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Θέµα : Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά το έργο «Οδικός άξονας 

Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόµβος Βογιάνου. Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης 
Ιωαννίνων». Φορέας του έργου : ∆ήµος Ιωαννιτών. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 

  
Έχοντας υπόψη : 
 
Νοµοθεσία που σχετίζεται µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και οι βασικές 
κανονιστικές πράξεις της 
1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α). 
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

3. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

4. Το Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού − Πρόγραµµα 
ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/30/ΕΚ)». 

5. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν. 
3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 
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6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς». 

7. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) περί «διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 
8. Την απόφαση ∆ΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει - Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
απόφαση οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β) Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

9. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ 
….της προβλεπόµενης από τις διατάξεις έγκριση επέµβασης …. σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
Ν.4014/2011». 

10. Την Υ.Α. 167563/2013 (ΦΕΚ 964/Β) «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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων 
των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος». 

11. Την Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου 
ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄….». 

12. Την Υ.Α. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/.Β) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 όπως ισχύει, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 του ν. 4014/2011, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 

13. Την ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ’ αριθ. 
1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως 
ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000». 

15. Το Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
….». 

16. Την αριθ. 907/2017 (ΦΕΚ 4664/Β) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης 
Αναθεώρησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού 
∆ιαµερίσµατος Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

17. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41368/326/2018 (ΦΕΚ 2684/Β) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
«Έγκριση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών Απορροής ποταµών του 
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ηπείρου (EL05) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

18. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 "Καθορισµός µέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β1 40)". Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

19. Το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

20. Το Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης 
"∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών ..." (ΦΕΚ 781/Β) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης 
"Τροποποίηση της 73537/1995 ..." (ΦΕΚ 963/Β). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 

21. Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β) «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2012/19/ΕΚ…» 

22. Την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

23. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
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διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 
24. Το Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση 

ζηµιών στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004», όπως ισχύει. 

25. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011». 

26. Την απόφαση ΥΠΕΝ/∆ΧΩΡΣ/78523/1208/2018 (ΦΕΚ 286/ΑΑΠ) Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού 
πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και περιβαλλοντική έγκριση αυτού». 

27. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

28. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 
Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις». 

29. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

30. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) «Πτωχευτικός 
Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις». 

31. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης – Καταπολέµηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

32. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις». 

33. Την απόφαση 13912/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟ∆∆) Υπουργού Εσωτερικών «∆ιορισµός του Βασίλειου 
Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας». 

34. Την απόφαση 72443/29.5.2017 (Α∆Α: 6Μ5ΜΟΡ1Γ-Λ0Ο) Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας «Ορισµός Αναπληρωτή Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας». 

35. Την απόφαση 109259/1.8.2017 (Α∆Α: 6ΜΣΗΟΡ1Γ-∆Μ6) Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας «Συγκρότηση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την 145804/29.9.2017 (Α∆Α: ΩΓ7ΦΟΡ1Γ-ΣΣ3) όµοιά της. 

 
Έγγραφα & στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου 
36. Την από 3.4.2018 ορθή επανάληψη της 30073/26.2.2018 (Α∆Α : ΨΑΓΦΟΡ1Γ-ΒΧΕ) ΑΕΠΟ 

Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, για το έργο του θέµατος. 
37. Την απόφαση ΥΠΕΝ/∆ΝΕΠ/39353/2343/22.6.2018 (Α∆Α: Ω3ΧΤ4653Π8-ΩΩ3) Υπουργού 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, µε την οποία γίνεται δεκτή η από 28.3.2018 προσφυγή του Απόστολου 
Κοκορδάτου κ.λπ. και ακυρώθηκε η (36) ΑΕΠΟ, καθ’ ότι µε την προσβαλλόµενη απόφαση δεν 
αξιολογήθηκαν τα αθροιστικά αποτελέσµατα από την κατασκευή όλων των προβλεπόµενων έργων 
οδοποιίας µε την απαλλαγή από ΑΕΠΟ τµηµάτων αυτού. 

38. Το αριθ. 70989/5618/11.12.2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, 
όπου υποβλήθηκε εκ νέου φάκελος ΜΠΕ του έργου του θέµατος, συµπεριλαµβανοµένου των 
αθροιστικών επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης Ιωαννίνων που θα επιφέρει η λειτουργία της 
βασικής αρτηρίας που προβλέπεται να κατασκευαστεί στα πλαίσια του έργου και ο οποίος 
αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), µε Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
(ΠΕΤ) : 1812012829. 

39. Τα αριθ. 211655/27.12.2018 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, 
µε το οποίο ζητήθηκε η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων. 

40. Το αριθ. 172/12/10.1.2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε το 
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οποίο υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία. 
41. Το αριθ. 6949/18.1.2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, µε το 

οποίο έγινε αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς υπηρεσίες και φορείς της διοίκησης (∆/νση 
Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, ∆/νση Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών, ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, Περιφερειακό Συµβούλιο, ∆/νση Τεχνικών Έργων, 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. 
Ιονίου, ∆. Μακεδονίας, ΓΕΕΘΑ / Γ2, Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας), καθώς και 
δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης. 

 
Γνωµοδοτήσεις – απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, που υποβλήθηκαν ή ελήφθησαν κατά τη 
διαδικασία διαβούλευσης – δηµοσιοποίησης του σχετικού φακέλου 
42. Την αριθ. 319/2018 (Α∆Α: 9ΡΡΕΩΕΩ-Ψ7Σ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Ιωαννιτών, µε την παραλήφθηκε η ΜΠΕ του έργου. 
43. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙ∆Μ/35859/3782/181/1.2.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας 

Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου & ∆. Μακεδονίας, µε θετική 
γνωµοδότηση και όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου. 

44. Το αριθ. Φ.901/70/241315/Σ.677/18.2.2019 έγγραφο της ∆/νσης Γ2 (Υποδοµής) του ΓΕΕΘΑ, µε 
θετική γνωµοδότηση για την υλοποίηση του έργου. 

45. Το αριθ. 16/12.3.2019 έγγραφο του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας, µε θετική γνωµοδότηση 
για την υλοποίηση του έργου. 

46. Το αριθ. 36029/952/15.3.2019 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο γνωστοποιείται ότι παραµένουν οι παρατηρήσεις 
της Υπηρεσίας που είχαν εκφραστεί κατά την προηγούµενη διαδικασία διαβούλευσης – 
δηµοσιοποίησης του σχετικού φακέλου (70 & 71 έγγραφα). 

47. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/36557/25122/350/26.3.2019 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, µε θετική γνωµοδότηση και όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
έργου. 

48. Το αριθ. 50493/5.4.2019 έγγραφο του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων, µε το οποίο επισηµαίνεται ότι η 
Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας δεν 
εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

49. Το αριθ. 54105/12.4.2019 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ιωαννίνων, µε το οποίο επισηµαίνεται ότι η 
Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας δεν 
εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

50. Το αριθ. 58142/22.4.2019 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών, µε το οποίο 
επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται 
ο οδικός άξονας δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

51. Το αριθ. 49870/1261/8.4.2019 έγγραφο του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε το οποίο 
διαβιβάστηκαν αποδεικτικά της δηµοσιοποίησης και παρατηρήσεις – ενστάσεις που κατατέθηκαν 
αναφορικά µε τη ΜΠΕ. 

52. Το από 4.3.2019 υπόµνηµα των Ευάγγελου Λιβιτσάνου, Νικολάου Μπατάκη και Κυριακής Βερβίρη, 
µε το οποίο ζητείται να µην προχωρήσει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 

53. Το αριθ. 46948/1.4.2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, µε το 
οποίο γνωστοποιήθηκε στο φορέα του έργου οι γνωµοδοτήσεις – απόψεις υπηρεσιών, φορέων και 
πολιτών, που υποβλήθηκαν ή ελήφθησαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης – δηµοσιοποίησης του 
σχετικού φακέλου, για τη διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων επ’ αυτών. 

54. Το αριθ. 25558/2128/19.4.2019 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 
παρατηρήσεις επί των γνωµοδοτήσεων – απόψεων υπηρεσιών, φορέων και πολιτών. 

55. Το αριθ. 63556/6.5.2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, µε το 
οποίο η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή σύµφωνα µε το εδάφιο 8 της παραγράφου Β του άρθρου 5 της 
(10) Υ.Α., δεδοµένου ότι από τις διαβιβασθείσες γνωµοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδοµένα 
που χρήζουν ιδιαίτερης τεκµηρίωσης, εισηγείται να ζητηθεί η γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) του άρθρου 13 του ν. 4014/2011. 

56. Την από 8.5.2019 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου προς το 
ΠΕΣΠΑ, µε θετική γνωµοδότηση για την υλοποίηση του έργου. 
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57. Το αριθ. 70642/20.5.2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, µε 
το οποίο ζητήθηκε από το φορέα του έργου να επικαιροποιηθεί η ενότητα 8.12.1 της ΜΠΕ, σύµφωνα 
µε τα εγκεκριµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού 
∆ιαµερίσµατος Ηπείρου (16 απόφαση) και ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας (17 απόφαση). 

58. Το αριθ. 32044/3501/21.5.2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 
το οποίο υποβλήθηκε συµπληρωµατικό τεύχος µε επικαιροποιηµένη την ενότητα 8.12.1 της ΜΠΕ. 

59. Το αριθ. 72485/22.5.2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, µε 
το οποίο έγινε αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ και των συµπληρωµατικών στοιχείων στη ∆/νση 
Υδάτων Ηπείρου. 

60. Το αριθ. 73231/23.5.2019 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων Ηπείρου, µε θετική γνωµοδότηση και όρους - 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου. 

61. Την αριθ. 77/28.5.2019 απόφαση του ΠΕΣΠΑ µε την οµόφωνα θετική γνωµοδότηση για την 
υλοποίηση του έργου 

 
Άλλα έγγραφα που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εξεταζόµενου έργου 
62. Το αριθ. 16160/987/24.5.2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 

το οποίο υποβλήθηκε αρχικά φάκελος ΜΠΕ του έργου του θέµατος 
63. Τα αριθ. 76881/7.6.2017 & 99713/17.7.2017 έγγραφα της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Ηπείρου, µε τα οποία ζητήθηκε η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων. 
64. Το αριθ. 37572/2314/6.7.2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 

το οποίο υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία. 
65. Το αριθ. 102746/21.7.2017 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, 

µε το οποίο έγινε αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς υπηρεσίες και φορείς της διοίκησης, καθώς 
και δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης. 

66. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙ∆Μ/128561/12538/761/12.4.2017 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου & ∆. Μακεδονίας, θετική 
γνωµοδότηση µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου. 

67. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/127834/81061/1281/13.4.2017 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, θετική γνωµοδότηση µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
έργου. 

68. Το αριθ. 122413/28.8.2017 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων Ηπείρου, θετική γνωµοδότηση µε όρους - 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου. 

69. Το αριθ. 113791/9.8.2017 έγγραφο του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων, µε το οποίο επισηµαίνεται ότι η 
Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας 
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

70. Το αριθ. 124164/31.8.2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ιωαννίνων, µε το οποίο επισηµαίνεται ότι η 
Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας 
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

71. Το αριθ. 129519/7.9.2017 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών, µε το οποίο 
επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες 
διέρχεται ο οδικός άξονας δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

72. Την από 12.9.2017 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας 
Ηπείρου, θετική γνωµοδότηση µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου και 
παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ. 

73. Την αριθ. 7/130/15.9.2017 (Α∆Α: ΩΜ1Κ7Λ9-ΜΦΚ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οµόφωνα θετική 
γνωµοδότηση µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε την (70) 
εισήγηση. 

74. Την αριθ. 462/2017 (Α∆Α: Ω36ΙΩΕΩ-Ζ∆Η) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Ιωαννιτών, µε την κατά πλειοψηφία θετική γνωµοδότηση για την υλοποίηση του έργου. 

75. Το αριθ. πρωτ. Α∆Η∆Μ/∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.ΗΠ./155546/13.10.2017  υπόµνηµα - αίτηση του κ. 
Ευάγγελου Λιβιτσάνου, εκπροσώπου επιτροπής κατοίκων του αστικού άξονα ταχείας κυκλοφορίας 
Γεννηµατά-Βογιάνου-Κ. Μεσσαρέ, µε το οποίο ζητείται η απόρριψη της ΜΠΕ, προκειµένου να 
εκπονηθεί νέα σύννοµη, η οποία θα συµπεριλάβει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σωρευτικά των 
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νέων αλλά και των προσφάτως κατασκευασµένων έργων οδοποιίας του άξονα Γεννηµατά-
Βογιάνου-Κ. Μεσσαρέ. 

76. Τα αριθ. 149235/4.10.2017 & 158124/17.10.2017 έγγραφα της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Ηπείρου, µε τα οποία γνωστοποιήθηκαν στο φορέα του έργου οι γνωµοδοτήσεις – 
απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, που υποβλήθηκαν ή ελήφθησαν κατά τη διαδικασία 
διαβούλευσης – δηµοσιοποίησης του σχετικού φακέλου, για τις ενέργειες σχετικά µε τα 
αναφερόµενα και τη διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων επ’ αυτών. 

77. Το αριθ. 67477/4145/6.11.2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 
παρατηρήσεις επί των γνωµοδοτήσεων – απόψεων υπηρεσιών, φορέων και πολιτών. 

78. Την από 21.12.2017 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου προς το 
ΠΕΣΠΑ, µε θετική γνωµοδότηση για την υλοποίηση του έργου. 

79. Την αριθ. 112/29.12.2017 απόφαση του ΠΕΣΠΑ µε την οµόφωνα θετική γνωµοδότηση για την 
υλοποίηση του έργου. 

 
Αιτιολόγηση της προς έκδοση απόφασης 
80. Το γεγονός ότι σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις και απόψεις φορέων και υπηρεσιών έχει παρέλθει η 

προθεσµία που ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία, οπότε δεν εµποδίζεται η πρόοδος της 
διοικητικής διαδικασίας. 

81. Το γεγονός ότι η (36) ΑΕΠΟ ακυρώθηκε µε την (37) απόφαση, καθ’ ότι µε την προσβαλλόµενη 
ΑΕΠΟ δεν αξιολογήθηκαν τα αθροιστικά αποτελέσµατα από την κατασκευή όλων των 
προβλεποµένων έργων οδοποιίας µε την απαλλαγή από ΑΕΠΟ τµηµάτων αυτού. 

82. Το γεγονός ότι ο φορέας του έργου υπέβαλλε εκ νέου φάκελο ΜΠΕ του έργου του θέµατος, 
συµπεριλαµβανοµένου των αθροιστικών επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης Ιωαννίνων, που θα 
επιφέρει η λειτουργία της βασικής αρτηρίας η οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί. 

83. Το γεγονός ότι µε βάση τα στοιχεία της µελέτης, οι προσδοκώµενες αθροιστικές επιπτώσεις της 
λειτουργίας του έργου του θέµατος στο συνολικό οδικό δίκτυο (κατ’ επέκταση οι οχλήσεις ήτοι ο 
θόρυβος και η αέρια ρύπανση κατά τη λειτουργία, επιπτώσεις από ατµοσφαιρική ρύπανση, καθώς οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι), αναµένονται να είναι ευνοϊκότερες αυτών που έχουν ήδη προσδιορισθεί στο 
πλαίσιο της αρχικά υποβληθείσας ΜΠΕ. 

84. Την (61) απόφαση του ΠΕΣΠΑ µε την οµόφωνα θετική γνωµοδότηση για την υλοποίηση του έργου 
και συνηµµένα αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας απόφασης. 

85. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση εγκρίνει τους κατάλληλους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο 
του θέµατος, µετά από εξέταση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στη ΜΠΕ και τα στοιχεία που προέκυψαν επ’ αυτής κατά τη διαβούλευση µε τις 
συναρµόδιες υπηρεσίες, φορείς και το κοινό. 
 

Αποφασίζουµε 
 

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών που αφορούν το έργο «Οδικός άξονας 
Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόµβος Βογιάνου. Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων», µε φορέα 
του έργου το ∆ήµο Ιωαννιτών, όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ και συνοψίζεται στην ενότητα Α της ΑΕΠΟ. 
Η εφαρµογή των ακόλουθων όρων, περιορισµών και κατευθύνσεων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
το έργο και βαρύνει το φορέα του.  
 
Α.  Περιγραφή έργου 
Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του µεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων, από τον κόµβο του 
Πανηπειρωτικού σταδίου έως τον κόµβο Βογιάνου. 
Σύµφωνα µε την (8) απόφαση, το έργο κατατάσσεται στην 1η οµάδα (έργα οδοποιίας), στο είδος «Αστική 
αρτηρία» (α/α 14) και στην Α2 υποκατηγορία. 
Το οδικό δίκτυο ξεκινά από τον ήδη κατασκευασµένο ισόπεδο κυκλικό κόµβο στη συµβολή της λεωφόρου 
Γεννηµατά µε την οδό Βογιάνου και καταλήγει στη συµβολή της οδού πρόσβασης προς το Πανηπειρωτικό 
Στάδιο µε την οδό Ιωαννίνων της ∆.Κ. Ανατολής. Έχει συνολικό µήκος 4.360 µ. περίπου.  
Στο µεγαλύτερο µέρος της η οδός ταυτίζεται µε ήδη διανοιγµένες οδούς των ρυµοτοµικών σχεδίων 
Ιωαννίνων, Ανατολής και Παµβώτιδας (οδός Γεννηµατά, λεωφόροι Ιωνίας και Ειρήνης). 
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Το έργο αποτελείται από οχτώ αρτηρίες, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονται οχτώ ισόπεδοι κυκλικοί 
κόµβοι.  
Τα τµήµατα της αρτηρίας είναι τα ακόλουθα : 

Τµήµατα Αρτηρίας Βογιάνου – Πανηπειρωτικό Στάδιο 
α/α Όνοµα Από Έως Μήκος (m) 
1 A1 Βογιάνου Ιπποκράτους 689.613 
2 A2 Ιπποκράτους Εθνικής Ανεξαρτησίας 509.517 
3 A3 Εθνικής Ανεξαρτησίας Αβέρωφ 643.452 
4 A4 Αβέρωφ Ειρήνης / Ιωνίας 587.627 
5 Α4α Σύνδεση µε Εγνατία Οδό 42.111 
6 A5 Ειρήνης / Ιωνίας Ειρήνης / 3ης Σεπτεµβρίου 166.445 
7 A6 Ειρήνης / 3ης Σεπτεµβρίου Ειρήνης / ∆εξαµενής 537.823 
8 A7 Ειρήνης / ∆εξαµενής Ιωαννίνων 914.518 
9 A8 Σύνδεση µε Εθνική Οδό Άρτας - Ιωαννίνων 98.359 

Η οδός σε όλα τα τµήµατά της αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Το πλάτος της 
κάθε λωρίδας κυκλοφορίας ανέρχεται σε 3,25 µ.. Τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας διαχωρίζονται από 
κεντρική νησίδα πλάτους 2 µ. κατά κανόνα. Η επιφάνεια κυκλοφορίας κάθε κατεύθυνσης είναι 7 µ. και το 
εύρος οδοστρώµατος είναι 16 µ.. 
Από το σηµείο έναρξης του έργου (συµβολή της λεωφόρου Γεννηµατά µε την οδό Βογιάνου) και µέχρι τη 
διέλευση της λεωφόρου Ιωνίας (συνέχεια της λεωφόρου Γεννηµατά) υπεράνω της κύριας τάφρου 
αποστράγγισης (Λαγκάτσα) του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων – µέσω της κατασκευής κιβωτιοειδούς οχετού 
9,00x4,00 (ΚΟ4.1), παράλληλα µε την κύρια αρτηρία διάγουν παράπλευροι οδοί, για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των οικισµών – δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί. 
Το έργο περιλαµβάνει περιπατητική και ποδηλατική διαδροµή, µε συνολικό πλάτος 6,30 µ. µετρούµενη 
από το κράσπεδο της αρτηρίας και αποτελείται από : 
• Τµήµα πλάτους 1,75 µ. για τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης, πρασίνου κ.λπ. 
• Τµήµα πλάτους 2,0 µ. για ποδηλατοδρόµο και 
• Τµήµα πλάτους 2,55 µ. το οποίο διατίθεται για την εξυπηρέτηση δύο ενηλίκων ο ένας εκ των οποίων 

είναι τυφλός. 
Τα αναπτύγµατα διατοµής της οδού όπως µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε τµήµα είναι τα εξής : 

Τµήµα 
∆ιατιθέµενο 
Πλάτος 

Παράπλευρος 
Αριστερά 

Παράπλευρος 
∆εξιά 

Πεζόδροµος / 
Ποδηλατόδροµος 

Α1 30 
Ναι, χωρίς 
στάθµευση 

Ναι, χωρίς 
στάθµευση 

Όχι 

Α2 30 
Ναι, χωρίς 
στάθµευση 

Ναι, χωρίς 
στάθµευση 

Όχι 

Α3 (έως την ∆Κ19) 30 
Ναι, χωρίς 
στάθµευση 

Ναι, χωρίς 
στάθµευση 

Όχι 

Α3 (µετά την ∆Κ19) 33 
Ναι, χωρίς 
στάθµευση 

Ναι, µε 
στάθµευση 

Όχι 

Α4 (έως ΚΟ4.1) 33-35 
Ναι, χωρίς 
στάθµευση 

Ναι, µε 
στάθµευση 

Όχι 

Α4 (µετά τον ΚΟ4.1) 33-35 Όχι 
Ναι, µε 

στάθµευση 
Ναι 

Α5 35-40 Όχι 
Ναι, χωρίς 
στάθµευση 

Ναι 

Α6 34-36 
Ναι, χωρίς 
στάθµευση, 
Ανισοσταθµία 

Ναι, χωρίς 
στάθµευση, 
Ανισοσταθµία 

Ναι 

Α7 - Όχι Όχι Ναι 
Σχετικά µε την αποχέτευση – αποστράγγιση, προβλέπεται η κατασκευή κρασπέδων ύψους 15 cm και 
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ρείθρων 25 cm αριστερά και δεξιά κατά µήκος της κύριας αρτηρίας και σε όλο το µήκος της. Το ίδιο ισχύει 
και για τις παράπλευρες οδούς, πλην της αριστερής παράπλευρης της αρτηρίας Α6 όπου στη δεξιά 
οριογραµµή δεν κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο, αλλά το οδόστρωµα εγκιβωτίζεται στη στέψη των 
τοίχων αντιστήριξης και του κεφαλόδεσµου των πασσάλων. Οι κλίσεις και επικλίσεις του οδοστρώµατος 
οδηγούν τα ύδατα των κατακρηµνίσεων δια µέσου των ρείθρων στα φρεάτια υδροσυλλογής µε σχάρα παρά 
το κράσπεδο και στη συνέχει δια µέσου δικτύων υπονόµων οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη ο οποίος 
είναι : 
• Αρτηρία Α1& Α2 : φρεάτιο εκβολής που έχει κατασκευαστεί στο πέρας της οδού Εµµ. Παππά. 
• Αρτηρία Α3 & Α4 : σύνδεση φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου υπονόµων µε την προβλεπόµενη από 

τις εγκεκριµένες µελέτες τάφρο ορθογωνικής διατοµής 2,5x2,0 µ.. 
• Αρτηρία Α5 & Α6: σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο όµβριων υδάτων το οποίο καταλήγει στην 

προηγούµενη ορθογωνικής διατοµής τάφρο. 
• Αρτηρία Α7: Κατασκευή δικτύου και τελικός αποδέκτης η τάφρος της Λαγκάτσας. 
Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή εννέα τεχνικών ως εξής : 

α/α 
Τµήµα  
Έργου 

Περιγραφή Όνοµα ∆ιαστάσεις Χ.Θ. αρχής 
Χ.Θ. 
τέλους 

Μήκο

ς (m) 

1 
ΑΡΤΗΡΙΑ 

Α4 
Κιβωτιοειδής 

Οχετός 
ΚΟ4.1 Α=9,00x4,00 0+456.849 35,00 

2 
ΑΡΤΗΡΙΑ 

Α6 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Τοίχος 
Αντιστήριξης 

ΤΑα6.1 maxH=3.60m 0+011,649 
0+140,33

9 
127,90 

3 Πασσαλότοιχος ΠΤα6.1 maxH=7.35m 0+140,339 
0+260,33

9 
120,00 

4 
Τοίχος 

Αντιστήριξης 
ΤΑα6.2 maxH=3.75m 0+260,339 

0+351,84
0 

91,50 

5 
ΑΡΤΗΡΙΑ 
Α6 ∆ΕΞΙΑ 

Τοίχος 
Αντιστήριξης 

ΤΑδ6.1 maxH=1.05m 0+010,613 
0+052,17

2 
42,50 

6 
Τοίχος 

Αντιστήριξης 
ΤΑδ6.2 maxH=3.35m 0+251,720 

0+529,05
0 

278,33 

7 
ΑΡΤΗΡΙΑ 

Α7 

Κιβωτιοειδής 
Οχετός 

ΚΟ7.1 Α=9,00x4,00 0+633,009 55,00 

8 Σωληνωτός Οχετός ΣΟ7.1 Φ100 0+246,978 50,00 

9 
Τοίχος Οπλισµένης 

Γης 
ΤΟΓδ7.

1 
maxH=7.90m 0+038,62 0+180,00 134,80 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά του έργου περιγράφονται στο φάκελο ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ. 
 
Β.  Θεσµοθετηµένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου, καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων 

του περιβάλλοντος της 
Το εν λόγω έργο βρίσκεται σε περιοχή που περιλαµβάνεται στο δίκτυο NATURA 2000 µε κωδικό 
GR2130012 «Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων», στην κατηγορία Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της 
ορνιθοπανίδας. 
 
Γ.  Οριακές τιµές εκποµπών ρύπων στην ατµόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθµης θορύβου και 

δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος 
∆εν τίθεται θέµα καθορισµού ορίων, εφόσον δεν πραγµατοποιείται εκποµπή αέριων ρύπων, υγρών και 
στερεών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του έργου. Κατά την κατασκευή του έργου αναµένονται αέρια 
απόβλητα, σκόνες και καυσαέρια χωρίς σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε ότι αφορά την 
εκπεµπόµενη στάθµη θορύβου κατά την κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 
1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α). Για τις εκποµπές θορύβου του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο 
ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β), όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β). 
 
∆.  Όροι, µέτρα και περιορισµοί που πρέπει να λαµβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιµετώπιση 

των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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∆.1 Γενικές ρυθµίσεις 
∆.1.1 Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόµο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε την 
ΑΕΠΟ. 

∆.1.2 Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρµόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που τίθενται µε την ΑΕΠΟ 
και να το γνωστοποιήσει στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

∆.1.3 Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της 
κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής 
αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

∆.1.4 Εφόσον θίγονται ιδιοκτησίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σύµφωνη γνώµη των ιδιοκτητών. 
∆.1.5 Οι αλλαγές που επέρχονται στο σχεδιασµό του έργου (σε σχέση µε αυτόν της ΜΠΕ) λόγω 

των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ, ενσωµατώνονται στο έργο γενικώς χωρίς περαιτέρω 
διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός αν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, 
όπως σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν 
επανεκτίµηση και εκ νέου αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 

∆.1.6 Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, θα πρέπει να υποβληθεί στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων αίτηση για τη χορήγηση της απαιτούµενης άδειας εκσκαφικών 
εργασιών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο (47) έγγραφο. 

∆.2 Φάση κατασκευής του έργου 
∆.2.1 Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα  για την προστασία των διερχόµενων από 

την περιοχή του έργου (περίφραξη, σχάρες, κατάλληλη σήµανση κ.λπ.). 
∆.2.2 Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και οποιαδήποτε φθορά βλάστησης 

να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. 
∆.2.3 Απαγορεύεται η απόληψη και µεταφορά άλλων αδρανών υλικών εκτός περιοχής επέµβασης 

και αποκλείεται η µεταφορά φυτευτικού υλικού (π.χ. αποµάκρυνση επιφανειακού χώµατος, 
νεαρών φυταρίων ή τµηµάτων κλαδιών, ριζών ή κορµού) κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. 

∆.2.4 Η φυτική γη να συλλέγεται και να φυλάσσεται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά τις 
εργασίες αποκατάστασης. 

∆.2.5 Τα απαιτούµενα υλικά (επιχώσεις, αδρανή), θα πρέπει να ληφθούν από ενεργό λατοµείο της 
περιοχής, το οποίο θα διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες. 

∆.2.6 Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των 
διαφόρων αναγκών του έργου (π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων / 
τµηµάτων του έργου, στήριξη πρανών κ.λπ.) και να ελαχιστοποιείται η αλλοίωση της 
υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους. 

∆.2.7 Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312/Β). 

∆.2.8 Να εξασφαλιστεί η οµαλή ροή των όµβριων υδάτων σε περίπτωση βροχοπτώσεων για την 
αποφυγή   πληµµυρών. 

∆.2.9 Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων µε την κατασκευή των 
απαραίτητων τεχνικών και να απαγορευθεί κάθε επίχωση ρέµατος ή τάφρου. 

∆.2.10 Να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι εκποµπές 
αιωρούµενων σωµατιδίων (π.χ. διαβροχές των χώρων εκσκαφής ανάλογα µε τις 
επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, κάλυψη φορτηγών µεταφοράς των αδρανών 
υλικών και των προϊόντων εκσκαφής, κατάλληλη συντήρηση οχηµάτων έργου κ.λπ.). 

∆.2.11 Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης της σε παρακείµενες περιοχές. 

∆.2.12 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά κ.λπ., θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται, η δε 
διάθεσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

∆.2.13 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) και στον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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∆.2.14 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, 
καύσιµα κ.λπ.. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. 

∆.2.15 Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 62/Α), όπως εκάστοτε ισχύει. 

∆.2.16 Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση 
να αποµακρυνθεί και οι χώροι που θίγονται να αποκατασταθούν µε τέτοιο τρόπο που να 
εναρµονίζεται µε το περιβάλλον της περιοχής και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος. 

∆.3 Φάση λειτουργίας του έργου 
∆.3.1 Να γίνεται συστηµατική συντήρηση των χώρων πρασίνου (σε πρανή επιχώµατων, νησίδες, 

κόµβους κ.λπ.). Η άρδευση των φυτεµένων χώρων θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης της 
περιοχής ύστερα από τις απαιτούµενες επεκτάσεις. 

∆.3.2 Τα στραγγίσµατα (όµβρια ύδατα) από το κατάστρωµα της οδού, θα συλλέγονται και θα 
οδηγούνται στα φρεάτια υδροσυλλογής όπου θα τοποθετηθούν ελαιοδιαχωριστές. 

∆.3.3 Να γίνεται τακτικός καθαρισµός και συντήρηση της οδού, των αποχετευτικών τάφρων και 
των τεχνικών έργων από το φορέα του έργου. Οι ελαιοδιαχωριστές θα συντηρούνται από 
πιστοποιηµένες εταιρείες κατόπιν συµβάσεων. 

∆.3.4 Για τον έλεγχο των επιπέδων θορύβου, θα γίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του 
έργου, 4 φορές το χρόνο και σε κάθε µία από τις υπό µελέτη αρτηρίες (Α1 έως Α7) 
µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεσης και ταχύτητας κυκλοφορίας. Τα παραπάνω 
δεδοµένα θα χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου 
Lden, Lde και Ln και τα αποτελέσµατα θα συγκρίνονται µε τα θεσµοθετηµένα όρια. Τα 
αποτελέσµατα θα καταγράφονται και θα τηρείται αρχείο από το φορέα του έργου. 

∆.3.5 Εφόσον παρατηρηθούν υπερβάσεις, θα εκπονηθεί σχετική ακουστική µελέτη, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β) και θα προταθούν µέτρα 
ηχοπροστασίας. 

∆.3.6 Εργασίες συντήρησης και επισκευών, καθώς και µικροβελτιώσεων (π.χ. εγκατάσταση 
φωτισµού, οριζόντιας, κάθετης ή φωτεινής σήµανσης, καθαρισµοί πλευρικών 
διαµορφώσεων, σηµειακών διευθετήσεων σε συµβολές και κόµβους κ.α.) 
πραγµατοποιούνται υπό τις δεσµεύσεις της ΑΕΠΟ, χωρίς απαίτηση εκ νέου αδειοδότησης. 

∆.4 Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ, 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω και των αναφεροµένων στα (43), (45), (46),  (47) 
& (60) έγγραφα.  
Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων που προκύπτουν από τους 
περιβαλλοντικούς όρους, περιορισµούς και ρυθµίσεις βαρύνουν το φορέα του έργου. 

 
Ε.  Χρονικό διάστηµα ισχύος της ΑΕΠΟ – Προϋποθέσεις για την ανανέωση / τροποποίηση της 
Ε.1 Η ΑΕΠΟ ισχύει για δέκα (10) χρόνια. 
Ε.2 Ο φορέας του έργου εγκαίρως πριν από τη λήξη της ΑΕΠΟ, οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή 

του προς την εκάστοτε αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειµένου να 
τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του (2) νόµου. 

Ε.3 Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας 
ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την 
ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς 
τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Ε.4 Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στη 
ΜΠΕ και υλοποιείται µε τους όρους και περιορισµούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 
του (2) νόµου. 

Ε.5 Κάθε όρος της ΑΕΠΟ δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την κατασκευή ή λειτουργία του 
έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 

Ε.6 Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασµό του έργου σε στάδιο 
που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαµοι, εξειδίκευση 
τεχνικών µέτρων - όρων της ΑΕΠΟ κ.λπ.), εγκρίνονται µε την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 11 
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του (2) νόµου. 
Ε.7 Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού του έργου σε στάδια της τεχνικής µελέτης που 

έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να 
υποβάλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 
του άρθρου 11 του (2) νόµου. 

Ε.8 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 ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι 
περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 
του άρθρου 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του (2) νόµου, µη εξαιρούµενων και τυχόν 
αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ανωτέρου 
νόµου. 

 
ΣΤ.  Λοιπές διατάξεις 
ΣΤ.1 Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και 

υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση εφοδιασµού 
του µε άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να 
εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου του έργου, καθώς οι όροι και περιορισµοί δόµησης και 
δε συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες 
ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται 
στο φάκελο ΜΠΕ µε ευθύνη του φορέα του έργου. 

ΣΤ.2 Η παρούσα ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις 
που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

 
Ζ.  Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ 
Ζ.1 Η παρούσα και ο σχετικός θεωρηµένος φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι στο χώρο του 

έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, 
ελεγκτικό όργανο. 

Ζ.2 Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση : 
• να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής 

στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή του µε τους 
περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του 
έργου 

• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο 
• να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες 
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρµόδιων 

ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
Ζ.3 Τυχόν θέµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της παρούσας και δεν καλύπτονται από τους 

όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν 
είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ ή του φακέλου που την συνοδεύει. 

 
Η.  Κυρώσεις για τη µη εφαρµογή των όρων της παρούσας 
Σε περίπτωση πρόκλησης οποιαδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης 
των όρων της παρούσας επιβάλλονται στους υπευθύνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε τους νόµους 3010/2002, 
4014/2011 και 4042/2012 και ισχύει. 
 
Θ.  ∆ηµοσιοποίηση της παρούσας 
Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στις δικτυακές διευθύνσεις :  
• diavgeia.gov.gr, σύµφωνα µε το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α).  
• aepo.ypeka.gr, όπως ιδρύθηκε και λειτουργεί µε την (25) απόφαση. 
 
Ι.  Προσφυγή - χρήση µέσων ένδικης προστασίας του κοινού κατά της παρούσας 
Η παρούσα είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόµενο µε προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
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Περιβάλλοντος & Ενέργειας είτε απευθείας είτε δια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας (∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου) σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 
3200/1955 για τη διοικητική αποκέντρωση όπως ισχύει (Ν. 2503/1997, Ν. 2647/1998 & Ν. 3852/2010), 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της, µόνο για παράβαση 
Νόµου (λάθος ερµηνεία ή εφαρµογή νόµου, παράβαση ουσιώδους τύπου διοικητικής διαδικασίας που 
πρέπει να τηρηθεί και όχι της ουσίας). 
Κατά της παρούσας µπορεί να γίνει χρήση των µέσων ένδικης προστασίας του κοινού, που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β). 
 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
 
 
 

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης  
 
 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Φ.2.9.1 
2. Τµ. Περ. & Χωρ. Σχ. 
  
Η γνωστοποίηση της παρούσας θα γίνει µε ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρµογή της εγκυκλίου  
14625/27.6.2012 (Α∆Α: Β4ΛΝΧ-Θ1∆) του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, στους αποδέκτες του πίνακα διανοµής που κοινοποιείται. 
Πίνακας ∆ιανοµής 
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 

α)  ∆/νση Υδάτων Ηπείρου 
β)  ∆ασαρχείο Ιωαννίνων 

2. Περιφέρεια Ηπείρου 
α)  ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 
β)  ∆/νση Τεχνικών Έργων 

3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 
4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου & ∆. Μακεδονίας 
5. Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας 
6. Ευάγγελος Λιβιτσάνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

            

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ - (ΠΕ.Σ.Π.Α.) 
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

                          
 
 
 
 
     Ιωάννινα,     28/05/2019 
    Αριθµ. Πρωτ.: 77 

Ταχ. ∆/νση  : 5ο xλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης    
Πληροφορίες : Κλειώ Συρµακέση  Προς  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
Ενταύθα 

Τηλέφωνο : 26510- 90221 
Fax : 26510- 90227 
E-mail             : ksyrmakesi@apdhp-dm.gov.gr 
   
   

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση αριθ. (3η/28-05-2019, 6η Συνεδρίαση) για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου:  
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για το έργο/ δραστηριότητα: Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόµβος 
Βογιάνου. Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων.  
Φορέας του έργου : ∆ήµος Ιωαννιτών. 
  
ΣΧΕΤ. 

 
: 

 
Η από 08.05.2019 εισήγησή σας σχετικά µε το έργο του θέµατος (αρ. πρωτ. ΠΕΣΠΑ: 70/2019). 

 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 
Ηµεροµηνία Συνεδριάσεως:    22-05-2019 (ολοκληρώθηκε στις 28-05-2019) 
Πρόσκληση µελών για την σύγκλιση του Συµβουλίου:  αρ. πρωτ. ΠΕΣΠΑ: 72/10-05-2019  
∆ιατάξεις για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Συµβουλίου: 
1. O Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), παρ. 2 του άρθρ. 13, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 

του άρθ. 55 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 35 του Ν. 
4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30.03.2012). 

2. Η µε Α.Π. 109259/01-08-17 (Α∆Α: 6ΜΣΗΟΡ1Γ-∆ΜΗ) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση εννεαµελούς Περιφερειακού Συµβουλίου 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε σκοπό την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 13 του Ν. 4014/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρ. 55 του Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του 
Ν. 4062/2012. 

3. Η µε Α.Π. 145804/29-09-17 (Α∆Α: ΩΓ7ΦΟΡ1Γ-ΣΣ3) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας για την τροποποίηση της µε Α.Π. 109259/01-08-17 (Α∆Α: 6ΜΣΗΟΡ1Γ-
∆ΜΗ) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας για τη 
συγκρότηση εννεαµελούς Περιφερειακού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε σκοπό την εφαρµογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρ. 13 του Ν. 4014/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρ. 55 του Ν. 
4042/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012. 
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Μέλη που έχουν παραστεί στη Συνεδρίαση: 
 

1 Βασίλειος Μιχελάκης : Συντονιστής Α.∆.Η.∆.Μ. Πρόεδρος 

2 ∆ηµήτριος Γαζής : 
Προϊστάµενος  Γεν. ∆/νσης  Χωροταξικής & 
Περιβαλλοντικής  Πολιτικής Α.∆.Η.∆.Μ. 

Τακτικό Μέλος 

3 Σεραφείµ Τσιπέλης : 
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Ηπείρου Α.∆.Η.∆.Μ. Τακτικό Μέλος 

4 Αυρηλία Μούλια : Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου Τακτικό Μέλος 

6 
Ξενοφώντας 

Μαρκαντωνάτος 
: 

Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου 
 

Τακτικό Μέλος 

7 Αναστάσιος Τσουµάνης : 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης 

∆ασών Α.∆.Η.∆.Μ. Τακτικό Μέλος 

8 Ιωάννης Αναστασάκης : 
Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Ηπείρου 
Τακτικό Μέλος 

 
Γραµµατέας Συνεδρίασης : κ. Κλειώ Συρµακέση, µε Α’ β, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπάλληλος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

 
ΘΕΜΑ 3ο : 

 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για το έργο/ δραστηριότητα: Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο - 
κόµβος Βογιάνου. Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων.  
Φορέας του έργου : ∆ήµος Ιωαννιτών. 

 

 
Εισηγητής:  κος Λάµπρος Τροµπούκης, προϊστάµενος του Τµήµατος Περιβαλλοντικού & Χωρικού 
Σχεδιασµού. 
Έχοντας υπόψη : 
 
Νοµοθεσία που σχετίζεται µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και οι βασικές 
κανονιστικές πράξεις της 
1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α). 
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

3. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

4. Το Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού − Πρόγραµµα 
ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/30/ΕΚ)». 

5. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν. 
3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς». 

7. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) περί «διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 
8. Την απόφαση ∆ΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
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και ισχύει - Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
απόφαση οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β) Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

9. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ 
….της προβλεπόµενης από τις διατάξεις έγκριση επέµβασης …. σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
Ν.4014/2011». 

10. Την Υ.Α. 167563/2013 (ΦΕΚ 964/Β) «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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων 
των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος». 

11. Την Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου 
ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄….». 

12. Την Υ.Α. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/.Β) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 όπως ισχύει, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 

13. Την ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ’ αριθ. 
1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως 
ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000». 

15. Το Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
….». 

16. Την αριθ. 907/2017 (ΦΕΚ 4664/Β) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης 
Αναθεώρησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού 
∆ιαµερίσµατος Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

17. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 "Καθορισµός µέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β1 40)". Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

18. Το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

19. Το Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης 
"∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών ..." (ΦΕΚ 781/Β) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης 
"Τροποποίηση της 73537/1995 ..." (ΦΕΚ 963/Β). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 

20. Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β) «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2012/19/ΕΚ…» 

21. Την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

22. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

23. Το Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση 
ζηµιών στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004», όπως ισχύει. 

24. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011». 
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25. Την απόφαση ΥΠΕΝ/∆ΧΩΡΣ/78523/1208/2018 (ΦΕΚ 286/ΑΑΠ) Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού 
πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και περιβαλλοντική έγκριση αυτού». 

26. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

27. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 
Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις». 

28. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

29. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) «Πτωχευτικός 
Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις». 

30. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης – Καταπολέµηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

31. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις». 

32. Την απόφαση 13912/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟ∆∆) Υπουργού Εσωτερικών «∆ιορισµός του Βασίλειου 
Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας». 

33. Την απόφαση 72443/29.5.2017 (Α∆Α: 6Μ5ΜΟΡ1Γ-Λ0Ο) Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας «Ορισµός Αναπληρωτή Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας». 

34. Την απόφαση 109259/1.8.2017 (Α∆Α: 6ΜΣΗΟΡ1Γ-∆Μ6) Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας «Συγκρότηση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την 145804/29.9.2017 (Α∆Α: ΩΓ7ΦΟΡ1Γ-ΣΣ3) όµοιά της. 
 

Έγγραφα & στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου 
35. Την από 3.4.2018 ορθή επανάληψη της 30073/26.2.2018 (Α∆Α : ΨΑΓΦΟΡ1Γ-ΒΧΕ) ΑΕΠΟ 

Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, για το έργο του θέµατος. 
36. Την απόφαση ΥΠΕΝ/∆ΝΕΠ/39353/2343/22.6.2018 (Α∆Α: Ω3ΧΤ4653Π8-ΩΩ3) Υπουργού 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, µε την οποία γίνεται δεκτή η από 28.3.2018 προσφυγή του Απόστολου 
Κοκορδάτου κ.λπ. και ακυρώθηκε η (35) ΑΕΠΟ, καθ’ ότι µε την προσβαλλόµενη απόφαση δεν 
αξιολογήθηκαν τα αθροιστικά αποτελέσµατα από την κατασκευή όλων των προβλεπόµενων έργων 
οδοποιίας µε την απαλλαγή από ΑΕΠΟ τµηµάτων αυτού. 

37. Το αριθ. 70989/5618/11.12.2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, 
όπου υποβλήθηκε εκ νέου φάκελος ΜΠΕ του έργου του θέµατος, συµπεριλαµβανοµένου των 
αθροιστικών επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης Ιωαννίνων που θα επιφέρει η λειτουργία της 
βασικής αρτηρίας που προβλέπεται να κατασκευαστεί στα πλαίσια του έργου και ο οποίος 
αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), µε Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
(ΠΕΤ) : 1812012829. 

38. Τα αριθ. 211655/27.12.2018 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, 
µε το οποίο ζητήθηκε η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων. 

39. Το αριθ. 172/12/10.1.2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε το 
οποίο υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία. 

40. Το αριθ. 6949/18.1.2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, µε το 
οποίο έγινε αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς υπηρεσίες και φορείς της διοίκησης (∆/νση 
Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, ∆/νση Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών, ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, Περιφερειακό Συµβούλιο, ∆/νση Τεχνικών Έργων, 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. 
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Ιονίου, ∆. Μακεδονίας, ΓΕΕΘΑ / Γ2, Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας), καθώς και 
δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης. 
 

Γνωµοδοτήσεις – απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, που υποβλήθηκαν ή ελήφθησαν κατά τη 
διαδικασία διαβούλευσης – δηµοσιοποίησης του σχετικού φακέλου 
41. Την αριθ. 319/2018 (Α∆Α: 9ΡΡΕΩΕΩ-Ψ7Σ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Ιωαννιτών, µε την παραλήφθηκε η ΜΠΕ του έργου. 
42. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙ∆Μ/35859/3782/181/1.2.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας 

Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου & ∆. Μακεδονίας, θετική γνωµοδότηση 
µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου. 

43. Το αριθ. Φ.901/70/241315/Σ.677/18.2.2019 έγγραφο της ∆/νσης Γ2 (Υποδοµής) του ΓΕΕΘΑ, θετική 
γνωµοδότηση για την υλοποίηση του έργου. 

44. Το αριθ. 16/12.3.2019 έγγραφο του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας, θετική γνωµοδότηση για 
την υλοποίηση του έργου. 

45. Το αριθ. 36029/952/15.3.2019 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο γνωστοποιείται ότι παραµένουν οι παρατηρήσεις 
της Υπηρεσίας που είχαν εκφραστεί κατά την προηγούµενη διαδικασία διαβούλευσης – 
δηµοσιοποίησης του σχετικού φακέλου (63 & 64 έγγραφα). 

46. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/36557/25122/350/26.3.2019 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, θετική γνωµοδότηση µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
έργου. 

47. Το από 4.3.2019, αναρτηµένο στο ΗΠΜ, υπόµνηµα των Ευάγγελου Λιβιτσάνου, Νικολάου Μπατάκη 
και Κυριακής Βερβίρη (ο πλήρης φάκελος έχει κατατεθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου και 
έλαβε αριθ. πρωτ. 775/2019), στο οποίο επισηµαίνονται τα εξής : 
•      Μη θεραπεία των πληµµελειών της ΜΠΕ, στην οποία βασίστηκε η ακυρωθείσα ΑΕΠΟ µε την υπό 

διαβούλευση ΜΠΕ και απόπειρα παρέµβασης σε εκκρεµή δίκη.  
αα) Η υπό διαβούλευση, εκ νέου υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου καθώς και η σχετική 

«συµπληρωµατική Μελέτη» δεν θεραπεύει σε καµία περίπτωση την ουσιώδη πληµµέλεια για 
την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 30073/26-02-2018 Απόφαση της Αποκεντρωµένης και 
η οποία, συνίσταται στην µη σφαιρική αξιολόγηση των αθροιστικών επιπτώσεων του 
σχεδιαζόµενου έργου µε τις υφιστάµενες οδούς του δακτυλίου, που έχουν εξαιρεθεί της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Όπως έχει επισηµάνει δε σε σχετικό πορισµατικό έγγραφό του 
ο Συνήγορος του Πολίτη, η εν λόγω πληµµέλεια θα µπορούσε να θεραπευτεί µε την εκπόνηση 
συνθετικής ΜΠΕ για όλα τα ανωτέρω έργα. Αξίζει επίσης µε έµφαση να σηµειωθεί ότι η εν 
λόγω θέση για σφαιρική αξιολόγηση των άµεσων, έµµεσων και σωρευτικών επιπτώσεων του 
σχεδιαζόµενου έργου θεµελιώνεται στην Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίµηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (άρθρο 3), στις προβλέψεις του Ν. 4014/2011, αλλά και στην 
πλούσια νοµολογία του ∆ΕΕ, στην οποία έχει αποφανθεί ότι είναι επιβεβληµένη η 
αδειοδότηση του έργου στο σύνολό του µε όσα έργα δεν έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, 
παρά το γεγονός ότι τα έργα αυτά έχουν υλοποιηθεί, εφόσον η διενεργούµενη εκτίµηση στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της τακτοποίησης δεν αφορά µόνο τις µελλοντικές επιπτώσεις της 
µονάδας αυτής, αλλά λαµβάνει υπόψη και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον χρόνο της 
υλοποιήσεώς της (Απόφαση της 26ης Ιουλίου 2017 επί των συνεκδικαζόµενων υποθέσεων C-
196/16 και C-197/16). Στην ελληνική δε έννοµη τάξη, το άρθρο 9 του Ν. 4014/2011 
προβλέπει την θεραπεία των υπαρχουσών πληµµελειών µέσω της αδειοδότησης του έργου στο 
σύνολό του. Στην συγκεκριµένη, ωστόσο, περίπτωση µε την υπό διαβούλευση ΜΠΕ, η οποία 
είναι, πλην της συµπληρωµατικής, ταυτόσηµη µε την αρχική απορριφθείσα ΜΠΕ, η θεραπεία 
της εν λόγω πληµµέλειας ουδόλως θεραπεύεται. Αντιθέτως επιχειρείται παρέµβαση σε εκκρεµή 
δίκη µέσω της εισαγωγής πανοµοιότυπων ρυθµίσεων, οι οποίες ακυρώθηκαν µε την 
προαναφερόµενη Απόφαση.  

ββ) Επιπροσθέτως, είναι προφανές ότι συνεπεία του ταυτόσηµου περιεχοµένου της «νέας» ΜΠΕ, 
δεν µπορούν να θεραπευτούν στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
και οι υπόλοιπες πληµµέλειες της αρχικής ΜΠΕ, οι οποίες είχαν επισηµανθεί στην ειδική 
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διοικητική προσφυγή µας και οι οποίες αφορούσαν αφενός τον εντοπισµό και την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων του έργου στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και την λήψη των 
κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων αυτών σε µια σειρά από κρίσιµους 
τοµείς, αφετέρου δε τις σοβαρές πληµµέλειες της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, καθώς το 
σχεδιαζόµενο έργο θα επηρεάσει την οικολογική ακεραιότητα της προστατευόµενης 
παραλίµνιας περιοχής και των εκεί πρωτευόντων ειδών (τρίτωνες). Καθίσταται, συνεπώς, 
προφανές από τα ανωτέρω ότι η υποβληθείσα σε δηµόσια διαβούλευση ΜΠΕ και η νέα 
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που βασίζεται σ' αυτή δεν αποσκοπεί στην 
θεραπεία των διαπιστωθεισών πληµµελειών και την εφαρµογή της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας, αλλά στην επαναφορά στο πλαίσιο νέας διοικητικής πράξης πανοµοιότυπων, µη 
σύννοµων ρυθµίσεων και στην κατάργηση της εκκρεµούς δίκης. Ως εκ τούτου παραβιάζει ρητά 
το άρθρο 26 του Συντάγµατος για την διάκριση των εξουσιών και το άρθρο 20 παρ.1 του 
Συντάγµατος για την παροχή αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας και συνακόλουθα δεν 
θα πρέπει να καταλήξει στην έκδοση ΑΕΠΟ, η οποία θα βασίζεται στην προαναφερθείσα 
προσχηµατική ΜΠΕ.  

•     Η λεγόµενη «συµπληρωµατική ΜΠΕ» ταυτίζεται µε µέρος του υπό εκπόνηση, χωρίς νοµική ισχύ, 
ΣΒΑΚ µε το οποίο επιχειρείται αυθαίρετα το ΣΒΑΚ να αποτελέσει µέρος της κατατεθείσας ΜΠΕ 
και να υποκαταστήσει παράνοµα την υποχρέωση εκπόνησης συνολικής ΜΠΕ! Η αποδοχή µιας 
τέτοιας µεθόδευσης (ακόµη και αν το ΣΒΑΚ ήταν εγκεκριµένο, που δεν είναι) προϋποθέτει την 
κατάργηση της βασικής περιβαλλοντικής εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας για τις ΜΠΕ. Έχει 
επίσης ιδιαίτερη νοµική σηµασία ότι οι σχετικές προϋποθέσεις για την έγκριση των ΣΒΑΚ έχουν 
ήδη αυστηροποιηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 22 που εµπεριέχεται στον πρόσφατα ψηφισθέντα 
νόµο για τα διπλώµατα οδήγησης, καθώς καταλαµβάνει και τα ΣΒΑΚ για τα οποία είχαν ξεκινήσει 
διαδικασίες ανάθεσης, όπως εν προκειµένω, για τα οποία θα πρέπει να γνωµοδοτήσουν µια σειρά 
από υπηρεσίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο πριν από την οριστική τους έγκριση. 
Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι το εν λόγω σχέδιο το οποίο υποβάλλεται ως συµπληρωµατική ΜΠΕ 
και για το οποίο θα πρέπει πριν από την έγκρισή του να γνωµοδοτήσουν µια σειρά από υπηρεσίες, 
δεν έχει καµιά νοµική ισχύ. Συνακόλουθα, η αυτούσια µεταφορά ενός τµήµατος του υπό εκπόνηση 
ΣΒΑΚ ως συµπληρωµατικής ΜΠΕ, το οποίο πέραν του ότι δεν έχει νοµική ισχύ, έχει και 
διαφορετική µεθοδολογία και πεδίο εφαρµογής σε σχέση µε την ΜΠΕ, δεν µπορεί σε καµιά 
περίπτωση να συµβάλει στην αξιολόγηση των αθροιστικών επιπτώσεων του οδικού έργου, όπως 
εσφαλµένα γίνεται λόγος και να θεραπεύσει την σχετική πληµµέλεια της αρχικής ΜΠΕ. Λόγω της 
διαφορετικής µεθοδολογίας και τεκµηρίωσης, η εν λόγω συµπληρωµατική ΜΠΕ δεν έχει επίσης 
καµιά διασύνδεση µε την βασική ΜΠΕ. Από τα ανωτέρω προκύπτει συνεπώς αναµφίβολα ότι η 
ειρηµένη συµπληρωµατική ΜΠΕ δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να καλύψει την πληµµέλεια της 
βασικής ΜΠΕ ως προς την αξιολόγηση των άµεσων, έµµεσων και σωρευτικών επιπτώσεων του 
σχεδιαζόµενου έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, αλλά ούτε και να 
θεραπεύσει τις διαπιστωθείσες πληµµέλειες σε σχέση µε την περιβαλλοντική ή απαλλαγή από την 
αδειοδότηση άλλων τµηµάτων του οδικού δικτύου.  

•     Τέλος, υπενθυµίζουµε και παραθέτουµε τις ενυπόγραφες διαµαρτυρίες 500 συµπολιτών και την 
αποδοχή τους από το σύνολο των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου κατά τη διαβούλευση του πανοµοιότυπου έργου της οδού ΒΟΓΙΑΝΟΥ. ∆υστυχώς, οι 
απόλυτα τεκµηριωµένες παραινέσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
πάνδηµες διαµαρτυρίες και να µη διαλυθούν οι γειτονιές και η πόλη χωρίς να εξυπηρετείται κάποια 
γενικότερη ανάγκη, δεν εισακούστηκε και κατασκευάστηκαν δρόµοι-σκοτώστρες που αξιοποιούν 
µόλις το 6,7-10% της κυκλοφοριακής τους ικανότητας στην αιχµή, µε µέση ταχύτητα οχηµάτων τα 
85χµ/ω, όπως βεβαιώνει η µελέτη του ίδιου του ∆ήµου. Η στάση της ∆ηµοτικής Αρχής έναντι της 
Νοµιµότητας εντός της οποίας οφείλει να κατασκευάσει το έργο του τίτλου και η πολυετής άρνηση 
εκπόνησης της απαιτούµενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των οδών που 
απαρτίζουν τον ∆ακτύλιο (νέα οδός, Περιφερειακός, Γεννηµατά-Βογιάνου-Κ.Μεσαρέ) εγείρει 
ερωτήµατα, καθυστερεί το έργο, και πρέπει να διορθωθεί άµεσα µε την επίσπευση των διαδικασιών 
που προβλέπει η εκπόνηση σύννοµης Μ.Π.Ε., που θα είχε ολοκληρωθεί αν άρχιζε αµέσως µετά την 
ακύρωση της ΑΕΠΟ.  
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48. Το αριθ. 46948/1.4.2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, µε το 
οποίο γνωστοποιήθηκε στο φορέα του έργου οι γνωµοδοτήσεις – απόψεις υπηρεσιών, φορέων και 
πολιτών, που υποβλήθηκαν ή ελήφθησαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης – δηµοσιοποίησης του 
σχετικού φακέλου, για τη διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων επ’ αυτών. 

49. Το αριθ. 50493/5.4.2019 έγγραφο του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων, µε το οποίο επισηµαίνεται ότι η 
Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας δεν 
εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

50. Το αριθ. 54105/12.4.2019 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ιωαννίνων, µε το οποίο επισηµαίνεται ότι η 
Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας δεν 
εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

51. Το αριθ. 58142/22.4.2019 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών, µε το οποίο 
επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται 
ο οδικός άξονας δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

52. Το αριθ. 25558/2128/19.4.2019 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 
παρατηρήσεις επί των γνωµοδοτήσεων – απόψεων υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, επισηµαίνοντας 
τα εξής : 
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53. Το αριθ. πρωτ. 72485/22.5.2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

Ηπείρου, µε το οποίο έγινε αποστολή του φακέλου ΜΠΕ στη ∆/νση Υδάτων Ηπείρου για 
γνωµοδότηση. 

54. Το µε αριθ. πρωτ. 83231.23.5.2019 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων Ηπείρου, η οποία γνωµοδοτεί θετικά 
µε ορισµένους όρους- προϋποθέσεις.  

 
Άλλα έγγραφα που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εξεταζόµενου έργου 
55. Το αριθ. 16160/987/24.5.2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 

το οποίο υποβλήθηκε αρχικά φάκελος ΜΠΕ του έργου του θέµατος. 
56. Τα αριθ. 76881/7.6.2017 & 99713/17.7.2017 έγγραφα της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασµού Ηπείρου, µε τα οποία ζητήθηκε η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων. 
57. Το αριθ. 37572/2314/6.7.2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 

το οποίο υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία. 
58. Το αριθ. 102746/21.7.2017 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, µε 

το οποίο έγινε αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς υπηρεσίες και φορείς της διοίκησης, καθώς και 
δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης. 

59. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙ∆Μ/128561/12538/761/12.4.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου & ∆. Μακεδονίας, θετική γνωµοδότηση 
µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου. 

60. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/127834/81061/1281/13.4.2017 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, θετική γνωµοδότηση µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
έργου. 

61. Το αριθ. 122413/28.8.2017 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων Ηπείρου, θετική γνωµοδότηση µε όρους - 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου. 

62. Το αριθ. 113791/9.8.2017 έγγραφο του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων, µε το οποίο επισηµαίνεται ότι η 
Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας δεν 
εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

63. Το αριθ. 124164/31.8.2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ιωαννίνων, µε το οποίο επισηµαίνεται ότι η 
Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται ο οδικός άξονας δεν 
εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 
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64. Το αριθ. 129519/7.9.2017 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών, µε το οποίο 
επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία δε γνωµοδοτεί επί της ΜΠΕ, διότι οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται 
ο οδικός άξονας δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

65. Την από 12.9.2017 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας 
Ηπείρου, θετική γνωµοδότηση µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, µε τις εξής 
παρατηρήσεις : 
• Πρέπει να γίνει έλεγχος ορθότητας του ύψους του προϋπολογισµού του έργου και επίσης δε 

γίνεται καµία αναφορά στο εκτιµώµενο εύρος κόστους των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων, 
ούτε στις διαδικασίες κατεδάφισης οχτώ κτισµάτων (αποθήκες ή εγκαταλελειµµένα). 

• ∆ε διευκρινίζεται ο τρόπος συνδεσιµότητας των παράπλευρων ιδιοκτησιών και µε ποια βασικά 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά θα γινόταν αυτή. 

• Για την αρτηρία Α6 όπου προβλέπονται τοιχία αντιστήριξης και πασσαλότοιχοι µεγάλου ύψους, 
δεν παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία απορροής και εκτόνωσης υπόγειας υδροφορίας όπισθεν 
των υψηλών κατακόρυφων κατασκευών. Στα πλαίσια των οριστικών µελετών κρίνεται αναγκαίο 
να διερευνηθεί και να επιλυθεί το σχετικό ζήτηµα. 

• Αναφέρεται στη ΜΠΕ ως ζώνη κατάληψης του έργου 793 στρέµµατα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 
το έργο αφορά οδό µήκους 4,5 km, θα αναµένονταν ένα µέσο πλάτος κατάληψης - διατοµής άνω 
των 150 µ., όµως από την παρουσίαση της οριζοντιογραφίας και την ανάπτυξη των κύριων και 
συνοδών έργων δεν προκύπτει τέτοια αντιστοιχία. Ειδικότερα δεν παρουσιάζονται ζώνες 
κατάληψης και τυχόν παρεµβάσεις – αναπροσαρµογές ή και αναγκαίες τροποποιήσεις στο 
ρυµοτοµικό σχέδιο καθώς και στα δίκτυα κοινής ωφελείας. 

• Επισηµαίνεται ότι στα πλαίσια σύνταξης του σταδίου των οριστικών µελετών θα πρέπει να 
γίνουν οι σχετικές ειδικές ακουστικές µελέτες για τη µείωση του επιπέδου θορύβου, µε 
προτεινόµενα µέτρα διάταξης ζωνών πρασίνου που µπορούν να µειώσουν τα επίπεδα θορύβου 
κατά 5-10 db ή διάταξης ηχοπετασµάτων σταθερού/µεταβλητού ύψους, όπου σε µέση απόσταση 
20-25µ. (άξονα κυκλοφορίας) από τον δέκτη δύναται να µειώσουν τα επίπεδα θορύβου κατά 10-
20db. 

• Αναφορικά µε τον ποδηλατοδρόµο, επισηµαίνεται ότι το πλάτος των 2 µ. σε συνδυασµό µε την 
τοποθέτηση πινακίδων, σήµανσης, πρασίνου και περιπατητικής διαδροµής θα µπορούσε να 
αντιστοιχεί σε µονόδροµης κίνησης διάταξη. Κρίνεται απαραίτητη η προσαρµογή της 
διαστασιολόγησης του ποδηλατοδρόµου αµφίδροµης κίνησης, σύµφωνα µε την αριθ. 
∆ΟΥ/οικ.1920/2016 (ΦΕΚ 1053/Β) απόφαση Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
«Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για Ποδηλατοδρόµους».  

• Κρίνεται σκόπιµο πέραν της γεωλογικής έρευνας να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες 
γεωτεχνικές έρευνες (π.χ. κοκοµετρήσεις, προσδιορισµού ορίων πλαστικότητας, υδαρότητας, 
ειδικού-φαινόµενου βάρους, δοκιµών τριαξονικών φορτίσεων, ανεµπόδιστης θλίψης, CBR, 
Proctor, µετρήσεων στάθµης υπόγειας υδροφορίας κ.λπ.) να γίνει έλεγχος-προσδιορισµός των 
φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους, προσδιορισµός της φέρουσας 
ικανότητας του για την επιτυχή ικανότητα ανάληψης των φορτίων κατασκευής των έργων 
υποδοµής (οδοποιία, οδοστρώµατα), την θεµελίωση των τεχνικών (κιβώτια, τοίχοι, 
πασσαλλότοιχοι) και των επιχωµάτων, καθώς επίσης και της τυχόν επίδρασης του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα. 

• Απαιτείται επιβεβαίωση της προεκτίµησης των υλικών εξυγίανσης ή κατασκευής επιχωµάτων 
που πρέπει να γίνει προµήθεια τους (π.χ. θραυστά υλικά λατοµείου κ.λπ.). Τέλος, λείπουν 
στοιχεία για την εφαρµογή ενισχυτικών µέτρων αύξησης ή βελτίωσης της φέρουσας ικανότητας 
των υφιστάµενων εδαφών στην στάθµη έδρασης των επιχωµάτων των κατασκευών των έργων 
(π.χ. γεωυφάσµατα, γεωπλέγµατα). Τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να επηρεάσουν άµεσα και σε 
µεγάλο βαθµό τους συντασσόµενους απαιτούµενους προϋπολογισµούς – προµετρήσεις. 

• Κρίνεται σκόπιµη η επιβεβαίωση του περιγραφόµενου µήκους (αναφέρεται ως 35 µ.) του 
τεχνικού αποστράγγισης, του κιβωτοειδούς οχετού ΚΟ4.1 της αρτηρίας Α4. 

• ∆εν προσκοµίζονται στοιχεία ελέγχου προστασίας έναντι εµφάνισης διαβρώσεων λόγω 
φαινοµένων διάταξης υπόγειων ριζικών συστηµάτων της κεντρικής και παράπλευρης νησίδας 
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και την προστασία των υγιών υλικών (οδοστρωσίας) και επιχωµάτων από τα ύδατα που 
προέρχονται από τις ανάγκες ποτίσµατος και την γενικότερη διάταξη των νησίδων φυτικής γης. 

• ∆εν παρουσιάζονται στοιχεία στη ΜΠΕ αναφορικά µε ύπαρξη υδρολογικής µελέτης, τον 
προσδιορισµό των λεκανών απορροής, τον υπολογισµό παροχετευτικότητας µε 
προσδιοριζόµενες περιόδους επαναφοράς έντονων βροχοπτώσεων και πληµµυρικών φαινοµένων 
και πως αυτές δύναται να επηρεάσουν ή διευθετούνται από τις υφιστάµενες διατοµές των 
γειτνιαζόντων ρεµάτων, τάφρων. 

66. Την αριθ. 7/130/15.9.2017 (Α∆Α: ΩΜ1Κ7Λ9-ΜΦΚ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οµόφωνα θετική γνωµοδότηση 
µε όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε την (63) εισήγηση. 

67. Την αριθ. 462/2017 (Α∆Α: Ω36ΙΩΕΩ-Ζ∆Η) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Ιωαννιτών, µε την κατά πλειοψηφία θετική γνωµοδότηση για την υλοποίηση του έργου. 

68. Το αριθ. πρωτ. Α∆Η∆Μ/∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.ΗΠ./155546/13.10.2017  υπόµνηµα - αίτηση του κ. Ευάγγελου 
Λιβιτσάνου, εκπροσώπου επιτροπής κατοίκων του αστικού άξονα ταχείας κυκλοφορίας Γεννηµατά-
Βογιάνου-Κ. Μεσσαρέ, µε το οποίο ζητείται η απόρριψη της ΜΠΕ, προκειµένου να εκπονηθεί νέα 
σύννοµη, η οποία θα συµπεριλάβει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σωρευτικά των νέων αλλά και 
των προσφάτως κατασκευασµένων έργων οδοποιίας του άξονα Γεννηµατά-Βογιάνου-Κ. Μεσσαρέ, 
επισηµαίνοντας τα εξής : 
• Είναι αυτονόητη η υποχρέωση της ΜΠΕ να µελετά την αλληλεπίδραση των έργων οδοποιίας, 

κυρίως µε βάση την εµπειρία και τις καταγραφές από τη λειτουργία των υφιστάµενων οδών. 
• Με την ΚΥΑ 61599/3522/1988 µεταξύ άλλων καταργήθηκε και ο εσωτερικός δακτύλιος (ο 

οποίος µεταφέρεται βορειότερα, εκτός σχεδίου πόλης). Η κατάργηση του εσωτερικού δακτυλίου 
αναφέρεται και στην ΚΥΑ 55389/1902/1995. Στον τίτλο του έργου αναφέρεται ολοκλήρωση 
οδικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων. Ποιος είναι ο δακτύλιος, από ποιες οδούς αποτελείται, προς 
τι η διαφοροποίηση των γεωµετρικών στοιχείων από οδό σε οδό του ίδιου δακτυλίου; 

• Να εξεταστεί αν έγινε υποτίµηση της νόµιµης αµοιβής για µελέτες ΜΠΕ και οδοποιίας και αν 
αυτή είχε ως αποτέλεσµα την απευθείας ανάθεσή τους σε µελετητές αντί για την προκήρυξη του 
κατά νόµο διαγωνισµού. 

• Να εξεταστεί αν είναι σύννοµος ο προκαθορισµός του αριθµού των λωρίδων κυκλοφορίας ή αν 
αυτός είναι το κύριο ζητούµενο που προκύπτει από την εκάστοτε µελέτη. 

• Να διασταυρωθεί αν είναι αληθής ο ισχυρισµός του ∆ήµου ότι δεν υφίσταται υπέρβαση των 
ορίων ηχορύπανσης στην πόλη, µε τον οποίο αιτιολογείται η προτεραιότητα κατασκευής του 
έργου µε κονδύλια ΕΣΠΑ για τη «Βιώσιµη Κινητικότητα». Σύµφωνα µε τον Στρατηγικό Χάρτη 
Θορύβου 2015-2016, η πόλη «κολυµπά» στο κόκκινο και στις υπερβάσεις των 70 db. 

69. Τα αριθ. 149235/4.10.2017 & 158124/17.10.2017 έγγραφα της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Ηπείρου, µε τα οποία γνωστοποιήθηκαν στο φορέα του έργου οι γνωµοδοτήσεις – 
απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, που υποβλήθηκαν ή ελήφθησαν κατά τη διαδικασία 
διαβούλευσης – δηµοσιοποίησης του σχετικού φακέλου, για τις ενέργειες σχετικά µε τα αναφερόµενα 
και τη διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων επ’ αυτών. 

70. Το αριθ. 67477/4145/6.11.2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, µε 
παρατηρήσεις επί των γνωµοδοτήσεων – απόψεων υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, επισηµαίνοντας 
τα εξής : 
• Στο κεφάλαιο 10.11 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ 

ΝΕΡΑ» της υπό έγκρισης Μ.Π.Ε., προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων του έργου, τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στην φάση της λειτουργίας του. 
Στόχος των παραπάνω µέτρων είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διαµόρφωση 
συνθηκών, ώστε η κατασκευή και λειτουργία του έργου όχι µόνο να επιφέρει µηδενικές 
συνέπειες στη λειτουργία των παρακείµενων υποδοµών, όπως είναι το οδικό δίκτυο, δίκτυο 
αποστράγγισης κ.λπ., αλλά να βελτιώσει τη λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών, 
λειτουργώντας µε αυτό τον τρόπο ευεργετικά στην ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων όχι µόνο 
της περιοχής του έργου αλλά ολόκληρου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. 

• Στο κεφάλαιο 5 της ΜΠΕ «ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 
ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ» γίνεται αναφορά στις θεσµικές ρυθµίσεις 
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που αφορούν το καθεστώς δόµησης και οργάνωσης χρήσεων γης, που διέπουν το χώρο του 
έργου και την ευρύτερη περιοχή µελέτης. Ειδικότερα για τη ΖΟΕ, ρητά αναφέρεται στο ίδιο 
κεφάλαιο πως : «Ο υπό µελέτη οδικός άξονας βρίσκεται εκτός των ορίων της ΖΟΕ. Ειδικότερα οι 
αρτηρίες Α1 έως Α4 γειτνιάζουν µε τις περιοχές 2β και 1, η αρτηρία Α7 διέρχεται βόρεια από την 
περιοχή µε στοιχείο Χ, ενώ το τέλος της γειτνιάζει µε την περιοχή 5β. Τα παραπάνω φαίνονται στο 
σχέδιο ΜΠΕ‐1 κλίµακας 1:10.000, ενώ σχετικά διατάγµατα δίνονται στο παράρτηµα Ι.». 

• Στην παρ. 4.3 του κεφ. 4 του παραρτήµατος 2 της Υ.Α. οικ. 170225/2014 «Εξειδίκευση των 
περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγοριας Α΄», αναφέρεται ότι τα οικονοµικά στοιχεία που ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ο φορέας 
υλοποίησης του έργου δύναται να παραθέσει είναι τα ακόλουθα : Εκτίµηση συνολικού 
προϋπολογισµού, εκτίµηση επιµέρους προσεγγιστικού προϋπολογισµού των προτεινόµενων 
µέτρων και δράσεων για το περιβάλλον και τρόπος χρηµατοδότησης της ανάπτυξης και 
λειτουργίας του έργου. Στο κεφ. 4‐2 της υπό έγκριση Μ.Π.Ε. γίνεται σαφή αναφορά σχετικά µε 
την εκτίµηση του προϋπολογισµού, αν και εκ παραδροµής αναφέρεται το ποσό των 3.813.000,00 
€ αντί του ορθού 23.813.000,00 €. Επίσης στο συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται ξεκάθαρη 
αναφορά στον επιµέρους προϋπολογισµό των προτεινόµενων µέτρων και δράσεων για το 
περιβάλλον, ο οποίος εκτιµάται στο ποσό των 650.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Τέλος στην παρ. 4.2.2. 
του ειρηµένου κεφαλαίου αναφέρεται ότι η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Σχετικά µε το εκτιµώµενο κόστος για την κάλυψη των απαιτούµενων 
απαλλοτριώσεων και την κατεδάφιση των επικείµενων κατασκευών, δεν γίνεται αναφορά καθώς, 
κατά τα παραπάνω, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση κατά το στάδιο σύνταξης και έγκρισης της 
Μ.Π.Ε. του έργου. 

• Σχετικά µε τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται και αφορούν τη λειτουργία του οδικού δικτύου 
και των δικτύων υποδοµών (ο τρόπος συνδεσιµότητας των παράπλευρων ιδιοκτησιών, δεν 
παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία ελέγχου απορροής και εκτόνωσης υπόγειας υδροφορίας 
όπισθεν των υψηλών κατακόρυφων κατασκευών και επιπρόσθετα οι δυνητικές επιπτώσεις στην 
ευστάθεια των επιχωµάτων κυρίως σε συνθήκες κορεσµού τους κ.λπ.), το σύνολο αυτών δεν 
αποτελούν αντικείµενο της υπό έγκριση Μ.Π.Ε. αλλά λοιπών υποστηρικτικών µελετών ‐ όπως 
µελέτης οδοποιίας, συγκοινωνιακής µελέτης, µελέτης αποστράγγισης κ.λπ. ‐ που έπονται της 
Μ.Π.Ε.. Με δεδοµένο ότι, το σύνολο των υποστηρικτικών µελετών είτε έχει εκπονηθεί είτε 
βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο, σας γνωρίζουµε αναλυτικά τα παρακάτω : 
- Στόχος του σχεδιασµού ενός σύγχρονου οδικού δικτύου αποτελεί η ασφαλής κυκλοφορία 

και οι ανάγκες κυκλοφοριακής ροής. Σε αυτό το πρίσµα η κυκλοφορία θα πρέπει να γίνεται 
συντεταγµένα στα πλαίσια ενός δοµηµένου κυκλοφοριακού συστήµατος µε ιεράρχηση του 
οδικού δικτύου. Στην περίπτωση της υπό µελέτης αρτηρίας εφαρµόζονται επακριβώς τα 
ανωτέρω, δηλαδή η τοπική κυκλοφορία (είτε αφορά τους παράδροµους είτε αφορά το 
υπόλοιπο τοπικό δίκτυο) µεταφέρεται σε συλλεκτήριες οδούς του τοπικού δικτύου, οι οποίες 
µε την σειρά τους καταλήγουν στους ισόπεδους κυκλικούς κόµβους όπου η κυκλοφορία 
µεταφέρεται στην υπό µελέτη αρτηρία. 

- Στα πλαίσια της εκπονηθείσας µελέτης αποστράγγισης υδάτων της οδού, έχουν προβλεφθεί 
συγκεκριµένες διατάξεις τεχνικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρουµε την τοποθέτηση 
µεµβράνης κυψελοειδούς µορφής (τύπου αυγολίερας) στην πίσω πλευρά του πασαλλότοιχου 
– µεταξύ του τοιχίου και της επιφάνειας των εκσκαφών, την τοποθέτηση στραγγιστηρίου 
τόσο στη βάση του πασαλλότοιχου όσο και στη βάση του τοίχου αντιστηριξης. 

• Στην παρ. 2.3 και 9.7 της υπό έγκρισης ΜΠΕ αναφέρεται ως ζώνη κατάληψης του έργου του 
θέµατος η ζώνη έκτασης 793 στρεµµάτων, που αφορά την ζώνη επίδρασης και επιπτώσεων του 
έργου στις παρακείµενες χρήσεις γης. Η αναφορά και ο υπολογισµός της ζώνης κατάληψης 
επιπτώσεων αλλά και η καταγραφή των χρήσεων γης που επηρεάζονται αποτελούν απαραίτητο 
στοιχείο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εκπόνησης Μ.Π.Ε.. Σε αυτό το πλαίσιο, στον πίνακα του 
κεφαλαίου 9.7.1. της µελέτης γίνεται αναφορά στην συνολική επιφάνεια κατάληψης και η 
κατανοµή επιφανείας ανά χρήσης. Τέλος θα πρέπει να γίνει σαφές ότι εν λόγω η ζώνη 
κατάληψης για τις επιπτώσεις στις χρήσεις γης αποτελεί διαφορετικό µέγεθος από το εύρος 
κατάληψης του καταστρώµατος της οδού, το οποίο ποικίλλει από 30,00 µ. έως 36,00 µ.. 

ΑΔΑ: Ψ1Χ2ΟΡ1Γ-ΩΛ2



 

 
Σελίδα 32 από 36 

 

• Στο κεφάλαιο 10.9 της υπό έγκρισης Μ.Π.Ε. αναφέρεται ρητά ότι µε βάση τα συµπεράσµατα 
των κεφαλαίων 6.3.7 και 9.12.3, προκύπτει µικρή υπέρβαση θορύβου του δείκτη Lde, και 
γενικότερη αύξηση των επιπέδων θορύβου σε σχέση µε σήµερα. Για τη γενικότερη µείωση της 
ηχοστάθµης και ως εκ τούτου των τιµών που παρουσιάζει ο δείκτης Lde (στη θέση του 
κρισιµότερου δέκτη) ο οποίος σηµειώνει ελαφρά υπέρβαση κατά 0,5 – 0,7 dB(A) του ορίου των 
67 dB(A) το 2021 και 2031, προτείνεται η εφαρµογή κατάλληλων µέτρων. Επιπροσθέτως 
σηµειώνεται ότι ο σχεδιασµός του έργου µε την κατασκευή ισόπεδων κυκλικών κόµβων που έχει 
ως αποτέλεσµα τη µείωση της περιόδου επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης στον κύκλο οδήγησης 
(κύκλος πόλης η υπεραστικός), αποτελεί από µόνο του µέτρο αντιθορυβικής προστασίας. Τέλος 
η κατασκευή διάταξης ηχοπετασµάτων προτείνεται και δεν απαιτείται ως έσχατο µέτρο µείωσης 
της ηχοστάθµης και µόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί µελλοντικά υπέρβαση των ορίων των 
επιπέδων θορύβου. 

• Σχετικά µε τον ποδηλατοδρόµο, στην παρ. 6.1.4.3.1 του κεφ. 6 της υπό έγκριση ΜΠΕ, 
αναφέρεται «Οι διαστάσεις του ποδηλατόδροµου καθορίζονται από την ανάγκη ύπαρξης δύο 
κατευθύνσεων κυκλοφορίας...» επίσης σε επόµενη παράγραφο αναφέρεται ότι : «…Προκύπτει 
εποµένως η ανάγκη προσαρµογής της διατοµής της οδού στις υφιστάµενες διαστάσεις. Αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί : α. Με την αποµάκρυνση των χώρων στάθµευσης από το παράπλευρο 
δίκτυο. Αυτό κρίνεται απαραίτητο γιατί : Η ανάγκη διαµόρφωσης επαρκών χώρων για τις άλλες 
λειτουργίες (αρτηρία‐πεζόδροµοι‐ποδηλατόδροµος‐πράσινο) υπερτερεί έναντι αυτής. Οι 
παρόδιες ιδιοκτησίες σε µεγάλο ποσοστό διαθέτουν ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης. Χώροι 
στάθµευσης επί των οδών, αν απαιτούνται, µπορούν προβλεφθούν στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο 
των παρόδιων οικισµών. β. Την εφαρµογή διαστάσεων περιορισµένου χώρου αντί των τυπικών 
σε διάφορα στοιχεία της διατοµής της οδού αν κριθεί απαραίτητο…». Τα παραπάνω είναι 
απολύτως συµβατά µε τα αναγραφόµενα στο ΦΕΚ1053/Β/14‐4‐2016, όπου σαφέστατα 
αναφέρεται πως οι διαστάσεις είναι ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ και επιπροσθέτως ότι παρά το γεγονός ότι 
τα επιθυµητά όρια αµφίδροµης κίνησης ποδηλάτου είναι 2,50 µέτρα, τα ελάχιστα όρια σε 
συνθήκες περιορισµένου χώρου είναι 2 µέτρα. 

• Σύµφωνα µε το ΦΕΚ1053/Β/14‐4‐2016 (άρθρο 3.2.3) οι κλίσεις >5% θα πρέπει να 
αποφεύγονται, συγκεκριµένα, δεν θα πρέπει να ξεπερνά την κλίση κατά 5% για 240 συνεχόµενα 
µέτρα. Στην περίπτωση του υπό µελέτη έργου ισχύει µόνο τοπικά, για µήκος 375µ περίπου, ήτοι 
µόνο 135µ πλέον του ορίου (240µ), όπου οι διαµορφούµενες κλίσεις είναι 6,7%. 

• Παρά το γεγονός ότι οι αναφερόµενες υποστηρικτικές µελέτες, έπονται της έγκρισης Μ.Π.Ε. του 
έργου, σας γνωρίζουµε ότι έχει εκπονηθεί και παραληφθεί, µε την υπ’ αριθ. 525/2017 (Α∆Α: 
7Κ∆ΓΩΕΩ‐ΒΣΚ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιωαννιτών, η γεωτεχνική µελέτη 
του έργου του θέµατος, όπου παρατίθενται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα φυσικά και 
µηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Επιπροσθέτως προσδιορίζεται η φέρουσα ικανότητα για 
την ανάληψη των φορτίων κατασκευής και χρήσης των έργων υποδοµής. Τέλος στην εν λόγω 
γεωτεχνική µελέτη προτείνονται συγκεκριµένες και κοστολογηµένες λύσεις για την κατασκευή 
των επιχωµάτων των κατασκευών των έργων. 

• Τα στοιχεία ελέγχου προστασίας έναντι διαβρώσεων λόγω φαινοµένων διάταξης υπόγειων 
ριζικών συστηµάτων της κεντρικής και παράπλευρης νησίδας και την προστασία των υγιών 
υλικών (οδοστρωσίας) και επιχωµάτων από τα ύδατα που προέρχονται από τις ανάγκες 
ποτίσµατος και την γενικότερη διάταξη των νησίδων φυτικής γης, αποτελούν αντικείµενο της 
φυτοτεχνικής µελέτης του έργου, η οποία έχει εκπονηθεί και βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης. 

• Το έργο του θέµατος εκτείνεται εντός οικισµών (Ανατολής – Κατσικάς – Βρυσουλάς – 
Λασπότοπος), όπου έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς υδραυλικές µελέτες αποχέτευσης και 
αποστράγγισης όµβριων υδάτων, τόσο από ιδιώτες µελετητές όσο και από την ∆.Ε.Υ.Α.Ι., της 
οποίας αποτελεί αντικείµενο η εκπόνηση σχετικών µελετών. Στα πλαίσια των εν λόγω µελετών 
έχουν διερευνηθεί, αξιολογηθεί και χρησιµοποιηθεί όλα τα δεδοµένα που αφορούν την 
υδρολογία της ευρύτερης περιοχής. Επιπροσθέτως στην ευρύτερη περιοχή, στα πλαίσια 
υλοποίησης των µεγάλων οδικών έργων (ΕΓΝΑΤΙΑ και ΙΟΝΙΑ οδός) έχουν εκπονηθεί κατά 
καιρούς πληθώρα µελετών και ερευνών σχετικά µε τα υδρολογικά δεδοµένα της περιοχής του 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Τέλος για το λεκανοπέδιο της πόλης των Ιωαννίνων έχει εκπονηθεί το 
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1951 η Οριστική Μελέτη Αρδευτικών – Αποστραγγιστικών Έργων ζώνης Α και το 1954 η 
Οριστική Μελέτη Αρδευτικών – Αποστραγγιστικών Έργων ζώνης Β, οι οποίες ανασυντάχθηκαν 
το 1961. Στις εν λόγω µελέτες γίνεται σαφής προσδιορισµός τόσο της υδρολογίας της περιοχής 
του λεκανοπεδίου όσο και των µέτρων για την καλή λειτουργία του αποστραγγιστικού δικτύου. 
Όπως γίνεται κατανοητό για την απαιτούµενη µελέτη αποχέτευσης αποστράγγισης της υπό 
µελέτης αρτηρίας, η οποία αξίζει να σηµειωθεί έπεται της έγκρισης Μ.Π.Ε., η υπηρεσία µας είχε 
στην διάθεση της όλα τα απαραίτητα υδρολογικά στοιχεία και δεν κρίνεται σκόπιµη και 
αναγκαία η εκπόνηση υδρολογικής µελέτης. 

• Σχετικά µε τις παρεµβάσεις στην αποστραγγιστική τάφρο Τ1 του δικτύου αποστράγγισης του 
Λεκανοπεδίου και στην περιοχή πλησίον αυτής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω θα ληφθούν όλα 
τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και οι εργασίες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
και τους κανόνες της τέχνης και επιστήµης ώστε, τόσο κατά την κατασκευή όσο και στην 
λειτουργία του έργου του θέµατος, η λειτουργία τεχνικών έργων που απαρτίζουν το 
αποστραγγιστικό δίκτυο της περιοχής να διατηρηθεί στα σηµερινά επίπεδα αποδοτικότητας και 
απρόσκοπτης λειτουργίας. 

• Όσον αφορά την επίδραση του έργου στην λειτουργία της αποστράγγισης όµβριων υδάτων στην 
γειτνιάζουσα περιοχή, σας γνωρίζουµε ότι το εν λόγω έργο δεν θα επηρεάσει την 
λειτουργικότητα του καθώς αποτελεί πλήρως ανεξάρτητο τµήµα το οποίο θα λειτουργεί σε 
αγαστή συνέργεια µε τα υφιστάµενα κατασκευασµένα δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης. 

• Η αρτηρία, που κατασκευάζεται στα πλαίσια του έργου του θέµατος, προβλέπεται τόσο στον 
υπερκείµενο πολεοδοµικό σχεδιασµό, όπως το ρυθµιστικό σχέδιο λεκανοπεδίου, όσο και στα 
κατά τόπους ΣΧΟΟΑΠ & Γ.Π.Σ. των Ιωαννίνων, Ανατολής και Παµβώτιδας. 

• Τέλος σχετικά µε το αίτηµα να εκπονηθεί νέα Μ.Π.Ε. για το σύνολο των νέων αλλά και των 
προσφάτως κατασκευασµένων έργων οδοποιίας Γεννηµατά – Βογιάνου – Κ. Μεσαρέ, 
σηµειώνουµε ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες έχουν αποφανθεί για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
των ήδη κατασκευασµένων έργων (αριθ. πρωτ. 985/09‐02‐2016 έγγραφο της Επιθεώρησης 
Βορείου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ∆όµησης, Ενέργειας & 
Μεταλλείων, 12/29‐01‐2016 έγγραφο του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ∆όµησης, 
Ενέργειας & Μεταλλείων), κατά συνέπεια δεν κρίνεται σκόπιµη η εκπόνηση νέας Μ.Π.Ε.. 

71. Την από 21.12.2017 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου προς το 
ΠΕΣΠΑ, µε θετική γνωµοδότηση για την υλοποίηση του έργου. 

72. Την αριθ. 112/29.12.2017 απόφαση του ΠΕΣΠΑ µε την οµόφωνα θετική γνωµοδότηση για την 
υλοποίηση του έργου. 

 
Περιγραφή του έργου 
Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του µεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων, από τον κόµβο του 
Πανηπειρωτικού σταδίου έως τον κόµβο Βογιάνου. 
Σύµφωνα µε την (8) απόφαση, το έργο κατατάσσεται στην 1η οµάδα (έργα οδοποιίας), στο είδος «Αστική 
αρτηρία» (α/α 14) και στην Α2 υποκατηγορία. 
Το οδικό δίκτυο ξεκινά από τον ήδη κατασκευασµένο ισόπεδο κυκλικό κόµβο στη συµβολή της λεωφόρου 
Γεννηµατά µε την οδό Βογιάνου και καταλήγει στη συµβολή της οδού πρόσβασης προς το Πανηπειρωτικό 
Στάδιο µε την οδό Ιωαννίνων της ∆.Κ. Ανατολής. Έχει συνολικό µήκος 4.360 µ. περίπου.  
Το έργο αποτελείται από οχτώ αρτηρίες, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονται οχτώ ισόπεδοι κυκλικοί 
κόµβοι. Τα τµήµατα της αρτηρίας είναι τα ακόλουθα : 
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Στο µεγαλύτερο µέρος της η οδός ταυτίζεται µε ήδη διανοιγµένες οδούς των ρυµοτοµικών σχεδίων 
Ιωαννίνων, Ανατολής και Παµβώτιδας (οδός Γεννηµατά, λεωφόροι Ιωνίας και Ειρήνης). Η οδός σε όλα τα 
τµήµατά της αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Το πλάτος της κάθε λωρίδας 
κυκλοφορίας ανέρχεται σε 3,25 µ.. Τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας διαχωρίζονται από κεντρική νησίδα 
πλάτους 2 µ. κατά κανόνα. Η επιφάνεια κυκλοφορίας κάθε κατεύθυνσης είναι 7 µ. και το εύρος 
οδοστρώµατος είναι 16 µ.. 
Από το σηµείο έναρξης του έργου (συµβολή της λεωφόρου Γεννηµατά µε την οδό Βογιάνου) και µέχρι τη 
διέλευση της λεωφόρου Ιωνίας (συνέχεια της λεωφόρου Γεννηµατά) υπεράνω της κύριας τάφρου 
αποστράγγισης (Λαγκάτσα) του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων – µέσω της κατασκευής κιβωτιοειδούς οχετού 
9,00x4,00 (ΚΟ4.1), παράλληλα µε την κύρια αρτηρία διάγουν παράπλευροι οδοί, για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των οικισµών – δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί. 
Το έργο περιλαµβάνει περιπατητική και ποδηλατική διαδροµή, µε συνολικό πλάτος 6,30 µ. µετρούµενη από 
το κράσπεδο της αρτηρίας και αποτελείται από : 

• Τµήµα πλάτους 1,75 .µ για τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης, πρασίνου κ.λπ. 
• Τµήµα πλάτους 2,0 µ. για ποδηλατοδρόµο και 
• Τµήµα πλάτους 2,55 µ. το οποίο διατίθεται για την εξυπηρέτηση δύο ενηλίκων ο ένας εκ των 
οποίων είναι τυφλός. 

Τα αναπτύγµατα διατοµής της οδού όπως µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε τµήµα είναι τα εξής : 

 
Προβλέπεται η κατασκευή εννέα τεχνικών ως εξής : 
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Σχετικά µε την αποχέτευση – αποστράγγιση, προβλέπεται η κατασκευή κρασπέδων ύψους 15 cm και 
ρείθρων 25 cm αριστερά και δεξιά κατά µήκος της κύριας αρτηρίας και σε όλο το µήκος της. Το ίδιο ισχύει 
και για τις παράπλευρες οδούς, πλην της αριστερής παράπλευρης της αρτηρίας Α6 όπου στη δεξιά 
οριογραµµή δεν κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο, αλλά το οδόστρωµα εγκιβωτίζεται στη στέψη των 
τοίχων αντιστήριξης και του κεφαλόδεσµου των πασσάλων. Οι κλίσεις και επικλίσεις του οδοστρώµατος 
οδηγούν τα ύδατα των κατακρηµνίσεων δια µέσου των ρείθρων στα φρεάτια υδροσυλλογής µε σχάρα παρά 
το κράσπεδο και στη συνέχει δια µέσου δικτύων υπονόµων οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη ο οποίος 
είναι : 
• Αρτηρία Α1& Α2 : φρεάτιο εκβολής που έχει κατασκευαστεί στο πέρας της οδού Εµµ. Παππά. 
• Αρτηρία Α3 & Α4 : σύνδεση φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου υπονόµων µε την προβλεπόµενη 

από τις εγκεκριµένες µελέτες τάφρο ορθογωνικής διατοµής 2,5x2,0 µ.. 
• Αρτηρία Α5 & Α6: σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο όµβριων υδάτων το οποίο καταλήγει στην 

προηγούµενη ορθογωνικής διατοµής τάφρο. 
• Αρτηρία Α7: Κατασκευή δικτύου και τελικός αποδέκτης η τάφρος της Λαγκάτσας. 
 
Θεσµοθετηµένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου, καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του 
περιβάλλοντος της 
Το εν λόγω έργο βρίσκεται σε περιοχή που περιλαµβάνεται στο δίκτυο NATURA 2000 µε κωδικό 
GR2130012 «Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων», στην κατηγορία Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της 
ορνιθοπανίδας. 
 
Απόψεις της Υπηρεσίας 
Συνεκτιµώντας τα παραπάνω και έχοντας υπόψη :  
• Το γεγονός ότι η (35) ΑΕΠΟ ακυρώθηκε µε την (36) Υ.Α., καθ’ ότι µε την προσβαλλόµενη απόφαση 

δεν αξιολογήθηκαν τα αθροιστικά αποτελέσµατα από την κατασκευή όλων των προβλεποµένων 
έργων οδοποιίας µε την απαλλαγή από ΑΕΠΟ τµηµάτων αυτού. 

• Το γεγονός ότι ο φορέας του έργου υπέβαλλε εκ νέου φάκελο ΜΠΕ του έργου του θέµατος, 
συµπεριλαµβανοµένου των αθροιστικών επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης Ιωαννίνων, που θα 
επιφέρει η λειτουργία της βασικής αρτηρίας η οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί. 

• Το γεγονός ότι µε βάση τα στοιχεία της µελέτης, οι προσδοκώµενες αθροιστικές επιπτώσεις της 
λειτουργίας του έργου του θέµατος στο συνολικό οδικό δίκτυο (κατ’ επέκταση οι οχλήσεις ήτοι ο 
θόρυβος και η αέρια ρύπανση κατά τη λειτουργία, επιπτώσεις από ατµοσφαιρική ρύπανση, καθώς οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι), αναµένονται να είναι ευνοϊκότερες αυτών που έχουν ήδη προσδιορισθεί στο 
πλαίσιο της ΜΠΕ. 

• Την περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να θιγεί από το έργο (χρήσεις γης, 
φυσικοί πόροι, αφοµοιωτική ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος, ευαίσθητες περιοχές κ.λπ.), τις 
κατευθύνσεις των εγκεκριµένων χωρικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΖΟΕ) και των πολεοδοµικών σχεδίων. 

• Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόµενων σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως το µέγεθος, η 
πολυπλοκότητα, η ένταση, η έκταση, η διάρκεια, η συχνότητα και η αναστρεψιµότητά τους. 

 
Εισηγούµεθα 

 
θετικά ως προς την έκδοση ΑΕΠΟ για την υλοποίηση του έργου του θέµατος.   
 
Όλα τα παραπάνω σύµφωνα µε το φάκελο Μ.Π.Ε που υποβλήθηκε στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού Ηπείρου της Α.∆.Η.∆.Μ. µε τo (37) σχετικό έγγραφο.  
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας έλαβε υπόψη τα ανωτέρω. 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε το αιτιολογικό της εισήγησης και λαµβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών, το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας,  
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Αποδέχεται την εισήγηση, και   γνωµοδοτεί  οµόφωνα  θετικά  για το έργο του θέµατος. 
 
 
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου  
 
 
Βασίλειος Μιχελάκης 

Η Γραµµατέας του Συµβουλίου 
 
 
Κλειώ Συρµακέση 
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