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Σήµερα 26/09/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του
Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 181726/20-09-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 20/09/2013 στον
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 4ο
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Μελέτη Οριοθέτησης και Προκαταρκτική Μελέτη ∆ιευθέτησης Τµηµάτων
του ρέµατος Αγίου Νικολάου Τραχώνων του ∆. Αλίµου».
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα έξι (66) παρόντων
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως
εξής:
Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος,
Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος,
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος,
Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου
Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης
Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος,
Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου
Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης
Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης
Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς
Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος,
∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης
Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη,
Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος,
Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος,
Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής
Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος
Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης
Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα,
Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα
Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη
Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος,
Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου
Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς
Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος,
Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς
Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης
Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Κισκήρα Χρυσάνθη.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αλεβίζος Περικλής, Βαρεµένος
Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Κολοβού Ελένη, Κυπριανίδου
Ροκοφύλλου Άννα, Σπυρίδων Σπυρίδων.

Γεώργιος,
Ερµιόνη,

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Ευανθία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 152367/16-09-2013 εισήγηση του Τµήµατος
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση.
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Μελέτη Οριοθέτησης και Προκαταρκτική Μελέτη ∆ιευθέτησης Τµηµάτων
του ρέµατος Αγίου Νικολάου Τραχώνων του ∆. Αλίµου», µε την
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην
ανωτέρω αναφερόµενη εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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/30-062006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’
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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 από 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.
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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 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.
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και
να εφαρµόζονται.
Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο
και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις
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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
(πχ ∆ασαρχείο, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, Πολεοδοµίες,
Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί µέρους
δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.
4. 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 (Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων: Λ. Συγγρού 98-100 – Αθήνα ΤΚ117 41, 1η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πανός 16 – Αθήνα ΤΚ105 55,
Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής: Κλεψύδρας 1, Αθήνα ΤΚ105 55)
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.λ.π.).
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. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική περιβαλλοντική
µελέτη στις αρµόδιες υπηρεσίες (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) στην οποία να
υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων.
8. Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου (κύριο και δευτερεύοντα) θα
πρέπει να αποτυπωθούν – χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραµµα
το οποίο θα συνοδεύεται µε πλήρη περιγραφή των εργοταξιακών
χώρων (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 υπηρεσία. 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.
9. Το έργο να κατασκευαστεί σύµφωνα µε ειδική υδραυλική µελέτη που
πρέπει να εκπονηθεί από τον αρµόδιο φορέα υλοποίησης, για τη
λειτουργία και τη διευθέτηση του / των ρεµάτων της περιοχής, έτσι ώστε
βάσει των υδραυλικών υπολογισµών να εξασφαλίζεται η
6

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

παροχετευτικότητα των υδατορεµάτων και των αγωγών οµβρίων
υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων κατά τη διάρκεια της κατασκευής
τους.
Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο
απορροής οµβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα,
όπου κριθεί απαραίτητο.
Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της οµαλής απορροής του νερού στις
µισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών
υδάτων
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 γι’ αυτό η κατάλληλη σήµανση.
Να µην διανοιχθούν νέοι δρόµοι για τις ανάγκες της χάραξης των νέων
οδών και να χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες.
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 συντάσσοντας και
υποβάλλοντας σχετική τεχνική περιβαλλοντική µελέτη για τη
διαµόρφωση της παραρεµάτιας ζώνης και των φυτοτεχνικών
διαµορφώσεων.
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 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/1045/2907-2003).
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).

21. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε έκταση που διέπεται από τη
δασική Νοµοθεσία χωρίς την απαραίτητη έγκριση επέµβασης από την
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αρµόδια υπηρεσία, αφού πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόµενες
από την ισχύουσα νοµοθεσία διαδικασίες
22. Να γίνει αποκατάσταση των όποιων επιπτώσεων σε δασικές εκτάσεις
και γενικότερα σε φυτοκοινωνίες που τυχόν 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.
23. 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.
24. 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.
25. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και
διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03)
26. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και
να χρησιµοποιηθούν για την επίχωση των ορυγµάτων.
27. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της
ΚΥΑ 36259/10 και του Ν. 4030/12 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.
28. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση
υλικών έξω και γύρω από τις εγκαταστάσεις.
Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου
29. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες
εκσκαφές για την κατασκευή του έργου.
30. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις
κοντινότερες επιχώσεις.
31. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι
παρέµβασης.
32. 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 (πχ προτεινόµενη περίοδος για το έργο από Απρίλιο έως
Οκτώβριο).
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33. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να κατασκευάζεται
προσωρινό κανάλι στο µη καταλαµβανόµενο τµήµα της κοίτης ώστε οι
τυχόν απορροές του ρέµατος να διέρχονται χωρίς να έρχονται σε επαφή
µε το δάπεδο των εργασιών.
34. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του
αποτιθεµένου υλικού από τις βροχές.
35. ∆εν επιτρέπεται η διέλευση γεµάτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά
για τις ανάγκες των έργων µέσα από τους οικισµούς. Σε έκτακτες ή
ειδικές περιπτώσεις τούτο µπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, µόνο µετά
από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα
αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ’ εξαίρεση από τα
παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστηµα
που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφόσον µεταφέρονται χύδην
υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι
σκεπασµένες µε ειδικό κάλυµµα.
36. 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, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή
ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της
απόστασης από τη θέση του Έργου.
37. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του
σύµφωνα µε την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις
ισχύουσες εθνικές κλπ προδιαγραφές.
38. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των
διαλαµβανοµένων υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (πχ στις θέσεις
παράδοσης) τους προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις
προδιαγραφές ελέγχους.
39. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή
τσιµεντοποίηση επιφανειών.
40. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να
περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή.
41. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει
µόνο αφού αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπή τους
γίνει µε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της
αρµόδιας δασικής υπηρεσίας.
42. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα
πυροπροστασίας
43. 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.
44. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των
µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου
µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές.
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45. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να
υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας.
46. 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.
47. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε
επικίνδυνα σηµεία, όπως µεγάλα βάθη, µεγάλα ύψη, µη επαρκώς
στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώµατα, δεξαµενές νερού,
λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες,
πλέγµατα, σωλήνες κλπ.
48. Κατά την διαµόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη.
49. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική
προειδοποίηση κατά την οπισθοκίνηση.
50. Όλες οι εργασίες να πραγµατοποιούνται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
51. 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 κλπ.
52. 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 κλπ) προκειµένου να ληφθούν πρόσθετα µέτρα
ηχοπροστασίας.
53. 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.
54. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των
µηχανηµάτων του εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη
στάθµη ακουστικής ισχύος που ορίζεται µε την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ
1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ
ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007).
55. 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).
56. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε
ειδικά προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το
Ν.2939/2001.
57. Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων
για περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου δήµου.
58. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις
περιοχές του έργου.
59. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το
Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).
60. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών
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αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στα πρανή και στις κοίτες
ποταµών, ρεµάτων, χειµάρρων ή µισγάγγειας καθώς και σε δασικού
χαρακτήρα εκτάσεις.
61. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του
έργου και στα εργοτάξια µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το
∆ήµο.
62. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να
διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
63. 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.
 Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και
ως προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να
καλύπτονται, εφόσον µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο
του ενός µηνός. Εφόσον παραµένουν για µικρότερα διαστήµατα,
θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής
περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα
υλικά κατασκευής να µην αποτίθενται σε χώρους µε αξιόλογη
φυτική βλάστηση.
64. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιµοποιείται µηχανολογικός
εξοπλισµός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
65. 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 κλπ).
66. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των
οχηµάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να
κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης
και να γίνεται τακτικός καθαρισµός του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή
της σε εγκεκριµένους χώρους.
67. Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση
των εργασιών.
68. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από
κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη
παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων
ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/23-2004).
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69. 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.
70. 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.
Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία του έργου
71. Ο φορέας εκµετάλλευσης αναλαµβάνει την εκπόνηση µελετών
αντιµετώπισης εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων
(κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πληµµύρες κλπ) και λαµβάνει σχετικά
προληπτικά µέτρα αντιµετώπισής τους.
72. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη του ρέµατος µετά των πρανών του και
των συρµατοκιβωτίων 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
σήµανσης σε όλο το µήκος του ελεύθερου ρέµατος καθώς και στηθαίων
ασφαλείας θα έχει σαν αποτέλεσµα την αποφυγή ατυχηµάτων.
73. Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος των τεχνικών και των
πρανών του ρέµατος ιδίως µετά την έλευση εντόνων βροχοπτώσεων.
74. Να εκπονηθεί σχέδιο για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε
διαρροή χηµικών, τοξικών, καυσίµων κλπ.
75. Θα πρέπει ο αρµόδιος για το ρέµα φορέας να εξασφαλίσει την απουσία
παράνοµων εκροών υπονόµων και σηπτικών/απορροφητικών
δεξαµενών λυµάτων εντός του ρέµατος ώστε να αποφεύγονται
φαινόµενα υποβάθµισης της ποιότητας των νερών που θα καταλήγουν
στην εκβολή του ρέµατος.
76. Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισµός των
αγωγών οµβρίων και του ρέµατος από σκουπίδια, αποθέσεις και
συµπαρασύρσεις φερτών τα οποία µπορούν να προκαλέσουν
προβλήµατα. Ακόµα θα πρέπει να καθαρίζονται οι παραρεµάτιοι χώροι,
ή άλλα σηµεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή
βλάστηση κλπ), κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες που παρουσιάζεται
αυξηµένος κίνδυνος από τα αναµµένα τσιγάρα.

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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