INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού
Tµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού (A')
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων 239 & Παρίτση
:154 51, Ν. Ψυχικό
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορείες :Π. Νιάκας
Τηλέφωνο
:210 3725730
Τηλεοµοιότυπο :210 3725770
Ηλεκτρ.Ταχ :p.niakas@attica.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.09.12 10:27:51
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 72Ξ9ΟΡ1Κ-6ΦΣ

Ν. Ψυχικό, 08 -09-2017
Αρ. Πρωτ.:63027/3568/

ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Καλαµβόκη 2Α, ΤΚ.:15127, Μελίσσια.

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών προς Κοινοποίηση

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθµ. Φ3548/87/20-02-14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ) ως προς τα έργα Τ1-Τ2-Τ3-Τ4 και ενσωµάτωση της έγκρισης επέµβασης για το εργο
«Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆ήµο Πεντέλης».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

I. Το Νόµο 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ
107/Α΄/1997) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής»όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ' αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.∆.∆./26-05-2017) µε
την οποία ο κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής
5. Το Νόµο 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
6. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής».
7. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α)για τη «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» και
ιδιαίτερα το άρθρο 1 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) για
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει.
8. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συµβουλίου της 06.02.2015.
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9. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία
οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α/2002).
10. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.».
11. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ −
Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»
12. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς»
13. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ
289/Α/1979) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», καθώς και
την Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998).
15. Την υπ’ αριθ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δηµόσιων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)», όπως συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε µε τις Υ.Α.
20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/08-05-2012), Υ.Α. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/14-03-2013), Υ.Α.
65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/04-12-2013) και Υ.Α. 173829/2014(ΦΕΚ 2036/Β/25-07-2014) και ισχύει.
16. Την υπ αρ. 1649/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων
και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄/209),καθώς και κάθε
άλλης σχετικής λεπτοµέρειας».
17. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της
προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και
δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 1958/2012
(ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
18. Την Κ.Υ.Α. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/5-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθµ.
1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 21),
όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).».
19. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6
και 7 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων
των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος».
20. Την Υ.Α. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την
ανάρτηση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή
τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν.4014/2011"
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21. Την υπ΄αριθ. ΠΕΧΩ/Φ3548/4198/25-10-2011 θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας
Αττικής επί της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.
22. Το µε αριθ. πρωτ. 27.383/26-10-2011 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πεντέλης µε
το οποίο υπεβλήθη στην Υπηρεσία µας η Μ.Π.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέµα.
23. Το µε αριθ. πρωτ. Φ 3548/4424/26-10-2011 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩ µε το οποίο διαβιβάστηκε για
γνωµοδότηση, ένα αντίγραφο ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής και στο ∆ασαρχείο Πεντέλης.
24. Την υπ΄αριθ. 84/2012 κατά πλειοψηφία θετική απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίνει την ΜΠΕ του έργου του θέµατος.
25. Το υπ’ αριθ. Φ 3548/1937/12/01-04-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας µας.
26. Το υπ’ αριθ. 17985/1533/18-12-2013 έγγραφο του ∆ασαρχείου Πεντέλης.
27. Το υπ΄αριθ. 107248/2-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων της
Περιφέρειας Αττικής που αποστέλλει ανακοίνωση για δηµοσίευση της ΜΠΕ του Έργου.
28.Τo µε Α.Π.:61408/4793/09-09-2016 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής,, για Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού κατά την παράγραφο 1. του αρ. 7 του
Ν.4014/2011 Περιβαλλοντικά Αδειοδοτηµένου Έργου.
29.Τo µε Α.Π.:2245/25-07-17 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού ∆ασών µε το οποίο υποβλήθηκε, στη
∆/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, η θετική γνωµοδότηση του ∆ασαρχείου Πεντέλης
µε Όρους και Προϋποθέσεις για το έργο του θέµατος (Απ∆Α.63027/3568/27-07-17)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των κάτωθι όρων και περιορισµών, για την Τροποποίηση της υπ' αριθµ. Φ3548/87/20-02-14
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας για το έργο
«Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆ήµο Πεντέλης».
A)Είδος και µέγεθος δραστηριότητας:
Πρόκειται για υδραυλικό έργο και αφορά στον έλεγχο υδραυλικής επάρκειας των υφιστάµενων σωληνωτών
οχετών σε τέσσερις θέσεις και συγκεκριµένα των Τεχνικών έργων Τ1, Τ2, Τ3 και Τ4 που συνοπτικά
περιγράφονται ως εξής:
Τεχνικό Έργο Τ1: Σωληνωτός αγωγός Σ1 διαµέτρου Φ800 µήκους 31.00µ και κλίσης 4.55%, εγκιβωτισµένος
λόγω της µικρής επικάλυψης.
Τεχνικό Έργο Τ2: Σωληνωτός αγωγός Σ2 διαµέτρου Φ800 µήκους 17.30µ και κλίσης 3.76%
Τεχνικό Έργο Τ3: Σωληνωτός αγωγός Σ3 διαµέτρου Φ900 µήκους 10.25µ και κλίσης 3.80%
Τεχνικό Έργο Τ4: Σωληνωτός αγωγός Σ4 διαµέτρου Φ900 µήκους 12.85µ και κλίσης 0.39%
Κατόπιν του ελέγχου υδραυλικής επάρκειας των υφιστάµενων τεχνικών και δεδοµένου ότι δεν επαρκούν να
παροχετεύσουν µε ασφάλεια την αντίστοιχη πληµµυρική παροχή σχεδιασµού µε περίοδο επαναφοράς Τ=50
έτη που υπολογίζεται στην παρούσα, προτείνονται επεµβάσεις που αφορούν κατά περίπτωση σε:
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Τεχνικό 1: ∆ιατήρηση του υφιστάµενου αγωγού Σ1 διαµέτρου Φ800 και κατασκευή πλησίον αυτού
σωληνωτών αγωγών Σ1Ν διαµέτρου Φ1000 και Φ800 µήκους 31.00µ και ίδιας κατά µήκος κλίσης (4.55%),
επίσης εγκιβωτισµένου λόγω της µικρής επικάλυψης.
Τεχνικό 2: ∆ιατήρηση του υφιστάµενου αγωγού Σ2 διαµέτρου Φ800 και κατασκευή πλησίον αυτού
σωληνωτών αγωγών Σ2Ν διαµέτρου Φ1200 και Φ800 µήκους 17.50µ και ίδιας κατά µήκος κλίσης (3.76%).
Τεχνικό 3: ∆ιατήρηση του υφιστάµενου αγωγού Σ3 διαµέτρου Φ900 και κατασκευή πλησίον αυτού
σωληνωτών αγωγών Σ3Ν διαµέτρου Φ900 και Φ800 µήκους 10.25µ και ίδιας κατά µήκος κλίσης (3.80%).
Τεχνικό 4: Αντικατάσταση του σωληνωτού αγωγού Σ4 διαµέτρου Φ900 µε πλακοσκεπή οχετό Ο4
διαστάσεων 2.40µΧ2.00µ, µήκους 13.00µ και µε κατά µήκος κλίση 1.40%
Τα έργα συνοδεύονται κατά περίπτωση από επεµβάσεις µικρής κλίµακας αµέσως ανάντη και κατάντη
αυτών, που στόχο έχουν τη διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών εισόδου και εξόδου από το τεχνικό και
αφορούν κυρίως σε διάνοιξη-εκβάθυνση της κοίτης.
Επισηµαίνεται ότι κατά το σχεδιασµό των νέων έργων έγινε προσπάθεια να διατηρηθούν τα υφιστάµενα
έργα, έτσι ώστε να λειτουργούν σε συνδυασµό µε τα προτεινόµενα. Ο ρόλος δηλαδή των νέων έργων είναι
συµπληρωµατικός των υφιστάµενων.
Ως βασική επιδίωξη σχεδιασµού, αυτό κατέστη δυνατό µόνο στις περιπτώσεις των Τεχνικών Τ1, Τ2 και Τ3.
Στην περίπτωση του Τεχνικού Τ4, χρειάζεται να αντικατασταθεί ο υφιστάµενος σωληνωτός οχετός,
δεδοµένου ότι και σήµερα δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι λειτουργώντας µε
πλήρη διατοµή παροχετεύει µόλις 1m3/s, από τα 12.6m3/s που υπολογίζεται ότι είναι η πληµµυρική αιχµή
σχεδιασµού στη θέση αυτή για Τ=50 έτη.
Με βάση τις προτεινόµενες επεµβάσεις µπορεί να σηµειωθεί ότι τα έργα που προτείνονται στα πλαίσια της
µελέτης είναι λειτουργικά και περιβαλλοντικά αποδεκτά από την άποψη ότι εντάσσονται στο σύστηµα των
υφιστάµενων και προβλεπόµενων υποδοµών και χρησιµοποιούν κατά το δυνατό υλικά φιλικά στο
περιβάλλον.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι αναγκαίο τα εξεταζόµενα έργα να ενταχθούν σε ένα συνολικό σχεδιασµό
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας και ασφαλούς αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων των κλάδων επί των
οποίων υφίστανται, ώστε να προσοµοιωθούν και µελετηθούν µε λεπτοµέρεια οι υδραυλικές συνθήκες των
υδατορευµάτων σε επαρκές µήκος ανάντη και κατάντη του κάθε τεχνικού διάβασης.
xi. Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις:
·0

Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της
εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση
2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει
επικίνδυνα απόβλητα.

·1

Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»

·2

Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείρισή τους».
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·3

Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

·4

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι
και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού>>

·5

Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)

·6

Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

·7

Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για
την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-32011) και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική ∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων,
όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089)

·8

Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β)
και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για
τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.

·9

Μεταφορά Επικινδύνων: ΚΥΑ υπ αριθµ. 40955/4862 (ΦΕΚ2514/Β΄/7-10-2013) Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου
2012 για την δεύτερη προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των παραρτηµάτων της
οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις εσωτερικές
µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.

·10 ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιµοποιούνται για την ύδρευση της
περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και µολύνσεις»
β)

Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων –
Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
28η Οκτωβρίου 2000»

γ)

Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και ∆ιαδικασιών για την
ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
«για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»

δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούµενης ποιότητας των
επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα κλπ)»
ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»
·11 Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής αναφέρονται στο
άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται µε
τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).
·12 Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα στις αποφάσεις:
α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασµένων αεροσφυρών»,
β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής µηχανηµάτων
και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.»,
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γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «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 απόπ την ΥΑ 10399/91
(ΦΕΚ359/Β/91),
δ) Υπ. Απ. 765 (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 Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.
·13 ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ
1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα σε αυτήν όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 9272/471/2007.
·14 Συγκοινωνιακός Θόρυβος: ΚΥΑ οικ211773/27-4-2012 (ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-2013) περί Καθορισµού
∆εικτών Αξιολόγηση ς και Ανωτάτων Επιτρεποµένων Ορίων ∆εικτών Περιβαλλοτικού Θορύβου που
προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών
µελετών υπολογισµού και εφαρµογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασµάτων, προδιαγραφές
προγραµµάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις
·15 Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή της Ελληνικής
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων
από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των
εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό
αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της
Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας
2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι της Οδηγίας
2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»
·16 Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα:
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),
δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία καθορίζονται µέτρα για τη
βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
2008/50/ΕΚ.
ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία καθορίζονται τιµές - στόχοι και
όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου
και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
·17 Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και
όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12
Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη δραστηριότητα:
1) Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους
διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών.
2) Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα
µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο µέρος
που τον αφορούν όπως επίσης και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων
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3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση
των περιβαλλοντικών όρων.
Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά
προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του έργου, θα πρέπει
προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και
εγκρίσεις (πχ ∆ασαρχείο, Υπηρεσίες ∆όµησης, Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συµπεριλαµβανοµένων των
εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για επί µέρους έργα ή εγκαταστάσεις.
Σε κάθε επιµέρους περιοχή και πριν την έναρξη των εργασιών να αναζητηθεί η πρόσφατα ενηµερωµένη
υφιστάµενη κατάσταση όλων των υπαρχόντων δικτύων κοινής ωφελείας µε τα οποία συναντιέται ή
βρίσκεται αρκετά κοντά το σχεδιαζόµενο έργο. Για όλα τα δίκτυα για τα οποία επιτραπεί ο επηρεασµός
τους θα πρέπει αποκατασταθούν µετά το πέρας των εργασιών.
Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των αρµοδίων Εφορειών
Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και
εγκαίρως οι αρµόδιες εφορίες αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες
ενέργειες (πχ λήψη σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγµατοποίηση
δοκιµαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ).
Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική
έρευνα.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την κατασκευή ή/και λειτουργία του
έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και µόνο µετά την τροποποίηση των
σχετικών εγκρίσεων και των αδειών.
Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση στις αρµόδιες υπηρεσίες στην οποία να
υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων.
Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί σε τοπογραφικό
διάγραµµα το οποίο θα συνοδεύεται µε πλήρη περιγραφή του εργοταξιακού χώρου (µε στοιχεία για την
έκταση που θα καταλαµβάνει, τις υποδοµές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυµάτων,
τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριµµάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην αρµόδια
αδειοδοτούσα αρχή. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου που θα
περιλαµβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο
κίνησης (ασφάλεια) των µηχανηµάτων από και προς το έργο.
Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής οµβρίων της περιοχής και να
ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο.
Να δοθεί προσοχή στην εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών στα τµήµατα του έργου που γειτνιάζουν µε
ρέµατα και µε την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών εκσκαφής πρέπει να
αποµακρυνθεί, ώστε να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις των κοιτών.
Ο προγραµµατισµός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσµευση των δρόµων, κατά τη φάση κατασκευής
των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστηµα και η όποια αποκατάσταση
απαιτηθεί να πραγµατοποιείται άµεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών
τα οχήµατα. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευσης των δρόµων, να δίνονται εναλλακτικές διαδροµές και
να υπάρχει γι’αυτό η κατάλληλη σήµανση.
Κατά τις εργασίες διαµόρφωσης των πρανών θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µη γίνουν άσκοπες
εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ µετά το πέρας των εργασιών θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης τους,
οι οποίες περιλαµβάνουν φύτευση των πρανών έτσι ώστε να µειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές
συνέπειες στην αισθητική του τοπίου και το έργο να προσαρµοστεί αρµονικά µε το τοπίο.
Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το
περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο
περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές,
πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες κλπ) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του
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16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)
29)

30)

Ανώτατου
Χηµικού
Συµβουλίου
1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991),
και
των
ΥΑ
475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).
Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται κατά προτίµηση από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών από
οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.
Απαγορεύεται η αµµοληψία από υδατορέµατα και χείµαρρους
Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής
όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και της δραστηριότητας.
Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων
(κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ).
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική Νοµοθεσία χωρίς την
απαραίτητη γνωµοδότηση από την αρµόδια υπηρεσία, αφού πρώτα ακολουθηθούν όλες οι
προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία διαδικασίες
Να γίνει αποκατάσταση των όποιων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις και γενικότερα σε φυτοκοινωνίες
που θα θιγούν κατά την κατασκευή του έργου µε βάσει ειδικές φυτοτεχνικές µελέτες. Να
χρησιµοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη. Η δαπάνη για τις φυτεύσεις και η µέριµνά τους βαρύνει το
φορέα του έργου. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να συλλέγεται προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισµένης ως δασικής έστω και προσωρινά: µπαζών,
εργαλείων, εξοπλισµού, δοµικών υλικών, πρώτων υλών, απορριµµάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων,
αποδυτηρίων, γραφείων, διαµόρφωσης δρόµων, έστω και απλής διέλευσης οχηµάτων κλπ ή
οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη
σχετική άδεια από το αρµόδιο δασαρχείο.
Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και κατά τη λειτουργία
της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών µέσα σε ύδατα, (και που µπορεί να προκαλέσουν
ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανόν βλαβών κλπ) µε την κατασκευή ολοκληρωµένου
συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε
υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγµένα από κάθε µορφής οργανική ύλη.
Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03
(ΦΕΚ 1909/Β/03)
Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να χρησιµοποιηθούν για την
επίχωση των ορυγµάτων.
Να προσδιορισθούν πριν την έναρξη του έργου µε κατάλληλη επιλογή, οι χώροι προσωρινής
εναπόθεσης των εξορυχθέντων υλικών αλλά και αυτοί της τελικής διαθέσής τους, για τους οποίους θα
πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη αποκατάσταση. Οι αντίσοιχοι χώροι και διαδικασίες θα
συµπεριληφθούν στην Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη.
Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη αποκατάσταση όλων των χώρων απόληψης αλλά και τελικής
διάθεσης των εκσκαφών.
Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 και του Ν4030/12
για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από
ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά κλπ) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής
δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.
Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από τις
εγκαταστάσεις.
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Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να τηρούνται:
31) Για ικανό χρονικό διάστηµα (προτείνεται διάστηµα διετίας) από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου να
πραγµατοποιείται συστηµατική παρακολούθηση για την αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών
32) Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος για τυχόν καθιζήσεις, µετατοπίσεις, υποχωρήσεις κλπ
αστοχίες των κατασκευών του έργου. Επίσης να ελέγχονται όλα τα στοιχεία του έργου των οποίων η
διαφοροποίησή τους µπορεί να οδηγεί σε δυσλειτουργίες.
33) Οι δρόµοι θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή σηµεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να
αποκαθιστώνται άµεσα. Η τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανση σε όλο το µήκος της οδού
καθώς και στηθαίων ασφαλείας θα έχει σαν αποτέλεσµα την αποφυγή ατυχηµάτων
34) Η προς εκµετάλλευση εταιρεία αναλαµβάνει την εκπόνηση µελετών αντιµετώπισης εκτάκτων συνθηκών
και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πληµµύρες κλπ) και θα πρέπει να λαµβάνει
σχετικά προληπτικά µέτρα αντιµετώπισής τους.
35) Να ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε διαρροή ή ανάφλεξη βυτίων χηµικών,
τοξικών, καυσίµων κλπ κατά τη διέλευση οχηµάτων.
36) Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισµός των χώρων γύρω από τις οδούς από
σκουπίδια, αποθέσεις και συµπαρασύρσεις οµβρίων τα οποία µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα
Ακόµα θα πρέπει να καθαρίζονται τα ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σηµεία που συγκεντρώνονται
εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες που παρουσιάζεται
αυξηµένος κίνδυνος από τα αναµµένα τσιγάρα των εποχουµένων.
37) Ότι το εν λόγω έργο θα εκτελεσθεί µε την µικρότερη δυνατή επιβάρυνση – φθορά στην υφιστάµενη
δασική βλάστηση και εφόσον για τις ανάγκες του έργου απαιτηθεί αποµάκρυνση δασικής βλάστησης
αυτό θα γίνει µετά από σύνταξη - υποβολή πίνακα υλοτοµίας και έγκρισή του από την αρµόδια δασική
αρχή και πάντοτε υπό την εποπτεία δασικού υπαλλήλου, µε υποχρέωση του αναδόχου του έργου για την
άµεση αποκατάσταση της δασικής βλάστησης στην περιοχή για λόγους διατήρησης βλαστικής –
οικολογικής ισορροπίας.
38) Τα δασικά προϊόντα που τυχόν παραχθούν κατά την εκτέλεση του έργου θα διατεθούν σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και καθ' υπόδειξη της τοπικά αρµόδιας δασικής αρχής.
39) Θα εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η Αντιπυρική Προστασία για τις παρακείµενες δασικού
χαρακτήρα εκτάσεις καθώς και η απρόσκοπη πρόσβαση πυροσβεστικών οχηµάτων µε ευθύνη και
µέριµνα του αναδόχου του έργου και µε την σύµφωνη γνώµη – υποδείξεις της αρµόδιας Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
40) Θα ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα από τον ανάδοχο του έργου ώστε να εµποδισθεί – αποφευχθεί η εναπόθεση
προϊόντων εκσκαφής η άλλων υλικών σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα κατά την εκτέλεση του
προτεινόµενου έργου.

41) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και προτείνονται από
την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους
περιβαλλοντικούς όρους.
1) Περιβάλλον περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόµενες ζώνες
Η περιοχή µελέτης στα στενά όριά της δεν περιλαµβάνεται σε κάποιο ευρωπαϊκό κατάλογο περιοχών
υπό προστασία είτε σε κάποια άλλη προστατευόµενη περιοχή .

2) Χρονικό ∆ιάστηµα ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων
Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για 10 έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της
παρούσης και µε την προϋπόθεση ότι :
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• Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόµενο της σχετικής ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση
καθώς και τα αναφερόµενα σε αυτήν
• ∆εν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρµόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας.
Πριν την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής ο ενδιαφερόµενος Φορέας, οφείλει να εφοδιασθεί µε
Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής ισχύος της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών Όρων
42) Για την βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό βασικών χαρακτηριστικών του έργου,
όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, υπό τους όρους και περιορισµούς της παρούσας, απαιτείται η
τήρηση από την υπηρεσία µας της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, όπως
εκάστοτε ισχύει.
43) Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού του έργου σε στάδια της τεχνικής µελέτης που
έπονται της έκδοσης της παρούσας Απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της
κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, κατά τα προβλεπόµενο στο
άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

44) Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά
προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν
είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την παρούσας, κατά τα προβλεπόµενη στην παρ. 9 του αρ.2 του Ν.
4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

45) Η Παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί εάν κατά την υλοποίηση ή την λειτουργία του έργου,
διαπιστωθεί ότι η παρεχόµενη απ’ αυτήν προστασία στο περιβάλλον δεν είναι επαρκής. Επίσης η
Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων παρακολούθησης
του έργου µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. Εξάλλου ενόψει του
µεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου, η παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν
τούτο απαιτηθεί, προκειµένου να προσαρµοσθεί στα νέα δεδοµένα στον τοµέα των περιβαλλοντικών
επιστηµών

46) Η παρούσα Απόφαση, καθώς και η ΜΠΕ που την συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται
στο εργοτάξιο του έργου καθώς και στην έδρα του φορέα υλοποίησής του και να επιδεικνύονται σε κάθε
αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

47) Η µη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης ή η καθ’ υπέρβασή τους πραγµατοποίηση έργων και
δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των
κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους
υπεύθυνους και των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.
1650/86, καθώς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.3010/2002 ¸το Ν. 4014/2011 και 4042/2012
όπως εκάστοτε ισχύουν.

48) Η παρούσα απόφαση αποτελεί και έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν.
998/1979, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του Ν.4014/2011 και στο άρθρο 3 (παράγραφοι
2 και 3) της Υ.Α. 15277/2012.

49) Η επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται µε την ανάρτησή της στον
ειδικό δικτυακό τόπο στην δικτυακή διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/apdik_attikis καθώς και
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/11 στην δικτυακή διεύθυνση
http://aepo.ypeka.gr, καθώς και στην ΚΥΑ υπ’ αρ. 21398/12, ΦΕΚ 1470/Β/2012.

ΑΔΑ: 72Ξ9ΟΡ1Κ-6ΦΣ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
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