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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 402/2016
Σήµερα 29/11/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 220070/23-112016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις
23-11-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 18ο Η.∆.
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την
τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 201433/27-08-2012 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21 MW, 21
MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις “Βίος – Καλαµάκι – Μπάθριζα,
Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα –
Πέτρα Μεγάλη - Βρανούλι” , αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
& ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 MW στη θέση “Αηδόνι”, του ∆.
Καρυστίας, Νοµού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς 150 kV των
Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής».
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα επτά (77) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης),
Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βάβουλα
Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη,
Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης,
Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος
Κυριάκος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος,
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία,
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος,
Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική,
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός Ιωάννης,
Σµέρος Ιωάννης, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου
Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαβρίλης Γεώργιος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα,
Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος,
∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καµάρας Παύλος, Κουκά Μαρίνα,
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Παλιού Αικατερίνη, Πρωτονοτάριος
Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη,
Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία,
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Σωτηροπούλου Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθ. Αναγνωστόπουλο,
ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ.
174587/29-9-2016 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η
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οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) µετά
την υπ’ αριθµ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011).
3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος,
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11
(ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
4. Την υπ’ αριθµ. οικ. 177070/10-09-2014 (ΦΕΚ 2542/τ’Β/24-09-14) απόφαση ανάθεσης
- µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφερειάρχη Αττικής στους Αντιπεριφερειάρχες.
5. Την υπ’ αρ. οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/Β/28-11-2014 της Περιφερειάρχη
Αττικής, µε την οποία µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος στον Περιφερειακό Σύµβουλο Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του
∆ηµητρίου.
6. Την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά µε την κατάταξη δηµόσιων
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα
µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει µε την Υ.Α.
∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) µε θέµα: «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – 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 209/Α/2011) όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά µε την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος.
8. Το Π.∆. 78/88 (ΦΕΚ 34/Α/88) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 416/91 (ΦΕΚ
152/Α/91) και το Π.∆. 38/96 (ΦΕΚ 26/Α/96).
9. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) “Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισµός
περιεχόµενων ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις
σύµφωνα µε το Ν. 1650/86”.
10. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/14.1.14 (ΦΕΚ 45/Β/2014) µε την οποία εξειδικεύονται οι
διαδικασίες γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του
ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων δραστηριοτήτων.
11. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση στερεών αποβλήτων».
12. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισµοί για την
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών».
13. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «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.
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14. Την Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
15. Την Π.∆ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής
υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που
περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής
απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π»
(Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»
16. Την Π.∆ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά µε τον
περιορισµό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»
17. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και άλλες
διατάξεις».
18. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήµατος
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.∆.-Ανακύκλωση».
19. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων
αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης
φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
20. Tην αρ. ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη
λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού’.
21. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008): ‘Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010).
22. Την µε αριθµ. ∆6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008): Μέτρα για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα.
23. Την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ 13727/727/03 (ΦΕΚ1087Β/5-08-03) περί ‘Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα….’. όπως ισχύει µετά την
ΥΑ3137/191/Φ15/4-4-2012 (ΦΕΚ10488/4-4-2012).
24. Τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011).
25. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2040/1992
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και
νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένι
εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
26. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –
εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
27. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας
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και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον
«Καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
(ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε
µε την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008).
28. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονοµιάς».
29. Την µε ΑΠ: οικ. 29537/16-2-2016 διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από το Τµήµα Συλλογικών
Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής µε δικό µας ΑΠ: 30844/17-2-2016 µε
συνηµµένα: α) Την µε αρ. πρωτ. 29534/16-2-2016 αποστολή ανακοίνωσης για
δηµοσίευση και ενηµέρωση κοινού προς την εφηµερίδα “Ηχώ ∆ηµοπρασιών” και β)
Την µε αρ. πρωτ. οικ. 100456/22-1-2016 διαβίβαση της ∆ΙΠΑ του ΥΠΕΝ καθώς και
εγγράφων και φακέλου µετά συνηµµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
αναλύεται στα Τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄ και Ε΄ όπως µας διαβιβάστηκαν, για το έργο
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 201433/27-08-2012 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων των εταιρειών
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.
ισχύος 21 MW, 21 MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις “Βίος –
Καλαµάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα
– Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη - Βρανούλι” , αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 MW
στη θέση “Αηδόνι”, του ∆. Καρυστίας, Νοµού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική
Γραµµή Μεταφοράς 150 kV των Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης Ν.
Αττικής»,ως προς τη µείωση της ισχύος κατά 3 MW στη θέση “Αηδόνι” µε την
κατάργηση µίας (1) Α/Γ µειώνοντας τη συνολική ισχύ του έργου από 156 MW
σε 153 MW (από 52 Α/Γ σε 51 Α/Γ) καθώς και λοιπών τροποποιήσεων του
έργου και των συνοδών αυτού».
30. Την µε αρ. πρωτ. 32020/18-02-2016 αίτηση του κ. Παναγιώτη Καλφαντή (µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) για χορήγηση αντιγράφου της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου του θέµατος.
31. Την µε αρ. πρωτ. 42360/3-3-2016 αίτηση της κας Σκανδάλη Ανθής προκειµένου να
λάβει γνώση για το έργο του θέµατος.
32. Την αρ. πρωτ. 49168/11-3-2016 αίτηση της κας Κέτση Στεφανίας για χορήγηση
αντιγράφου της ΜΠΕ του έργου του θέµατος.
33. Το µε αρ. πρωτ. 62680/12-4-2016 (δικό µας αρ. πρωτ. 72865/14-4-2016)
διαβιβαστικό απόψεων επί της ΜΠΕ του ∆.Σ., της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης, του Τοπικού Συµβουλίου Πικερµίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ραφήνας Πικερµίου.
34. Η αρ. πρωτ. 30844/18-4-2016 αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας µας, µε το σκεπτικό
που αναλύεται σε αυτήν.
35. Την από 26/4/2016, 15η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, όπου η
ΜΠΕ του θέµατος αποσύρθηκε από τα θέµατα συζήτησης της ηµερήσιας διάταξης.
36. Η από 26-7-2016 υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων της εταιρείας ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, µε αρ. πρωτ. δικό µας 143739/27-7-2016, που αφορούν στο τµήµα
του έργου που ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής.
37. Η από 9-9-2016 νέα υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας,
µε αρ. πρωτ. δικό µας 166402/12-9-2016.
38. Η από 22/9/2016 υποβολή, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, της από Ιουλίου 2016
µελέτης του καθηγητή ΕΜΠ κ. Νικόλαου Ουζούνογλου (αρ. πρωτ. δικό µας
174587/22-9-2016).
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Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τα (29) και (36),
(37) σχετικά που αφορούν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 201433/27-08-2012 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21 MW, 21
MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις “Βίος – Καλαµάκι – Μπάθριζα,
Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα –
Πέτρα Μεγάλη - Βρανούλι” , αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
& ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 MW στη θέση “Αηδόνι”, του ∆.
Καρυστίας, Νοµού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς 150 kV των
Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», ως προς τη µείωση της ισχύος
κατά 3 MW στη θέση “Αηδόνι” µε την κατάργηση µίας (1) Α/Γ µειώνοντας τη
συνολική ισχύ του έργου από 156 MW σε 153 MW (από 52 Α/Γ σε 51 Α/Γ) καθώς
και λοιπών τροποποιήσεων του έργου και των συνοδών αυτού».
Φορέας του Έργου είναι οι κάτωθι εταιρείες:
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.
και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Η µελέτη η οποία απεστάλη από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της
Περιφέρειας Αττικής και αφορά στο έργο του θέµατος και το οποίο παρουσιάζεται
αναλυτικά στην (29) σχετική διαβιβασθείσα µελέτη µετά σχεδιαγραµµάτων, χαρτών,
φωτογραφιών καθώς και στα (36) και (37) σχετικά συµπληρωµατικά στοιχεία και
συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών µας, στο
πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την
αρµόδια υπηρεσία της ∆ΙΠΑ του ΥΠΕΝ.
1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η πλειονότητα της Επένδυσης (Ανεµογεννήτριες, Οικίσκοι ελέγχου, Οδοποιία
πρόσβασης, Εσωτερική οδοποιία, ∆ίκτυο Μέσης Τάσης 20 kV, Υποσταθµοί Ανύψωσης
Τάσης 20/150 kV, Εναέριο ∆ίκτυο Υψηλής Τάσης 150 kV και ένα πολύ µικρό υπόγειο
τµήµα αυτού στην θέση «Μπούρος») υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, στον Καλλικρατικό ∆ήµο Καρύστου, στις
∆ηµοτικές Ενότητες Καρύστου και Καφηρέα.
Τµήµα ωστόσο του έργου και συγκεκριµένα το υπόγειο ∆ίκτυο Υψηλής
Τάσης 150 kV, από το σηµείο προσαιγιάλωσης στην θέση «Βελάνι – Αγ. Νικόλαος
Ραφήνας» έως το ΚΥΤ Παλλήνης, υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής,
στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στους Καλλικρατικούς ∆ήµους
Ραφήνας – Πικερµίου, Σπάτων – Αρτέµιδος, Παιανίας και Παλλήνης, στις
∆ηµοτικές Ενότητες Ραφήνας, Σπάτων – Λούτσας, Παιανίας, Παλλήνης και
Γλυκών Νερών.
2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύµφωνα µε την (6) σχετική Υ.Α., το έργο κατατάσσεται στην 10η οµάδα έργων
«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», α/α 1 «Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική
ενέργεια» και ειδικότερα στην Υποκατηγορία Α1: «Ηλεκτροπαραγωγή από Αιολική
Ενέργεια, µε εγκατεστηµένη ισχύ (P)≥60MW ή (P)>30MW και εντός περιοχών δικτύου
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Natura 2000 ή (L) ≥ 20 Km».
Όσο αφορά στα έργα οδοποιίας, αυτά σύµφωνα µε την ίδια Υ.Α. κατατάσσονται
στην 1η οµάδα έργων «ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», α/α 11
«∆ασική οδός» και ειδικότερα στην Κατηγορία Β.
Τέλος, το εναέριο ∆ίκτυο Υψηλής Τάσης µαζί µε τους Υποσταθµούς Ανύψωσης
Τάσης 20/150kV ανήκουν στην 11η οµάδα έργων «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ», α/α 10 «Εναέριες γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας µε τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθµοί και κέντρα
υπερύψηλης τάσης)» και ειδικότερα στην Υποκατηγορία Α2: «50≤Τ≤150 και L<20 km»,
όπου Τ: τάση λειτουργίας της γραµµής και L: µήκος γραµµής.
3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
Η επένδυση αδειοδοτήθηκε πρώτη φορά στις 27 Αυγούστου 2012 (Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος,
Ε.Υ.ΠΕ., Τµήµα Α’, µε Α.Π. οικ. 201433/27-8-2012 (Α∆Α: Β4ΙΖΟ-4Θ6). Αφορούσε 7
Αιολικούς Σταθµούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) στην Εύβοια
συνολικής ισχύος 156 ΜW (52 ανεµογεννήτριες Α/Γ), των συνοδών έργων και της
διασυνδετικής Γραµµής Μεταφοράς 150 kV µε το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής, των
εταιρειών: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο.Ε. και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Πρόκειται για τα ακόλουθα Αιολικά Πάρκα (Α/Π):
• Α/Π (Τ1): Θέση “ Βίος – Καλαµάκι – Μπάθριζα” ισχύος 21 MW ( 7 Α/Γ)
• Α/Π (Τ4): Θέση “ Τσούκα - Μαντραγιάρα” ισχύος 21 MW ( 7 Α/Γ)
• Α/Π (Τ5): Θέση “ Τσούκα - Σκούρα” ισχύος 30 MW ( 10 Α/Γ)
• Α/Π (Τ6): Θέση “ Μηλιά” ισχύος 30 MW ( 10 Α/Γ)
• Α/Π (Τ7): Θέση “ Ντούγκζα - Αντιάς” ισχύος 12 MW ( 4 Α/Γ)
• Α/Π (Τ8): Θέση “ Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη - Βρανούλι” ισχύος 27 MW ( 9 Α/Γ)
• Α/Π (Τ10): Θέση “ Αηδόνι” ισχύος 15 MW ( 5 Α/Γ)
4. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι αιτούµενες τροποποιήσεις που εξετάζονται στη συνηµµένη ΜΠΕ αφορούν
κυρίως τα ακόλουθα:
• Κατάργηση µίας (1) ανεµογεννήτριας στον ΑΣΠΗΕ ΜΗΛΙΑ.
• Κατάργηση ενός (1) Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 20/150 kV του Υ/Σ «Αµυγδαλιά».
• Μετακίνηση δύο (2) ανεµογεννητριών, εκ των οποίων µία (1) µετακινήθηκε στον
ΑΣΠΗΕ ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ και άλλη µία (1) στον ΑΣΠΗΕ ΑΗ∆ΟΝΙ.
• Μεταβολή του σχήµατος των πλατειών των ανεµογεννητριών.
• Τροποποιήσεις στο δίκτυο της εγκεκριµένη εσωτερικής οδοποιίας όλων των
Αιολικών Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ).
• Τροποποιήσεις στο δίκτυο οδοποιίας πρόσβασης προς τους επτά (7)
αδειοδοτηµένους Αιολικούς Σταθµούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ).
• Μικρές τροποποιήσεις της όδευσης του δικτύου Μ.Τ. 20 kV λόγω των ως άνω
τροποποιήσεων.
• Μετακίνηση των Οικίσκων Ελέγχου, εκτός του ΑΣΠΗΕ ΒΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-
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ΜΠΑΘΡΙΖΑ, σε νέες θέσεις προκειµένου να προσαρµοστούν στις ανωτέρω
τροποποιήσεις.
Τροποποιήσεις στο δίκτυο οδοποιίας πρόσβασης στους πυλώνες της εναέριας
Γραµµής Υψηλής Τάσης 150 kV στην Εύβοια.
Μετατόπιση ορισµένων πυλώνων της εναέριας Γραµµής Υψηλής Τάσης 150 kV
στην Εύβοια, µε ελάχιστες πάντως παρεκκλίσεις ως προς την όδευση της ίδιας
της γραµµής.
Ελαφρά µετατόπιση του σηµείου προσαιγιάλωσης στην νότια Εύβοια.
Αλλαγή της όδευσης της υπόγειας Γραµµής Υψηλής Τάσης 150 kV στην
Αττική, ώστε να αποφεύγεται η διέλευση από τη Λεωφόρο Μαραθώνος.
Ελαφρά µετατόπιση τοπικά της υποβρύχιας Γραµµής Υψηλής Τάσης 150 kV.
Ελαφρά τροποποίηση της διατοµής του υπογείου καλωδίου από 1.200
mm2 σε 1.400 mm2 και του υποθαλασσίου από 630 mm2 σε 800 mm2.
Εγκατάσταση 7 προσωρινών εργοταξιακών σταθµών παραγωγής έτοιµου
σκυροδέµατος σε µία επιλεγµένη πλατεία κάθε ΑΣΠΗΕ για την κατασκευή των
βάσεων των Α/Γ.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Η παρούσα εισήγηση αφορά µόνο στο τµήµα του έργου που υπάγεται διοικητικά
στην Περιφέρεια Αττικής, δηλαδή στην υπόγεια Γραµµή Υψηλής Τάσης 150 kV, από το
σηµείο προσαιγιάλωσης στην θέση «Βελάνι – Αγ. Νικόλαος Ραφήνας» έως το ΚΥΤ
Παλλήνης.
Το συγκεκριµένο τµήµα του έργου υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή
Ενότητα Ανατολικής Αττικής και διέρχεται από τους Καλλικρατικούς ∆ήµους Ραφήνας –
Πικερµίου, Σπάτων – Αρτέµιδος, Παιανίας και Παλλήνης, στις ∆ηµοτικές Ενότητες
Ραφήνας, Σπάτων – Λούτσας, Παιανίας, Παλλήνης και Γλυκών Νερών.
Σκοπός της αλλαγής της όδευσης της υπόγειας Γραµµής Υψηλής Τάσης 150 kV
στην Αττική, είναι, σύµφωνα µε τη συνηµµένη ΜΠΕ, η αποφυγή διέλευσης από τη
Λεωφόρο Μαραθώνος, χωρίς αλλαγή ούτε του σηµείου προσαιγιάλωσης στη Ραφήνα,
ούτε της κατάληξης της γραµµής στο ΚΥΤ Παλλήνης, αφενός λόγω ύπαρξης τεχνικών
δυσκολιών (π.χ. πολλά υφιστάµενα υπόγεια δίκτυα κατά µήκος της λεωφόρου),
αφετέρου λόγω του σηµαντικού εµπορικού και κυκλοφοριακού φόρτου (καταστήµατα,
οχήµατα, Μαραθώνιος κ.λπ.).

6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
6.1 Το έργο του θέµατος εισήλθε στην υπηρεσία µας µε την (29) σχετική ΜΠΕ, για την
έκφραση απόψεών µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία ∆ΙΠΑ του ΥΠΕΝ. Μετά από εξέταση
της ΜΠΕ και των συνηµµένων στοιχείων, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Αττικής απέστειλε την (34) σχετική Αρνητική Εισήγησή της προς το Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής. Βασικά στοιχεία της υποβληθείσας ΜΠΕ που έλαβε υπόψη η
Υπηρεσία µας προκειµένου να εισηγηθεί αρνητικά, ήταν τα ακόλουθα:
1. Ότι η υπόγεια γραµµή όδευσης της ΓΥΤ των 150kV, µήκους 18,2 χιλιοµέτρων
διέρχεται µέσα από δοµηµένο περιβάλλον και παράλληλα στο άκρο υφιστάµενης
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οδοποιίας, χωρίς όµως να αποτυπώνονται σε χάρτες κατάλληλης κλίµακας οι
χρήσεις γης των περιοχών από όπου διέρχεται η όδευση, ποιοί θα είναι οι δρόµοι
από όπου θα διέρχεται, κλπ.
2. Ότι δεν µπορεί να προκύψει ασφαλές συµπέρασµα από τη µελέτη του
συνηµµένου χάρτη σε κλίµακα 1:25.000 [αρ. σχεδίου ΤΡΟΠ – 5Β], αν ταυτίζεται η
νέα όδευση µε την ήδη εγκεκριµένη, σε ποιές θέσεις, από πού διέρχεται κ.λπ.,
διότι σε αυτή την κλίµακα δεν µπορούν να αποτυπωθούν τέτοιου είδους
πληροφορίες.
3. Ότι δεν εξετάστηκαν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την όδευση της υπόγειας ΓΥΤ
των 150 KV, αλλά προτάθηκε µόνο µία λύση, αυτή της εξεταζόµενης.
4. Ότι δεν είναι σαφές ποιό θα είναι το βάθος του σκάµµατος για την τοποθέτηση των
υπογείων καλωδίων και αν αυτό διατηρείται σταθερό σε όλο το µήκος της
όδευσης. ∆εδοµένου επίσης ότι η όδευση διέρχεται από δοµηµένο περιβάλλον,
δεν είναι σαφές αν θα ληφθούν µέτρα προστασίας του ανθρώπινου πληθυσµού
όπως εγκιβωτισµός των υπογείων καλωδίων εντός κλωβών Faraday σε όλο το
µήκος της όδευσης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του µαγνητικού
πεδίου ή αν θα αυξηθεί το βάθος του σκάµµατος.
5. Το γεγονός ότι, α) δεν γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας στα έµβια όντα και ειδικότερα στον άνθρωπο, β) δεν υπάρχουν
πληροφορίες στην εξεταζόµενη ΜΠΕ σχετικά µε την απόσταση της υπόγειας ΓΥΤ
από ευαίσθητες χρήσεις, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, κατοικίες κ.λπ.
6.2 Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής απέσυρε τη συζήτηση του θέµατος που είχε
προγραµµατιστεί να γίνει στην 15η Συνεδρίαση αυτού, την 26/4/2016 [βλ. (35) σχετική].
6.3 Κατόπιν των ανωτέρω, υποβλήθηκαν από την ενδιαφερόµενη εταιρεία τα (36)
και (37) συµπληρωµατικά στοιχεία, µε τα ακόλουθα συνηµµένα:
Α) Μελέτη Ηλεκτροµαγνητικών Περιβαλλοντικών Επιδράσεων από την
εγκατάσταση συστήµατος ανεµογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας στη Νότια Εύβοια και µεταφοράς της στο ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής από
την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Πρόκειται για την από Ιουλίου 2016 µελέτη του Καθηγητή του ΕΜΠ Νικόλαου
Ουζούνογλου, σκοπός της οποίας είναι η εξέταση των ηλεκτροµαγνητικών
περιβαλλοντικών επιδράσεων που θα προκύψουν από την εγκατάσταση του έργου του
θέµατος και θα µεταφέρουν την παραγόµενη ισχύ στο ΚΥΤ Παλλήνης, µε επίγειες (στην
περιοχή εγκατάστασης των ΑΣΠΗΕ), υποθαλάσσιες (υποθαλάσσιος αγωγός από νότια
Εύβοια έως το σηµείο προσαιγιάλωσης στην θέση «Βελάνι – Αγ. Νικόλαος Ραφήνας»)
και υπόγειες (από το σηµείο προσαιγιάλωσης έως το ΚΥΤ Παλλήνης) γραµµές
µεταφοράς που περιλαµβάνουν υποσταθµούς – µετασχηµατιστές 20/150kV και πηνία
αντιστάθµισης. Τονίζεται ότι στην παρούσα εισήγηση θα δοθεί βαρύτητα στα στοιχεία της
µελέτης που αφορούν στα έργα που θα εκτελεστούν στη χωρική αρµοδιότητα της
Περιφέρειας Αττικής.
Ειδικότερα θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο το σύστηµα τηρεί τους κείµενους
νόµους της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους
κανονισµούς του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΜΕ) επί των
αντικειµένων του παρόντος συστήµατος παραγωγής και µεταφοράς ηλεκτρικής
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ενέργειας. Τέλος τα υπό µελέτη θέµατα εµπίπτουν επίσης στις απαιτήσεις των
γνωµοδοτήσεων του ΥΜΕ αλλά και του Ν. 2260/52 που αφορά την λήψη σηµάτων από
δέκτες.
Η µελέτη εξετάζει διαφόρων ειδών επιδράσεις, µεταξύ των οποίων:
«γ) Την επίδραση σε έµβια όντα των ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων από τις
γραµµές µεταφοράς - καλώδια που θα χρησιµοποιούνται από το σύστηµα για την
µεταφορά της ενέργειας επίγεια, υπόγεια και υποθαλάσσια.
δ) Την επίδραση σε έµβια όντα από τις διατάξεις διασύνδεσης των διαφορετικών
τµηµάτων των γραµµών µεταφοράς όπως από τους υποσταθµούς του δικτύου
µεταφοράς επί της νήσου Ευβοίας, µετατροπής τάσης, πηνία αντιστάθµισης και
ειδικότερα στο σηµείο σύνδεσης στο ΚΥΤ Παλλήνης-Αττικής όπου θα κατασκευαστεί
επέκταση του υπάρχοντος Κέντρου Υψηλής Τάσης».
Σύµφωνα µε τον καθηγητή, «η κύρια επίδραση αφορά την µαγνητική συνιστώσα
της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας καθόσον αυτή επιδρά πρωτίστως στα έµβια όντα».
Α1) Εξέταση των βιολογικών επιδράσεων σε ζώντες οργανισµούς και ειδικότερα
στους ανθρώπους µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.
•

Γενική εξέταση της επίδρασης των Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων σε έµβια όντα

Σύµφωνα µε την υποβληθείσα µε το (36) σχετικό µελέτη, « το ενδιαφέρον µας
επικεντρώνεται στον γενικό πληθυσµό. Τα όρια για την περίπτωση του γενικού
πληθυσµού είναι αυστηρότερα από αυτά του εργαζόµενου πληθυσµού και εποµένως
αφού τηρούνται τα όρια για τον γενικό πληθυσµό καλύπτονται αυτά και της δεύτερης
κατηγορίας».
Στην χώρα µας µε βάση τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδοθεί η κοινή
Υπουργική Απόφαση Αριθ.3060 (ΦΟΡ) 238 που έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ
(Αρ.512,Τεύχος Β', ηµεροµηνία: 25/4/2002). Σύµφωνα µε την νοµοθεσία αυτή και η
οποία αποτελεί την πλέον αυστηρή διεθνώς, τα οριζόµενα όρια Επίπεδα Αναφοράς για
την συχνότητα 50 Η Ζ είναι:
Ηλεκτρικό Πεδίο (Ε): 5 kV/meter
Μαγνητικό Πεδίο (Η): 80 Ampere/meter
Ένταση Μαγνητικής Επαγωγής (Β): 100 µΤ ή 10-4 Tesla
Τα παραπάνω όρια αφορούν τα άµεσα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την
άµεση έκθεση του γενικού πληθυσµού σε ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία.
Στην (36) σχετική µελέτη, γίνεται αναφορά στα συµπεράσµατα πρόσφατης µελέτης
ξένων επιστηµόνων, σύµφωνα µε τα οποία:
«Σε αποστάσεις µικρότερες από 50 µέτρα σε γραµµές µεταφοράς υπερυψηλής τάση 225
ή 400 kV ευσταθεί ο ισχυρισµός της χαλαρής αύξησης παιδικής οξείας λευχαιµίας. ∆εν
παρατηρήθηκε αύξηση της πιθανότητας παιδικής οξείας λευχαιµίας για αποστάσεις
µικρότερες από 50 µέτρα στην περίπτωση γραµµών µεταφοράς µε τάση 63-1S0 kV.
Τονίζεται ότι δεν υπάρχει κανένας γενικά αποδεκτός βιολογικός ή φυσιολογικός
µηχανισµός που να εξηγεί την «χαλαρή» αυτή αύξηση της πιθανότητας εµφάνισης του
παιδικού καρκίνου, ούτε έχει καταδειχθεί από κάποια µελέτη µέχρι σήµερα αιτιότητα της
στάθµης έντασης µαγνητικής επαγωγής ως προς την αύξηση της πιθανότητας εµφάνισης
παιδικής λευχαιµίας. Το βέβαιο είναι όµως ότι όποια επίδραση υπάρχει οφείλεται στην
µαγνητική συνιστώσα του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου και όχι στην ηλεκτρική που
συνυπάρχει πάντοτε µε την πρώτη…».
Βάσει των ανωτέρω, ο συντάκτης της ανωτέρω µελέτης αναφέρει ότι, «άποψη
του συντάκτη της παρούσας µελέτης είναι ότι πρέπει σαν αρχή να ελαττώνεται στο
ελάχιστο δυνατόν το µαγνητικό πεδίο σε σηµεία µε συνεχή ανθρώπινη παρουσία,
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πρωτίστως παιδικού πληθυσµού».

•

Παραγόµενα πεδία από το Σύστηµα Παραγωγής Ανεµογεννητριών στην νότια
Εύβοια και Μετάδοσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τελικό αποδέκτη το ΚΥΤ
Παλλήνης.

Για να εκτιµηθούν αντικειµενικά οι επιπτώσεις των παραγόµενων από το αναφερόµενο
σύστηµα ηλεκτροµαγνητικών πεδίων θα πρέπει να αναλυθούν τα επιµέρους τµήµατα
αυτού που παράγουν κυρίως µαγνητικά πεδία στο περιβάλλον. Τα τµήµατα αυτά είναι:
α) Οι εναέριες γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης 150 kV επί της νήσου Εύβοιας
(διπλού κυκλώµατος) συνολικού µήκους περί τα 25,8 km µε το µεγαλύτερο της τµήµα να
έχει µήκος περίπου 13 km.
β) Τα υπόγεια καλώδια (γραµµές µεταφοράς) 150 kV επί της Αττικής γης (18.2 km)
και στην Εύβοια (0.150 km.).
γ) Οι διατάξεις τριών υποσταθµών, µετατροπής τάσης στις γραµµές µεταφοράς και των
πηνίων αντιστάθµισης.
δ) Το υποθαλάσσιο καλώδιο
ε] Σηµεία µετάβασης από εναέρια σε υπόγεια γραµµή, σύνδεσης σε µετασχηµατιστές
µετατροπής της τάσης καθώς επίσης και σε υπoσταθµούς.
στ] Το σηµείο τερµατισµού της γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος και η
σύνδεση του στο Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ] Παλλήνης όπου θα γίνουν
εργασίας επέκτασης των διατάξεων υψηλής τάσης.
Ειδικότερα:

 Υπόγεια καλώδια (γραµµές µεταφοράς) 150 kV επί της Αττικής γης (18.2 km)
Στο υπό κατασκευή σύστηµα προτείνεται η χρήση υπόγειας όδευσης στερεού
αγωγού σταυροδεσµευµένου πολυαιθυλενίου (Solid cable, cross-linked
polyethylene (XLPE)) που όντας η πλέον σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την
τοποθέτηση των τριών αγωγών του συστήµατος µεταφοράς σε διάταξη στην
κορυφή ενός ισόπλευρου τριγώνου (βλ. σχήµα 1, τέλος εισήγησης).
Σύµφωνα µε τη µελέτη, η ένταση της µαγνητικής επαγωγής µειώνεται ραγδαία
όταν αυξάνεται η οριζόντια απόσταση από τους αγωγούς και προσθέτει:
«∆ιαπιστώνουµε ότι ενώ η ένταση σηµείου πάνω στην γραµµή µεταφοράς είναι
µεγαλύτερη από την περίπτωση της εναέριας γραµµής, το πεδίο στην περίπτωση του
υπογείου, εξασθενεί πολύ πιο γρήγορα. Στην περίπτωση αυτή συνίστανται η
αποφυγή της παραµονής για µεγάλα διαστήµατα και ειδικότερα των παιδιών, σε
αποστάσεις µικρότερες από 3,5 µέτρα εκατέρωθεν του άξονα της γραµµής
µεταφοράς της υπόγειας γραµµής. Αυτές οι ελάχιστες προτεινόµενες αποστάσεις,
οι οποίες ήδη υπερκαλύπτουν κατά πολύ τα κατά τον ευρωπαϊκό νόµο µέγιστα
επίπεδα έκθεσης, µπορούν να ελαττωθούν περαιτέρω κατά το ήµισυ σε ιδιαίτερα
ευαίσθητα σηµεία, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθµοί, µε
εφαρµογή ειδικών διαθέσιµων τεχνικών, ενδεικτικά τοποθετώντας τα υπόγεια
καλώδια εντός κλωβών Faraday µε µαγνητική θωράκιση για τον περιορισµό του
µαγνητικού πεδίου ή απλά θάβοντάς τα σηµειακά σε µεγαλύτερο βάθος».
Σε επόµενο χάρτη εµφανίζεται η διαδροµή που θα ακολουθήσει το υπόγειο
καλώδιο υψηλής τάσης από την προσαιγιάλωση στην Ραφήνα µέχρι να φθάσει στο
Κέντρο Υψηλής Τάσης Παλλήνης (βλ. χάρτη 1, τέλος εισήγησης).
Λαµβάνοντας υπόψη το προαναφερθέντα για την επίδραση των µαγνητικών
πεδίων στον παιδικό πληθυσµό στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης έγινε εξέταση της
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απόστασης που βρίσκονται σήµερα παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία και σχολεία από την
προτεινόµενη διαδροµή του υπόγειου καλωδίου στην Ανατολική Αττική. Προκειµένου να
διαπιστωθεί η γειτνίαση της νέας (προς αδειοδότηση) υπόγειας ΓΥΤ µε δηµόσιες και
ιδιωτικές δοµές ειδικού ενδιαφέροντος (∆ηµόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και Σχολεία) ο
ανωτέρω χάρτης ενσωµατώθηκε (µέσω Image Overlay) στους χάρτες της Google
(λογισµικό Google Earth Pro 7.1.5.1557) (βλ. χάρτη 2, τέλος εισήγησης).
Στην ακόλουθη εικόνα δίνονται οι θέσεις των όµορων στην περιοχή όδευσης
σχολείων (κίτρινοι και λευκοί κύκλοι για τα Σχολεία της Πρώτης και ∆εύτερης Βαθµίδας
αντίστοιχα) (βλ. χάρτη 3, τέλος εισήγησης).
Από τη µελέτη του χάρτη προκύπτουν τα ακόλουθα σηµεία ειδικού
ενδιαφέροντος:
- Σηµείο Ειδικού Ενδιαφέροντος 1: 2ο Γυµνάσιο και Λύκειο Παλλήνης
•
Το 2° Γυµνάσιο και Λύκειο Παλλήνης συνορεύει µε την Οδό Λεονταρίου. Η
απόσταση της άκρης οδοστρώµατος από την αρχή των κτιρίων του σχολικού
συγκροτήµατος εµφανίζεται µικρότερη των 10 µέτρων σε µέτρηση µέσω δορυφορικής
φωτογραφίας.
•
- Σηµείο Ειδικού Ενδιαφέροντος 2: 4ο Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Παλλήνης
Το 4° Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Παλλήνης συνορεύει µε την Οδό Λεονταρίου. Η
απόσταση της άκρης οδοστρώµατος από την αρχή των κτιρίων του σχολικού
συγκροτήµατος εµφανίζεται µικρότερη των 10 µέτρων σε µέτρηση µέσω δορυφορικής
φωτογραφίας.

Σηµείο Ειδικού Ενδιαφέροντος 3: Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη
Η κεντρική είσοδος των εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη βρίσκεται επί της οδού
Ζήνωνος . Η απόσταση της άκρης οδοστρώµατος από την κεντρική είσοδο σχολικού
συγκροτήµατος εµφανίζεται µικρότερη των 10 µέτρων σε µέτρηση µέσω δορυφορικής
φωτογραφίας. Ωστόσο η απόσταση του κεντρικού σχολικού συγκροτήµατος από την οδό
Ζήνωνος είναι σηµαντικά µεγαλύτερη.

 Το σηµείο τερµατισµού της γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος και η
σύνδεση του στο Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ] Παλλήνης όπου θα γίνουν
εργασίας επέκτασης των διατάξεων υψηλής τάσης.
Με το δεδοµένο ότι το ΚΥΤ αποτελεί κέντρο εισόδου και εξόδου πολλών γραµµών
µεταφοράς όπου και θα γίνει η επέκταση της υπάρχουσας υποδοµής δυτικά, θεωρήθηκε
αναγκαίο να εκτελεστούν µετρήσεις στο υπάρχον ΚΥΤ της Παλλήνης-Αττικής. Οι
µετρήσεις έγιναν σε ώρα αιχµής της κατανάλωσης αµέσως έξω από τους φράκτες του
Κέντρου. Οι µετρήσεις δείχνουν ότι η ένταση µαγνητικής επαγωγής έχει µέση τιµή 0.4 µΤ
ενώ η µεγαλύτερη τιµή που µετρήθηκε είναι 0.7 µΤ. Εξετάζοντας το θέµα στην
βιβλιογραφία (Computation of the Electric and Magnetic Field Distribution inside High
and Very High Voltage Substations, by Gh. Visan, Ι. Τ. Ρορ, C. Munteanu, The Online
Journal οη Electronics and Electrical Engineering (OJEEE) Vol. (2) - Νο. (2)) προκύπτει
ότι το διαρρέοντα πεδία έξω από κέντρα αυτού του τύπου είναι πολύ.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προτεινόµενη επέκταση του ΚΥΤ
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Παλλήνης δεν απέχει κάτω των 10 µέτρων στα όριά του, αλλά, στις περισσότερες
περιπτώσεις, θα απέχει σηµαντικά παραπάνω, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις εκτός
των ορίων του από την επέκτασή του. Σύµφωνα µε το στοιχείο αυτό στις κοντινές
κατοικίες στο ΚΥΤ το πεδίο δεν θα διαφοροποιείται σε µετρίσιµο βαθµό από την
σηµερινή στάθµη µαγνητικής επαγωγής σε µια οποιαδήποτε κατοικία σε µια
συνηθισµένη κατοικία σύγχρονης πόλης.
Α2) Εκτίµηση των Αποτελεσµάτων – Γενικά Συµπεράσµατα.
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις προηγούµενες παραγράφους µπορούν
να συνοψιστούν ως εξής:
«…Στην περίπτωση των υπόγειων γραµµών την αποφυγή της µόνιµης διαµονής
παιδιών σε αποστάσεις µικρότερες από 10 µέτρα και όχι οπωσδήποτε µικρότερες από 5
µέτρα από τον άξονα υπόγειων γραµµών µεταφοράς 150 kV. Η απαίτηση αυτή
υπερκαλύπτεται στο σύνολο του µήκους της όδευσης του υπογείου καλωδίου, αφού η
οικοδοµική γραµµή απέχει περισσότερο από 10 µέτρα...».
Επιπλέον η Μελέτη συνιστά αυξηµένα µέτρα προστασίας ειδικότερα του
παιδικού πληθυσµού λαµβάνοντας υπόψη τα πορίσµατα ερευνητικών εργασιών
της τελευταίας τριακονταετίας σε διεθνές επίπεδο. Τα µέτρα αυτά προστασίας
συνοψίζονται στην αποφυγή κατοίκησης σε ζώνες µικρότερες από 30 µέτρα
(εκατέρωθεν) από τον άξονα των εναέριων γραµµών µεταφοράς 150 kV καθώς
επίσης 5 µέτρων (εκατέρωθεν) των υπόγειων γραµµών µεταφοράς.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην περίπτωση σχολείων, νηπιαγωγείων
και παιδικών σταθµών. Τα σηµεία που παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα
τα νήπια - παιδιά συνίσταται να µην βρίσκονται κοντύτερα από 5 µέτρα και κατά
προτίµηση 10 µέτρα από υπόγειες γραµµές µεταφοράς. Σε τέτοια ευαίσθητα
σηµεία, αυτές οι ελάχιστες προτεινόµενες αποστάσεις, οι οποίες ήδη
υπερκαλύπτουν κατά πολύ τα κατά τον ευρωπαϊκό νόµο µέγιστα επίπεδα
έκθεσης, µπορούν να ελαττωθούν περαιτέρω τουλάχιστο κατά το ήµισυ
εφαρµόζοντας ειδικές διαθέσιµες τεχνικές, ενδεικτικά τοποθετώντας τα υπόγεια
καλώδια εντός ειδικών για τον περιορισµό του µαγνητικού πεδίου είτε απλά
θάβοντάς τα σε µεγαλύτερο βάθος όπως π.χ. σε διπλάσιο βάθος.
Β) Συµπληρωµατική Τεχνική Περιγραφή ΓΜ 150kV εντός Ν. Αττικής
Η ανωτέρω υποβλήθηκε µε το (37) σχετικό από τον φορέα του έργου. Σύµφωνα
µε αυτήν, η γραµµή µεταφοράς 150 kV στην Αττική θα είναι υπόγεια καθ’ όλο το µήκος
της και αποτελείται από ένα κύκλωµα το οποίο απαρτίζεται από τρία µονοπολικά
καλώδια ισχύος 150kV, τύπου XLPE που φέρουν µανδύες προστασίας/µόνωσης από
εξελασµένο πολυαιθυλένιο ενδεικτικής διατοµής 2.000 mm2 αλουµινίου (η οριστική
διατοµή των καλωδίων θα προκύψει µετά τις τελικές µελέτες), τα οποία τοποθετούνται σε
επίπεδη διάταξη (το ένα δίπλα από το άλλο), σε απόσταση 30cm µεταξύ των
κέντρων τους, σε σκάµµα βάθους 1,80m και πλάτους 1m (βλ. σχήµα 2, τέλος
εισήγησης).
Μετά την εκσκαφή του σκάµµατος, θα τοποθετηθεί στρώµα λεπτόκοκκης άµµου
λατοµείου και όχι σκυροδέµατος πάχους 10 cm και εν συνεχεία γίνεται η τοποθέτηση
των καλωδίων ισχύος και του σωλήνα των οπτικών ινών. Τα καλώδια καλύπτονται από
λεπτόκοκκη άµµο λατοµείου, σε διαδοχικά συµπυκνούµενες στρώσεις, µέχρι τα 60cm
µετρούµενα από το κάτω µέρος του σκάµµατος. Εν συνεχεία τοποθετούνται για λόγους
µηχανικής προστασίας των καλωδίων πλάκες σκυροδέµατος, πάχους 4 cm. Ακολουθεί
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επίχωση από αµµοχάλικο ΠΤΠ 3Α καλώς συµπιεσµένο, πλαστικότητας µέχρι 3% και
πάχους περίπου 30cm το οποίο καταβρέχεται και συµπυκνώνεται µε χειροκόπανο ή
ελαφρύ µηχανικό µέσο και τοποθετείται πλαστικό πλέγµα σήµανσης καλωδίων. Ο
υπόλοιπος χάνδακας επιχώνεται επίσης µε αµµοχάλικα ΠΤΠ 3Α τα οποία υφίστανται την
αυτή συµπύκνωση και τέλος µία στρώση 5 cm ασφαλτοσκυροδέµατος. Ακόµη, όπου θα
υπάρξουν φρεάτια συνδέσµων θα τοποθετηθεί στον πυθµένα τους, πριν την πρώτη
στρώση άµµου λατοµείου, πολύκλωνος επικασσιτερωµένος αγωγός γείωσης διατοµής
50 mm2 o ο οποίος θα καταλήγει ως αναµονή εντός του φρεατίου συνδέσµου.
Οι µανδύες των υπογείων καλωδίων θα διασταυρώνονται και θα γειώνονται σε
ίσα διαστήµατα, ανάλογα µε την αντίστοιχη µελέτη που θα εκπονηθεί. Τα καλώδια
οπτικών ινών θα συνοδεύουν τα καλώδια ισχύος αφού συνδεθούν µε τα καλώδια
οπτικών ινών των υποβρυχίων καλωδίων.
Το σκάµµα, θα οδεύει στο έρεισµα των οδών απ’ όπου θα διέλθει, ενώ σε οδούς
µε µεγάλη κυκλοφορία θα προστατευθούν µε την πλέον ενδεδειγµένη προστασία. Η
κατασκευή και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τις οριστικές
µελέτες, καθώς και µε τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του Α∆ΜΗΕ .
Στα σηµεία που η όδευση διέρχεται από ευαίσθητες χρήσεις (Γυµνάσιο Λύκειο
Παλλήνης, Νηπιαγωγείο Παλλήνης, Εκπαιδευτήρια Νέα γενιά Ζηρίδη) που αναφέρονται
στην µελέτη του καθηγητή κου Ουζούνογλου και όπου κατά τη διάρκεια κατασκευής
διαπιστωθεί ότι η όδευση της υπόγειας γραµµής µεταφοράς διέρχεται σε απόσταση
µικρότερη των 5µ., αν και η απόσταση υπερκαλύπτει κατά πολύ τα, κατά τον ευρωπαϊκό
νόµο, µέγιστα επίπεδα έκθεσης, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία θα
εφαρµοστούν όπου κριθεί αναγκαίο και για όσο µήκος κριθεί, πρόσθετα µέτρα για τον
περιορισµό του µαγνητικού πεδίου όπως το θάψιµο του καλωδίου σε διπλάσιο βάθος ή
την τοποθέτησή τους εντός ειδικών κλωβών Faraday µε µαγνητική θωράκιση.

Γ) Χάρτες όδευσης της υπόγειας ΓΜ 150kV εντός Ν. Αττικής
Με το (36) σχετικό υποβλήθηκαν συνηµµένα, δύο (2) χάρτες χρήσεων γης – οδικοί
χάρτες της Γραµµής Υψηλής Τάσης (Τµήµα Αττικής), σε κλίµακα 1:5000. Στους χάρτες
αυτούς αποτυπώνονται τόσο η περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένη όδευση του καλωδίου
όσο και αυτή της νέας τροποποιηµένης όδευσης, από το σηµείο προσαιγιάλωσης έως
το ΚΥΤ Παλλήνης. Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τις χρήσεις γης των
περιοχών από τις οποίες διέρχεται, καθώς και η θέση των σηµείων ειδικού
ενδιαφέροντος (σχολεία, νηπιαγωγεία κ.λπ).
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω αναλυθέντα στοιχεία, ο φορέας του έργου
προσκόµισε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που ζητήθηκαν, η έλλειψη των οποίων
αποτέλεσε και το λόγο της (34) σχετικής αρνητικής εισήγησης της υπηρεσίας µας.
Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
της Περιφέρειας Αττικής, εισηγείται υπέρ της τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ για το έργο του θέµατος και για το
τµήµα του έργου που αναπτύσσεται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής
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(από τη Ραφήνα µέχρι το ΚΥΤ Παλλήνης), προτείνοντας ταυτόχρονα και τους
ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους και παραπέποντας στην ισχύουσα
νοµοθεσία:

8. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. 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.
2. 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…»
3. 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».
4. 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
5. 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>>
6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
8. 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/8-3-2011) 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)
9. 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”.
10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:
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11.

12.

13.

14.

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»
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).
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. 560206/1613 (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.»,
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.
∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν
(9272/471/2007).
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
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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.»
15. 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.
16. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που
περιέχουν αµίαντο.
17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/248-2010) 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.
9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
9.1. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη
τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε τη µέθοδο
των υπεργολαβιών.
1. 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
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
2. 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.
3. 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 (π.χ. πολεοδοµίες, αδειοδοτούσες
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αρχές,
αρχαιολογίες
κ.λπ.),
συµπεριλαµβανοµένων
των
εγκρίσεων
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή
εγκαταστάσεις.
4. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κ.λπ. να γίνονται υπό την εποπτεία των
αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα
πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως η αρµόδια Εφορία, ώστε κατά
περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. λήψη σχετικών αδειών
και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών, να
παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.).
5. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.
6. 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.
7. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής
οµβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί
απαραίτητο.
8. 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 αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευσης των
δρόµων, να δίνονται εναλλακτικές διαδροµές και να υπάρχει για το σκοπό αυτό η
κατάλληλη σήµανση.
9. Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να
είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και άλλων
ουσιών επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν
υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες κ.λπ.) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του
Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991) και των
Υ.Α. 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-072003).
10. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται κατά προτίµηση από νοµίµως λειτουργούντα
λατοµεία
και
εγκαταστάσεις
αµµοχαλικοληψίας
µε
εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.
11. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών
ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.
12. 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.
13. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες κ.λπ.).
14. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, µε την κατασκευή ολοκληρωµένου
συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων.
15. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της
ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03)
16. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να
χρησιµοποιηθούν για τις επιχώσεις.
17. Η διαχείριση των παραγόµενων ΑΕΚΚ, θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη
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νοµοθεσία, µε προώθησή τους σε εγκεκριµένα συστήµατα διαχείρισης ΑΕΚΚ
(Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010). Συγκεκριµένα
µεταφέρονται σε πιστοποιηµένο χώρο απόθεσης ανακυκλώσιµων υλικών για τα
απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Επιπλέον, τα ακατάλληλα πλεονάζοντα
προϊόντα εκσκαφής (από τυχόν ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά
κ.λπ.) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής
δραστηριότητας µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.
18. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω
και γύρω από τις εγκαταστάσεις.
9.2 Όροι κατά την κατασκευή του έργου
19. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για
την ανάδειξη του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στη Μ.Π.Ε..
20. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες
επιχώσεις.
21. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβασης.
22. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση
επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες
κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (π.χ. προτεινόµενη
περίοδος εργασιών από Απρίλιο έως Οκτώβριο).
23. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεµένου
υλικού από τις βροχές.
24. Η διέλευση έµφορτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες του
έργου να γίνεται πολύ πρωινές ώρες και ώρες µη αιχµής. Σε έκτακτες ή ειδικές
περιπτώσεις και µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης,
µπορεί να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση διέλευση των φορτηγών, σε άλλες ώρες πριν
των αναφεροµένων. Στην οποία αυτή θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που
επιβάλουν την εξαίρεση αυτή, καθώς επίσης και το χρονικό διάστηµα που
επιτρέπεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος,
χαλίκι, µπάζα κ.λπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασµένες µε ειδικό
κάλυµµα.
25. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον
Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες.
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα,
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα,
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της
απόστασης από τη θέση του έργου.
26. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα µε
την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κ.λπ.
προδιαγραφές.
27. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (π.χ. στις θέσεις παράδοσης) τους
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.
28. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα
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πυροπροστασίας.
29. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων
µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης
σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.
30. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν
ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας.
31. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα καθώς και τα
απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.
32. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε
επικίνδυνα σηµεία όπως, µη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά
σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή, χάλυβες,
πλέγµατα, σωλήνες κ.λπ.
33. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση
κατά την οπισθοκίνηση.
34. Όλες οι εργασίες να πραγµατοποιούνται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
35. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, όπως
κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας,
σύνταξη µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων
περιοχών κ.λπ.
36. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή
ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέµβασης (όπως
χώροι περίθαλψης, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκοµία κ.λπ) προκειµένου να
ληφθούν πρόσθετα µέτρα ηχοπροστασίας.
37. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε
τις εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου.
38. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων του
εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που
ορίζεται µε την Κ.Υ.Α. 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως
τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ Β΄/286/2-3-2007).
39. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και
µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να
αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).
40. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικό
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001.
41. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές
του έργου.
42. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆.
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).
43. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών
αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στο περιβάλλοντα χώρο ή οπουδήποτε
αλλού.
44. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου και στα
εργοτάξια µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο.
45. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος ηλεκτρικός και
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ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
46. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων (στις
πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης ή
αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα:
• Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται µέσω
εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας
περίσσειας εκπλυµάτων.
• Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµενα
συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους.
• Κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
47. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα
για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχηµάτων εντός
του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωµάτων, διαλυτών
κ.λπ.).
48. Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιµοποιηθούν
προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
49. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των
µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004
(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004).
50. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων - οχηµάτων στο
χώρο διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό
δάπεδο, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες
αποφάσεις - εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα µηχανήµατα - οχήµατα θα φέρουν
πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ.
51. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση
προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
52. Προτείνεται η διάταξη των καλωδίων εντός του σκάµµατος να είναι αυτή που
προτείνει ο Καθηγητής ΕΜΠ κ. Ουζούνογλου (τριγωνική διάταξη καλωδίων) και
όχι τοποθέτηση αυτών σε επίπεδη διάταξη (το ένα δίπλα στο άλλο) που
προτείνεται στη συµπληρωµατική Τεχνική Περιγραφή που υποβλήθηκε µε το (37)
σχετικό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα µέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
επιβάλλεται να ληφθούν και προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την
τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 201433/27-08-2012 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών
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Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων των εταιρειών
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος
21 MW, 21 MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις “Βίος – Καλαµάκι –
Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς,
Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη - Βρανούλι” , αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 MW στη
θέση “Αηδόνι”, του ∆. Καρυστίας, Νοµού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραµµή
Μεταφοράς 150 kV των Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», µε την
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. 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.
2. 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…»
3. 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».
4. 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
5. 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>>
6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα,
όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών
Ελαίων»
8. 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/8-3-2011) 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)
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9. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-062006) «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”.
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. 560206/1613 (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.»,
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 37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από
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πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν
(9272/471/2007).
14. 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.»
15. 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.
16. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-62009) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που
περιέχουν αµίαντο.
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.
9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
9.1. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η
ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου
µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών.
1. 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
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και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών
καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
2. 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.
3. 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 (π.χ. πολεοδοµίες,
αδειοδοτούσες αρχές, αρχαιολογίες κ.λπ.), συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή
εγκαταστάσεις.
4. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κ.λπ. να γίνονται υπό την εποπτεία
των αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα
πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως η αρµόδια Εφορία, ώστε κατά
περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. λήψη σχετικών αδειών και
εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών, να
παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.).
5. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.
6. 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.
7. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής
οµβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί
απαραίτητο.
8. 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
αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευσης των δρόµων, να
δίνονται εναλλακτικές διαδροµές και να υπάρχει για το σκοπό αυτό η κατάλληλη
σήµανση.
9. Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των
έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και
άλλων ουσιών επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που
περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες κ.λπ.) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση
του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991) και των
Υ.Α. 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-072003).
10. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται κατά προτίµηση από νοµίµως
λειτουργούντα λατοµεία και εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.
11. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις
αδρανών ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.
12. 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.
13. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια
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των εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες κ.λπ.).
14. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
όσο και κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, µε την κατασκευή ολοκληρωµένου
συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων.
15. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και
διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03)
16. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να
χρησιµοποιηθούν για τις επιχώσεις.
17. Η διαχείριση των παραγόµενων ΑΕΚΚ, θα γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, µε προώθησή τους σε εγκεκριµένα συστήµατα διαχείρισης ΑΕΚΚ (Κ.Υ.Α.
36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010). Συγκεκριµένα µεταφέρονται
σε πιστοποιηµένο χώρο απόθεσης ανακυκλώσιµων υλικών για τα απόβλητα υλικών
καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Επιπλέον, τα ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής
(από τυχόν ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά κ.λπ.) και τα υλικά των
εκσκαφών που περισσεύουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση
ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής δραστηριότητας µετά από τις σχετικές άδειες και
εγκρίσεις.
18. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών
έξω και γύρω από τις εγκαταστάσεις.

9.2 Όροι κατά την κατασκευή του έργου
19. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές
για την ανάδειξη του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στη Μ.Π.Ε..
20. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις
κοντινότερες επιχώσεις.
21. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι
παρέµβασης.
22. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως
έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές
εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (π.χ. προτεινόµενη
περίοδος εργασιών από Απρίλιο έως Οκτώβριο).
23. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του
αποτιθεµένου υλικού από τις βροχές.
24. Η διέλευση έµφορτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες του
έργου να γίνεται πολύ πρωινές ώρες και ώρες µη αιχµής. Σε έκτακτες ή ειδικές
περιπτώσεις και µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, µπορεί
να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση διέλευση των φορτηγών, σε άλλες ώρες πριν των
αναφεροµένων. Στην οποία αυτή θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν
την εξαίρεση αυτή, καθώς επίσης και το χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται αυτό. Σε
κάθε περίπτωση εφ’ όσον µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα κ.λπ.), οι
καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασµένες µε ειδικό κάλυµµα.
25. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από
τον Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες.
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από
τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, εργαλεία,
ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και
για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του
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έργου.
26. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα
µε την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κ.λπ.
προδιαγραφές.
27. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (π.χ. στις θέσεις παράδοσης) τους
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.
28. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα
πυροπροστασίας.
29. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων
µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε
άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης
πυρκαγιάς.
30. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να
υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας.
31. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για
την προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα καθώς και
τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.
32. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε
επικίνδυνα σηµεία όπως, µη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά
σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή, χάλυβες,
πλέγµατα, σωλήνες κ.λπ.
33. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική
προειδοποίηση κατά την οπισθοκίνηση.
34. Όλες οι εργασίες να πραγµατοποιούνται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
35. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα,
όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας,
σύνταξη µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών
κ.λπ.
36. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή
ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέµβασης (όπως
χώροι περίθαλψης, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκοµία κ.λπ) προκειµένου να
ληφθούν πρόσθετα µέτρα ηχοπροστασίας.
37. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις
εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου.
38. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων
του εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που
ορίζεται µε την Κ.Υ.Α. 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε
µε την Κ.Υ.Α. ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ Β΄/286/2-3-2007).
39. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και
µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να
αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).
40. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε
ειδικό προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001.
41. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις

27

περιοχές του έργου.
42. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆.
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).
43. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών
αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στο περιβάλλοντα χώρο ή οπουδήποτε αλλού.
44. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου
και στα εργοτάξια µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο.
45. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
46. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων
(στις πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης ή
αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα:
• Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται µέσω
εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η σπατάλη
νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας περίσσειας εκπλυµάτων.
• Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµενα
συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους.
• Κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
47. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα
µέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχηµάτων
εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωµάτων, διαλυτών
κ.λπ.).
48. Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των
εργασιών.
49. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση
των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004
(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004).
50. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων - οχηµάτων
στο χώρο διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό
δάπεδο, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις
- εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα µηχανήµατα - οχήµατα θα φέρουν πιστοποιητικά
θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ.
51. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση
προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται
ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
52. Προτείνεται η διάταξη των καλωδίων εντός του σκάµµατος να είναι αυτή που
προτείνει ο Καθηγητής ΕΜΠ κ. Ουζούνογλου (τριγωνική διάταξη καλωδίων) και όχι
τοποθέτηση αυτών σε επίπεδη διάταξη (το ένα δίπλα στο άλλο) που προτείνεται στη
συµπληρωµατική Τεχνική Περιγραφή που υποβλήθηκε µε το (37) σχετικό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα µέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που επιβάλλεται να ληφθούν και προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς
όρους.
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Τέλος, επισηµαίνονται τα εξής:
«Στα σηµεία που η όδευση διέρχεται από ευαίσθητες χρήσεις (σχολεία, κατοικίες,
πολυσύχναστες περιοχές κλπ) πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι πρόσφορες τεχνικές
µέθοδοι προστασίας (θάψιµο) των καλωδίων σε τουλάχιστον διπλάσιο βάθος ή
τοποθέτησή τους εντός ειδικών κλωβών Faraday µε µαγνητική θωράκιση, καθώς και
κατάλληλη σήµανση ύπαρξης του καλωδίου και διενέργεια συχνών µετρήσεων τυχόν
µελλοντικών αστοχιών κλπ».

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κ. Βλάχος,
Μ. Γιαννακάκη, Ι. Μανουσογιαννάκης, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, ∆.
Κουτσούµπα, Φ. Νικολιδάκη, Α. Βασιλάκη, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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