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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

 

Θέµα : Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την ‘απόρριψη των 

βυθοκορηµάτων από τις εργασίες διαπλάτυνσης του διαύλου της Λευκάδας’ 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209). 

2. Την ΚΥΑ οικ. 102921/7.4.2008  µε θέµα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το 

έργο «∆ιαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας». 

3. Το µε α.π. 2769/421/Φ.Ε/13.1.2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. Έργων/Π.Ε. 

Λευκάδας µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ φάκελος Τεχνικής 

Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για την απόρριψη των βυθοκορηµάτων από τις 

εργασίες διαπλάτυνσης του διαύλου της Λευκάδας’ (α.π. ΕΥΠΕ 170136/14.1.2014) 

καθώς και οι ακόλουθες γνωµοδοτήσεις: 

- Το µε α.π. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/11759/7073/221/17.1.2014 έγγραφο της 

Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, µε την  θετική γνωµοδότησή της. 

- Το µε α.π.  ΥΠΠΟΑ/3287/7.11.2013 έγγραφο της 22ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων µε την θετική γνωµοδότησή της. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Την έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που αφορά στην περιβαλλοντική 

αδειοδότηση της απόρριψης 100000 µ3 βυθοκορηµάτων, που προκύπτουν από τις 

εργασίες της διαπλάτυνσης του διαύλου Λευκάδας, σε θαλάσσια περιοχή,  που ορίζεται από 

τέσσερα σηµεία οι συντεταγµένες των οποίων είναι οι κάτωθι: 

 

 

A’ Χ=211416.1691 Y=4310202.0590 

B’ X=213137.7813 Y=4309253.4910 

Γ’ X=212074.3040 Y=4307291.7380 

∆’ X=210484.3681 Y=4308402.4396 

 

 

και απεικονίζεται στον Χάρτη Προσανατολισµού κλ. 1:50000 που συνοδεύει την 

υποβληθείσα µε το α.π. 2769/421/Φ.Ε/13.1.2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. Έργων/Π.Ε. 

Λευκάδας, ΤΕΠΕΜ. 

 

Β) Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης ΤΕΠΕΜ  

Για την απόρριψη των βυθοκορηµάτων όπως περιγράφεται στην ΤΕΠΕΜ που συνοδεύει την 

παρούσα Απόφαση, θα πρέπει µε ευθύνη του αναδόχου και του φορέα υλοποίησης του 

κυρίως έργου να τηρηθούν τα ακόλουθα: 

1. Οι περιβαλλοντικοί όροι της ΚΥΑ µε α.π. 102921/7.4.2008   

2. Τα αναφερόµενα στο Κεφ. 4 «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του 

περιβάλλοντος από την διάθεση των βυθοκορηµάτων» της υποβληθείσας µε το  α.π. 

2769/421/Φ.Ε/13.1.2014 έγγραφο, ΤΕΠΕΜ. 

 

 

Γ) Ισχύς και Τροποποίηση της Απόφασης   

1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει για το διάστηµα ισχύος της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του κυρίως έργου (31-12-2017). 

2. Η παρούσα Απόφαση αφορά αποκλειστικά και µόνο στην περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του εν θέµατι έργου και δεν υποκαθιστά τις λοιπές άδειες και εγκρίσεις 

που απαιτούνται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

3. Για την τροποποίηση της παρούσας Απόφασης απαιτείται η εκ νέου υποβολή και 

έγκριση  ΤΕΠΕΜ, στην οποία θα περιγράφονται τα νεότερα δεδοµένα που καθιστούν 

αναγκαία την τροποποίηση. 

 

∆) Έλεγχος εφαρµογής της Απόφασης – Κυρώσεις για τη µη εφαρµογής της   

1. Η παρούσα Απόφαση και η ΤΕΠΕΜ που την συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκονται σε 

κάθε έλεγχο στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου του θέµατος και στην έδρα 

του φορέα υλοποίησής του και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία.  
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2. Ελέγχους για την τήρηση της παρούσας Απόφασης δύναται να διενεργούν οι 

Υπηρεσίες που είναι κατά την κείµενη νοµοθεσία αρµόδιες για τον έλεγχο τήρησης 

της ΑΕΠΟ του κυρίως έργου του θέµατος. 

3. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης ή καθ’ υπέρβασή της 

πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις 

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

Ν. 3010/02, Ν. 4014/11 και Ν. 4042/12. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ 

∆ρ. ΕΛ. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. ∆/νση Τεχν. Έργων/Π.Ε. Λευκάδας 

  ∆ιοικητήριο, 31100 Λευκάδα 

  (συν. 1 φάκελος ΤΕΠΕΜ) 

 

2.  ΤΕRNA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

    Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα 
 

3. ΥΠΠΟΑ 
α)ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ 
   Αγ. Αθανασίου 4, 30200 Μεσολόγγι 

    β) 22η ΕΒΑ 

          Αρχοντικό Τζαβέλλα 30300 Ναύπακτος 

     γ) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων  

         Καλλισπέρη 30, 11742 Αθήνα 

 

 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (1 φάκελος ΤΕΠΕΜ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τµήµα Α΄ 

4. Χρ. ∆ούµα 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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