
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθ. Φ/Α/7.6/οικ. 
52326/703/14-5-2015 (ΦΕΚ 1035 Β 03-06-2015) 
υπουργικής απόφασης «Περί υπαγωγής του Βιο-
τεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Ζερβοχωρίων στις δι-
ατάξεις του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α).

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-
βαση λαθρεμπορίας σε βάρος των: α) ΚRASIMIR 
GORYANOV NIKOLOV, και β) ΠΑΛΑΝΤΙΔΗ ΣΥΜΕ-
ΩΝ και κήρυξη ως αστικά συνυπεύθυνης της εται-
ρείας “MARTZIA EOOD”.

3 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 141/2018 (Ορθή επανά-
ληψη) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλαμαριάς, 
στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δι-
κτύου οπτικών ινών της εταιρείας VODAFON Κα-
λαμαριά Θεσσαλονίκης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ/Α.7/6/40076/561 (1)
Τροποποίηση της με αριθ. Φ/Α/7.6/οικ. 
52326/703/14-5-2015 (ΦΕΚ 1035 Β 03-06-2015) 
υπουργικής απόφασης «Περί υπαγωγής του Βι-
οτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Ζερβοχωρίων στις 
διατάξεις του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/17-06-2011), «Απλο-

ποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 63 παρ. 3 και 59 παρ. 1 
αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/2016) «Ανασύσταση 
και Μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού».

4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α’/13.12.2017) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4512/2018 (ΦΕΚ 
5/Α’/17-1-2018).

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

6. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’/2018) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Την απόφαση Υ197/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722/Β’/2016) 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξαν-
δρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την 
υπ’αριθ. Υ173 (ΦΕΚ 3610/Β/2016) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Τον ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α’/1997) «Βιομηχανικές 
και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», όπως 
εφαρμόζεται εν προκειμένου στο πλαίσιο του άρθρου 
63 παρ.2 του ν.3982/2011.

9. Τον ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) (ΦΕΚ 68/Α/2005): 
«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις».

10. Την αριθ. πρωτ. Φ9.5/7367/501/29-3-2000 (ΦΕΚ 
449/Β/2000) κοινή υπουργική απόφαση: «Καθορισμός 
του Φορέα, της θέσης, της έκτασης, των ορίων και των 
Περιβαλλοντικών Όρων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ-
ΠΑ) Ζερβοχωρίων Νομού Χαλκιδικής, έκτασης 106 στρ. 
περίπου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζερβοχωρίων 
του Νόμου Χαλκιδικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

11. Την αριθ. Φ/Α.7/6/25858/11/2005 (ΦΕΚ 484/Β’/ 
2005) υπουργική απόφαση: «Απόφαση έγκρισης του 
Κανονισμού λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Ζερ-
βοχωρίων».

12. Τη σύσταση του Φορέα Β.Ε.ΠΕ. υπό την επωνυμία 
«ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.» (ΦΕΚ 3499/ΤΑΕΕΠΕ/1994).

13. Τη σύσταση του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρι-
σης του Βιομηχανικού Πάρκου Ζερβοχωρίων υπό την 
επωνυμία «ΒΙΟ.ΠΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2216/ΤΑ-
ΕΕΠΕ/2009).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την αριθ.πρωτ. Φ/Α.7/6/6172/677 (ΦΕΚ 885/Β’/ 
2009) υπουργική απόφαση: «Έκδοση διαπιστωτικής 
απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής 
και την δυνατότητα λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου 
(ΒΙΟ.ΠΑ.) Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής».

15. Την αριθ.πρωτ. Φ/Α/7.6/οικ.52326/703/14-5-2015 
(ΦΕΚ 1035/Β’/2015) υπουργική απόφαση: «Υπαγωγή του 
Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Ζερβοχωρίων στις διατά-
ξεις του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’)».

16. Το αριθ.πρωτ. Φ/Α.7.6/86818/1081/4-8-2017 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και 
Επιχειρηματικών Πάρκων προς την «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.».

17. Το αριθ.πρωτ. 2950/56/10-01-2018 έγγραφο της 
εταιρείας «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.» με θέμα: «Αλλαγή ΕΔΕΠ στο 
Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Γ Ζερβοχωρίων».

18. Το υπ’αριθ. 28.019/18-12-2017 συμβολαιογρα-
φικό έγγραφο, σχετικά με τη λύση της από 6/4/2009 
σύμβασης χρησιδανείου άνευ ανταλλάγματος, μεταξύ 
της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. και της ΒΙΟΠΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε., 
λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων του αρ.58 του 
ν.3982/2011, περί υποχρεωτικής μεταβίβασης της δι-
οίκησης και διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ από την ΕΑΝΕΠ σε 
άλλη ΕΔΕΠ.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. πρωτ. Φ/Α/7.6/οικ. 52326/ 
703/14-5-2015 (ΦΕΚ 1035/Β’/2015) υπουργικής από-
φασης «Περί υπαγωγής του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.
ΠΑ.) Ζερβοχωρίων στις διατάξεις του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 
143/Α)», ως προς το άρθρο 3 αυτής, το οποίο αντικαθί-
σταται ως εξής:

Άρθρο 3
Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας 
όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
απόφασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 1: 
Ορισμοί

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις έχουν την έννοια που 
ορίζεται παρακάτω, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά 
από τα συμφραζόμενα:

1.1. Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ) Τύπου Γ: η Βιομηχανική 
και Επιχειρηματική Περιοχή (Β.Ε.ΠΕ.) με τη μορφή Βιοτε-
χνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) για την υποδοχή δραστηριοτή-
των χαμηλής όχλησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του ν.3982/2011 και 
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί αδειοδότη-
σης των επιχειρήσεων, καθώς και δραστηριοτήτων που 
δεν υπάγονται σε συγκεκριμένη κατηγορία όχλησης, 
εκτάσεως 106,26 στρεμμάτων στην περιοχή Πλατανο-
χωρίου του πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων, ήδη Δήμου 

Πολυγύρου – Τοπική Κοινότητα Μαραθούσας, που κα-
θορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 14725/805 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1237/Β’/2003) των Υπουργών Ανάπτυ-
ξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατά τις διατάξεις του ν. 2545/1997 
«Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Α’/10.12.1997).

1.2. Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου 
(ΕΑΝΕΠ): Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε.», 
που με την υπ’ αριθμ. 14725/805 κοινή υπουργική από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ορίσθηκε 
κατά τις διατάξεις του ν. 2545/1997 φορέας ίδρυσης και 
υλοποίησης της Β.Ε.ΠΕ. με μορφή ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή 
Πλατανοχωρίου, και η οποία ανέλαβε και περάτωσε το 
έργο κατασκευής και λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ. Ζερβοχω-
ρίων, της ολοκλήρωσης των έργων υποδομής και της 
δυνατότητας λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ. Ζερβοχωρίων 
βεβαιωθείσης διά της υπ’ αριθ. Φ/Α.7/6/6172/677 (ΦΕΚ 
885/Β’/2009) διαπιστωτικής απόφασης του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του 
ν. 2545/1997.

1.3. Εταιρεία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου 
(ΕΔΕΠ): Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε.», 
η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 
2 του ν. 3982/2011, ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του 
Επιχειρηματικού Πάρκου.

1.4. Κανονισμός Λειτουργίας: Ο παρών Κανονισμός Λει-
τουργίας ο οποίος ρυθμίζει την διοίκηση, την διαχείριση 
και την, εν γένει, λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Τύπου Γ΄ Ζερβοχωρίων (πρώην ΒΙΟ.ΠΑ. Ζερβοχωρίων), 
με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων:

α) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης 
και λειτουργίας των επιχειρήσεων στο Επιχειρηματικό 
Πάρκο, β) τα ειδικότερα δικαιώματα και οι ειδικότερες 
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων και οι ειδι-
κότεροι περιορισμοί της ιδιοκτησίας τους προς όφελος 
της λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και 
των λοιπών εγκατεστημένων επιχειρήσεων, γ) τα ειδι-
κότερα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινο-
χρήστων χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, δ) τα 
ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση και, 
ιδίως, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΕΔΕΠ και 
των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ε) η τυχόν αμοιβή 
του ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση για τις πα-
ρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, στ) οι απαιτούμενες 
για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου δαπάνες 
και ο τρόπος καθορισμού, γνωστοποίησης, έγκρισης, 
είσπραξης και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες γης και 
τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ζ) ο τρόπος διαχείρισης 
των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών, ο οποί-
ος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει η ΕΔΕΠ, 
η) οι υποχρεώσεις για την κατασκευή, την επέκταση και 
την συντήρηση των έργων υποδομής του Επιχειρημα-
τικού Πάρκου, θ) η εποπτεία των επιχειρήσεων από την 
ΕΔΕΠ, ι) ο ειδικότερος τρόπος λήψης αποφάσεων, π.χ. 
Συνεδρίαση εγκατεστημένων επιχειρήσεων. ια) ο καθο-
ρισμός του αποθεματικού κεφαλαίου, ιβ) θέματα σχετικά 
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με τη διοίκηση, τη διαχείριση και την, εν γένει, λειτουργία 
του Επιχειρηματικού Πάρκου ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, κα-
θώς και ιγ) οι όροι και οι περιορισμοί που αποσκοπούν 
στην προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την 
απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του ΒΙΟ.ΠΑ. και ήδη ΕΠ 
Τύπου Γ΄ Ζερβοχωρίων, τους οποίους πρέπει να τηρούν 
οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

1.5. Ιδιοκτήτες Γης: Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, κτιρια-
κών εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων κάθε μορφής 
εντός της οριοθετημένης περιοχής του Επιχειρηματικού 
Πάρκου.

1.6. Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις οιασ-
δήποτε νομικής μορφής (ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες 
κ.λπ.) που κατά τον χρόνο έγκρισης και δημοσίευσης 
του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας ή καθοιοδήποτε 
μελλοντικό χρονικό σημείο λειτουργούν νόμιμα εντός 
του Επιχειρηματικού Πάρκου.

1.7. Εγκαθιστάμενες Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις οιασ-
δήποτε νομικής μορφής (ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες 
κ.λπ.) που μετεγκαθίστανται ή εγκαθίστανται για πρώτη 
φορά στο Επιχειρηματικό Πάρκο.

1.8. Χρήστες Γης: Φυσικά και νομικά πρόσωπα και 
επιχειρήσεις (εγκατεστημένες ή εγκαθιστάμενες) που 
δυνάμει εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος χρησι-
μοποιούν οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις και οικο-
δομήματα κάθε μορφής, και λοιπές εγκαταστάσεις εντός 
του Επιχειρηματικού Πάρκου, ανεξαρτήτως εάν ασκούν 
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή μη.

Άρθρο 2: 
Εφαρμογή

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρ-
κου Τύπου Γ΄ Ζερβοχωρίων όπως αυτός δύναται να τρο-
ποποιείται κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 59 παρ. 
1 του ν. 3982/2011 διαδικασία όπως ισχύει κάθε φορά, 
είναι υποχρεωτικός στο σύνολό του και εφαρμόζεται 
άμεσα σε όλες τις Εγκαθιστάμενες και Εγκατεστημένες 
Επιχειρήσεις και όλους τους Ιδιοκτήτες και Χρήστες Γης 
του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Γ΄ Ζερβοχωρίων και 
τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους αυτών, ανεξάρ-
τητα εάν αυτοί είναι μέτοχοι στην ΕΔΕΠ ή όχι, χωρίς να 
απαιτείται η με οιονδήποτε τρόπο προηγούμενη προ-
σχώρηση σε αυτόν ή ειδική μνεία στις μεταβιβαστικές 
πράξεις ή στα προγράμματα πλειστηριασμού, τις κατα-
κυρωτικές περιλήψεις, μισθωτικές συμβάσεις κ.λπ., απο-
τελεί δε αυτοδικαίως αναπόσπαστο μέρος των εμπραγ-
μάτων και ενοχικών συμβάσεων και δικαιοπραξιών που 
αφορούν ιδιοκτησίες εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Τύπου Γ΄ Ζερβοχωρίων και του Συμφώνου Εγκατάστα-
σης του άρθρου 2.2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΕΠ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

Άρθρο 1ο
1.1. Στο Ε.Π. Ζερβοχωρίων τύπου Γ’ επιτρέπονται οι δρα-

στηριότητες του άρθρου 41 και των παρ. 1, 2 και 4 του άρ-

θρου 43 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011), οι οποίες είναι 
σύμφωνες με την υπ’ αριθ. ΦΑ/7/6/4389/399/22-5-2007
(ΦΕΚ 882/Β’/5-6-2007) κοινή υπουργική απόφαση με 
εξαίρεση τις μονάδες με αντλούμενη παροχή νερού με-
γαλύτερη των 50μ³/ημέρα και οι οποίες παράγουν υγρά 
απόβλητα από την παραγωγική τους δραστηριότητα. 
Προϋπόθεση εγκατάστασης των παραπάνω μονάδων 
στο Ε.Π. Ζερβοχωρίων είναι ότι το αντικείμενό τους δεν 
προκαλεί κινδύνους εκρήξεων, πυρκαγιάς, διαφυγής 
ασφυκτικών ή τοξικών αερίων, διαρροής διαβρωτικών, 
τοξικών ή καυστικών υγρών και εν γένει ουσιών, οι οποί-
ες στις αναμενόμενες από τη συνήθη λειτουργία της 
επιχείρησης συγκεντρώσεις μπορούν να προκαλέσουν 
βλάβη σε ανθρώπους ή πράγματα.

1.2. Οι παραπάνω προϋποθέσεις αφορούν οποιαδή-
ποτε φάση της παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευ-
σης, μεταφοράς πρώτων και βοηθητικών υλών ή τελι-
κών προϊόντων καθώς και διάθεσης αερίων, υγρών και 
στερεών αποβλήτων.

1.3. Για την τήρηση των όρων αυτών, η Εταιρεία Ανά-
πτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Ζερβοχωρίων 
(ΕΑΝΕΠ) (ή η Εταιρεία Διαχείρισης σε περίπτωση που 
μεταβιβασθεί η διοίκηση και διαχείριση (ΕΔΕΠ)) έχει το 
δικαίωμα να προβαίνει:

α. Στην εξέταση όλων των αναγκαίων τεχνικών στοιχεί-
ων προ της εγκατάστασης της επιχείρησης επ’ αυτού. Σε 
περίπτωση μη πλήρωσης των όρων που περιγράφονται 
στις παραγράφους 1.1 και 1.2, η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ διατηρεί 
το δικαίωμα άρνησης εγκατάστασης των εν λόγω επι-
χειρήσεων.

β. Στη διενέργεια ελέγχων κατά τη λειτουργία της επι-
χείρησης και στην ενημέρωση και πρόσκληση των υγει-
ονομικών ή άλλων αρμόδιων υπηρεσιών προς επιβολή 
των κατά νόμο κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων 
των κανόνων αυτών.

1.4. Για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επι-
χειρήσεων, για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού 
εξοπλισμού και την επέκταση των δραστηριοτήτων 
των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, καθώς και για την 
αλλαγή της δραστηριότητας ή του παραγωγικού σκοπού 
Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, απαιτούνται:

α) Η χορήγηση από την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ, κατά τα οριζόμε-
να στο άρθρο 6 του παρόντος, βεβαίωσης συμβατότητας 
της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση, εκσυγχρο-
νισμό, επέκταση κ.λπ. επιχείρησης με τον τύπο του ΕΠ, 
έχουσα τον τύπο και το περιεχόμενο που καθορίζονται 
με την ισχύουσα κάθε φορά Υπουργική απόφαση του 
άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 3982/2011, και

β) η υπογραφή μεταξύ της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ και της επι-
χείρησης Συμφώνου Εγκατάστασης κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2.2 του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

Για την χορήγηση της βεβαίωσης συμβατότητας του 
άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 3982/2011, η Εγκατεστημένη 
ή Εγκαθιστάμενη Επιχείρηση υποβάλλει στην ΕΑΝΕΠ/
ΕΔΕΠ αίτηση, αιτούμενη κατά περίπτωση την εγκατά-
σταση ή μετεγκατάστασή της, ή στην περίπτωση ήδη 
εγκατεστημένων επιχειρήσεων τον εκσυγχρονισμό 
του παραγωγικού εξοπλισμού της ή την επέκταση της 
δραστηριότητάς της ή την αλλαγή της δραστηριότητάς 
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της ή του παραγωγικού της σκοπού, η οποία περιέχει 
τουλάχιστον τις κάτωθι πληροφορίες και συνοδεύεται 
τουλάχιστον από φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας 
ή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,

β) ο/οι κωδικός/οι ΕΣΥΕ της δραστηριότητας ή των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης,

γ) το είδος και ο κατ’ εκτίμηση όγκος στερεών αποβλή-
των της επιχείρησης,

δ) το είδος και το κατ’ εκτίμηση φορτίο BOD υγρών 
αποβλήτων που θα αποχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο,

ε) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης ότι τα υγρά απόβλητα της επιχείρησης θα 
είναι συμβατά με τις προδιαγραφές του κεντρικού βιο-
λογικού καθαρισμού,

στ) το είδος και ο κατ’ εκτίμηση όγκος των αερίων 
αποβλήτων,

ζ) πληροφορίες και δικαιολογητικά που καθορίζονται 
με την ισχύουσα κάθε φορά Υπουργική απόφαση του 
άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 3982/2011 ή άλλη σχετική νο-
μοθεσία, και

η) συμπληρωματικές πληροφορίες και δικαιολογητικά 
που αιτείται η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ κατά περίπτωση ή κατόπιν 
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ υποχρεούται να χορηγεί την βεβαίωση 
συμβατότητας ή να αρνείται αιτιολογημένα την χορήγη-
ση αυτής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ κρίνει ότι η κατατε-
θείσα αίτηση ή ο συνοδευτικός φάκελος είναι ελλιπής, 
καλεί εγγράφως την αιτούσα επιχείρηση να προσκομίσει 
τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και πληροφορίες 
εντός ευλόγου, κατά περίπτωση, χρονικού διαστήματος. 
Στην περίπτωση αυτή η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ υποχρεούται να 
χορηγεί την βεβαίωση συμβατότητας ή να αρνείται αι-
τιολογημένα την χορήγηση αυτής εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κατάθεση απάντων των ελλειπόντων 
δικαιολογητικών και την παροχή όλων των αιτουμένων 
διευκρινίσεων και πληροφοριών.

Στην περίπτωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δεν 
είναι ιδιοκτήτης γης τότε στην αίτηση εγκατάστασης θα 
πρέπει να περιληφθεί, είτε η υπογεγραμμένη μεταξύ της 
επιχείρησης και του ιδιοκτήτη της γης σύμβαση παρα-
χώρησης χρήσεως του ακινήτου, είτε προσύμφωνο που 
αφορά την εν λόγω σύμβαση.

1.5. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει εντός προθε-
σμίας τριών μηνών από την ημερομηνία που η ΕΑΝΕΠ/
ΕΔΕΠ θα της γνωστοποιήσει τους όρους με τους οποί-
ους έγινε αποδεκτό το αίτημα της, να προχωρήσει στην 
υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του ακινήτου 
εάν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί προ της υποβολής 
της αίτησης εγκατάστασης.

1.6. Για την οικοδόμηση των κτιριακών της εγκαταστά-
σεων και γενικότερα για την εγκατάσταση και λειτουργία 
εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, θα πρέπει η επιχεί-
ρηση να είναι εφοδιασμένη με όλες τις απαιτούμενες από 
την ισχύουσα νομοθεσία αντίστοιχες άδειες.

1.7. Η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει τον παραγω-
γικό σκοπό που δηλώνεται στο Σύμφωνο εγκατάστασης 

του άρθρου 2.2 του παρόντος μόνο μετά από έγγραφη 
συναίνεση και κατά την απόλυτη κρίση της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ 
και αφού υποβάλλει έγγραφα και αιτιολογημένα το αίτη-
μά της. Σε κάθε περίπτωση, η νέα δραστηριότητα που θα 
προκύψει από την τροποποίηση πρέπει να πληροί τους 
όρους της παραγράφου 1.1 του παρόντος.

1.8. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1.7 και 1.8 
πρέπει να αποτελούν όρους του αναφερόμενου στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 2 Συμφώνου Εγκατάστασης. 
Επίσης τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1.7 και 1.8 
ισχύουν και για τους καθολικούς και εδικούς εν γένει 
διαδόχους των αρχικών ιδιοκτητών.

Άρθρο 2ο
2.1. Η εγκατάσταση επιχείρησης που περιλαμβάνεται 

στα οριζόμενα από την παράγραφο 1.1 του παρόντος 
κανονισμού γίνεται, είτε δια της μεταβιβάσεως της κυρι-
ότητας ή συστάσεως εμπραγμάτου δικαιώματος επί του 
κτίσματος ή τμήματος της περιοχής, είτε με μίσθωση ή 
άλλη ενοχική σχέση υπό όρους που συμφωνούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταξύ της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ και του εκ-
προσώπου της επιχείρησης, στα πλαίσια των όρων του 
παρόντος κανονισμού και πάντοτε ενώπιον συμβολαι-
ογράφου.

2.2. Μεταξύ της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ και της επιχείρησης που 
ενδιαφέρεται να εγκατασταθεί στο ΕΠ Ζερβοχωρίων 
υπογράφεται Σύμφωνο Εγκατάστασης το οποίο ρυθμί-
ζει στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και των απο-
φάσεων της ΕΔΕΠ για το σύνολο των εγκατεστημένων 
επιχειρήσεων την εγκατάσταση και τη λειτουργία της 
επιχείρησης. Στο εν λόγω σύμφωνο περιλαμβάνονται 
τα εξής:

Α. Οι όροι εγκατάστασης καθώς και οι όροι λειτουργίας 
της εγκαθιστάμενης επιχείρησης.

Β. Ρυθμίσεις που αφορούν στις προθεσμίες έναρξης 
και περάτωσης εργασιών.

Γ. Ρητή Δήλωση της εγκαθιστάμενης επιχείρησης ότι 
αποδέχεται την εφαρμογή σε αυτήν των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

Δ. Ρήτρες συμμόρφωσης της εγκαθιστάμενης επιχεί-
ρησης σε περίπτωση μη τήρησης των όρων που συνυ-
πογράφονται στο εν λόγω σύμφωνο.

2.2.1 Ο αγοραστής ή ενοικιαστής οικοπέδου στο Ε.Π. 
Ζερβοχωρίων οφείλει, εντός χρονικού διαστήματος 3 
(τριών) ετών από την ημερομηνία αγοράς ή ενοικίασης 
αυτού, να ολοκληρώσει την επένδυση για την οποία έγινε 
η αγορά ή η ενοικίαση του οικοπέδου. Σε περίπτωση 
που η επένδυση δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο προ-
αναφερόμενο χρονικό διάστημα, ο επενδυτής δύναται 
να ζητήσει παράταση για την υλοποίηση της επένδυσης 
του από την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του Ε.Π. Ζερβοχωρίων, έως 
ένα (1) επί πλέον έτος.

2.2.2. Αν και στο χρονικό αυτό διάστημα δεν ολοκλη-
ρώσει την επένδυση τότε:

- εφόσον εντός του οικοπέδου δεν έχουν γίνει πάγιες 
οικοδομικές εργασίες αυτομάτως το οικόπεδο επανέρ-
χεται στην ιδιοκτησία του Φορέα Ανάπτυξης (AN.ET.XA. 
A.E.) και στον επενδυτή καταβάλλεται το 60% του κα-
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ταβληθέντος από αυτόν έως εκείνη την χρονική στιγμή 
τιμήματος, ή λύεται άμεσα η ενοικίαση.

- εφόσον εντός του οικοπέδου έχουν γίνει πάγιες οι-
κοδομικές εργασίες, αυτές εκτιμούνται από την ΕΑΝΕΠ/
ΕΔΕΠ του Ε.Π. Ζερβοχωρίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
αναφερόμενες αντίστοιχες δαπάνες στην αίτηση του εν-
διαφερομένου. Στην συνέχεια οικόπεδο και πάγια εντός 
αυτού εκτίθενται σε ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία, 
που διενεργείται από την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβο-
χωρίων, με την άνευ όρων συνηγορία του επενδυτή και 
με τιμή εκκίνησης την αξία αγοράς του οικοπέδου πλέον 
το 50% της αξίας των παγίων (ή μόνο το 50% της αξίας 
των παγίων εφόσον υπάρχει ενοικίαση του οικοπέδου), 
όπως αυτά εκτιμήθηκαν από την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ 
Ζερβοχωρίων. Από το αντίτιμο της δημοπρασίας, η ΕΑ-
ΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων αποδίδει στον πρώην 
ιδιοκτήτη το 60% της αξίας του οικοπέδου, όπως αυτή 
έχει διαμορφωθεί έως εκείνη την χρονική στιγμή (εάν 
υπάρχει διακανονισμός στην καταβολή της συνολικής 
αξίας του οικοπέδου), και το 50% της αξίας των παγί-
ων όπως προεκτιμήθηκαν και συμφωνήθηκε και από 
τον επενδυτή, και παρακρατεί το επί πλέον ποσόν. Στην 
περίπτωση ενοικίασης του γηπέδου αποδίδεται μόνο 
η προαναφερόμενη αξία των παγίων. Η δημοπρασία 
επαναλαμβάνεται έως την επίτευξη αποτελέσματος. Τα 
έξοδα των δημοπρασιών (δημοσιεύσεις κλπ) βαρύνουν 
τον επενδυτή και παρακρατούνται από το αντίτιμο σε 
βάρος του.

2.2.3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η επε-
νοικίαση σε τρίτους του οικοπέδου, χωρίς την σύμφωνη 
γνώμη της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων.

2.2.4. Μεταπώληση του γηπέδου γίνεται μόνο τουλάχι-
στον μία 5-ετία μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Για 
την μεταπώληση του γηπέδου και των εγκαταστάσεων 
του απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του 
ΕΠ Ζερβοχωρίων ως προς την τήρηση των όρων εγκα-
τάστασης της νέας επιχείρησης στο ΕΠ Ζερβοχωρίων.

2.2.5. Απαγορεύεται η χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ/
ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων μεταβολή του παραγωγι-
κού σκοπού των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στο 
ΕΠ Ζερβοχωρίων. Η μεταβολή του παραγωγικού σκο-
πού μιας επιχείρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις του ν. 3982/2011. Η απαγόρευση αυτή ισχύει 
και για τους καθολικούς και ειδικούς εν γένει διαδόχους 
των αρχικών ιδιοκτητών ή μισθωτών. Η χωρίς την ανω-
τέρω άδεια και η, παρά την απαγόρευση, μεταβολή του 
παραγωγικού σκοπού μιας επιχείρησης είναι άκυρη και 
δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα απέναντι στην ΕΑΝΕΠ/
ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων. Επίσης απαγορεύεται η αύ-
ξηση της συνολικής ισχύος μιας εγκατεστημένης επι-
χείρησης στο ΕΠ Ζερβοχωρίων, χωρίς την γνώμη της 
ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων.

2.3 Δεν επιτρέπεται η εντός του ΕΠ Ζερβοχωρίων ίδρυ-
ση πρατηρίου λιανικής πώλησης των προϊόντων των 
επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

2.4 Οι διατάξεις του ν. 3982/2011 ισχύουν γενικώς και 
για το ΕΠ Ζερβοχωρίων. Όπου ο παρών κανονισμός αντί-
κειται σε αυτές τις διατάξεις επικρατούν οι τελευταίες.

Άρθρο 3ο
Το πολεοδομικό – ρυμοτομικό σχέδιο και οι όροι και οι 

περιορισμοί δόμησης καθορίζονται στην πολεοδομική με-
λέτη, όπως αυτή ισχύει με την απόφαση 5478/19-10-2001
του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 4ο
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων του ΕΠ μετέχουν με το ποσο-

στό ιδιοκτησίας τους στην συνολική έκταση στο μετο-
χικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του E.Π. Ζερβοχωρίων.

Άρθρο 5ο
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν σε καλή 

κατάσταση τα ανήκοντα σε αυτές καθώς και τα χρησιμο-
ποιούμενα από αυτές κτίρια και τους ασκεπείς χώρους 
κατάλληλα εξωραϊσμένους.

Άρθρο 6ο
Οι ιδιοκτήτες και οι εγκατεστημένοι στο ΕΠ Ζερβο-

χωρίων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους της 
εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.1 Το ελάχιστο ύψος των ορόφων είναι τρία (3.00) 

μέτρα σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ορίζονται 
στην πολεοδομική μελέτη.

Α.2 Σε κάθε κτίριο θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) 
εξωτερικές πόρτες, ανά μία στη πρόσοψη και στη πίσω 
αυλή για λόγους φορτοεκφόρτωσης και μία είσοδο προ-
σωπικού – επισκεπτών.

Α.3 Τα κλιμακοστάσια μπορεί να γίνονται από προκα-
τασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία.

Α.4 Όπου τοποθετούνται ενεργητικά συστήματα βιο-
κλιματικής αρχιτεκτονικής (θερμοσίφωνες και φωτοσυσ-
σωρευτές) αυτοί θα πρέπει να ακολουθούν τις κλίσεις 
στέγης και να είναι αθέατες.

Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν οι διατάξεις του ΓΟΚ όπως 
αυτός ισχύει.

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- Εντός κάθε οικοπέδου ,του οποίου η ελάχιστη αρ-

τιότητα είναι 950 τ.μ. υπολογίζονται υποχρεωτικά δύο 
(2) θέσεις χώρων στάθμευσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
της πρασιάς για στάθμευση αυτοκινήτων παρά μόνο για 
στάση. Οι κοινόχρηστοι χώροι στάθμευσης θα διανε-
μηθούν ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της 
κάθε επιχείρησης.

Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
- Η τοποθέτηση των κτιρίων πρέπει να γίνεται σύμφω-

να με τις διατάξεις του ΓΟΚ.
Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τα υλικά κατασκευής 

του Φέροντα οργανισμού, του κελύφους και της στέγα-
σης μπορεί να είναι από προκατασκευασμένα στοιχεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 7ο
Η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του Ε.Π. Ζερβοχωρίων διατηρεί το απο-

κλειστικό δικαίωμα να ρυθμίζει την κατεύθυνση πεζών 
και οχημάτων στους χώρους του Επιχειρηματικού Πάρ-
κου και να μεριμνά για όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα 
κυκλοφορίας συνεργαζόμενη με αρμόδιες τοπικές αρχές.

Άρθρο 8ο
8.1 Επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων μόνο στους 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους σταθμεύσεως με μέγι-
στο χρόνο παραμονής (8) οκτώ ώρες. Η φόρτωση και 
εκφόρτωση προϊόντων ή πρώτων υλών ή μεταφορά 
υλικών κ.λπ. πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο που θα 
διασφαλίζει την καθαριότητα των κοινοχρήστων και 
κοινοκτήτων χωρών.

8.2 Οι χώροι πρασίνου και οι χώροι εξωραϊσμού θα 
διαμορφώνονται βάσει υποχρεωτικώς τηρουμένων 
προδιαγραφών καθοριζομένων από την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ.

Η συντήρηση των χώρων πρασίνου και των λοιπών 
χώρων εξωραϊσμού του ΕΠ είναι υποχρεωτική για το 
σύνολο των εγκατεστημένων και των ιδιοκτητών γης.

8.3 Ο φωτισμός των χώρων και η τοποθέτηση πληρο-
φοριακών ή διαφημιστικών πινακίδων εναπόκειται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ.

8.4 Εφόσον οι ιδιοκτήτες γης ή οι εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις επιθυμούν, μπορούν να περιφράξουν το 
οικόπεδο τους. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται με 
δική τους δαπάνη και σύμφωνα με τις διατάξεις ΓΟΚ.

8.5 Δεν επιτρέπεται η χρήση των κοινοχρήστων και 
κοινοκτήτων χώρων για άλλες χρήσεις πλην των αναφε-
ρομένων στα προηγούμενα άρθρα (κυκλοφορία πεζών 
και οχημάτων, στάθμευση οχημάτων, χώροι πρασίνου, 
ειδικές εγκαταστάσεις) και των προσδιοριζόμενων στο 
οικείο Πολεοδομικό –Ρυμοτομικό Σχέδιο.

Άρθρο 9ο
9.1 Οι επιχειρήσεις καθώς και οι ιδιοκτήτες μη παρα-

χωρημένης γης πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
επιμέλεια για να αποφεύγεται η πρόκληση (επαγωγή) 
ζημίας στους δρόμους του ΕΠ Ζερβοχωρίων και να κα-
ταβάλλουν στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ ή στον αρμόδιο Οργανι-
σμό Κοινής Ωφέλειας αποζημίωση για κάθε ζημία που 
προξένησαν από αμέλεια σε δρόμους, χώρους στάθμευ-
σης, χώρους πρασίνου, υπονόμους, οχετούς, σωλήνες 
ύδρευσης και κρουνούς υδροληψίας για πυρόσβεση, 
καλώδια ηλεκτροδότησης και τηλεφωνιοδότησης και 
λοιπά δίκτυα και εγκαταστάσεις.

9.2 Οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να σχηματίζουν 
χώρους σκουπιδιών ή αχρήστων μέσα στα κτίρια ή έξω 
από αυτά. Όλα τα σκουπίδια και άχρηστα που πιθανώς 
σωρεύονται εντός των χώρων των επιχειρήσεων καθώς 
και όλα τα χρησιμοποιημένα κιβώτια (χάρτινα, ξύλινα, 
μεταλλικά, πλαστικά κ.λπ.) πρέπει να μεταφέρονται με 

μέριμνα της κάθε επιχείρησης εκτός του χώρου του ΕΠ 
Ζερβοχωρίων σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων 
αρχών. Γενικώς οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατη-
ρούν τους χώρους των μονάδων τους καθαρούς και σε 
καλή κατάσταση και τάξη.

9.3 Κάθε επιχείρηση που εγκαθίσταται στο ΕΠ Ζερβο-
χωρίων υποχρεούται να συγκεντρώνει τα οικιακά και 
βιομηχανικά απορρίμματα μέσα σε κατάλληλα δοχεία 
στην καθορισμένη θέση, ώστε να είναι ευχερής η συλ-
λογή αυτών από την υπηρεσία αποκομιδής των απορ-
ριμμάτων. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να μεριμνά 
για την με δική της δαπάνη αποκομιδή βιομηχανικών 
απορριμμάτων μεγάλου όγκου ή οχληρής φύσεως, συμ-
μορφούμενη με τις υποδείξεις της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ 
Ζερβοχωρίων και επιβαρυνόμενη πιθανά με πρόσθετα 
τέλη αποκομιδής αυτών.

9.4 Κάθε επιχείρηση της οποίας τα βιομηχανικά από-
βλητα απαιτούν είδος καθαρισμού διαφορετικό από το 
βιολογικό, υποχρεούται να προβαίνει στον καθαρισμό 
αυτό με δικά της μέσα βάσει των ισχυουσών διατάξεων. 
Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται κατόπιν 
έγκρισης της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων εφόσον 
η σύνθεση των αποβλήτων είναι συμβατή με την Μ.Β.Κ. 
του ΕΠ Ζερβοχωρίων. Σε περίπτωση κατά την οποία η 
ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων διαπιστώσει ότι η 
κάθε είδους όχληση, που προκαλείται από εγκατεστη-
μένη στο ΕΠ Ζερβοχωρίων επιχείρηση είναι υπερβολική, 
ή σε περίπτωση που μετά την έναρξη της λειτουργίας 
της επιχειρήσεως ανακύψουν προβλήματα προκλήσε-
ως υπερβολικής οχλήσεως από αυτήν, έχει το δικαίωμα 
να επιβάλλει στην επιχείρηση αυτή την λήψη των ανα-
γκαίων μέτρων για την άρση της οχλήσεως με δαπάνες 
της επιχείρησης. Σε περίπτωση δε μη συμμορφώσεως 
η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων δύναται να προ-
τείνει στις αρμόδιες Υπηρεσίες ακόμη και την διακοπή 
λειτουργίας της επιχείρησης.

9.5 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί επακριβώς 
τους ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς και να συμ-
μορφώνεται άμεσα σε κάθε υπόδειξη των αρμοδίων για 
την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών αρχών και 
της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων.

9.6 Απαγορεύεται απολύτως σε οποιαδήποτε εγκα-
τεστημένη στο ΕΠ Ζερβοχωρίων επιχείρηση η ανόρυ-
ξη φρεάτων για την προμήθεια ύδατος ή η εκσκαφή 
απορροφητικών βόθρων χωρίς την έγγραφη άδεια της 
ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων η οποία χορηγεί-
ται αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί η απαιτούμενη 
έγκριση από τις οικείες Αρχές.

9.7. Απαγορεύεται απολύτως σε οποιαδήποτε εγκα-
ταστημένη στο ΕΠ Ζερβοχωρίων επιχείρηση, ιδιοκτήτη 
κτιρίου ή τρίτο, να καταλαμβάνει, να περιφράσσει, μόνι-
μα ή προσωρινά δρόμους, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους 
ή κοινόκτητους χώρους.

9.8. Απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση αντικει-
μένων, πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων ή 
άλλων εγκαταστάσεων, στα πεζοδρόμια ή στους δρό-
μους ή στις πλατείες, που δημιουργούν κακή εικόνα, 
προβλήματα ασφαλείας ή εμποδίζουν τη διέλευση των 
πεζών και οχημάτων. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη 
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παλαιών οχημάτων στους δρόμους και τις πλατείες του 
ΕΠ Ζερβοχωρίων όπως επίσης και μόνιμη στάθμευση σε 
αυτούς τους χώρους.

9.9 Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί τον 
ισχύοντα κανονισμό ασφαλείας.

Άρθρο 10ο
10.1 Η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να καθορί-

σει την θέση και τον τρόπο προβολής των εγκατεστη-
μένων επιχειρήσεων και να τοποθετήσει πληροφορια-
κά σήματα ή πινακίδες μόνο στους ιδιόκτητους χώρους 
κάθε επιχείρησης.

10.2 Επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων 
ενδεικτικών του ονόματος των επιχειρήσεων μόνο στους 
ιδιοκτήτους χώρους κάθε επιχείρησης.

10.3 Η παράβαση κάποιας από τις παραπάνω υπο-
χρεώσεις των επιχειρήσεων όπως αυτές ορίζονται στα 
άρθρα 8 και 9 παρέχει το δικαίωμα στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ 
να προβεί στην άρση της παραβιάσεως με δαπάνες του 
παραβάτη.

10.4 Τυχόν παράβαση οποιασδήποτε από τις παρα-
πάνω διατάξεις παρέχει το δικαίωμα στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ 
του ΕΠ Ζερβοχωρίων να καταγγείλει την παράβαση στις 
αρμόδιες αρχές, να καλέσει τον παραβάτη να θεραπεύσει 
την παράβαση και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως 
αυτού να προβεί η ίδια η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβο-
χωρίων, είτε στη θεραπεία της παραβάσεως με δαπάνες 
του παραβάτη, είτε στην επιβολή του μέτρου της προ-
σωρινής διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως του 
παραβάτη μέχρι συμμορφώσεως αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.

Άρθρο 11ο
11.1 Στο ΕΠ Ζερβοχωρίων παρέχονται για την εξυπη-

ρέτηση των εγκατεστημένων σε αυτό επιχειρήσεων, από 
την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ, από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή 
από εξουσιοδοτημένα νομικά πρόσωπα από την ΕΑΝΕΠ/
ΕΔΕΠ, οι εξής υπηρεσίες:

α. Διοίκηση (οι αποφάσεις της οποίας θα λαμβάνονται 
από τα αρμόδια όργανα της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ, όπως Δ.Σ.–Γ.Σ., 
σε συνεννόηση και συνεργασία με τις εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις),

β. Καθαριότητα, φωτισμός και εξωραϊσμός των κοινο-
χρήστων χώρων (στεγασμένων και υπαιθρίων),

γ. Υδροδότηση (ύδρευση επιχειρήσεων, υδροληψία 
για πυρόσβεση στις οδούς ΕΠ) και

δ. Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων.
11.2 Οι επιχειρήσεις καθώς και οι ιδιοκτήτες μη πα-

ραχωρημένης γης είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος καταβάλλοντας στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ ή στους 
άνω τρίτους τις αναλογούσες δαπάνες οι οποίες καθο-
ρίζονται για την κάλυψη των δαπανών παροχής των 
υπηρεσιών αυτών.

Ειδικότερα οι δαπάνες κάθε επιχείρησης για την παρο-
χή των υπό στοιχείων α. και β. υπηρεσιών επιμερίζονται 
αναλογικά με βάση την αναλογία της επιφάνειας του 
οικοπέδου κάθε επιχείρησης όπως προκύπτει από τις 
οικείες συμβάσεις περιλαμβανομένου του δικαιώμα-
τος επιλογής προς την συνολική επιφάνεια του ΕΠ. Για 
την υδροδότηση ισχύει ο σχετικός κανονισμός υδρο-
ληψίας ενώ το αντίτιμο του καταναλισκόμενου νερού 
το οποίο βαρύνει την κάθε επιχείρηση, καταβάλλεται 
στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ ή στους κατά τα ανωτέρω τρίτους. 
Σε ότι αφορά τις δαπάνες των υπηρεσιών επεξεργασίας 
και διάθεσης λυμάτων αυτές επιμερίζονται με βάση την 
ποσότητα και ποιότητα των αποβλήτων δυνάμενες να 
αναθεωρούνται ετησίως.

Η αναθεώρηση αυτή είναι υποχρεωτική για τους εγκα-
τεστημένους και τους ιδιοκτήτες γης μέχρις ότου τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος δικαστήρια επί των 
τυχών αντιρρήσεών τους χωρίς να δικαιούνται να αρνη-
θούν την καταβολή των δαπανών αυτών. Σημειώνεται 
ότι οι εκδιδόμενοι από την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ λογαριασμοί 
καθώς και τα αντίγραφα τους αποτελούν πλήρη από-
δειξη των οφειλών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων 
και των ιδιοκτητών γης.

Η συμμετοχή των ιδιοκτητών μη παραχωρημένης γης 
στις δαπάνες υπολογίζεται με βάση μειωμένους συντε-
λεστές που καθορίζει με απόφαση της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του 
ΕΠ Ζερβοχωρίων.

Αποκλείεται η προσφυγή σε ασφαλιστικά μέτρα εκ 
μέρους των εγκατεστημένων και των ιδιοκτητών γης 
παραιτουμένων παντός σχετικού δικαιώματός τους.

Άρθρο 12ο

Το αντίτιμο του καταναλισκόμενου από τις επιχειρή-
σεις ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου καθώς και 
τα τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τις τυχόν ισχύ-
ουσες κατά περίπτωση πάγιες επιβαρύνσεις βαρύνουν 
τις επιχειρήσεις και καταβάλλονται από αυτές απευθείας 
στον οργανισμό ή επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες 
αυτές.

Άρθρο 13ο

13.1 Οι δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τις εγκατεστημέ-
νες επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες γης καθορίζονται 
ως εξής:
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α. Δαπάνες συντήρησης, ασφάλισης, βελτίωσης και 
επισκευής εγκαταστάσεων, δικτύων, κοινοχρήστων χώ-
ρων κ.λπ.

β. Δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Κεντρικού 
Συστήματος Καθαρισμού Λυμάτων και Βιομηχανικών 
αποβλήτων καθώς και της τελικής διάθεσης αυτών.

γ. Δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση τυπο-
ποιημένων πλαισίων ή στοιχείων ανάρτησης πληροφο-
ριακών ή διαφημιστικών πινακίδων.

δ. Γενικά έξοδα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΠ (αμοι-
βές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές).

ε. Κάθε άλλη μη ρητά κατονομαζόμενη κοινόχρηστη 
δαπάνη που έχει σχέση με τον ευπρεπισμό, τη λειτουρ-
γικότητα και την ασφάλεια του ΕΠ.

13.2 Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καθώς και οι ιδι-
οκτήτες μη παραχωρημένης γης οφείλουν να καταβάλ-
λουν στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ ή στους άνω τρίτους το επιμερι-
ζόμενο σε αυτές ποσό στην τακτή προθεσμία και με τον 
τρόπο που θα τους καθορίσει αυτός ή οι ως άνω τρίτοι.

13.3 Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών μη παραχωρημέ-
νης γης προσδιορίζεται με βάση μειωμένους συντελε-
στές που καθορίζονται με απόφαση της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ.

13.4 Κανένας δεν δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή 
των δαπανών αυτών υποχρεούμενος προς αυτό μέχρι 
να αποφανθούν τα Δικαστήρια κατά το άρθρο 17 του 
παρόντος επί των τυχών αντιρρήσεων του. Σημειώνεται 
ότι οι εκδιδόμενοι από την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ λογαριασμοί 
καθώς και τα αντίγραφα τους αποτελούν πλήρη από-
δειξη των οφειλών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων 
και των ιδιοκτητών γης.

Αποκλείεται η προσφυγή σε ασφαλιστικά μέτρα εκ 
μέρους των εγκατεστημένων και των ιδιοκτητών γης 
παραιτουμένων παντός σχετικού δικαιώματός τους.

Άρθρο 14ο
Η ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά 

κινδύνων πυρκαγιάς, πλημμύρας, εκρήξεων είναι υπο-
χρεωτική. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους ιδιοκτήτες ή 
μισθωτές των χώρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠ

Άρθρο 15ο
Η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ μία φορά το χρόνο τουλάχιστον ασκεί 

έλεγχο στις εγκατεστημένες στο ΕΠ επιχειρήσεις. Ο έλεγ-
χος αποσκοπεί στη διαπίστωση της τήρησης του παρό-
ντος Κανονισμού, των συμβατικών υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων και την εφαρμογή της κείμενης νομοθε-
σίας περί Επιχειρηματικών Πάρκων.

Άρθρο 16ο
Διαφορές οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ της ΕΑΝΕΠ/

ΕΔΕΠ, των εγκατεστημένων στο ΕΠ επιχειρήσεων και 
των ιδιοκτητών γης και ανάγονται στην ερμηνεία και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή σε ενδεχόμενα 
κενά αυτού λύνονται αποκλειστικά από τα δικαστήρια 
του Πολυγύρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΠΕ

Άρθρο 17ο
17.1 Οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων με την ισχύ-

ουσα νομοθεσία
Για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες που εγκα-

θίστανται πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
17.1.1 Επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης σωματιδια-

κών εκπομπών: ≤100mg/Nm³ (Π.Δ. 1180/81)
17.1.2 Εκπομπές αμιάντου ≤ 0,1 mg/ Nm³, εφόσον η 

παροχή απαερίων είναι ≥5000 m³/ώρα και το επιτρεπό-
μενο φορτίο αμιάντου στην ατμόσφαιρα ≥ 0,5 gr/ ώρα 
(κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/91, άρθρο 3, 
παράγραφος 3β-ΦΕΚ 138/Β/8-3-1991)

17.1.3 Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους θα ακο-
λουθείται το π.δ. 1180/1981.

17.1.4 Βιομηχανικοί λέβητες: να τηρούνται οι διατά-
ξεις της υπ. απ. 11294/93 (ΦΕΚ 26413/93) ( για αέρια και 
υγρά καύσιμα ) και της κοινής υπουργικής απόφασης 
11535/93 ΦΕΚ 328/Β’/93 (για στερεά καύσιμα)

17.1.5 Υγρά απόβλητα: δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση 
μονάδων που παράγουν απόβλητα από την παραγωγική 
τους διαδικασία. Η διάθεση των λυμάτων προσωπικού 
και των αποβλήτων καθαρισμού χώρων των βιομηχα-
νικών-βιοτεχνικών μονάδων να γίνεται στο δίκτυο ακα-
θάρτων του ΕΠ, μετά από άδεια της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του 
ΕΠ και με όρους διάθεσης που θα προβλέπονται από το 
σχετικό κανονισμό της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ. Επιπλέον να τη-
ρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία των 
επί μέρους βιομηχανικών μονάδων.

17.1.6 Στερεά και λασπώδη απόβλητα: η περισυλλογή, 
μεταφορά και αποθήκευση των στερεών αποβλήτων 
να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τη-
ρούνται δε οι διατάξεις των πιο κάτω αποφάσεων, όπως 
αυτές ισχύουν

• Υγ Δ/ξη Ειβ/301/10-2-64 (ΦΕΚ 23/Β’/14-2-1964) περί 
συλλογής αποκομιδής και διάθεσης στερεών απορριμ-
μάτων.

• κοινή υπουργική απόφαση 49541/1424/1986 (ΦΕΚ 
444/Β’/86), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή 
υπουργική απόφαση 29728/824/96 (ΦΕΚ 358/Β’/96) περί 
στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.

• κοινή υπουργική απόφαση 72751/3054/84 (ΦΕΚ 
665/Β’/85) περί τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων.

• κοινή υπουργική απόφαση 19744/454/88 (ΦΕΚ 
166/Β/88) περί μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

• Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 89/369/ΕΟΚ, περί 
καύσης στερεών αποβλήτων.

17.2 Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντι-
κών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις

17.2.1 Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Π.Υ.Σ. 
99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135 Α’) και Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 
52 Α’).

17.2.2 Στερεά απόβλητα: Για τη διαχείριση και διάθεση 
των στερεών αποβλήτων και λασπών του ΕΠ να λαμβά-
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νονται σχετικές άδειες από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις μέγιστες επι-
τρεπόμενες φορτίσεις των χώρων απόθεσης στερεών 
αποβλήτων να τηρούνται οι διατάξεις της υπουργικής 
απόφασης 80568/4225/22-3-91(ΦΕΚ 641/Β’/91) όπως 
ισχύει (εφαρμογή Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ), περί μεγίστων 
επιτρεπόμενων φορτίσεων των χώρων απόθεσης στε-
ρεών αποβλήτων.

17.2.3 Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των 
εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο των 70 dΒ(Α) μετρούμενο στα όρια του οι-
κοπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 
5, του π.δ. 1180/1981, ΦΕΚ 293/A’/6-10-1981).

17.3 Ειδικά μέτρα
17.3.1 Αντιμετώπιση θορύβων
α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν θορυβογόνες δρα-

στηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη 
ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους 
δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεροσυμπιεστές) ή 
κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κατάλ-
ληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή να εφοδιάζονται με 
αντικραδασμικές βάσεις, κατά περίπτωση.

β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα 
όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο 17.2.3. 
Προς τούτο θα διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύ-
βου από την ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ και σε περίπτωση μη 
τήρησης των επιτρεπόμενων ορίων η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ θα 
εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή πρόσθε-
των μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.

17.3.2 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης
α. Όσες βιομηχανικές –βιοτεχνικές μονάδες έχουν εκ-

πομπές σωματιδίων, καπνού και άλλων ειδικών αέριων 
ρύπων κατά τη λειτουργία τους είναι υποχρεωμένες να 
εγκαταστήσουν συστήματα συγκράτησης αυτών και να 
συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία.

β. Στους βιομηχανικούς καυστήρες πρέπει να γίνεται 
ρύθμιση και σωστή καύση ώστε οι εκπομπές να βρίσκο-
νται στα επιτρεπόμενα όρια.

γ. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από κάθε μο-
νάδα που θα εγκαθίσταται εντός του για τον περιορισμό 
των οσμών, που ενδεχομένως προκαλούνται από τη λει-
τουργία τους.

17.3.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων
α. Οι εντός του ΕΠ μονάδες να διαθέτουν τα υγρά 

απόβλητα τους (λύματα προσωπικού και νερά πλύσης 
χώρων) στο δίκτυο ακαθάρτων του ΕΠ μετά από άδεια 
της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ και με όρους διάθεσης που θα 
προβλέπονται από το σχετικό κανονισμό της. Δεν επιτρέ-
πεται η διάθεση λάσπης με τα υγρά απόβλητα. Απαγο-
ρεύεται η απόρριψη λυμάτων των βιοτεχνικών μονάδων 
του ΕΠ σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (χείμαρρους, 
ρέματα) ή υπεδαφίως ή στο δίκτυο ομβρίων του ΕΠ.

β. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που 
προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των μηχανημάτων, 
να γίνεται με μέριμνα της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην κοινή υπουργική 
απόφαση 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40/Β), μη επιτρεπόμενης 
της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον ή 
μαζί με τα λοιπά απόβλητα του εργοστασίου.

γ. Τα όμβρια νερά από κάθε εργοστασιακή μονάδα να 
διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων του ΕΠ. Κατ’ εξαίρεση 
επιτρέπεται η διάθεση στο δίκτυο αυτό και απονέρων 
ασθενούς φορτίου (π.χ. απομαστεύσεις ατμολέβητων) 
μόνο ύστερα από σχετική άδεια της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του 
ΕΠ και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προς τούτο.

17.3.4 Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Η περισυλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στε-

ρεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των αποφάσεων, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 17.1.6 του παρόντος άρθρου.

17.3.5 Πρόληψη σεισμογενούς δράσεως
Δεδομένης της υψηλής σεισμικότητας της περιοχής 

εγκατάστασης του ΕΠ επιβάλλεται η λήψη των απαραι-
τήτων προφυλάξεων και μέτρων κατά τη μελέτη και 
κατασκευή των έργων εγκατάστασης των βιοτεχνικών 
μονάδων μέσα στο ΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ

Άρθρο 18ο
Οι οικονομικοί πόροι της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβο-

χωρίων προέρχονται από:
• την παροχή υπηρεσιών προς τις εγκαταστημένες επι-

χειρήσεις, από την αξιοποίηση της ακίνητης και κινητής 
περιουσίας, από επιχορηγήσεις – ενισχύσεις και κάθε 
άλλο νόμιμο τρόπο

• την είσπραξη του προβλεπομένου στο άρθρο 59 παρ. 
2 περ. ιβ του ν. 3982/2011 ποσοστού για την δημιουργία 
αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19ο
Η διαχειριστική περίοδος της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ 

Ζερβοχωρίων είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμ-
βρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΛΟΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20ο
Η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ του ΕΠ Ζερβοχωρίων είναι Ανώνυμη 

Εταιρεία και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις του ν. 2190/1920.

Η διοικητική διάρθρωση και στελέχωση της ΕΑΝΕΠ/
ΕΔΕΠ προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Πάρκου. Η ΕΑ-
ΝΕΠ/ΕΔΕΠ ή οι εξουσιοδοτημένες από αυτήν υπηρεσίες 
ελέγχουν την εύρυθμη λειτουργία του ΕΠ, την ακριβή 
εκτέλεση και εφαρμογή από όλους τους υπόχρεους των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, διαπιστώνουν τυ-
χόν παραβάσεις και λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα.

Άρθρο 21ο
21.1 Η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ μπορεί να συστήνει μόνιμες ή 

κατά περίπτωση συμβουλευτικές επιτροπές προκειμέ-
νου να εξυπηρετήσει πιο αποτελεσματικά τη λειτουργία, 
τον έλεγχο και την ανάπτυξη του ΕΠ.
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21.2 Σε περίπτωση κατά την οποία, από αντικειμενι-
κούς λόγους καθίσταται ανέφικτη η εφαρμογή ορισμέ-
νων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τα θέματα 
που προκύπτουν ρυθμίζονται αναλόγως με απόφαση 
της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ.

21.3 Εφόσον κατά τον χρόνο καταρτίσεως του Συμ-
φώνου Εγκατάστασης υφίσταται αδυναμία εφαρμογής 
διατάξεων του Κανονισμού γίνεται ρητή μνεία αυτού 
και ρυθμίζονται στο εν λόγω σύμφωνο όλα τα θέμα τα 
που προκύπτουν.

21.4 Η τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του πα-
ρόντος Κανονισμού είναι καθολικώς υποχρεωτική, τόσο 
από τις εγκαθιστάμενες στο ΕΠ επιχειρήσεις καθώς και 
τους ιδιοκτήτες γης, όσο και από τους καθολικούς και 
ειδικούς διαδόχους αυτών, ανεξαρτήτως εάν ο Κανονι-
σμός μνημονεύεται στις οικείες μεταβιβαστικές πράξεις 
ή το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή την κατακυρωτική 
περίληψη.

Άρθρο 22ο
Ο παρών «Κανονισμός Λειτουργίας» είναι δυνατόν να 

τροποποιείται ύστερα από πρόταση της ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ 
του ΕΠ Ζερβοχωρίων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 
1 του άρθρου 59 του ν. 3982/2011».

Με την παρούσα ανακαλείται ο Κανονισμός Λειτουρ-
γίας του ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθ. Φ/Α.7/6/52326/703/2015 (ΦΕΚ 1035/Β’/2015) 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

 Ι 

(2)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-

βαση λαθρεμπορίας σε βάρος των: α) ΚRASIMIR 

GORYANOV NIKOLOV, και β) ΠΑΛΑΝΤΙΔΗ ΣΥΜΕ-

ΩΝ και κήρυξη ως αστικά συνυπεύθυνης της εται-

ρείας “MARTZIA EOOD”.  

Με τη MRN 18GRYK07010000084-3/12-04-2018 κα-
ταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 
1 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επι-
βάλαμε, βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α’ παρ. 
2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001, 
πολλαπλό τέλος, λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής πα-
ράβασης, και συγκεκριμένα της κατοχής από κοινού 
28.740 πακέτων λαθραίων τσιγάρων, μάρκας GOLD 
MOUNT, χωρίς την προηγούμενη καταβολή των ανα-
λογούντων φόρων, που έλαβε χώρα την 24-03-2014
και ώρα 17:55 στο λιμάνι της Πάτρας: α) σε βάρος του 
KRASIMIR GORYANOV NIKOLOV, που γεννήθηκε την 

07-06-1974, κάτοχο του με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
βουλγαρικών αρχών 7406076567, κάτοικο Σόφιας Βουλ-
γαρίας (Residential District Lyulin, bl. 817, entrance 3, 
floor 1, apartment 050 - T.K. 1000 City of Sofia), και ήδη 
αγνώστου διαμονής, ανερχόμενο κατ' επιμερισμό, βά-
σει του βαθμού συμμετοχής του στην παράβαση, στο 
ποσό των 73.296,21 ευρώ και β') σε βάρος του ΣΥΜΕΩΝ 
ΠΑΛΑΝΤΙΔΗ του Συμεών, που γεννήθηκε στο Ινοζεμ-
τσέβο Σταυρούπολης Ρωσίας την 24-03-1975, κάτοχο 
του με Α.Δ.Τ. Χ821246, με Α.Φ.Μ. 114969867, κάτοικο 
Κ. Άσσος -Βραχατίου Κορινθίας, οδός Παπαφλέσσα αρ. 
168 ή Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Καλλινίκου αρ. 11, και 
ήδη αγνώστου διαμονής ανερχόμενο κατ' επιμερισμό, 
βάσει του βαθμού συμμετοχής του στην παράβαση, στο 
ποσό των 73.296,21 ευρώ και συνολικά επιβλήθηκε σε 
βάρος των υπαιτίων της παραπάνω λαθρεμπορικής τε-
λωνειακής παράβασης, μεταξύ των οποίων και οι δύο 
προαναφερθέντες, πολλαπλό τέλος ποσού 293.184,84 
ευρώ, για την καταβολή του συνόλου του οποίου κηρύ-
χθηκαν τα πιο πάνω πρόσωπα αλληλεγγύως συνυπό-
χρεα, ενώ κηρύχθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 162 
του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», η 
μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
με την επωνυμία «MARTZIA EOOD», με Α.Φ.Μ. Βουλγα-
ρίας 131029346, που εκπροσωπείται νόμιμα και έδρευε 
στην πόλη Slivnitsa της Βουλγαρίας και επί της οδού 1 
Geo Milev str., και ήδη αγνώστου έδρας, ως αστικώς και 
αλληλεγγύως συνυπεύθυνη για την καταβολή του συνο-
λικού ως άνω πολλαπλού τέλους. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΖΑΡΗ   

 Ι 

Αριθμ. 2546 (3)
 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 141/2018 (Ορθή επα-

νάληψη) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλαμα-

ριάς, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επέκτα-

ση δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας VODAFON 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α’/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.06.2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
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5. Το άρθρο 52 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α’/2.03.2007) «Τροποποιήσεις δι-
ατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του ν.4313/2014.

6. Το υπ' αριθ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την υπ' αριθ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την υπ’ αριθ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47Α’/11-5-2015) καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. 
14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 
για τον διορισμό Συντονιστή.

10. Την υπ' αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανά-
θεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης».

11. Το με αριθ. πρωτ. 13762/8-3-2018 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης ΑΔ/ΜΘ (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ 2001/ 
9-3-2018) με το οποίο μας αποστέλλει την ΑΔΣ του θέ-
ματος (ΑΔΑ: ΩΒΖ6ΩΕΡ-ΞΩΝ) και μας ενημερώνει για το 
νομότυπο της διαδικασίας έκδοσής της.

12. Το με αριθ. πρωτ. 9725/23-3-2018 έγγραφο του 
Δήμου Καλαμαριάς (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ 2546/27-3-2018) με 
το οποίο μας αποστέλλει την Ορθή Επανάληψη της ΑΔΣ 
του θέματος (ΑΔΑ: 7ΤΨΝΩΕΡ-ΗΕ0) με συνημμένο τον 
φάκελο του έργου (τεχνική έκθεση και σχέδια)

13. Το με αριθ. πρωτ. 96/3.1.2018 έγγραφο του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την Έγκριση των προσωρινών κυκλοφορικών ρυθ-
μίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 141/2018 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς, στα 
πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου οπτι-
κών ινών της εταιρείας VODAFON στην Καλαμαριά Θεσ-
σαλονίκης», για εργασίες εκσκαφής πλάτους 0,08m και 
βάθους 0,65m σε τμήματα των οδών Γ. Γεννηματά και 
Στρ. Σαράφη.

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας που 
εγκρίνονται με την παρούσα αφορούν σε εργοτάξια μι-
κρής διάρκειας σε αστικές Οδούς θα υλοποιηθούν σε 
πέντε (5) στάδια και εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες των 
Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905Β’/20.05.2011):

• Στάδιο 1ο: Εναλλάξ κυκλοφορία επί της οδού Γ. Γεν-
νηματά, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Πάγκαλου 
έως την οδό Σαράφη σε δύο φάσεις, σε συνδυασμό με 
αποκλεισμό πρόσβασης προς την Μ. Πάγκαλου στη πρώ-
τη φάση και στένωση της οδού Σαράφη στη συμβολή 
της με την οδό Γ. Γεννηματά στη δεύτερη.

• Στάδιο 2ο: Εναλλάξ κυκλοφορία επί της οδού Σαρά-
φη και στένωση της οδού Γ. Γεννηματά στο ύψος της 
συμβολής τους.

• Στάδιο 3ο: Εναλλάξ κυκλοφορία επί της οδού Στρ. 
Σαράφη, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γ. Γεν-
νηματά.

• Στάδια 4ο και 5ο: Εναλλάξ κυκλοφορία επί της οδού 
Στρ. Σαράφη, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Γεννη-
ματά και έως έμπροσθεν των αρ. 48-52.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου 
του θέματος περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκ-
θεση κυκλοφοριακής σήμανσης και απεικονίζονται στα 3 
(τρία) σχετικά σχέδια εργοταξιακής σήμανσης κλ.1:500, 
όπως ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς, πρωτό-
τυπα των οποίων διατηρούνται στα Αρχεία της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ) 
και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς 
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρί-
νονται με την παρούσα ισχύουν για 3 (τρείς) ημέρες. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγρά-
φως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξή τους και 
εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η σήμανση θα τοποθετείται κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών και θα αποσύρεται με το πέρας τους ανά ημέρα, 
οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρης στην κυκλοφορία.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

• Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και τα 
περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγρα-
φές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ 
- ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905Β’/20.05.2011).

• Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

• Εφόσον η επίστρωση της τομής με ασφαλτικό δεν 
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, τότε θα τοποθετηθεί 
πινακίδα Κ-20 και Κ-11 πριν τα σημεία εκσκαφής εκα-
τέρωθεν της οδού μετά την επίχωση του σκάμματος με 
συμπυκνωμένο 3Α.
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• Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της ζώ-
νης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις 
παρόδιες ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις, ενώ σε κάθε περί-
πτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής 
διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά, περιπολικά).

• Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

• Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλ-
λες άδειες ή εγκρίσεις που προαπαιτούνται και πρέπει 
να είναι σε ισχύ.

• Η VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. και ο ανάδοχος του 
έργου είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω 
θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 
13-7-2010).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

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