όλη τη 
διάρκεια κατασκευής του έργου. 

14. Η έκπλυση και συντήρηση των µηχανηµάτων θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο του εργοταξίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και 
τυχόν παρακείµενων ρεµάτων. 

15. Σχετικά µε τον θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συµµορφωθεί προς 
όλες τις κείµενες διατάξεις της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 
κατάλληλα µέτρα για την µείωση στο ελάχιστο των µεγάλων ηχητικών εκποµπών και να 
εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου ή τη σήµανση CE (όπως ορίζεται στην 
απόφαση 93/465/ΕΟΚ) συνοδευοµένης από την αναγραφή της εγγυηµένης στάθµης 
ακουστικής ισχύος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. γ της παρούσης. 

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.     

16. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια, παντός 
είδους ενέµατα κλπ θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε 
διάθεση τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής 
καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων. 

17. Να γίνει αποκατάσταση του τοπίου, κατόπιν φυτοτεχνικής µελέτης, µε φυτεύσεις όλων των 
επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωµάτων, εργοταξιακοί χώροι,  κλπ) 
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προσαρµοσµένες στην τοπική βλάστηση καθώς και αποκατάσταση τυχόν καταργούµενων 
τµηµάτων.  

18. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αµέσως, σε κάθε τµήµα στο οποίο έχουν περατωθεί οι 
χωµατουργικές εργασίες και έχουν διαµορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Τις χωµατουργικές 
εργασίες θα ακολουθήσουν αντιδιαβρωτικά έργα που θα εµποδίζουν την απώλεια εδάφους 
και τη δηµιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν την ανάπτυξη επαρκούς βλάστησης.  

19. Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα 
διαφυλάσσεται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στις προβλεπόµενες φυτεύσεις σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα αποκατάστασης στην περιοχή.  

20. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση στα υφιστάµενα δίκτυα κοινής ωφελείας  να γίνεται σε 
συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία 
τους.   

21. Να εφαρµοστούν τα κατάλληλα µέτρα για την οµαλή και ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες 
ιδιοκτησίες. 

22. Κατά την κατασκευή του έργου στην περιοχή που γειτνιάζει µε την λίµνη Βουλκαριά να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαρροής λιπαντικών και 
παραπροϊόντων πετρελαιοειδών στο επιφανειακό στρώµα υδροφόρου ορίζοντα που υπάρχει 
στην περιοχή πέριξ της λίµνης. 

23. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να εξεταστεί από την αρµόδια τοπική 
∆ασική Υπηρεσία ο χαρακτήρας της έκτασης καθώς και η δυνατότητα επέµβασης εφόσον 
πρόκειται για έκταση υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής Νοµοθεσίας. 

Για οποιαδήποτε επέµβαση σε εκτάσεις µε δασικό χαρακτήρα, θα πρέπει προηγουµένως να 
ζητηθεί και να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέµβασης από την αρµόδια δασική 
υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται 
από τη δασική Νοµοθεσία.  

Για την κατασκευή του έργου θα πρέπει προηγουµένως να εξεταστεί από την αρµόδια τοπική 
δασική υπηρεσία, εάν το έργο ή τµήµα αυτού, κατασκευάζεται σε έκταση που έχει κηρυχθεί 
αναδασωτέα. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο ή τµήµα αυτού κατασκευάζεται σε αναδασωτέα 
έκταση θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την κατασκευή του 
έργου.  

 

24. Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική µελέτη. Τα 
είδη που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι αυτόχθονα. 

25. Κατά την εκπόνηση της οριστικής µελέτης του έργου, απαιτείται να υπάρξει συνεργασία και 
να ληφθεί η σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκειµένου να 
εξεταστούν τα τελικά ύψη του έργου άνωθεν του φυσικού εδάφους, αλλά και για να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία αγωγού καυσίµων του αεροδροµίου Ακτίου ο οποίος 
βρίσκεται στην περιοχή διέλευσης της οδού. 

26. α) Όλες οι εργασίες κατασκευής του έργου θα γίνουν µε την επίβλεψη εκπροσώπων των 
αρµόδιων ΛΣΤ΄ΕΠΚΑ και 22ης ΕΒΑ, οι οποίες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως πριν 
την έναρξη των εργασιών. Για την εποπτεία των εργασιών θα πρέπει να προσληφθεί 
επιστηµονικό και εργατικό προσωπικό, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιµο στην ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ και 
22η ΕΒΑ, η δαπάνη πρόσληψης του οποίου θα βαρύνει τον κύριο του έργου. Ο αριθµός των 
ατόµων που θα απασχοληθούν θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των µετώπων εργασίας και τα 
σκαπτικά µηχανήµατα. Η δαπάνη για την πραγµατοποίηση τους θα βαρύνει τον κύριο του 
έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002.   
 
β)Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα. Η δαπάνη για την πραγµατοποίηση και την εποπτεία των ανασκαφικών 
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εργασιών (πρόσληψη επιστηµονικού και εργατικού προσωπικού), καθώς και για τις εργασίες 
συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων θα βαρύνει επίσης τον κύριο του 
έργου  σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3028/02. 
     
γ)Από τα αποτελέσµατα της ανασκαφικής έρευνας στα σηµεία που θα βρεθούν αρχαιότητες 
και ύστερα από την γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων του ΥΠΠΟΤ θα κριθεί η πορεία 
των εργασιών. 
 
δ)Σε περίπτωση που θα κριθεί απαραίτητο η αρχαιολογική έρευνα θα επεκταθεί και πέραν 
της κάλυψης του έργου. 
 
ε)Για όλα τα συνοδά έργα (δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης υλικών κ.λ.π.) απαιτείται η 
σύµφωνη γνώµη της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο καταστροφής αρχαίων 
και να µην αλλοιωθεί το γεωφυσικό ανάγλυφο της περιοχής.  
 
στ)Στην άµεση περιοχή των κάστρων Βόνιτσας, Γρίβα και Αγ. Μαύρας να ακολουθηθεί 
επακριβώς η υφιστάµενη χάραξη της Ε.Ο., για την προστασία και αποφυγή επιβάρυνσης του 
ευρύτερου περιβάλλοντος των ανωτέρω µνηµείων. 
 

27. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί:  

-  στην επαρκή σήµανση κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου  
-  στην οδική σήµανση κατά την λειτουργία της οδού    

 

26. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι υποχρεωτική η τήρηση των όρων και 
περιορισµών που αναφέρονται στο Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.11) «∆ιατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

27. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την 
παρούσα,  εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 

 
ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόµενες ζώνες 

Στην περιοχή του έργου εκτείνεται η λίµνη Βουλκαριά στην οποία έχουν οριοθετηθεί ζώνες 
προστασίας µε την υπ’ αριθµ. 11989/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 123/∆/21.3.08) «Χαρακτηρισµός των 
χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αµβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και 
καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών». 

Ο κλάδος I του προτεινόµενου έργου, εφάπτεται στο όριο της ζώνης προστασίας Β’ της 
λίµνης Βουλκαριάς από την Χ.Θ. 2+700 έως την Χ.Θ. 5+800, εισέρχεται εντός της  ζώνης 
προστασίας Β’ από την Χ.Θ. 7+300 έως την Χ.Θ. 8+135 και εισέρχεται οριακά εντός της  ζώνης 
προστασίας Α’ από την Χ.Θ. 7+600 έως την  Χ.Θ. 7+800.  

 
Κατά µήκος του προτεινόµενου οδικού άξονα εντοπίζονται θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος: 
-περιοχή Αγ. Νικολάου 
-κηρυγµένα βυζαντινά µνηµεία Κάστρων Βόνιτσας και Αγ. Μαύρας 
-Οθωµανική µονότονη γέφυρα στη θέση «∆ιώρυγα Κλεοπάτρας» 
-Βυζαντινά κτίρια στη θέση «Παλάτι» 
-Οθωµανικό κάστρο Τεκέ-Γρίβα Βόνιτσας  
 
 
ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 

Αναφέρονται στην παρ. δ.  

 
στ) Χρονικό διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων – Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση 

της 
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Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν µέχρι 31.12.2021 και µε την 
προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. Μετά την ηµεροµηνία αυτή απαιτείται η τήρηση 
της διαδικασίας του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 
3010/2002. 

ζ)  Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου,  όπως αυτό 
περιγράφεται στην ΜΠΕ, µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας απόφασης απαιτείται η 
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 
332 Β'). 

η)  Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί µε γνώµονα αποκλειστικά την 
βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το παρ. 8, άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι 
περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από την εξέλιξη στον τοµέα των περιβαλλοντικών 
ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του µεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και 
της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

θ) Η παρούσα συνοδευόµενη από την υποβληθείσα εγκεκριµένη ΜΠΕ, επίσης η παρούσα µε 
ένα πλήρες εγκεκριµένο αντίγραφο της ΜΠΕ , θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα 
γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας αντίστοιχα στα γραφεία του εργοταξίου και να 
επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο,  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

ι)  Η µη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγµατοποίηση έργων και 
δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των 
κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των 
προβλεποµένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ια) Το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στο οποίο κοινοποιείται η 
παρούσα, παρακαλείται για την δηµοσιοποίησή της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 
37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003). Σύµφωνα µε την ίδια ΚΥΑ τα έξοδα δηµοσίευσης 
της σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του έργου. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

ΑΔΑ: 45ΠΝ0-ΝΕΒ



 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
1. ΥΠΕΚΑ  

α)∆ιεύθυνση Χωροταξίας 
      Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 
     β)∆/νση Αισθ. ∆ασών, ∆ρυµών & Θήρας 
      Χαλκοκονδύλη 31, 10164 Αθήνα 
 
2. ΥΠΟΜΕ∆Ι 

α)ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε 
Παράσχου 100, 11475 Αθήνα 

      (συν. 1 τ. ΜΠΕ) 
 β)ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ, Τµήµα δ 
 Λ. Αλεξάνδρας 19, 114 73 Αθήνα    
 

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
∆/νση Χωροταξίας και Προστ. Περιβάλλοντος 
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 112 53 Αθήνα 
 

4. Γεν. Επιτελείο Αεροπορίας 
Κλάδος Γ’-∆/νση Γ5 
Χολαργός 
 

5. ΥΠΠΟΤ 

Γενική ∆/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
α) ∆/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
β) ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών  
Μπουµπουλίνας 20 – 22 

 
6. Περιφερειακό Συµβούλιο Περ. ∆υτ. Ελλάδας 

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28 
      26441 Πάτρα 
 
7. Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού 
    Κατσιµήτρου 1, 47100 Άρτα  

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ  

1.  ΕΥΠΕ (συν. 1 τ. ΜΠΕ) 

2.  Χρον. Αρχείο 

3.  Τµήµα Α’ 

4.  Χρ. ∆ούµα 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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