
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εν μέρει ανάκληση της υπ’ αριθ. 7182/475/2008 
ΦΕΚ 168/Δ/2008 απόφασης κήρυξης ως αναδα-
σωτέας του Γ.Γ.Π.Π λόγω πυρκαγιάς, για εκτάσεις 
εμβαδού 2.693,14 τ.μ. στη θέση «Κοκκινόλακκα» 
και 7.214,66 τ.μ. στην θέση «Γερακίτη ή Γερακίνα» 
Τ.Κ. Δαφνίου Δ.Ε. Κροκεών Δ. Ευρώτα Π.Ε. Λακω-
νίας.

2 Μερική κύρωση δασικού χάρτη για τις περιο-
χές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλιών, 
Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων, 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (άρθρο 17
ν. 3889/2010).

3 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη των επεξεργασμέ-
νων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων - 
λυμάτων των Δ.Κ. Καναλακίου και Τ.Κ. Αμμουδιάς, 
Τ.Κ. Χόχλας Δήμου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας -
Καθορισμός ανωτέρας τάξης χρήσης υδάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 265545 (1)
  Εν μέρει ανάκληση της υπ’ αριθ. 7182/475/2008 

ΦΕΚ 168/Δ/2008 απόφασης κήρυξης ως αναδα-

σωτέας του Γ.Γ.Π.Π λόγω πυρκαγιάς, για εκτάσεις 

εμβαδού 2.693,14 τ.μ. στη θέση «Κοκκινόλακκα» 

και 7.214,66 τ.μ. στην θέση «Γερακίτη ή Γερακί-

να» Τ.Κ. Δαφνίου Δ.Ε. Κροκεών Δ. Ευρώτα Π.Ε. 

Λακωνίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 1, 41 και 44 παρ. 

4 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως αυτός 
ισχύει (Α΄ 289).

2. Τις διατάξεις του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α/08-08-2014)
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδό-

μηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών-Ρυθμίσεις Δασικής 
Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5. Την υπ’ αριθμ. 160417/1180/8-7-1980 Δ/γή Υπουρ-
γείου Γεωργίας, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τις 
αναδασωτέες εκτάσεις.

6. Την απόφαση του Υφ. Γεωργίας αριθ. 86004/ 
1637/04.06.1987 με την οποία έγινε αποδεκτή η γνω-
μοδότηση αριθ. 417/1987 της Συνέλευσης των Προϊστα-
μένων των Νομικών Δ/νσεων σχετικά με την άρση της 
κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων.

7. Το υπ’ αριθ. 153373/441/22-02-2017 (ΑΔΑ 61ΤΗ4653Π8-
Ω7Θ) έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Τα άρθρα 28 και 28 Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/
11-05-2015). Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

9. Την αριθ. 15870/15-05-2017 απόφαση του Υπ. Εσω-
τερικών περί διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου 
του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
(ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Ο.Δ.250/26-05-2017).

10. Το άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39Α/28-03-
2017) Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρ-
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου 
Βιομηχανίας και Ενέργειας της Δημοκρατίας του Αζερ-
μπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων 
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες 
διατάξεις. 

11. Την από 23-03-2017 αίτηση του Χρίστου Κατσούλη 
κατοίκου Δαφνιού περί μερικής ανάκλησης απόφασης 
κήρυξης ως αναδασωτέας

12. Του υπ’ αριθ. 74187/31-03-2017 έγγραφο του Δα-
σαρχείου Σπάρτης μετά της συνημμένης σε αυτό έκθεσης 
αυτοψίας (αριθ. πρωτ: 73961/31-03-2017) του δασοπό-
νου Παναγιώτη Βουλουμάνου, για μερική ανάκληση της 
αρ. 7182/475/2008 απόφασης του Γ.Γ.Π.Π., από το οποίο 
προκύπτει ότι οι εκτάσεις κηρύχτηκαν ως αναδασωτέ-
ες κατά πλάνη περί τα πραγματικά περιστατικά αφού 
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στον αναρτημένο δασικό χάρτη οι προτεινόμενες για 
ανάκληση εκτάσεις φέρουν τον χαρακτηρισμό ΑΑ ΑΝ 
και συγκεκριμένα για τις εκτάσεις: α)έκταση εμβαδού 
2.693,14 τ.μ. στην θέση «Κοκκινόλακκα» Τ.Κ. Δαφνιού Δ.Ε. 
Κροκεών Δήμου Ευρώτα, η οποία απεικονίζεται στο από 
Μάρτιο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Δασολόγου -
Περιβαλλοντολόγου Σαράντου Βουραντώνη κλίμακας 
1:500, με σημεία κορυφών Α1, Α2, Α3 .... Α17, Α18, Α19, Α1.

β) έκταση συνολικού εμβαδού 7.214,66 στη θέση «Γε-
ρακίτη ή Γερακίνα» Τ.Κ. Δαφνιού Δ.Ε. Κροκεών Δήμου 
ευρώτα η οποία αποτελείται από τρία (3) τμήματα που 
απεικονίζονται στο από Μάρτιο 2017 τοπογραφικό δι-
άγραμμα του Δασολόγου Σαράντου Βουραντώνη, κλί-
μακας1:500, Τμήμα Α εμβαδού 6.698,87 τ.μ. και σημεία 
κορυφών Α1, Α2, Α3, ... Α36, Α37, Α38, Α1.,Τμήμα Β εμ-
βαδού 159,90 τ.μ. και σημεία κορυφών Α39, Α40, Α41, ....
Α44, Α45, Α39 και Τμήμα Γ εμβαδού 355,89 τ.μ. με σημεία 
κορυφών Α46, Α47, Α48, ...Α52, Α46.

13. Την απόφαση του Γ.Γ.Π.Π. αριθ. 7182/475/
25-02-2008 περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας στην 
θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Δ. Καλλιθέας, Τ.Δ. Γερακίου 
Δ. Γερονθρών και Τ.Δ. Αγριάννων, Χρυσάφων, Κεφαλά, 
Γκοριτσάς, Καλλονής, Αγίων Αναργύρων, Σκούρας, Δ. 
Θεραπνών, Τ.Δ. Κροκεών, Δαφνιού, Δ. Κροκεών, Τ.Δ. Βρο-
νταμά, Δ. Σκάλας, Ν. Λακωνίας».

14. Την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Λα-
κωνίας, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε εν μέρει την απόφαση του Γ.Γ.Π.Π. αριθ. 
7182/475/25-02-2008 (ΦΕΚ 168/Δ/2008) περί κήρυξης 
έκτασης ως αναδασωτέας, στην θέση «Προφήτης Ηλίας» 
Τ.Δ. Καλλιθέας, Τ.Δ. Γερακίου Δ. Γερονθρών και Τ.Δ. Αγρι-
άννων, Τ.Δ. Χρυσάφων, Τ.Δ. Κεφαλά,Τ.Δ. Γκοριτσάς,Τ.Δ. 
Καλλονής, Τ.Δ. Αγίων Αναργύρων, Τ.Δ. Σκούρας, Δ. Θε-
ραπνών, Τ.Δ. Κροκεών, Τ.Κ. Δαφνιού, Δ. Κροκεών, Τ.Δ. 
Βρονταμά, Δ. Σκάλας, Ν. Λακωνίας υπ’ αριθ. 7182/475/
25-02-2008 (ΦΕΚ 168/Δ/2008) Γ.Γ.Π.Π. «Κήρυξη έκτασης 
ως αναδασωτέας έκτασης 152.956,520 στρεμ. διότι όπως 

προκύπτει από την πρόταση του Δασάρχη Σπάρτης οι 
εκτάσεις κηρύχτηκαν ως αναδασωτέες κατά πλάνη περί 
τα πραγματικά περιστατικά αφού στον προσωρινό αναρ-
τημένο δασικό χάρτη οι προτεινόμενες για ανάκληση 
εκτάσεις φέρουν το χαρακτηρισμό ΑΑ, ΑΝ. Πρόκειται 
για τις εκτάσεις: α) έκταση εμβαδού 2.693,14 τ.μ στην 
θέση «Κοκκινόλακκα» Τ.Κ. Δαφνίου Δ.Ε. Κροκεών Δήμου 
ευρώτα, η οποία απεικονίζεται στο από Μάρτιο 2017 το-
πογραφικό διάγραμμα του Δασολόγου - Περιβαλλοντο-
λόγου Σαράντου Βουραντώνη κλίμακας 1:500, με σημεία 
κορυφών Α1, Α2, Α3, ... Α17, Α18, Α19, Α1.

β) έκταση συνολικού εμβαδού 7.214,66 στη θέση «Γε-
ρακίτη ή Γερακίνα» Τ.Κ. Δαφνίου Δ.Ε. Κροκεών Δήμου 
Ευρώτα η οποία αποτελείται από τρία (3) τμήματα που 
απεικονίζονται επίσης στο από Μάρτιο 2017 τοπογραφι-
κό διάγραμμα του Δασολόγου Σαράντου Βουραντώνη, 
κλίμακας 1:500, Τμήμα Α εμβαδού 6.698,87 τ.μ. και ση-
μεία κορυφών Α1, Α2, Α3, ... A36, Α37, Α38, Α1.,Τμήμα Β 
εμβαδού 159,90 τ.μ. και σημεία κορυφών Α39, Α40, Α41, 
.... Α44, Α45, Α39 και Τμήμα Γ εμβαδού 355,89 τ.μ. με ση-
μεία κορυφών Α46, Α47, Α48, ... Α52, Α46. Δ.Ε Κροκεών, 
Δ. Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας.

Η όλη έκταση έχει συνολικό εμβαδόν 9.907,8 τ.μ., όπως 
αυτή απεικονίζεται στα από Μάρτιο 2017 τοπογραφικά 
διαγράμματα του δασολόγου Σαράντου Βουραντώνη, 
κλίμακας 1:500 θεωρημένο από το Δασάρχη Σπάρτης 
στις 31-03-2017, εξαρτημένο από το σύστημα συντε-
ταγμένων ΕΓΣΑ ’87, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσης,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 18 Οκτωβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 627Τεύχος Δ’ 38/09.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ628 Τεύχος Δ’ 38/09.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 629Τεύχος Δ’ 38/09.02.2018

    Αριθμ. 320352 (2)
Μερική κύρωση δασικού χάρτη για τις περιο-

χές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλιών, 

Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων, 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (άρθρο 17

ν. 3889/2010).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄)

«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση 
και συμπλήρωσή τους με

• την παρ. Ε άρθρου 153 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄)
• την παρ. 3 άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39Α΄)
• την παρ. 3.α . άρθρου 5 ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56Α΄)
• την παρ. 1 άρθρου 142 ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α΄)
• το άρθρο 30 ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998

(ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄), 
«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας», όπως ισχύουν.

4. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ.
(ΦΕΚ 2373Β΄) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και 
τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμένων αμοιβών για 
τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».

5. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. 
(ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την 
παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄, και ε' του άρθρου 21 του
ν. 3889/2010 όπως ισχύει.».

6. Την 163993/2909/07-12-2017 απόφαση Ανα-
πληρωτή Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 4430Β΄) “Συμπλήρωση της με 
αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ.
(ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την 
παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του
ν. 3889/2010 όπως ισχύει.»“.

7. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη για τις περιοχές 
των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλιών, Κ. Κορακιά-
νας και πρώην Δήμου Κερκυραίων, που αναρτήθηκε με 
την αριθμ. 31546/10-02-2017 απόφαση Δ/νσης Δασών 
Κέρκυρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την 317996/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7Φ9ΜΟΡ1Φ-ΑΘ0) 
απόφαση θεώρησης της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας, 
κατ' εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 17 ν. 3889/2010
(ΦΕΚ 182Α΄), με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό πε-
ριεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν 
θέματι δασικού χάρτη.

9. Την με αριθμό 15870/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ 
250/2017) απόφαση ΥΠΕΣ περί διορισμού Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου.

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε μερικώς τον δασικό χάρτη για τις περιοχές 
των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλιών, Κ. Κορα-
κιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Κέρκυρας, ως προς τα τμήματά του, όπως 
θεωρήθηκαν με την 317996/19-12-2017 απόφαση της 
Δ/νσης Δασών Κέρκυρας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και εμφανίζονται 
στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf ), ανάλογης 
κλίμακας, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται με:

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, 
τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις 
των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 
όπως ισχύει.

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα 
τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από 
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο 
ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει 
πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική 
αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν 
με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα 
οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρα-
γράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
όπως ισχύει.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλε-
πομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως 
προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις 
εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παρα-
γράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρεί-
ται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δι-
εύθυνσης Δασών Κέρκυρας στον ειδικό διαδικτυακό 
τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, 
για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέ-
θηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό 317996/
19-12-2017 απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον 
προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17
ν. 3889/2010.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 21 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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    Αριθμ. 2486/2017 (3)
Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη των επεξεργα-

σμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλή-

των - λυμάτων των Δ.Κ. Καναλακίου και Τ.Κ. Αμ-

μουδιάς, Τ.Κ. Χόχλας Δήμου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας 

- Καθορισμός ανωτέρας τάξης χρήσης υδάτων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/27.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/16.10.2010) «Όργανι-
σμός της Περιφέρειας Ηπείρου».

3. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 34734/2119 (ΦΕΚ 594/
τ.Β΄/15.4.2015) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας- Περιφέρειας Ηπείρου».

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/
τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες διατάξεις» όπως 
εκάστοτε ισχύει.

5. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/1986) «Για την προ-
στασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/2002) «Εναρμόνιση του 
ν.1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

6. Το ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/2003) «Προστασία 
και διαχείριση των Υδάτων - Εναρμόνιση με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 23.10.2000».

7. Τον ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/2011) «Περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλο-
ντικού ισοζυγίου και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος».

8. Τον v. 4042/2012 (Α΄24) «Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος -Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρ-
μόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ -Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής».

9. Την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 
(Β΄192) «Μέτρα και όροι επεξεργασίας των Αστικών λυ-
μάτων».

10. Την υγειονομική διάταξη Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) 
«Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την με αρ. πρωτ. οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ0Χ0-9ΝΥ) Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής σχετικά με «Διευκρινήσεις για τη διάθεση 
υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες μετά την 
έκδοση του ν. 4042/2012».

12. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.22601/7.4.2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΗΥΘ-79Ξ) έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανι-
κής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, 
'Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β/221/65 Υ.Δ. «Περί διάθεσης 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» μετά την έκδο-
ση του αρ. 59 παρ. 2 του ν.4042/2012.

13. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 36427/ 
23.3.2009 (ΦΕΚ 396/τ.Δ΄/17.9.2009) «Χαρακτηρισμός 
των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των 
Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, 
του έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, 
ως περιοχών προστασίας της φύσης και περιφερειακών 
ζωνών».

14. Τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία περί προ-
στατευόμενων και ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών.

15. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Η.Π 
8600/416/Ε103/09 (ΦΕΚ 356/τ.Β/26.2.2009) «Ποιότητα 
και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμ-
μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ ”σχε-
τικά με τη διαχείριση των υδάτων κολύμβησης και την 
κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ“ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουα-
ρίου 2006».

16. Το με αρ. πρωτ. εξ. 152026/9.10.2017 έγγραφο 
του τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχε-
διασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας, σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 
27372/9.5.2014, και οικ. 42881/1533/7.7.2014 εγγράφων 
του ίδιου τμήματος.

17. Την με αρ. πρωτ. οικ.22691/1986/17.3.2017 (ΑΔΑ: 
ΩΠΡ57Λ9-Δ56) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Συ-
γκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου για τον καθορισμό χρήσης επιφανειακών υδά-
των».

18. Το με αρ. πρωτ.2086/6.11.2017 έγγραφο της Δ/
νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας 
με τα συνημμένα έγγραφα (αντίγραφο ΜΠΕ και το με 
αρ. πρωτ. 407/8.7.2016 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης 
Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά).

19. Την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, της 
δημόσιας υγείας καθώς και των νερών στην προτεινό-
μενη θέση και την αποτροπή υποβάθμισής τους, προ-
κειμένου να μην καταστούν ακατάλληλα τουλάχιστο για 
όποια εκμετάλλευση χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

20. Τις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες σχετικά με την 
χρήση των νερών του Ιονίου Πελάγους, που επικρατούν 
σε όλη τη διαδρομή τους της παράκτιας ζώνης του Νο-
μού Πρέβεζας, και ιδιαίτερα στην περιοχή που εξετά-
ζεται.

21. Τα από 27.11.2017 και 7.12.2017 πρακτικά συνε-
δρίασης της γνωμοδοτικής επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου για τον καθορισμό χρήσης επιφανειακών υδά-
των, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζεται ως αποδέκτης των επεξεργασμένων 
αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων - λυμάτων 
από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
των Δ.Κ. Καναλακίου και Τ.Κ. Αμμουδιάς και Χόχλας Δή-
μου Πάργας, ο όρμος ”Κομμένο“ (Ιόνιο Πέλαγος) στην 
περιοχή της Τ.Κ. Αμμουδιάς Δήμου Πάργας, ο οποίος 
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σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 
36427/23.3.2009 (ΦΕΚ 396/τ.Δ΄/17.9.2009) «Χαρακτη-
ρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιο-
χών των Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα 
και Καλαμά, του έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης 
περιοχής τους, ως περιοχών προστασίας της φύσης και 
περιφερειακών ζωνών», βρίσκεται σε θέση μεταξύ των 
σημείων 7 και 8 της περιγραφής και οριοθέτησης ζωνών 
προστατευόμενης περιοχής ποταμού Αχέροντα (παράρ-
τημα Ι παράγραφος 2-Ζώνη Β1), με συντεταγμένες (χ: 
195962.2 και ψ: 4348550), (χ: 195455.3 και ψ: 4346173) 
αντίστοιχα.

II. Καθορίζεται η ανώτερη τάξη χρήσης των υδάτων 
του αποδέκτη ως: «Θαλάσσια ύδατα για κολύμβηση και 
κάθε άλλη χρήση, πλην αλιείας εδωδίμων οστρακόδερ-
μων' σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Ε1β/221/65 
αρ. 4 παρ. 2.2, (ΦΕΚ 138/τ.Β΄/24.2.1965).

III. Καθορίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι και προ-
ϋποθέσεις, δεδομένων των διατάξεων που καλύπτουν 
τις χρήσεις και την περιοχή της ΕΕΛ, του αποδέκτη και 
των οικολογικών, γεωγραφικών και κοινωνικών ιδιαιτε-
ροτήτων:

1. Τα ύδατα του θαλάσσιου αποδέκτη μετά τη διάθεση 
των επεξεργασμένων λυμάτων θα διατηρούν τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά:

α) χωρίς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά, έλαια ή 
εναπόθεση ιλύος, προερχόμενων από λύματα.

β) χωρίς λύματα που δεν υπέστησαν αποτελεσματική 
χλωρίωση (ή ισοδύναμη απολύμανση).

γ) το διαλυμένο οξυγόνο να είναι τουλάχιστο 5,0 mg/lt.
δ) χωρίς τοξικά ή επιβλαβή, ελαιώδη, κεχρωσμένα ή 

άλλα απόβλητα που μπορούν μεμονωμένα ή σε συνδυ-
ασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα 
για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

ε) Εντερόκοκκοι 100cfu/100ml (ISO 7899-1 ή ISO 
7899-2), Κολοβακτηρίδια 250 cfu/100ml (ISO 9308-3 ή 
ISO 9308-1).

2. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στην θά-
λασσα θα γίνεται με υποθαλάσσιο αγωγό που θα κα-
τασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
νομοθεσίας και μετά από τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, 
άδειες κ.λπ. όλων των συναρμοδίων φορέων και σύμφω-
να με την ΑΕΠΟ και με τις αρχές της επιστήμης. Συγκε-
κριμένα, ο αγωγός θα έχει διάμετρο, μήκος και σύστημα 
διάχυσης με θυρίδες κατάλληλου διαμετρήματος, που θα 
εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ανάμειξη με τα νερά 
του αποδέκτη καθώς και την καλύτερη δυνατή αρχική 
και ολική αραίωση.

3. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής των επεξεργα-
σμένων λυμάτων, προ της διάθεσής τους στον αποδέκτη, 
να είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος 
Ι της κοινής υπουργκής απόφασης 5673/400/5.3.1997 
(ΦΕΚ 192/τ.Β΄/14.3.1997) ως ισχύει, αλλά και τυχόν αυ-
στηρότερα όρια που θα οριστούν στους περιβαλλοντι-
κούς όρους. Ειδικότερα:

Α/Α Παράμετρος
Ανώτατη 

συγκέντρωση 
(mq/l

Ελάχιστη 
εκατοστιαία 

μείωση

1.
BOD5 σε 20o C χωρίς 
νιτροποίηση

25 70-90%

2. COD 125 75%

3.
Ολικά αιωρούμενα 
στερεά

35 90%

4. ph 6-9

5. θερμοκρασία
35o C στην 
είσοδο του 
αποδέκτη

6. Χρώμα

Να μην είναι 
ορατό σε 

αραίωση 1:20 
και σε στοιβάδα 

πάχους 10 cm

Εφαρμόζεται η τιμή συγκεντρώσεως ή το ποσοστό 
μείωσης

4. Η επεξεργασία των αστικών αποβλήτων - λυμάτων 
θα γίνεται με μέθοδο τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η 
τήρηση των ορίων και όρων των ανωτέρω διατάξεων 
καθώς και της εγκεκριμένης αρμοδίως, μελέτης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων. Συνιστάται τουλάχιστο τρι-
τοβάθμια επεξεργασία ή ισοδύναμή της.

5. Η ενδεχόμενη διάθεση -μετά από συνεπεξεργασία- 
βιομηχανικών αποβλήτων από μονάδες που αναφέρο-
νται στο Παράρτημα III του αρ. 16 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 5673/400/5.3.1997 (ΦΕΚ 192/(3/14.3.1997), 
είναι επιτρεπτή, με ενδεχόμενο προαπαιτούμενη κατάλ-
ληλη επεξεργασία.

6. Η μέγιστη ποσότητα των αστικών αποβλήτων - λυ-
μάτων, που θα διατίθεται στον αποδέκτη, θα ανέρχεται 
σε 2885 m3/24ωρο.

7. Απαγορεύεται η διάθεση στον αποδέκτη, οποιου-
δήποτε άλλου υποπαράγωγου της επεξεργασίας (λάσπη, 
λίπη, ιζήματα κ.λπ.)

8. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων 
αποβλήτων-λυμάτων θα επιτυγχάνονται αυστηρά με 
την επεξεργασία τους και σε καμία περίπτωση μέσω 
αραίωσης.

9. Ο φορέας διαχείρισης της ΕΕΛ και η Δημοτική Αρχή, 
ως υπεύθυνοι λειτουργίας, οφείλουν:

α. Να μεριμνήσουν για την κατασκευή κατάλληλων 
φρεατίων δειγματοληψίας, μετά την επεξεργασία και 
στο σημείο εκβολής στον αποδέκτη σε χώρο εύκολα 
επισκέψιμο,

β. Να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση αυτόματων 
καταγραφικών ογκομετρητών για τον έλεγχο του συνο-
λικού όγκου των αποβλήτων που διατίθενται στον απο-
δέκτη. Συγκεκριμένα, ένας θα τοποθετηθεί στην είσοδο 
των λυμάτων -αποβλήτων στην ΕΕΛ και ένας πριν την 
διάθεση στον αποδέκτη (πριν τον υποθαλάσσιο αγωγό).

γ. Να τηρούν αρχείο δειγματοληψιών της ποιότητας 
των αστικών αποβλήτων - λυμάτων, πριν και μετά την 
επεξεργασία, όπου θα γίνονται τακτικοί και έκτακτοι 
έλεγχοι, προκειμένου να τεκμηριώνεται η απόδοση της 
επεξεργασίας και να λαμβάνονται τυχόν διορθωτικά 
μέτρα με σκοπό την συνεχή προστασία του αποδέκτη 
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και του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τη συχνότητα δειγ-
ματοληψίας, το είδος του δείγματος, τις μεθόδους των 
εργαστηριακών αναλύσεων και τον ανώτατο επιτρεπτό 
αριθμό δειγμάτων που μπορεί να αποκλίνουν, ισχύ-
ουν τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 
5673/400/5.3.1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.1997).

δ. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν εξασφαλίζονται οι 
όροι της παρούσας ή όποια άλλη υποχρέωση απορρέει 
από τη νομοθεσία, υποχρεούνται να λάβουν όλα τα ανα-
γκαία μέτρα που επιβάλλονται για την άρση των αιτίων 
και τη συμμόρφωση προς τους όρους που τίθενται, με 
ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.

ε. Να λαμβάνουν κάθε μέτρο για την αποφυγή και 
πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων Δημόσιας Υγείας 
και ρύπανσης του περιβάλλοντος, να διευκολύνουν τον 
έλεγχο των αρμόδιων αρχών και να προσαρμόζονται σε 
κάθε νεώτερη αυστηρότερη απαίτηση με γνώμονα την 
προστασία της Δημόσια Υγείας και του Περιβάλλοντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα, 9 Ιανουαρίου 2018 

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *04000380902180012*
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