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ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  (Ε.Π.Ο.)  για  το  έργο  «Έργα  υποδομής  και  προστασίας 
λιμανιού Τοπικής Κοινότητας  Παραλίου Άστρους, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας»

  
Έχοντας υπόψη :

Ι. Τις ακόλουθες διατάξεις:

1.    Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (Φ.Ε.Κ. 160Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
όπως   τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τις διατάξεις του Ν.3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91Α/25.4.02).

2.   Τις  διατάξεις  του  Ν.2971/2001  (ΦΕΚ285/Α/19-12-2001)  «Αιγιαλός  κ  παραλία  και  άλλες 
διατάξεις».

3.   Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β), «Περί κατατάξεως έργων και 
δραστηριοτήτων  σε  κατηγορίες,  περιεχόμενο  ΜΠΕ,  καθορισμός  ειδικών  περιβαλλοντικών 
μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν.1650/86».

4.   Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ (ΗΠ) 15393/2332/02 (ΦΕΚ 10022Β/5.8.02) «Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…».

5.   Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) «καθορισμός τρόπου 
ενημέρωσης των πολιτών & φορέων …κ.λ.π.».

6.     Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24635/95 (ΦΕΚ 755Β/31-8-95) «Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων για ορισμένες δραστηριότητες…κ.λ.π.».

7.   Τα  οριζόμενα  στην  Κ.Υ.Α.   Η.Π.  11014/703/Φ104/14-3-2003  (ΦΕΚ  332/Β/20-3-2003) 
«Διαδικασία Π.Π.Ε.Α…».

ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Φ-Ψ



ΙΙ. Τις κάτωθι γνωμοδοτήσεις και λοιπά έγγραφα:

1.    Το  με  Α.Π.10646/1722/8-9-2006  έγγραφο  διαβίβασης  του  φακέλου  του  θέματος  της  ΤΥΔΚ 
Αρκαδίας.

2.     Την με Α.Π. 5020/24-1-06 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση της Δ/νσης 
ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3.    Την  υπ’  αριθμ.  3740/10-10-2006  απόφαση  Γ.Γ.Π.Π.  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων 
νομιμοποίησης υφιστάμενων αυθαιρέτων κατασκευών επί του αιγιαλού και παραλίας αλιευτικού 
καταφυγίου Παραλίου Άστρους.

4.      Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία 
μας με το υπ’ αριθμ. 10646/1722/8-9-2006 έγγραφο και συντάχθηκε από τον Φώτη Χαρλαύτη , 
Μηχανολόγο Μηχανικό, Περιβαλλοντολόγο» και τα τοπογραφικά διαγράμματα και τους χάρτες.

5.   Το με Α.Π. 2213/2-9-10 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο 
διαβιβάσθηκε προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αρκαδίας αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου για την 
τήρηση της προβλεπόμενης από τις ανωτέρω διατάξεις, διαδικασίες και την διατύπωση απόψεων 
επί αυτής.

6.      Την  υπ’ αριθμ. 1880/19-10-10 γνωμοδότηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Νομού Αρκαδίας.

7.   Την  με  Α.Π.  5065/10/23-2-11  γνωμοδότηση  –  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ 
Πελοποννήσου.

8.    Το   υπ’ αριθμ. 2091/2-12-11 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Αρκαδίας με το οποίο 
διαβιβάσθηκε η υπ’ αριθμ. 102/10 απόφαση που περιέχεται στο υπ’ αριθμ. 19/10 Πρακτικό.

9. Το  γεγονός  ότι  τα  προτεινόμενα  έργα  σκοπεύουν  στην  αναβάθμιση  και  προστασία  της 
υφιστάμενης υποδομής και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που αφορούν στο έργο: «Έργα 
υποδομής  και  προστασίας  λιμανιού  Τοπικής  Κοινότητας   Παραλίου  Άστρους,  Δήμου  Βόρειας  
Κυνουρίας,  Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη  
προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του  
αλιευτικού  καταφυγίου  σύμφωνα  με  όσα  εμπεριέχονται  στην  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων που συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα.

Α. Μέγεθος έργου – Περιγραφή

1. Άρση, επανατοποθέτηση και συμπλήρωση των φυσικών λίθων και ογκολίθων θωράκισης του 

προσήνεμου μώλου και κατασκευή θωράκισης στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου.

2. Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.

3. Διαμόρφωση χερσαίων χώρων συνολικής εκτάσεως 5,8 στρεμμάτων με δαπεδόστρωση και 

φύτευση.

4.  Κατασκευή τεσσάρων πλωτών προβλητών.
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5.  Τοποθέτηση  όλου  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  όπως  δέστρες,  κρίκοι,  ελαστικά 

παρεμβλήματα κ.λ.π.

6. Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης, πυρόσβεσης και ηλεκτροδότησης σκαφών.

7. Επέκταση υπήνεμου μώλου κατά 35μ.

8. Διαμόρφωση διαύλου εισόδου του λιμένα πλάτους 44,40μ.

9. Ανακρηπίδωση τμήματος μήκους 90μ.

10. Κατασκευή παραλιακού κρηπιδώματος μήκους 85μ.

11. Εκβάθυνση λιμενολεκάνης 1,50μ.

Β. Γενικοί όροι

Τήρηση των ειδικών οριακών τιμών εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις .
Όσον  αφορά  την  ατμόσφαιρα,  οι  επιτρεπόμενες  συγκεντρώσεις  αερίων  ρύπων  αναφέρονται  στις 
Π.Υ.Σ. 99/10-7-87 (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) και Π.Υ.Σ. 25/18-3-88 (ΦΕΚ 52/Α/22-3-88).
Σε ότι αφορά στα υγρά απόβλητα ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.
Τήρηση των  ειδικών  οριακών  τιμών  στάθμης  θορύβου  και  δονήσεων σύμφωνα με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις.
Ανώτατο  επιτρεπόμενο  όριο  θορύβου  όπως  αναφέρεται  στην  υπουργική  απόφαση  17252/20-9-92 
(ΦΕΚ 395/Β/19-6-92). 
Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές 
Αποφάσεις:

i. ΥΑ Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/18-8-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών»
ii. ΚΥΑ  56206/1613/86  (ΦΕΚ  570/Β/9-9-86)  «Προσδιορισμός  της  ηχητικής  εκπομπής 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 
85/405/ΕΟΚ»

iii. ΥΑ  69001/1921/88  (ΦΕΚ  751/Β/18-10-88)  «Έγκριση  τύπου  ΕΟΚ  για  την  οριακή  τιμή 
στάθμης  θορύβου  μηχανημάτων  αεροσυμπιεστών,  των  πυργογερανών,  των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των 
φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί από 
την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ 359Β/91).

iv. ΥΑ 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των 
υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των 
φορτωτών  –  εκσκαφέων»  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  την  ΚΥΑ  11481/523/97 
(ΦΕΚ295Β/97).

v. Για  την  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  του  έργου,  που  βρίσκονται  εντός  πολεοδομικού 
ιστού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) και ειδικότερα στο 
άρθρο 2 αυτού.

Γ.   Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους αφορούν:
 στον κύριο του έργου.
 στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και φορείς.
 στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την 

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

 στον κατασκευαστή του έργου.
2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερόμενου έργου, να 
γίνουν  όλες  οι  απαιτούμενες  ενέργειες  και  να  ληφθούν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  έτσι  ώστε  να 
εξασφαλίζεται:

 η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο στο μέτρο που τον αφορούν, καθώς 
και 

 η  δυνατότητα  αντιμετώπισης  και  αποκατάστασης  δυσάρεστων  περιβαλλοντικών 
καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλήψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των 
περιβαλλοντικών όρων.

3. Να καθοριστεί αρμόδιος φορέας διαχείρισης και συντήρησης του έργου.
4. Ο κύριος του έργου οφείλει, να εξασφαλίσει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα 
έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
5. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
6. Απαγορεύεται  η αλίευση λίθων και υλικών από την θάλασσα τα οποία θα απαιτηθούν για την 
κατασκευή του έργου
7. Οι εργασίες δεν θα εκτελούνται κατά την ώρα της κοινής ησυχίας και θα τηρούνται τα μέτρα για 
τον περιορισμό του θορύβου.
8. Να τοποθετηθούν κάδοι συλλογής των απορριμμάτων που θα εκκενούνται από απορριμματοφόρο 
του Δήμου.
9.  Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία  των έργων,  θα 
πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες 
και εγκρίσεις (όπως άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας κλπ.)
10.  Δεν  επιτρέπονται  εκσκαφές  προκειμένου  να  εξασφαλισθούν  επιπλέον  υλικά  για  οποιαδήποτε 
εργασία.
11. Η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή εκβαθύνσεων και των βυθοκορημάτων να γίνει σε βάθη 
θάλασσας μεγαλύτερα από 50,00 m και σε απόσταση από την ακτογραμμή μεγαλύτερη των 2 km με 
τρόπο  ώστε  η  δημιουργούμενη  πρόσχωση  στον  βυθό  να  μην  μειώσει  το  βάθος  της  θάλασσας 
περισσότερο από 3,00 m.
Απόρριψη θα γίνει για όσα μόνο από τα παραπάνω προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις.
12. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αλλοίωσης της μορφής της χλωρίδας και της πανίδας του 
γύρω  θαλάσσιου  χώρου  του  έργου,  οι  επιχώσεις  να  γίνουν  χρονικά  μετά  την  κατασκευή  των 
κρηπιδωμάτων  και  με  εγκιβωτισμό  των  υλικών  για  να  αποφευχθεί  ο  διασκορπισμός  τους  με 
επακόλουθα την αύξηση της  θολερότητας  στην περιοχή των έργων και  προβλήματα μείωσης της 
πρωτογενούς παραγωγής φυτοπλαγκτόν, θνησιμότητας στο ζωοπλαγκτόν, ενίσχυση των φαινομένων 
ευτροφισμού κλπ.
13.  Απαγορεύεται  κάθε  μορφή  δανειοθαλάμου,  καθώς  και  η  απόληψη  αδρανών  από  τις  κοίτες 
ρεμάτων.
14.  Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  ασφαλτόστρωση  ή  τσιμεντοποίηση  επιφανειών,  επί  της  ζώνης 
αιγιαλού και παραλίας, πλην των αναφερόμενων στην παρούσα Τεχνική Μελέτη.
15. Απαγορεύεται η πλύση των μηχανημάτων του αναδόχου του έργου και η απόρριψη λαδιών στην 
χερσαία ζώνη με την αλλαγή τους.
16. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια καύσιμα 
κλπ.  ομοίως  απαγορεύεται  η  απόρριψη  παλαιών  λαδιών  επί  του  εδάφους.  Η  διαχείριση  των 
μεταχειρισμένων  ορυκτελαίων  θα  πρέπει  να  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  ΚΥΑ 
98012/2001/96 (ΦΕΚ 40/Β/96).
17. Να ληφθεί  μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν 
εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων.
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18.  Τήρηση  των  διατάξεων  για  τη  ρύπανση  της  ατμόσφαιρας  και  τήρηση  διατάξεων  κάρτας 
καυσαερίων οχημάτων.
19.  Λήψη  όλων  των  απαραίτητων  μέτρων  προς  αποφυγή  ρύπανσης  της  θάλασσας,  που  θα 
υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319Α) όπως ισχύει, το 
Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89Α) και το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192Α), κατά τη φάση κατασκευής των έργων και 
κατά τη μελλοντική λειτουργίας τους.
20. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία,  αποθήκες κλπ.) να απομακρυνθεί  
μετά  το  πέρας  κάθε  εργολαβίας  και  ο  χώρος  να  αποκατασταθεί  και  τούτο  ανεξαρτήτως  του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου
21. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (ξύλα, λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων.
22. Απαγορεύεται η διάθεση των στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή 
άλλους  αέριους  ρύπους  (π.χ.  κενά  δοχεία  και  καύσιμα)  μαζί  με  τα  οικιακά  απορρίμματα  στους 
σκουπιδότοπους της περιοχής.
23.  Να τηρούνται  οι απαραίτητες  προφυλάξεις  για την υγεία και  την σωματική ακεραιότητα των 
εργαζομένων.
24. Απαγορεύεται η παραμονή στον χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.
25. Να εξασφαλίζεται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης του έργου, η συγκέντρωση και αποκομιδή 
των απορριμμάτων και η εν γένει ευπρέπεια του χώρου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.
26.  Να  υπάρχει  μόνιμα  σήμανση  της  εγκατάστασης  στην  πλευρά  του  δρόμου  για  την  αποφυγή 
ατυχημάτων από την μεταφορά (είσοδο – έξοδο) σκαφών.
27.  Οι  κενές  συσκευασίες  από  πολυεστέρες,  καταλύτες,  χρώματα,  διαλύτες  κλπ  χημικά  να 
αποθηκεύονται  προσωρινά  σε  ξεχωριστό  χώρο  και  να  επιστρέφοντα  στους  προμηθευτές  για 
αναπλήρωση ή καταστροφή.
28. Ο υπεύθυνος φορέας υποχρεούται να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στο εν λόγω τμήμα 
του  αιγιαλού  καθώς  και  στις  διάφορες  χρήσεις  και  λειτουργίες  που  βρίσκονται  εκατέρωθεν  και 
πλησίον των κατασκευών.
29. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα διαχείρισης.

i. Την ύπαρξη  και  λειτουργία  κατάλληλων και  επαρκών ευκολιών  υποδοχής  καταλοίπων 
(πετρελαιοειδών,  απορριμμάτων,  χημικών,  λυμάτων  κ.α.  )  των  σκαφών  που  θα 
προσεγγίζουν και εξυπηρετούνται, ως επίσης και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του 
κοινού και των πληρωμάτων όπως προβλέπονται από το ΠΔ 55/98 και την ΚΥΑ 3418/02.

ii. Τον  εφοδιασμό  με  όλα  τα  απαραίτητα  τεχνικά  μέσα  και  εξοπλισμό  αντιμετώπισης 
έκτακτων  περιστατικών  ρύπανσης  της  θάλασσας  από πετρελαιοειδή  (πλωτά φράγματα, 
απορροφητικές – διασκορπιστικές ουσίες κλπ) που θα αποδειχθούν από την οικία Λιμενική 
Αρχή καθώς και την σχεδίαση που θα πρέπει να εφαρμόζει σε παρόμοια περιστατικά.

iii. Να υπάρχει δυνατότητα κλεισίματος του στομίου του λιμένα, ετοιμότητα προσωπικού και 
σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχήματος.

30. Να κατασκευαστούν όλες οι ευκολίες υποδοχής.
31.  Να  τηρηθούν  οι  διατάξεις  του  ΚΝ 5351/32  «  Περί  Αρχαιοτήτων»  και  όλες  οι  ανασκαφικές 
εργασίες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα θα γίνουν υπό την επίβλεψη εντεταλμένων υπαλλήλων 
του Υπουργείου Πολιτισμού.
32. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα ειδοποιηθεί αρμόδια 
Εφορία Αρχαιοτήτων για περαιτέρω ενέργειες.
33. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των ανοιγμάτων επικοινωνίας του 
θαλάσσιου νερού κατά μήκος των προβόλων και να ελέγχονται σε ετήσια βάση κάθε Άνοιξη και να 
διατηρούνται όλα τα ανοίγματα ελεύθερα από ιζήματα, οργανισμούς και τυχών στερεά απορρίμματα.
34. Να προβλεφθεί δίκτυο απορροής ομβρίων περιβάλλοντος χώρου.
35. Να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.
36. Οι εκβαθύνσεις και οι εργασίες κρηπίδωσης στη λιμενολεκάνη να ΜΗΝ εκτελούνται μεταξύ των 
μηνών Απριλίου – Ιουλίου για την μείωση των επιπτώσεων στους βεθνικούς οργανισμούς. Εκβάθυνση 
της  λιμενολεκάνης  να  γίνετε  όταν  απαιτείται  (  ~ανά  5  χρόνια)  σύμφωνα  με  τους  όρους  και 
προϋποθέσεις της παρούσας.
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37. Ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη των εργασιών να ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική Αρχή 
προκειμένου να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο 260 ΓΚΛ άδεια . Επίσης να λάβει όλα τα 
απαραίτητα  μέτρα  προστασίας  για  αποφυγή ρύπανσης  του  θαλάσσιου περιβάλλοντος  που  θα  του 
υποδείξει η αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
38.  Να  ληφθούν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  και  να  γίνει  προσωρινή  σήμανση  με  πινακίδες  προς 
αποφυγή ατυχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών, όπως θα υποδείξει η Λιμενική Αρχή.
39.  Για  τις  τυχόν  προσχώσεις  που  θα  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη  μελέτη  να  εκδοθεί  το 
απαιτούμενο ΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΝΑ 2344/40.
40.  Να προβλεφθεί  η  εγκατάσταση κατάλληλων και  επαρκών χώρων υγιεινής,  τα  απόβλητα των 
οποίων να διατίθενται νόμιμα χωρίς να επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον.
41. Να τοποθετηθούν θαλάσσια παραβλήματα  στις θέσεις παραβολής των σκαφών για την αποφυγή 
ατυχημάτων ή πρόκλησης ζημιών στα σκάφη.
42.  Επίσης  να  προβλεφθεί  η  υποδομή  για  την  εγκατάσταση  σύγχρονου  συστήματος  πυρόσβεσης 
κατάλληλου για την κάλυψη των αναγκών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
καθώς και για την εγκατάσταση δικτύων υδροδοτήσεως , ηλεκτροδοτήσεως, ΟΤΕ κλπ.
43. Να ελλιμενίζονται κατά προτεραιότητα τα αλιευτικά σκάφη και μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμος 
χώρος και άλλων κατηγοριών σκάφη.
44. Να φωτοσημανθούν τα έργα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων.
45. Τα έργα να παραμείνουν κοινόχρηστα χωρίς να δημιουργηθεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα για 
οποιονδήποτε.
46.  Να  τηρηθούν  όλα  τα  μέτρα  προστασίας  που  αναφέρονται  στη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση « Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων » ισχύουν 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθετη με αυτήν απόφαση.

Δ. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31/12/2021 και με την προϋπόθεση 
ότι  θα  τηρούνται  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην  εγκριθείσα  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων των έργων.

Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και 
περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 
ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων.

Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί  εφόσον κατά την κατασκευή ή την 
λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να 
τροποποιηθεί  ανάλογα  με  τα  αποτελέσματα  του  προγράμματος  παρακολούθησης  κλπ  που 
αναφέρονται  σε προηγούμενους  όρους,  με γνώμονα αποκλειστικά την πληρέστερη προστασία του 
περιβάλλοντος.  Με  το  ίδιο  σκεπτικό  δύναται  να  τεθούν  νέοι  περιβαλλοντικοί  όροι,  εάν  τούτο 
χρειαστεί,  δεδομένης  της  εξέλιξης  στον τομέα των περιβαλλοντικών  ερευνών(πχ.  αλλαγή ορίων), 
λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας.

Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να επιδεικνύεται σε 
κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η  μη  τήρηση  των  όρων  της  παρούσας  ή  η  κάθε  υπέρβασή  τους  πραγματοποίηση  έργων  και 
δραστηριοτήτων  με  αποτέλεσμα  την  υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος,  συνεπάγονται  πέραν  των 
κυρώσεων  από  άλλες  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας,  την  υποβολή  στους  υπεύθυνους  των 
προβλεπομένων  από  τις  διατάξεις  των  άρθρων  28,29  και  30  του  Ν.1650/86  όπως  αυτός 
τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002.  
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Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ  μέσα σε 
διάστημα (30) ημερών από την έκδοση της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα 
Απόφαση  υποχρεούται  στη  δημοσιοποίησή  της,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  Κ.Υ.Α. 
Η.Π.37111/2021/2003 ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003.

Συνημμένα:
Η ΜΠΕ

Εσωτερική Διανομή                                                                                    
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.5.4. Λιμενικά /Αρκαδίας (συν/νος φάκελος)
3. Π. Σκαρογιάννη

  
                                                                                             

                                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                       Αναστάσιος Αποστολόπουλος
                                                                                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αρκαδίας (συνημμένη θεωρημένη ΜΠΕ)

2. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (συνημμένη θεωρημένη ΜΠΕ) Άστρος

3. Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου 

4. Υ.ΠΕ.Κ.Α. Δ/νση Χωροταξίας (συν/νο χάρτη 1:50000)

5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Δ/νση Α2 ΤΚ 15561 Χολαργός

6. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής, Δ/νση Λιμενικών 

Υποδομών, Τμήμα Β΄, Ακτή Κονδύλη 26-28 & Αιτωλικού ΤΚ 18545 Πειραιάς.

7. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας , Τρίπολη (Συνημμένη 

Θεωρημένη ΜΠΕ) 

8. Φώτης Χαρλαύτης Γρ. Λαμπράκη 130 ΤΚ 18532 Πειραιάς.
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