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Θέμα :

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:
«Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) & Συνοδευτικές
Εγκαταστάσεις-Ελληνικό Τμήμα».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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), όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.

Το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» (Α΄ 153), όπως τροποποιημένος ισχύει.

3.

Το ν. 2289/1995 (Α’ 27) που ρυθμίζει θέματα της κατασκευής του Αγωγού Φυσικού
Αερίου.

4.

Το ν. 4217/2013 (Α’ 267) με τον οποίο κυρώνεται η Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG.

5.

Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

6.

Το ν. 4145/2013 (Α’ 89) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Δημοκρατίας της Αλβανίας,
Ελληνικής Δημοκρατίας και Ιταλικής Δημοκρατίας, αναφορικά με Αγωγό Φυσικού Αερίου
ΤΑΡ»

7.

Το προεδρικό διάταγμα (π.δ.) 221/2.7.1998 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
(ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 174), όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 269/7.8.2001 (Α΄ 192) και 35/20.3.2009 (Α΄ 51).
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8.

Την υπουργική απόφαση (υ.α.) υπ’ αρ. 1958/13.1.2012 (Β΄ 21), με την οποία
κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.

Την κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (Β΄ 332)
«Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002».

10.

Την κ.υ.α. με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 (Β΄ 1391) «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.1650/86 όπως
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002».

11.

Την κ.υ.α. υπ’ αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470), η οποία αναφέρεται στην ίδρυση και
λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης,
ανανέωσης η τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 19α του
ν. 4014/2011.

12.

Την υ.α. υπ’ αρ. 15277/23.3.2012 (Β΄ 1077), με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για
την ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προβλεπόμενης από
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 4014/2011.

13.

Την υ.α. υπ’ αρ. οικ. 48963/5.10.2012 (Β΄ 2703), στην οποία καθορίζονται προδιαγραφές
περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 7 του ν. 4014/2011.

14.

Την υ.α. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 (Β΄ 964) σχετικά με την εξειδίκευση των διαδικασιών
και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011.

15.

Το υπ’ αρ. 34/14.6.13 έγγραφο του ΤΑP AG με συνημμένο φάκελο ΜΠΕ για το έργο του
θέματος αντίστοιχα (α.π. ΕΥΠΕ 168819/14.6.13)

16.

To με α.π. οικ. 169591/25.7.13 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο ζητούνται
συμπληρωματικά αντίγραφα του φακέλου ΜΠΕ.

17.

Το υπ’ αρ. 51/31.7.13 έγγραφο του ΤΑP AG με συνημμένα αντίγραφα του φακέλου ΜΠΕ
(α.π. ΕΥΠΕ 169686/31.7.13)

18.

Το με α.π. οικ. 169689/31.7.13 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με το οποίο διαβιβάστηκαν αντίγραφα
του φακέλου ΜΠΕ προς τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας για δημοσιοποίηση
και ενημέρωση του κοινού, καθώς και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για απόψεις.

19.

Το με α.π. 4224/12.8.13 έγγραφο της ΙΖ’ ΕΠΚΑ, χωρίς κατ’ αρχήν αντίρρηση για τη ΜΠΕ του
έργου-υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ 169967/13.8.13, 170156/30.8.13)
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20.

Το με α.π. 3940/8.8.13 έγγραφο της 12ης ΕΒΑ, χωρίς αντίρρηση για το έργο του θέματος
(α.π. ΕΥΠΕ 169993/14.8.13)

21.

Το υπ’ αρ. 59496/12.8.13 έγγραφο του Δασαρχείου Λαγκαδά με θετική εισήγηση για το
προτεινόμενο έργο στην περιοχή αρμοδιότητάς του-γνωμοδότηση υπό όρους (α.π. ΕΥΠΕ
170013/19.8.13).

22.

Το με α.π. 2693/12.8.13, 3.10.13 (ΟΕ) έγγραφο της 16ης ΕΒΑ, χωρίς αντίρρηση για το έργο
του θέματος-υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ 170064/22.8.13, 171092/14.10.13,
170998/10.10.13)

23.

Το με α.π. ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ 7280/12.8.13 έγγραφο της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ, σύμφωνα με το οποίο δεν
εκφράζεται αντίρρηση για τη ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ 170124/27.8.13).

24.

Το με α.π. 3278/16.8.13 έγγραφο της ΙΗ’ ΕΠΚΑ όπου δεν αναφέρεται αντίρρηση για την
προτεινόμενη ΜΠΕ του έργου του ΤΑΡ-υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ
170111/27.8.13)

25.

Το με α.π. 1745/19.8.13 έγγραφο της 17ης ΕΒΑ, χωρίς αντίρρηση για το έργο του θέματος
(α.π. ΕΥΠΕ 170119/27.8.13)

26.

Το υπ’ αρ. 4/12606/8.8.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Καβάλας, με συνημμένο το υπ’ αρ. 6/2013 Πρακτικό της ΠΕΧΩΠ Καβάλας με αναβολή
της συζήτησης για τη ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ 170155/30.8.13)

27.

Το με α.π. 4264/26.8.13 έγγραφο της 9ης ΕΒΑ όπου δεν εκφράζεται αντίρρηση για το έργο
στην περιοχή αρμοδιότητάς της (α.π. ΕΥΠΕ 170224/4.9.13)

28.

Το με α.π. ΚΗ/4916/3.9.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Καστοριάς, με συνημμένο το υπ’ αρ. 6/13 Πρακτικό της ΠΕΧΩΠ Καστοριάς με θετική
κατά πλειοψηφία και υπό όρους γνωμοδότηση για το προτεινόμενο έργο στην Π.Ε.
Καστοριάς (α.π. ΕΥΠΕ 170266/3.9.13)

29.

Το με α.π. 8813/30.8.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Ροδόπης με συνημμένο το υπ’ αρ. 59/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης
της ΠΕΧΩΠ Ροδόπης, με σύμφωνη γνώμη για τη χωροθέτηση του έργου (α.π. ΕΥΠΕ
170264/5.9.13)

30.

Το με α.π. 4/13376-4/12606/2.9.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Kαβάλας με συνημμένο το υπ’ αρ. 7/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής
Γνωμοδότησης της ΠΕΧΩΠ Καβάλας, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η διέλευση του
αγωγού εκτός της περιοχής Τεναγών-υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ 170290/6.9.13)

31.

Το με α.π. 45817/13.8.13 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ, στο οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ 170307/6.9.13)

32.

Η με α.π. 98/29.8.13 επιστολή του ΤΑΡ με ενημέρωση για πραγματοποίηση συναντήσεων
στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του φακέλου ΜΠΕ (α.π. ΕΥΠΕ 170372,
1070373/10.9.13)
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33.

Το με α.π. 2011/3.9.13 έγγραφο της ΚΗ’ ΕΠΚΑ, χωρίς αντίρρηση για την προτεινόμενη
χάραξη του αγωγού, καθώς και τη μελλοντική εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης (α.π.
ΕΥΠΕ 170414/12.9.13)

34.

Το με α.π. 2948/23.8.13 έγγραφο της 11ης ΕΒΑ όπου δεν εκφράζεται αντίρρηση για το έργο
(α.π. ΕΥΠΕ 170413/12.9.13)

35.

Το με α.π. 13213/8.9.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Δράμας με συνημμένο το υπ’ αρ. 23/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης
της ΠΕΧΩΠ Δράμας, με θετική γνωμοδότηση και παρατηρήσεις για τη διέλευση του
αγωγού από τα εδάφη των Τεναγών (α.π. ΕΥΠΕ 170572/20.9.13)

36.

Το με α.π. 2024/20.9.13 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β.
Ελλάδος, χωρίς αντίρρηση για τη ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ 170694/27.9.13)

37.

Το με α.π. 576/30.8.13 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου με
συνημμένο το υπ’ αρ. 500/31.10.12 έγγραφό του (α.π. ΕΥΠΕ 170291/6.9.13)

38.

Το με α.π. 843/27.9.13 έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Παράρτημα
Ανατολικής Μακεδονίας, στο οποίο εκφράζονται αντιρρήσεις για τη διέλευση του αγωγού
από εδάφη υψηλής παραγωγικότητας και ειδικότερα από την περιοχή των Τεναγών,
Καβάλας (α.π. ΕΥΠΕ 170808/1.10.13, 170964/8.10.13, 171062/11.10.13)

39.

Το με α.π. 1201/25.9.13 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα
με θετική-υπό όρους γνωμοδότηση για τη διέλευση του αγωγού από τα όρια ευθύνης του
(α.π. ΕΥΠΕ 170835/2.10.13)

40.

Το με α.π. 1565/17.9.13 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, με
θετική-υπό όρους γνωμοδότηση για την όδευση του αγωγού εντός της Γ’ ζώνης
προστασίας (α.π. ΕΥΠΕ 170831/2.10.13)

41.

Το με α.π. Δ3/Α/14932/24.9.13 έγγραφο της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του
ΥΠΕΚΑ, χωρίς αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο (α.π. ΕΥΠΕ 170838/2.10.13)

42.

Το υπ’ αρ. 37382/3866/20.9.13 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Φλώρινας με θετική υπό όρους
γνωμοδότηση για την προτεινόμενη όδευση στο Δήμο Αμυνταίου (α.π. ΕΥΠΕ
170872/3.10.13)

43.

Το με α.π. 797/2.10.13 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς –
Λευκίμης – Σουφλίου με θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ
170906/7.10.13)

44.

Το με α.π. 24108/2.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Ξάνθης με συνημμένο το υπ’ αρ. 11/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης
της ΠΕΧΩΠ Ξάνθης με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ 170909/7.10.13)

45.

Το με α.π. 70942/25.9.13 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με συνημμένο το υπ’ αρ.
12597/19.9.13 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης (α.π. ΕΥΠΕ 170920/7.10.13)
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46.

Το με α.π. Δ16/Φ11.5/18536/941/10.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων &
Διεθνών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΚΑ, με συνημμένο αίτημα του κ. Κόκκινου σχετικά με τη
διέλευση του αγωγού από τον οικισμό «Πολλά Νερά» της Π.Ε. Ημαθίας (α.π. ΕΥΠΕ
171034/10.10.13)

47.

Το με α.π. 10041/12.9.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Πέλλας με συνημμένο το υπ’ αρ. 10/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης
της ΠΕΧΩΠ Πέλλας, με σύμφωνη γνώμη για τη ΜΠΕ του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ
171002/10.10.13)

48.

Το με α.π. 15571/16438/7.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών με συνημμένο το υπ’ αρ. 23/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής
Γνωμοδότησης της ΠΕΧΩΠ, με υπό όρους γνωμοδότηση για το προτεινόμενο έργο καθώς
και ενστάσεις για τη διέλευση του αγωγού από Γη Υψηλής Παραγωγικότητας και την
προτεινόμενη εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών
(α.π. ΕΥΠΕ 171064/14.10.13)

49.

Το με α.π. 59640/4967/4.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, με το οποίο συμφωνεί με τις
απόψεις της Δ/νσης Δασών Φλώρινας (α.π. ΕΥΠΕ 171091/14.10.13)

50.

Το με α.π. 34173/8.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Ημαθίας με συνημμένο το υπ’ αρ. 19/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης
της ΠΕΧΩΠ Ημαθίας, με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση για το προτεινόμενο έργο (α.π.
ΕΥΠΕ 171084/14.10.13)

51.

Το από 17.10.13 ψήφισμα πολιτών του Τ.Δ. Νέου Σκοπού, Δήμου Εμμανουήλ Παππά, Ν.
Σερρών, με το οποίο αντιτίθενται στην εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης πλησίον του
εν λόγω οικισμού (α.π. ΕΥΠΕ 171184/18.10.13)

52.

Το με α.π. 797/2.10.13 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς –
Λευκίμης – Σουφλίου με θετική (απόφαση Δ.Σ. 335/2013) υπό όρους γνωμοδότηση για το
έργο (α.π. ΕΥΠΕ 171223/18.10.13)

53.

Το με α.π. 15128/14.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Έβρου με συνημμένο το υπ’ αρ. 15/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης
της ΠΕΧΩΠ Έβρου με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση-υπό όρους για το έργο στην περιοχή
του Έβρου (α.π. ΕΥΠΕ 171217/18.10.13)

54.

Η υπ’ αρ. 131320/23.10.13 επιστολή της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ,
με παρατηρήσεις για τη διέλευση του αγωγού ΤΑΡ, πλησίον των εγκαταστάσεων της εν
λόγω εταιρείας στην περιοχή της Καβάλας (α.π. ΕΥΠΕ 171319/24.10.13)

55.

Το με α.π. 30061/23.10.13 έγγραφο του Δήμου Καστοριάς με ομόφωνα θετική απόφαση
του Δ.Σ. για το έργο στα όρια του Δήμου (α.π. ΕΥΠΕ 171403/30.10.13)

56.

Το με α.π. 12534/18.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ξάνθης με συνημμένο το υπ’ αρ.
10948/16.10.13 έγγραφο του Δασαρχείου Ξάνθης, με γνωμοδότηση υπό όρους για το έργο
(α.π. ΕΥΠΕ 171492/1.11.13)
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57.

Το με α.π. 61031/5144/31.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, με το οποίο συμφωνεί με τις
απόψεις της Δ/νσης Δασών Καστοριάς (α.π. ΕΥΠΕ 171737/13.11.13)

58.

Το με α.π. Δ.Δ. οικ. 6183/30.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με συνημμένη την υπ’ αρ. 245/2013 (Πρακτικό 16)
απόφαση του Π.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καθώς και αποδεικτικά
δημοσιοποίησης και προτάσεις-θέσεις του ΤΕΕ Θράκης για τον ΤΑΡ, με ομόφωνα αρνητική
γνωμοδότηση για τον φάκελο ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ 171681/12.11.13,
171450/31.10.13)

59.

Η με α.π. 11/15.11.13 επιστολή του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Δήμου Καβάλας προς
τον Υπουργό ΠΕΚΑ, με ένσταση για την όδευση του αγωγού ΤΑΡ από τα εδάφη των
Τεναγών Καβάλας (α.π. ΕΥΠΕ 171833/18.11.13)

60.

Το με α.π. 12534/24.10.13 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με το οποίο συμφωνεί με τις
απόψεις της Δ/νσης Δασών Ξάνθης (α.π. ΕΥΠΕ 171943/21.11.13)

61.

Το με α.π. 18917/3.12.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Πέλλας με συνημμένο το υπ’ αρ. 2/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης
της ΠΕΧΩΠ Πέλλας -Περιοχής Γιαννιτσών, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ
172258/4.12.13)

62.

Το με α.π. 69681/4493/28.11.13 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με συνημμένη την γνωμοδότηση της
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Καστοριάς, με θετική υπό όρους
γνωμοδότηση για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ 172389/11.12.13)

63.

Το με α.π. Φ.916.74/161/269924/15.11.13 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομής του Γενικού
Επιτελείου Στρατού, χωρίς αντίρρηση για το έργο-υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ
172665/30.12.13)

64.

Το με α.π. 670/27.12.13 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με συνημμένη την
υπ’ αρ. 266/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με κατά πλειοψηφία θετική
γνωμοδότηση για το έργο, καθώς και το υπ’ αρ. 63088/18.12.13 έγγραφο του Δήμου
Εορδαίας με παρατηρήσεις για την όδευση του αγωγού στα όρια του εν λόγω Δήμου (α.π.
ΕΥΠΕ 172716/31.12.13, 171183/17.10.13, 171355/25.10.13)

65.

Το με α.π. 1497/24.12.13 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Κοζάνης με συνημμένο το υπ’ αρ. 53/2013 Πρακτικό Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης
της ΠΕΧΩΠ Κοζάνης, όπου γνωμοδοτεί θετικά για τη χωροθέτηση του έργου (α.π. ΕΥΠΕ
170074/10.1.14)

66.

Το με α.π. Φ.100.1/282212/23.12.13 έγγραφο του Γ’ Κλάδου/Γ2, Τμήμα Εθνικής Υποδομής,
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, όπου δεν εκφράζεται αντίρρηση για το έργο-υπό
όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ 170069/10.1.14)
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67.

Η με α.π. 24/16.1.14 απαντητική επιστολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου ΕλλάδαςΠαράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας προς την Κοινοπραξία του ΤΑΡ (α.π. ΕΥΠΕ
170210/17.1.14)

68.

Η με α.π. ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/1394/822/81/37/3.1.14 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού με θετική και υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο στο σύνολό του (α.π. ΕΥΠΕ
170233/20.1.14)

69.

Το με α.π. Δ3/Γ/οικ. 2995/17.2.14 έγγραφο της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών
του ΥΠΕΚΑ, με συνημμένη την 313/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Εμμανουήλ Παππά, με παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού στην περιοχή
Τεναγών Καβάλας (α.π. ΕΥΠΕ 170964/21.2.14)

70.

Το με α.π. Δ3/Γ/οικ. 2994/17.2.14 έγγραφο της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών
του ΥΠΕΚΑ, με συνημμένη την 712/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σερρών, με παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού στην περιοχή Τεναγών
Καβάλας (α.π. ΕΥΠΕ 170966/21.2.14)

71.

Το υπ’ αρ. οικ. 171413/11.3.14 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς τον ΤΑΡ AG, με το οποίο
διαβιβάστηκαν οι ενστάσεις φορέων και πολιτών που προέκυψαν από τη διαδικασία
διαβούλευσης του φακέλου ΜΠΕ του έργου.

72.

Το με α.π. 106120/2554/27.2.14 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και
Θήρας του ΥΠΕΚΑ, χωρίς αντίρρηση για το έργο-υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ
171560/18.3.14)

73.

Το με α.π. 274/14.3.14 έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας-Παράρτημα
Ανατολικής Μακεδονίας προς την Κοινοπραξία του ΤΑΡ, με θέμα την «Αποστολή
βιβλιογραφικού υλικού και λοιπών στοιχείων για τα Τενάγη Φιλίππων και τις λοιπές
περιοχές του αγωγού ΤΑΡ» (α.π. ΕΥΠΕ 171892/3.4.14)

74.

Η από 26.5.14 ηλεκτρονική επιστολή της Κίνησης Πολιτών Π. Ε. Σερρών προς τον Υπουργό
ΠΕΚΑ με θέμα τις αντιδράσεις για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στην εν λόγω
περιοχή (α.π. ΕΥΠΕ 172901/28.5.14)

75.

Η από 4.6.14 ηλεκτρονική επιστολή του νεοεκλεγέντος Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σχετικά με την προώθηση διαφόρων
ενεργειακών έργων στην περιοχή αρμοδιότητάς του, μεταξύ των οποίων και ο ΤΑΡ (α.π
ΕΥΠΕ 173077/6.6.14)

76.

Το με α.π. 1536/87492/4.7.14 έγγραφο της Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας
Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση και παρατηρήσεις για το
φάκελο ΜΠΕ (α.π. ΕΥΠΕ 173818/14.7.14)

77.

Το με α.π. 150495/24.7.14 έγγραφο της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, με συνημμένη την υπ’ αρ. 112/2014 θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση
της Επιτροπής, για το προτεινόμενο έργο.
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78.

Το υπ’ αρ. οικ. 174292/5.8.14 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς τον ΤΑΡ, σχετικά με την
υποβολή συμπληρωματικού φακέλου εναλλακτικών λύσεων στην περιοχή των Τεναγών Ν.
Καβάλας.

79.

Το με α.π. 4618/6.8.14 έγγραφο της 9ης ΕΒΑ όπου δεν εκφράζεται αντίρρηση για
ενδεχόμενες τροποποιήσεις για το έργο στην περιοχή αρμοδιότητάς της (α.π. ΕΥΠΕ
174444/13.8.14)

80.

Το με α.π. Φ. 542/517/189699/8.8.14 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, όπου δεν
εκφράζεται αντίρρηση για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ 174574/28.8.14, 171408/30.10.13)

81.

Το με α.π. 41357/1884/4.6.14 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, όπου δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για το
προτεινόμενο έργο (α.π. ΕΥΠΕ 174688/4.9.14).

82.

Το με α.π. ΤΑΡ GR GRG-62/5.9.14 έγγραφο του ΤΑΡ AG με συνημμένο συμπληρωματικό
τεύχος ΜΠΕ για την τροποποίηση όδευσης του αγωγού στην περιοχή Τεναγών, Ν.
Καβάλας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και όλες οι ενέργειες διαβούλευσης με τις
τοπικές κοινωνίες και τους αρμόδιους φορείς που διεξήγαγε η εταιρεία για το έργο στο
σύνολό του (α.π. ΕΥΠΕ 174705/5.9.14)

83.

Τα με α.π. οικ. 174706, 174714/5.9.14 έγγραφα της ΕΥΠΕ με τα οποία διαβιβάστηκαν το
συμπληρωματικό τεύχος ΜΠΕ για την τροποποίηση όδευσης του αγωγού στην περιοχή
Τεναγών, στο Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού και στις συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

84.

Το με α.π. 991/8.9.14 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων,
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται αντικείμενο
γνωμοδότησης για την τροποποίηση όδευσης στην περιοχή Τεναγών, Ν. Καβάλας (α.π.
ΕΥΠΕ 174726/8.9.14)

85.

Το με α.π. 4445/8.9.14 έγγραφο τη ΙΗ’ ΕΠΚΑ, όπου δεν εκφράζεται αντίρρηση για την
προτεινόμενη τροποποίηση-υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ 174733/8.9.14)

86.

Την υπ’ αρ. ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/226950/133647/14532/5611/11.9.14 απόφαση του ΥΠΠΟΑ, με την
οποία εγκρίνεται η προτεινόμενη τροποποίηση της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ, στην
περιοχή Τεναγών Φιλίππων-υπό όρους γνωμοδότηση (α.π. ΕΥΠΕ 174815/11.9.14)

87.

Το γεγονός ότι τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τη σύμβαση ESPOO για την
εκτίμηση των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεταξύ Ελλάδας –Αλβανίας.

88.

Το γεγονός ότι το προτεινόμενο έργο αποτελεί έργο Εθνικής Σημασίας, σύμφωνα με το ν.
4217/2013.
αποφασίζουμε

την έγκριση των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για το έργο «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΤΑΡ) & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», η εφαρμογή
των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και
βαρύνει τον φορέα κατασκευής και λειτουργίας του.
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1.

Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

1.1.

Γενικά στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του Ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού
Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (Τrans Αdriatic Ρipeline -TAP), το οποίο εκτείνεται,
υπογείως, σε μήκος 543 περίπου χλμ, από την περιοχή των Κήπων, Έβρου προς τη Νέα
Μεσημβρία, Ν. Θεσσαλονίκης και φτάνει στα Ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή Ιεροπηγής,
Ν. Καστοριάς, σύμφωνα με την προτεινόμενη όδευση που παρουσιάζεται στο φάκελο ΜΠΕ.
Ειδικότερα στην περιοχή των Τεναγών, Ν. Καβάλας, ο αγωγός ΤΑΡ θα ακολουθήσει τη βόρεια
εναλλακτική όδευση, σύμφωνα με το συμπληρωματικό τεύχος ΜΠΕ. Η όδευση αυτή αρχίζει στη
Χ.Θ. 193, βόρεια του οικισμού Νέος Ζυγός, ακολουθεί διαδρομή νοτίως των Φιλίππων και των
Κρηνιδών και εισέρχεται στο ΝΑ τμήμα του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, διατρέχοντας
σχεδόν παράλληλα το νότιο όριο της Αρχαιολογικής Ζώνης (εκτός των ζωνών προστασίας Α και Β)
και στη συνέχεια ακολουθεί ΒΔ κατεύθυνση. Η βόρεια εναλλακτική όδευση βρίσκεται εκτός
Τεναγών (εκτός εδαφών τύρφης), ακολουθώντας κυρίως υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους,
αρδευτικά κανάλια και κατά μήκος της οριογραμμής αγροτεμαχίων, στην πεδιάδα των Φιλίππων.
Ο αγωγός στη συνέχεια διασχίζει την Αλβανία και την Αδριατική και καταλήγει στη Νότια Ιταλία,
τροφοδοτώντας με φυσικό αέριο από την Κασπία, τις δυτικές και νότιες αγορές της Ευρώπης. Το
συνολικό μήκος του αγωγού, στις χώρες Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία, φτάνει τα 863 χλμ. περίπου.
Ο εν λόγω αγωγός θα είναι χαλύβδινος (συγκολλημένοι σωλήνες των 12-18 μ.) με επικάλυψη
πολυαιθυλενίου και σύστημα καθοδικής προστασίας. Έχει σχεδιαστεί με διάμετρο 48 ιντσών
(122 cm) και πίεση 95 barg και θα εγκατασταθεί υπογείως με ελάχιστη επικάλυψη εδάφους
ενός μέτρου. Ο ΤΑΡ θα μεταφέρει αρχικά (1η φάση λειτουργίας) 10 δισεκατομύρια κ.μ. φυσικού
αερίου το χρόνο (bcm/έτος -μέγιστο περίπου 1.350.000 κανονικά κ.μ. ανά ώρα, μέσο περίπου
1.190.000 κανονικά κ. μ. ανά ώρα), με δυνατότητα επέκτασης μελλοντικά στα 20 bcm/έτος
φυσικού αερίου (2η φάση λειτουργίας).
1.2.

Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις
Οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις και τα κυριότερα συνοδά έργα του αγωγού που
προβλέπονται, όπως αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα
απόφαση, συνοψίζονται στα εξής:
1.2.1.

Σταθμός Συμπίεσης (GCS00) στην ευρύτερη περιοχή των Κήπων, Έβρου, με
δυναμικότητα περίπου 30-45 MW, (2 συμπιεστές των 15 MW σε λειτουργία και
ένας εφεδρικός). Στη 2η φάση λειτουργίας του ΤΑΡ (20 bcm/έτος), η
δυναμικότητα θα αυξηθεί σε 75-90 MW, με την προσθήκη τριών επιπλέον
συμπιεστών (5 σε λειτουργία και ένας εφεδρικός)

1.2.2.

Μετρητικός Σταθμός στα Ελληνοτουρκικά σύνορα

1.2.3.

Σταθμός Συμπίεσης (GCS01) στην ευρύτερη περιοχή νότια της πόλης των Σερρών,
ο οποίος θα εγκατασταθεί κατά τη 2η φάση λειτουργίας του έργου, στα 20
bcm/έτος, με δυναμικότητα περίπου 100-125 MW (4 συμπιεστές σε λειτουργία
και ένας εφεδρικός)

1.2.4.

Ξεστροπαγίδες σε κάθε σταθμό συμπίεσης
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1.2.5.

Είκοσι δύο (22) βανοστάσια περίπου (ανά 30 χλμ κατά μήκος του αγωγού). Ο
τελικός αριθμός θα προκύψει από περαιτέρω μελέτες και αναλύσεις του
συστήματος.

1.2.6.

Εγκαταστάσεις που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής και
λειτουργίας του έργου (δρόμοι πρόσβασης, εργοτάξια κατασκευής, χώροι
αποθήκευσης σωλήνων κλπ).

1.3.

Το συνολικό έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία A1 της 11ης ομάδας της υ.α.
1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει.

1.4.

Ο σχεδιασμός του έργου περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 της ΜΠΕ και απεικονίζεται στους
χάρτες χρήσεων γης, GPL00-ASP-642-Y-TAE-0054, (φυλ. 1-25) για το ανατολικό τμήμα και
GPL00-ERM-642-Y-TAE-0015, (φυλ. 1-9) κλίμακας 1:50.000, του παραρτήματος 4.6 του
φακέλου ΜΠΕ καθώς και στο συμπληρωματικό τεύχος που κατατέθηκε με το 82 σχετ.
(χάρτης χρήσεων γης, φυλ. 14-15)

1.5.

Οι συντεταγμένες ορισμένων κύριων σημείων του έργου αναφέρονται στον ακόλουθο
πίνακα.
Θέση

Χ (ΕΣΓΑ 87)

Υ (ΕΣΓΑ 87)

Κήποι-Έβρος (Χ.Θ. 0+000)

695525,85

4539115,22

Νέα Μεσημβρία (Χ. Θ. 360+000)

396692,93

4509871,46

Ιεροπηγή (Χ.Θ. 543+160)

249805,06

4494878,10

Σταθμός Συμπίεσης (Κήποι)

692567,56

4538252,42

Σταθμός Συμπίεσης (Σέρρες)

463417,84

4541763,23

1.6.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Τrans Adriatic Pipeline AG (TAP AG).

2.

Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά περιοχής έργου και ευαίσθητα στοιχεία
περιβάλλοντος

2.1.

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης
2.1.1.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α’ 128/2008) σχετικά με την ενέργεια, προτείνεται η
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της χώρας ως κέντρου μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Επίσης σύμφωνα με τα οικεία
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,
κρίνεται απαραίτητη η προώθηση των αναγκαίων υποδομών στον τομέα της
χρήσης φυσικού αερίου έτσι ώστε να καλυφθούν αφενός οι στόχοι ανάπτυξης
της χώρας και αφετέρου να εδραιωθούν οι τρεις Περιφέρειες, από τις οποίες
διέρχεται ο αγωγός, ως ενεργειακά κέντρα της Χώρας, κατέχοντας έτσι έναν
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κομβικό ρόλο στη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων στον ελληνικό χώρο
αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη.
2.1.2.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη όδευση, ο αγωγός ΤΑΡ διέρχεται από τους
Δήμους: Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας-Σαπών, Κομοτηνής, Ιάσμου, Αβδήρων,
Ξάνθης, Τοπείρου, Νέστου, Καβάλας, Δοξάτου, Προσοτσάνης, Αμφίπολης , Νέας
Ζίχνης, Εμμανουήλ Παππά, Σερρών, Ηρακλείας, Λαγκαδά, Κιλκίς, Ωραιοκάστρου,
Χαλκηδόνος , Πέλλας, Σκύδρας, Νάουσας, Έδεσσας, Αμυνταίου, Εορδαίας,
Καστοριάς, Ορεστίδος και Νεστορίου.

2.1.3.

Σύμφωνα με το χάρτη χρήσεων γης, ο αγωγός ΤΑΡ διασχίζει διαφορετικούς
τύπους περιοχών που διακρίνονται επιγραμματικά σε:
2.1.3.1. Επίπεδες αγροτικές εκτάσεις
2.1.3.2. Ορεινές δασικές εκτάσεις
2.1.3.3. Μεικτές αγροτικές και δασικές εκτάσεις
2.1.3.4. Μεικτές αγροτικές, αστικές/βιομηχανικές εκτάσεις
2.1.3.5. Λοφώδεις, θαμνώδεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις
2.1.3.6. Μεικτές παραποτάμιες δασικές και αγροτικές εκτάσεις
2.1.3.7. Παραποτάμιες δασικές εκτάσεις
2.1.3.8. Εκτάσεις Υγροτόπων

2.2.

Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
2.2.1.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη χάραξη, ο TAΡ διέρχεται από τις παρακάτω
θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές.
2.2.1.1. Στην περιοχή του νομού Έβρου ο αγωγός διέρχεται από την Ειδική
Ζώνη Διατήρησης (ΖΕΠ) GR 1110009 με ονομασία «ΝΟΤΙΟ ΔΑΣΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΒΡΟΥ» του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου NATURA
2000. Η εν λόγω περιοχή επίσης αποτελεί σημαντικό διάδρομο για
μεταναστευτικά είδη.
2.2.1.2. Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(ΕΠ ΑΜΑΘ) και με κατεύθυνση από τον νομό Έβρου και με κατεύθυνση
προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα ο αγωγός:
• Αρχικά διέρχεται εντός του ΕΠ ΑΜΑΘ βόρεια της Βιστωνίδας και σε
ζώνες Γ1 και Β3.
• Στην συνέχεια διέρχεται από την κοίτη του π. Κομψάτου και σε ζώνη Β2
• Στην περιοχή της Νέας Καρβάλης και για το τμήμα νότια της Ε.Ο
Καβάλας – Ξάνθης μέχρι τον Ξεριά, διέρχεται σε ζώνη Γ1, στην συνέχεια
και μέχρι την κρήνη (σημείο κάθετης διέλευσης του ποταμού Νέστου)
όπου διέρχεται από τη ζώνη Β1.
• Τέλος από τον ποταμό Νέστο και νότια της υφιστάμενης γέφυρας της
Εγνατίας οδού και σε απόσταση περίπου 1 χλμ νοτίως του άξονα αυτής,
διέρχεται διαδοχικά από τις ζώνες Α1, Β1, και Γ1 .
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Επίσης, στις ανωτέρω περιοχές διέρχεται και από την Ειδική Ζώνη
Διατήρησης (ΕΖΔ) GR 1150010 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ», τη Ζώνη Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) GR1150001 «ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ», την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
GR1130006 με ονομασία «ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ», καθώς και την Ειδική Ζώνη
Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1130009 με ονομασία «ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ & ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ».
2.2.1.3 Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λιμνών Κορώνειας- Βόλβης και με
κατεύθυνση προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ο αγωγός διέρχεται στο
σύνολο της διαδρομής όδευσής του, από τη Γ΄ Ζώνη προστασίας του
Εθνικού Πάρκου.
2.2.1.4 Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα
και με κατεύθυνση προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ο αγωγός στο σημείο
κάθετης διέλευσης του ποταμού Αξιού διέρχεται εκτός των ορίων του
Εθνικού Πάρκου. Τμήμα όμως στην προαναφερθείσα περιοχή διέρχεται από
τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με κωδικό GR1220010 και επωνυμία
«ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ –ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ» (Οδηγία 79 / 409 /
ΕΟΚ), καθώς και της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό GR12200002
και επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
– ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ» (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου
NATURA 2000.
2.2.2.

Αναλυτικά στοιχεία για το πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον, καταγράφονται
στην ενότητα 6.5 του φακέλου ΜΠΕ και στο συμπληρωματικό τεύχος αυτής.
2.2.2.1. Ειδικότερα στην Π.Ε. Καβάλας ο αγωγός ΤΑΡ διέρχεται από το νότιονοτιοανατολικό τμήμα του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των
Φιλίππων.

3.

Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

3.1.

Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις
ακόλουθες αποφάσεις:

3.2.

3.1.1.

Στην κ.υ.α. 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,

3.1.2.

Στην κ.υ.α. 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.

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν:
3.2.1.

Η υ.α. υπ’ αρ. οικ. 5673/400/1997 (Β΄ 192), με την οποία καθορίζονται μέτρα και
όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως τροποποιημένη ισχύει.
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3.2.2.

Η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων
και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει,
βάσει της εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9ΝΥ).

3.2.3.

Ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου.

3.3.

Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύει το π.δ. 82/2004 (Α΄ 64).

3.4.

Στις εργασίες που προβλέπονται για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, δεν
περιλαμβάνεται διαχείριση αποβλήτων κατά την έννοια των διατάξεων που αφορούν στο
πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.

4.

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

4.1.

Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα
προβλεπόμενα στην κ.υ.α. με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003, στην οποία καθορίζονται
μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε
εξωτερικούς χώρους (Β΄ 1418), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 9272/471/2.3.2007 (Β΄
286).

4.2.

Για το θόρυβο που εκπέμπεται κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, εφαρμόζονται οι
προβλέψεις του π.δ. 1180/1981 (Α΄ 293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα
της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.

Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση
(πρόληψη – ελαχιστοποίηση – επανόρθωση – αποκατάσταση) των δυνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

5.1.

Γενικοί όροι
5.1.1.

Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, καθώς και τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εργασίες υλοποίησης ή λειτουργίας του (εφεξής
αναφερόμενα ως «τρίτα μέρη»), φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την
παρούσα απόφαση.

5.1.2.

Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου υποχρεούται να λαμβάνει όλα
τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:
5.1.2.1. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από το σύνολο όσων
συμμετέχουν ή συμβάλουν στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου.
5.1.2.2. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων
περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις
κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

5.1.3.

Κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ φορέα υλοποίησης του έργου
και τρίτων μερών, καθώς και των τελευταίων μεταξύ τους, θα πρέπει να
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προβλέπονται όροι συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης. Ανάλογη απαίτηση ισχύει για
τους φορείς λειτουργίας και τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να μετάσχουν στη
λειτουργία του έργου.

5.2.

5.1.4.

Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου θα πρέπει να ορίσει στέλεχος ή
επιχειρησιακή μονάδα που θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της τήρησης
των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης και της κατάθεσης των
απαιτούμενων εκθέσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

5.1.5.

Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να
εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας
και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τα οποία απαιτούνται για την πλήρη
τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης.

5.1.6.

Επιμέρους έργα και δραστηριότητες που αφορούν στις εργασίες κατασκευής ή
στις δραστηριότητες λειτουργίας, εκτός αυτών που περιγράφονται στη ΜΠΕ και
ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας, αδειοδοτούνται
περιβαλλοντικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 του ν. 4014/2011.
Εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση της οποίας η γενική εκτίμηση των
επιπτώσεων περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ και η παρούσα απόφαση προβλέπει
γενικούς ή και ειδικούς όρους και περιορισμούς για τέτοιου τύπου
εγκαταστάσεις και εργασίες, είναι δυνατή η υποβολή από το φορέα του έργου
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), η οποία αξιολογείται και εγκρίνεται
από την περιβαλλοντική αρχή που είναι αρμόδια για το έργο, βάσει της
κατάταξής του κατά την υ.α. 1958/2012 (Β΄ 21).

Οριστικοποίηση σχεδιασμού – προγραμματισμός υλοποίησης
5.2.1.

Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να:
5.2.1.1. Έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες άδειες.
5.2.1.2. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πρόδρομες εργασίες,
γεωλογικές/γεωτεχνικές μελέτες, τοπογραφήσεις, σημάνσεις.

5.3.

όπως

Φάση Κατασκευής του Έργου
5.3.1.

Τα απαραίτητα για το έργο υλικά, όπως αδρανή ή γαιώδη υλικά, σκυρόδεμα και
ασφαλτόμιγμα, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από υφιστάμενες μονάδες που
λειτουργούν νομίμως και τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι
περιβαλλοντικές διατάξεις. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λατομείου ειδικά για
το έργο, καθώς και η εγκατάσταση εργοταξιακού τύπου μονάδων παρασκευής
ασφαλτομίγματος στη ζώνη κατασκευής του.

5.3.2.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (περιλαμβανόμενων των αποβλήτων
εκσκαφών), όσων άλλων αποβλήτων απαιτούν ειδική διαχείριση (π.χ.
χρησιμοποιημένα λιπαντικά), καθώς και όσων εμπίπτουν στα επικίνδυνα ή τοξικά
απόβλητα, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πάγιας σχετικής
νομοθεσίας για κάθε είδος και ρεύμα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να
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εκπονηθεί και να εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα
καλύπτει τις εξής τουλάχιστον απαιτήσεις:
5.3.2.1. Προεκτίμηση είδους και ποσότητας αποβλήτων, για κάθε επικείμενο
στάδιο κατασκευής.
5.3.2.2. Απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη διαχείριση καθενός από τα είδη
αποβλήτων που θα προκύψουν στο στάδιο κατασκευής.
5.3.2.3. Διαθέσιμες λύσεις για τη διαχείριση του καθενός από τα είδη
αποβλήτων και τεκμηρίωση της συμμόρφωσης της κάθε λύσης με τις
αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις.
5.3.2.4. Απαιτήσεις προς όσα τρίτα μέρη πρόκειται να εμπλακούν στο
επερχόμενο στάδιο κατασκευής, οι οποίες θα αφορούν αφενός στη
διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με το σχέδιο και αφετέρου στην
παρακολούθηση της ορθής διαχείρισης, με καταγραφές και
τεκμηριώσεις.
5.3.3.

Η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη
του φορέα υλοποίησης του έργου, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τα τρίτα
μέρη. Με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να πραγματοποιούνται τροποποιήσεις ή
επικαιροποιήσεις του σχεδίου, διασφαλίζοντας πάντως ότι ικανοποιούνται
πλήρως οι απαιτήσεις που τέθηκαν παραπάνω.

5.3.4.

Κατά την εφαρμογή του όρου 5.1.3 θα πρέπει να προβλέπεται όρος για
συμμόρφωση με το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

5.3.5.

Τα υλικά εκσκαφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
επιχωμάτων και επανεπιχώσεων του έργου, μπορούν να διατεθούν μόνο σε
νόμιμους προς τούτο χώρους διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η
απόθεση των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σε θέσεις που
επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων.

5.3.6.

Οι εργασίες εκσκαφών κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να γίνεται με τον
ηπιότερο δυνατό τρόπο και κατά προτίμηση με ελαχιστοποίηση της χρήσης
εκρηκτικών υλών εφόσον τούτο είναι απαραίτητο.

5.3.7.

Η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού κατασκευής θα διεξάγεται εκτός της ζώνης
εκτέλεσης. Για τις περιπτώσεις έκτακτης συντήρησης θα τηρείται αρχείο από το
φορέα επίβλεψης. Για τις περιπτώσεις αυτές:
5.3.7.1. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με το π.δ. 82/2004 (Α΄ 64), με το οποίο καθορίζονται μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
των λιπαντικών ελαίων.
5.3.7.2. Εάν προκύψουν άχρηστα ελαστικά, θα παραδίδονται προς εναλλακτική
διαχείριση σε πιστοποιημένο φορέα.

5.3.8.

Για την προστασία του εδάφους και των υδάτων:
5.3.8.1. Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να αποτρέπεται η
ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους
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απορροές, καθώς και η απόρριψη οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων
ουσιών επί του εδάφους.
5.3.8.2. Η τελική μορφή του έργου μετά την επίχωση του αγωγού, να επιτρέπει
την απορροή των ομβρίων ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
διάβρωσης ή πλημμύρισης εδαφών.
5.3.8.3. Οι παροχετευόμενες ροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ.
αιωρήματα ή λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά,
καύσιμα κ.ά.).
5.3.8.4. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, ο φορέας του έργου ή κάθε Τρίτο
Μέρος που συμμετέχει στην κατασκευή του έργου, θα πρέπει να
διαθέτει επιτόπου και σε ετοιμότητα τα κατάλληλα υλικά π.χ. ειδικά
προϊόντα δέσμευσης, βιοδιάσπασης ή συλλογής ελαίων και λιπαντικών
κ.ά.
5.3.9.

Για τον περιορισμό της εκπομπής ρύπων και σκόνης στον αέρα:
5.3.9.1. Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου
θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα
εκάστοτε όρια αερίων ρύπων.
5.3.9.2. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα όπου υπάρχει πιθανότητα
εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, θα
πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα
εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι
των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται.
5.3.9.3. Οι φορτώσεις-αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές των
οχημάτων κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής του έργου, κατά τις
ξηρές περιόδους του έτους θα πρέπει να γίνονται υπό διαβροχή ή με
ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της σκόνης.
5.3.9.4. Η εκπομπή σκόνης από την επίδραση του ανέμου σε σωρούς υλικών
που έχουν προσωρινά δημιουργηθεί στη ζώνη του έργου, περιορίζεται
είτε με κάλυψη των σωρών, είτε με διαβροχή τους, είτε με χρήση
διαλυμάτων που στερεοποιούν προσωρινά την εξωτερική επιφάνεια
του σωρού.

5.3.10.

Να τηρηθούν οι κάτωθι όροι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού (σχετ. 68, 86).
5.3.10.1. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες που προβλέπονται στο φάκελο ΜΠΕ και
στο συμπληρωματικό τεύχος, θα πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία
των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να
ειδοποιηθούν εγγράφως εγκαίρως ώστε να χορηγείται η σχετική άδεια.
5.3.10.2. Λόγω της μεγάλης έκτασης του και για την αποφυγή καθυστερήσεων,
θα πρέπει να προβλεφθεί πίστωση από το φορέα εκτέλεσής του για την
πραγματοποίηση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, στις οποίες,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 36 του ν. 3028/2002,
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άρθρο 25 του ν. 3614/2007 όπως αυτό ισχύει), συμπεριλαμβάνεται και
η παρακολούθηση του συνόλου των εκσκαφικών εργασιών του έργου.
5.3.10.3. Σύμφωνα με το ν. 4217/2013, για την πραγματοποίηση των εργασιών
θα υπογραφεί σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα
εκτέλεσης του έργου και των αντίστοιχων συναρμόδιων Εφορειών. Σε
περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών βρεθούν
αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν στο τμήμα που θα κρίνει
απαραίτητο η αρμόδια Εφορεία για την προστασία των αρχαιοτήτων
και να ακολουθήσει επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας με τα
νεότερα στοιχεία των εργασιών και διενέργεια ανασκαφικής έρευνας
από ειδικό συνεργείο, αμειβόμενο από τις πιστώσεις του έργου.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, αυτή η ανασκαφική έρευνα να επεκταθεί
και πέραν των ορίων του εκτελούμενου έργου, ενώ μόνο μετά την
ολοκλήρωσή της δύναται η αρμόδια Υπηρεσία να γνωματεύσει, όσον
αφορά στην πορεία των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου.
5.3.10.4. Να προηγηθεί η κατάθεση τεχνικής έκθεσης στη 15η ΕΒΑ και η έγκρισή
της από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ, για την προστασία του
Ιουστινιάνειου Υδραγωγίου – Διατειχίσματος της Αναστασιούπολης, στο
συγκεκριμένο σημείο διέλευσης του αγωγού (θέση CH-36-E)
5.3.10.5. Να διενεργηθούν δοκιμαστικές τομές πριν ξεκινήσει το έργο, στις
θέσεις CH 6,7, και 8 Πετριά, CH 14 Πολλά Νερά, CH 4 και 5 νότια του
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας στο χώρο ευθύνης της ΙΖ’
ΕΠΚΑ.
5.3.10.6. Να διενεργηθούν δοκιμαστικές τομές πριν ξεκινήσει το έργο, στις
θέσεις CH 345 Κομίνια Λόφος, CH 347 Ομαλή Μικρός Λόφος, όπως και
στους χώρους Ράχη Περδίκκα, Κουρί, Ποταμιά και Παλιοχώρι, στο χώρο
ευθύνης της Λ’ ΕΠΚΑ.
5.3.10.7. Να διενεργηθούν δοκιμαστικές τομές πριν ξεκινήσει το έργο, στη θέση
«Αμπέλια-Ορνιθώνες» ΝΑ της Τ.Κ. Φιλώτα, στο χώρο ευθύνης της ΚΘ’
ΕΠΚΑ.
5.3.10.8. Το σύνολο των εργασιών στο τμήμα της τροποποίησης στην περιοχή
των Τεναγών, Φιλίππων, Ν. Καβάλας (εκσκαφή, τοποθέτηση του
αγωγού, κατάχωση και αποκατάσταση του τοπίου στην προτέρα μορφή
του), να εκτελεστούν χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος περιβαλλοντικής όχλησης.
5.3.11.

Όσον αφορά στην χορηγούμενη δια της παρούσας απόφασης, έγκριση
επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις, να τηρούνται τα ακόλουθα:
5.3.11.1. Πριν την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να
τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 15277 (Β’ 1077), σχετικά με το
χαρακτηρισμό της έκτασης επέμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 14
Ν.998/79) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής.
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5.3.11.2. Οι εκσκαφές να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, η οποιαδήποτε
φθορά της δασικής βλάστησης θα περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή
και μόνο στη ζώνη κατάληψης του έργου.
5.3.11.3. Να μη γίνει εναπόθεση υλικών εκσκαφής και υλικών κατασκευής σε
ρέματα και χείμαρρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των
υδάτων τους, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εκτός της ζώνης
κατάληψης του έργου.
5.3.11.4. Να μη γίνει απόληψη αδρανών και λοιπών υλικών από δασικού
χαρακτήρα εκτάσεις.
5.3.11.5. Από το φορέα του έργου λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του
περιβάλλοντος, κυρίως στην πρόληψη των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια
κατασκευής και λειτουργίας του έργου και λαμβάνονται μέτρα φύλαξης
του χώρου του έργου για την αποφυγή ατυχημάτων.
5.3.11.6. Οι επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με σκοπό την
υλοποίηση του εν λόγω έργου θα πρέπει να γίνει με τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική
Νομοθεσία.
5.3.11.7. Πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου, σε δάση και δασικέσ
εκτάσεις, να υποβληθεί για έγκριση στα αρμόδια Δασαρχεία Ειδική
Δασοτεχνική προμελέτη όπως προβλέπεται από την με αριθμ.
15277/2012 (Β’1077) Υ.Α. για την αποκατάσταση της δασικής
βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από την
κατασκευή του έργου. Τα είδη φυτών που θα χρησιμοποιηθούν να
είναι αυτόχθονα και να μην είναι ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία
της περιοχής. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε
τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές
εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Οι φυτεύσεις
να συντηρηθούν για τα 3 πρώτα χρόνια με ευθύνη του φορέα του
έργου.
5.3.11.8. Οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων να αναπτυχθούν σε θέσεις όπου δεν
υφίσταται δασική βλάστηση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο ανάδοχος να
αναλάβει την ευθύνη της αποκατάστασης αυτών με το τέλος του έργου.
5.3.11.9. Η υλοτομία και η ενδεχόμενη εκρίζωση δένδρων να περιορισθούν στις
απολύτως απαραίτητες, τα δε προϊόντα υλοτομίας να διατεθούν από
την αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
5.3.11.10. Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την
περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων
5.3.11.11. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των
υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρ. 71 του Ν. 998/1979 και σε
περίπτωση υποτροπής την ανάκληση της παρούσας απόφασης.
5.3.11.12. Η δασική υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις,
εκνίκηση και προβλήματα που πιθανόν δημιουργηθούν εκ μέρους
τρίτων και επί εκτάσεων εκτός των ανωτέρω οριζομένων δια της
παρούσης απόφασης.
5.3.11.13. Με την Α.Ε.Π.Ο. που θα εκδοθεί δε θίγονται εμπράγματα δικαιώματα
του Δημοσίου επί της έκτασης.
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5.3.11.14. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Απόφασης που θα
εκδοθεί, που αφορούν εφαρμογή των διατάξεων της δασικής
νομοθεσίας, ανατίθεται στο οικείο Δασαρχείο.
5.3.12.
5.4.

5.5.

Κατά προτεραιότητα να γίνει αποκατάσταση των αρδευτικών δικτύων που τυχόν
θιγούν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Φάση Λειτουργίας του έργου
5.4.1.

Να υπάρχει εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριμένη από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε όλες τις εγκαταστάσεις του έργου (βανοστάσια,
σταθμοί συμπίεσης).

5.4.2.

Στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Συμπίεσης (GCS00) στην περιοχή των Κήπων, να
υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ζεστού νερού χρήσης, μέσω εναλλάκτη
θερμότητας, στα όρια της εγκατάστασης, προς τον οικείο Δήμο
Αλεξανδρούπολης. Η έναρξη υλοποίησης της μονάδας παροχής ζεστού νερού,
γίνεται μετά από έγγραφο αίτημα του εν λόγω Δήμου προς το φορέα του έργου,
αφού έχει εξασφαλιστεί η διάθεση τουλάχιστον του 50% του παραγόμενου
ζεστού νερού.

5.4.3.

Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει
την παρούσα απόφαση και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Παρακολούθηση
5.5.1.

Στη φάση κατασκευής, ο φορέας του έργου οφείλει να παρακολουθεί την
εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. Για το σκοπό αυτό:
5.5.1.1. Ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής παρακολούθησης που ορίσθηκε κατ’
εφαρμογή του όρου 5.1.4, μεριμνά για τη συλλογή στοιχείων που
αφορούν τη συμμόρφωση των εργασιών κατασκευής με τους
περιβαλλοντικούς όρους. Ο φορέας του έργου μέσω των τρίτων μερών
φροντίζουν να συλλέγουν και να διαθέτουν στον υπεύθυνο
περιβαλλοντικής παρακολούθησης τα σχετικά στοιχεία που αφορούν σε
εργασίες ευθύνης των τρίτων μερών, κατ’ εφαρμογή των όρων 5.1.2 και
5.1.3.

5.5.2.

Στη φάση λειτουργίας, ο φορέας του έργου που έχει την ευθύνη περιβαλλοντικής
παρακολούθησης κατά την παρ. 0 της παρούσας οφείλει να εκπονήσει σχετικό
πρόγραμμα και να συντονίζει την εφαρμογή του ώστε να παρακολουθείται η
περιβαλλοντική επίδραση του έργου και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων
που αφορούν στη λειτουργία του.

5.5.3.

Ο φορέας του έργου υποχρεούται, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην
υποβολή ετήσιας έκθεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο τέλος Μαρτίου
κάθε έτους.
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6.

Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων –
Προϋποθέσεις για την ανανέωση και τροποποίησή της

6.1.

Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοσή
της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.

6.2.

Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει
να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 του ν. 4014/2011. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος ανανέωσης
υποβληθεί εμπροθέσμως (τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη ισχύος), για το χρονικό
διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης, οι περιβαλλοντικοί όροι
διατηρούνται σε ισχύ.

6.3.

Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό
αναφέρθηκε στην ενότητα 1 της παρούσας απόφασης και υλοποιείται σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

6.4.

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 ΜΠΕ και την παρούσα
απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της
απόφασης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, σε
συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου.

7.

Άλλες διατάξεις

7.1.

Η παρούσα απόφαση:

7.2.

7.1.1.

Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής
του προσωπικού, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές
με αυτά διατάξεις.

7.1.2.

Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης όσων άλλων
αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία για το έργο.

7.1.3.

Έχει εκδοθεί χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης
του έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης γηπέδων.

7.1.4.

Δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων
κατασκευών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

7.1.5.

Όσα από τα ανωτέρω (7.1.1 - 7.1.4) στοιχεία εξετάστηκαν στη ΜΠΕ, έχουν
παρατεθεί με ευθύνη του φορέα του έργου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και
άλλες ειδικές διατάξεις που κατισχύουν αυτής.

ΑΔΑ: 6ΔΓ90-ΝΜ5
21

8.

Υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων

8.1.

Η παρούσα απόφαση, η θεωρημένη ΜΠΕ καθώς και το συμπληρωματικό τεύχος που τη
συνοδεύουν, καθώς και επόμενοι φάκελοι ανανέωσης, τροποποίησης, τεχνικών
περιβαλλοντικών μελετών μαζί με σχετικές αποφάσεις, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο
χώρο του έργου κατά τη φάση υλοποίησής του και στην έδρα του φορέα λειτουργία τους
στη συνέχεια. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε
κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

8.2.

Ο φορέας υλοποίησης του έργου κατά τη φάση κατασκευής και ο φορέας λειτουργίας στη
συνέχεια, θα πρέπει:
8.2.1.

Να τηρεί στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα του στοιχεία, βάσει των οποίων
θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου
(π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής
στοιχείων κ.λπ.).

8.2.2.

Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να
διευκολύνει την διενέργεια του ελέγχου από αυτό.

8.2.3.

Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

8.2.4.

Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις
των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.

8.3.

Εάν ανακύψουν θέματα κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα οποία δεν
καλύπτονται από τους όρους αυτής, η επίλυση τους πραγματοποιείται βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της θεωρημένης ΜΠΕ του
έργου ή και επόμενων φακέλων σχετικών με την περιβαλλοντική του αδειοδότηση.

8.4.

Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή
παράβασης των όρων της απόφασης αυτής, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9.

Δημοσιοποίηση

Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 19α του ν. 4014/11 και στην κ.υ.α. υπ’ αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470).

10.

Νομικές δυνατότητες προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,
εντός των πάγιων προθεσμιών που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

ΥΠΕΚΑ
α)
Διεύθυνση Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
β)
Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας
Χαλκοκονδύλη 31, 10164 Αθήνα
γ)
δ)
ε)
στ)

Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΤΔΦΠ
Τρικάλων 36, 115 26 Αθήνα
Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Δ/νση ΕΑΡΘ, Τμήμα Βιομηχανιών
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

2.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Γραφείου Συντονισμού & Παρακολούθησης Αρχαιολογικών
Εργασιών στο πλαίσιο μεγάλων έργων
Mπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα

3.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Κακουλίδου 1, 691 00 Κομοτηνή

4.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, 541 10 Θεσσαλονίκη

5.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη

6.

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περ/ντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 101 64 Αθήνα

7.

α) 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Σωκράτους 11, 691 00 Κομοτηνή
β) ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασ. Αρχαιοτήτων
Α. Συμεωνίδη 4, 691 00 Κομοτηνή

8. α) 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Κύπρου 14, 651 10 Καβάλα
β) ΙΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασ. Αρχαιοτήτων
Ερ. Σταυρού 17, Τ.Θ. 1218, 651 10 Καβάλα
γ) ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασ. Αρχαιοτήτων
Γρ. Ρακιτζή 10-12, 621 21 Σέρρες
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9. α) 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πλ. Αγ. Γεωργίου, Ροτόντα, 540 09 Θεσ-κη
β) ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασ. Αρχαιοτήτων
Μ. Αλεξάνδρου εν. Ποσειδωνίου, 546 46 Θεσ-κη
γ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος
Ναυαρίνου 28, 551 31 Θεσσαλονίκη
10. α) 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Αντ. Καμάρα 3, 591 00 Βέροια
β) ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασ. Αρχαιοτήτων
Αριστοτέλους 16, 582 00 Έδεσσα
11. α) Λ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασ. Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, 500 04 Κοζάνη
β) 17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Δημογεροντίας 10, 501 00 Κοζάνη
12. α) 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Μουσείο Καστοριάς, 521 00 Καστοριά
β) ΚΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασ. Αρχαιοτήτων
Σιδ. Σταθμού 8, 531 00 Φλώρινα
13. Οργανισμός Θεσσαλονίκης
Βασ. Όλγας 105, 546 43 Θεσ/κη
14. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου
Δαδιά Τ. Κ. 684 00, Τ.Θ. 1413
15. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Δέλτα Έβρου, 681 00 Τραϊανούπολη
16. Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας
Κέντρο Πληροφόρησης Βιστωνίδας, 670 63 Πόρτο Λάγος
17. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης
Σ. Τσακάλη 21, 572 00 Λαγκαδάς
18. Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα
ΚΕΠ, Δήμος Χαλάστρας, 573 00
19. Δασαρχείο Σουφλίου
Ερμού 6, 684 00 Σουφλί
20. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης
Σκρα 1, 681 00 Αλεξ/λη
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21. Δ/νση Δασών Ροδόπης
3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξ/λης, 691 00 Κομοτηνή
22. Δασαρχείο Ξάνθης
Αδριανουπόλεως 4, 671 00 Ξάνθη
23. Δασαρχείο Καβάλας
Τέρμα Αργυροκάστρου, 651 00 Καβάλα
24. Δασαρχείο Δράμας
Αγ. Κωνσταντίνου 1, 661 00 Δράμα
25. Δασαρχείο Σερρών
Τέρμα Ομόνοιας, 621 25 Σέρρες
26. Δασαρχείο Νιγρίτας
Αθ. Αργυρού 9, 622 00 Νιγρίτα
27. Δασαρχείο Κιλκίς
21ης Ιουνίου 207, 611 00 Κιλκίς
28. Δασαρχείο Λαγκαδά
Κ. Ηλιάδη 4, 572 00 Λαγκαδάς
29. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
Καρατάσου 1, 546 26 Θεσ/κη
30. Δασαρχείο Νάουσας
Γ. Γεννηματά 22, 592 00 Νάουσα
31. Δασαρχείο Έδεσσας
Διοικητήριο, 582 00 Έδεσσα
32. Δασαρχείο Φλώρινας
Διοικητήριο, 531 00 Φλώρινα
33. Δασαρχείο Κοζάνης
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
34. Δ/νση Δασών Καστοριάς
Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά
35. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Έβρου
Καρ. Δημητρίου 40, 681 00 Αλεξ/λη
36. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Ροδόπης
Διοικητήριο, 691 00 Κομοτηνή
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37. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Ξάνθης
Διοικητήριο, 671 00 Ξάνθη
38. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Καβάλας
Εθν. Αντίστασης 20, 651 10 Καβάλα
39. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Δράμας
Διοικητήριο, 661 00 Δράμα
40. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Σερρών
Τέρμα Ομόνοιας, 621 25 Σέρρες
41. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Κιλκίς
Μεταμορφώσεως 2, 611 00 Κιλκίς
42. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Α. Παπαναστασίου 63, 544 53 Θεσσαλονίκη
43. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Πέλλας
Διοικητήριο, 582 00 Έδεσσα
44. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Ημαθίας
Μητροπόλεως 38, 591 00 Βέροια
45. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Κοζάνης
Διοικητήριο 501 00 Κοζάνη
46. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φλώρινας
Διοικητήριο, 531 00 Φλώρινα
47. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Καστοριάς
Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α΄
4. Κ. Γιαβής

AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

