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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
 
Συνεδρίαση 8η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 64/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 12/04/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στον Πολυχώρο 
«Απόλλων» (Ερµουπόλεως & Πηλίου 1, Καµίνια - Πειραιάς) τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
οικ.21514/5-04-2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα την 5/04/2011. 
 
 

Θέµα 11ο  
Γνωµοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας µε την 
ΕΥ∆ΑΠ». 
 
 

Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Παπαντωνίου Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης 
Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, 
Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, 
Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου 
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Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας 
Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, 
Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κωνσταντάκου 
Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, 
Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, 
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παφίλης 
Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης 
Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων 
Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, 
Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, 
Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλαβάνος Αλέξανδρος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αξαρλής Ιωάννης, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη 
∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Γαλανός Νικόλαος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – 
Άδωνις, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γκιόκας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, 
∆ηµαράς Ιωάννης, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραµανλή Άννα, Κικίλιας 
Βασίλειος, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μανώλης Ιωάννης, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπάστας Κων/νος, Παναγούλης Ευστάθιος, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος 
Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου, τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της 

νήσου Αίγινας µε την ΕΥ∆ΑΠ», για την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 

αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 

Ο στόχος της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της 

Αίγινας είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της παροχής 

νερού προς τους κατοίκους του νησιού. Πέρα από την εξυπηρέτηση της 

Αίγινας, ο υπό µελέτη υποθαλάσσιος αγωγός µπορεί να συµβάλει µε έµµεσο 

τρόπο στην ενίσχυση της υδροδότησης του Αγκιστρίου (µε την κατασκευή 

υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Αίγινας µε το Αγκίστρι), το οποίο 

επίσης αντιµετωπίζει σοβαρότατο πρόβληµα ύδρευσης. Η εξασφάλιση 
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αδιάλειπτης παροχής νερού µε τις προδιαγραφές ποιότητας της ΕΥ∆ΑΠ, θα 

λύσει ένα χρόνιο πρόβληµα που έχει ταλαιπωρήσει την καθηµερινότητα των 

κατοίκων του νησιού. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το υπό µελέτη έργο περιλαµβάνει όλα τα επί µέρους έργα που θα 

κατασκευαστούν για την υδροδότηση της Αίγινας από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ 

και συγκεκριµένα από το κεντρικό τροφοδοτικό δίκτυο της Σαλαµίνας. Η 

αρχή και το τέλος των υπό µελέτη έργων ορίζονται αντιστοίχως από το 

καταληκτικό σηµείο των υφιστάµενων έργων της ΕΥ∆ΑΠ στη Σαλαµίνα και 

από την κεφαλή του σχεδιαζόµενου από το ∆ήµο Αίγινας κεντρικού χερσαίου 

αγωγού, από το λιµάνι του Λεοντίου προς τη νέα κεντρική δεξαµενή στην 

Κυψέλη. Συγκεκριµένα, τα έργα είναι : 

- Ένα µικρό τµήµα αγωγού, µήκους 170 m περίπου, στην ακτή 

Περάνης στη Σαλαµίνα και συγκεκριµένα από το φρεάτιο όπου καταλήγει ο 

υφιστάµενος αγωγός της ΕΥ∆ΑΠ (χαλυβοσωλήνας Φ500 mm), ο οποίος 

είχε κατασκευαστεί ακριβώς για να εξυπηρετήσει την υδροδότηση της 

Αίγινας, µέχρι το φρεάτιο δικλείδων στην αρχή του υποθαλάσσιου αγωγού. 

Ο αγωγός αυτός θα είναι από πολυαιθυλένιο και διαµέτρου 630 mm. 

- Το φρεάτιο δικλείδων στην ακτή της Περάνης στη Σαλαµίνα, όπου 

θα καταλήγει ο προαναφερόµενος χερσαίος αγωγός της ΕΥ∆ΑΠ. Το φρεάτιο 

θα κατασκευαστεί στο ύψος της αρχής του κρηπιδώµατος του µικρού 

αλιευτικού καταφυγίου, στο Ν∆ άκρο του όρµου Περάνης και θα αποτελέσει 

την κεφαλή του υποθαλάσσιου αγωγού.  

- Τον ίδιο τον υποθαλάσσιο αγωγό, µήκους 13,92 km, ο οποίος 

κατασκευάζεται από σωλήνες υψηλής πυκνότητας  πολυαιθυλενίου, 

ονοµαστικής διαµέτρου 630 mm και πίεσης λειτουργίας 16 atm. O αγωγός 

θα είναι διπλός, αλλά σε πρώτη φάση θα κατασκευαστεί το ένα εκ των δύο 

τµηµάτων του. Η χάραξη του αγωγού είναι ευθυτενής µε γενική πορεία από 

βορά προς νότο. Στο µεγαλύτερο τµήµα του, σε βάθη µεγαλύτερα των 20 m, 

θα αποτεθεί πάνω στο φυσικό πυθµένα, ενώ στα παράκτια τµήµατά του στη 

Σαλαµίνα και στην Αίγινα θα τοποθετηθεί εντός ορύγµατος, το οποίο θα 

επιχωθεί µε κατάλληλης διαβάθµισης αµµοχάλικα και λιθορριπές. 

- Το φρεάτιο δικλείδων στην ακτή του Λεοντίου στην Αίγινα, όπου θα 

καταλήγει ο υποθαλάσσιος αγωγός και θα βρίσκεται η αφετηρία του 

χερσαίου κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού της Αίγινας. 

- Ένα µικρό τµήµα αγωγού, µήκους 20 m περίπου, στην ακτή του 

Λεοντίου, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση  του φρεατίου δικλείδων µε 

τον αγωγό Λεοντίου-Νέας Κεντρικής ∆εξαµενής στην Κυψέλη. Ο αγωγός 

αυτός δεν υπάρχει σήµερα, πιθανότατα όµως θα κατασκευαστεί πριν από 

τον υποθαλάσσιο αγωγό προκειµένου να ενισχύσει την τροφοδότηση της 

νέας δεξαµενής από τα υδροφόρα πλοία, που θα συνεχίσουν να 

υδροδοτούν την Αίγινα, µέχρι την ολοκλήρωση του υποθαλάσσιου έργου.  

- Το ωθητικό αντλιοστάσιο στο λιµάνι του Λεοντίου.                                                                   

 

Προτείνεται η έγκριση της ΜΠΕ και προτείνουµε τους παρακάτω 

περιβαλλοντικούς όρους :  
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1) Οι χωµατουργικές εργασίες (διάνοιξη σκαµµάτων, φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφής, παράπλευρη απόθεση και µεταφορά τους κλπ) πρέπει 

να περιορίζονται κατά τους µήνες µε δυνατό άνεµο, ώστε να µειωθούν στο 

ελάχιστο οι οχλήσεις από τη σκόνη στις κατοικηµένες περιοχές. Επιπλέον η 

µεταφορά χωµατισµών και αδρανών υλικών θα γίνεται µε φορτηγά που 

φέρουν καλυµµένη καρότσα. 

2) Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρµόζεται κατάλληλη 

αντιστήριξη των παρειών του ορύγµατος κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, για 

τη τοποθέτηση των αγωγών. Ορύγµατα µε κατακόρυφα πρανή και µεγάλο 

βάθος θα εξασφαλίζονται γενικώς µε κατάλληλη αντιστήριξη, εκτός των 

περιπτώσεων ευσταθούς βράχου ή εδαφών µε επαρκή ευστάθεια. Ιδιαίτερη 

προσοχή απαιτείται στην παραλιακή ζώνη, όπου αναµένεται υψηλός 

υδροφόρος ορίζοντας. Ο τύπος αντιστήριξης που θα χρησιµοποιηθεί, καθώς 

και η απαιτούµενη φέρουσα ικανότητά της αποτελούν αντικείµενο της 

οριστικής µελέτης που θα εκπονηθεί µετά την έγκριση των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου. 

3) Οι διάφορες εκσκαφές και τα επιχώµατα δεν πρέπει να παραµένουν  

ακάλυπτα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

4) Να γίνεται συστηµατική διαβροχή των επιφανειών εργασίας, υλικών 

κλπ, προκειµένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των 

χωµατουργικών εργασιών. 

5) Σχετικά µε τους εργοταξιακούς χώρους και τις θέσεις στάθµευσης 

των εργοταξιακών οχηµάτων, θα προσδιοριστουν µε ευθύνη του αναδόχου, 

µετά από σύµφωνη γνώµη των συναρµόδιων Υπουργείων. 

6) Οι εργοταξιακοί χώροι θα πρέπει να διαβρέχονται συστηµατικά (για 

περιορισµό της σκόνης) και θα πρέπει να υπάρξει ειδική µέριµνα για την 

συλλογή των εργοταξιακών απορριµµάτων και αποβλήτων. 

7) Σχετικά µε τη διαχείριση των εκσκαφών, προτείνεται καταρχήν η 

επαναπλήρωση των σκαµµάτων µε κατάλληλα προϊόντα. Τα κατάλληλα 

υλικά για επαναχρησιµοποίηση θα αποτίθενται χωριστά από τα υλικά που 

πρόκειται να απορριφθούν. 

8) Η ανωδοµή του ωθητικού αντλιοστασίου Α/Σ θα είναι 

προσαρµοσµένη στη τοπική αρχιτεκτονική και στα ισχύοντα πρότυπα. 

9) Απαγορεύεται αυστηρώς η αµµοληψία από τις παραλίες της 

περιοχής. Οι απαταίτητες ποσότητες θραυστού υλικού που απαιτούνται για 

τον εγκιβωτισµό των αγωγών, τόσο στο χερσαίο τµήµα όσο και στο 

υποθαλάσσιο, θα πρέπει να ληφθούν από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία 

της περιοχής ή να παραχθούν από αδειοδοτηµένα σπαστοτριβεία. 

10) Απαγορεύεται αυστηρώς η διάθεση βυθοκορηµάτων σε 

συσσωµατώµατα λιβαδιών Ποσειδωνίας. 

11) Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου θα πρέπει 

να λαµβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις (όπως περίφραξη) και να 

τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας για το προσωπικό και το κοινό. 

12) Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη (ηµερήσια και νυχτερινή) 

σήµανση κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. 
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13) Η διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων των 

εργοταξιακών µηχανηµάτων, θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 

82/2004 (ΦΕΚ 64/4/2004), περί της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων, το οποίο αντικατέστησε την ΚΥΑ 98012/2001/1996 (ΦΕΚ 

40/Β/1990). 

14) Κατά τη φάση κατασκευής, να γίνεται πλήρης συλλογή και 

απόρριψη όλων των απορριµµάτων (σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά 

ανταλλακτικά κλπ) του εργοταξίου σε οργανωµένους χώρους, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, και όχι αυθαίρετη απόρριψή τους σε χώρους 

ανεξέλεγκτης διάθεσης. 

15) Εφαρµογή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου από τον 

κατασκευαστή για την προστασία από τον θόρυβο κατά την κατασκευή του 

έργου. Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στη φάση κατασκευής του 

έργου πρέπει να φέρουν σήµανση συµµόρφωσης CE και ένδειξη της 

εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

37393/2028/2003 (Οδηγία 2000/14/ΕΕ), σχετικά µε τα µέτρα και τους όρους 

για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους. 

16) Περιορισµό της απώλειας / καταστροφής βλάστησης στο ελάχιστο 

µέσω σωστής προστασίας και υιοθέτηση καλών  πρακτικών εργασίας. 

17)  Επίσης, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται υλικά συµβατά  µε 

το περιβάλλον για τα έργα ανάπλασης ούτως ώστε να µην θίγουν την 

αισθητική του τοπίου και να είναι εναρµονισµένες µε τυχόν παραδοσιακές 

κατασκευές στη γύρω περιοχή. 

18) Σε σχέση µε τα εργοτάξια, να γίνει πλήρης αποκατάσταση της 

µορφολογίας της συνολικής περιοχής του έργου, µετά το πέρας της 

κατασκευής 

19) Το προτεινόµενο έργο έχει εξασφαλίσει την καταρχήν θετική 

γνωµοδότηση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού. Για 

πληρέστερη προστασία του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

προτείνονται επιπλέον τα ακόλουθα: 

- Να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Πολιτισµού και η υδρογραφική υπηρεσία, πριν την έναρξη των εργασιών, 

καθώς και σε περίπτωση  αλλαγών ή τροποποίησης της όδευσης του έργου. 

- Στην περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα 

διακόπτονται και θα ακολουθεί σωστική – ανασκαφική έρευνα. 

- Η αµοιβή του αρχαιολόγου, καθώς και η δαπάνη της αρχαιολογικής 

έρευνας εφόσον προκύψουν αρχαιότητες, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 

του έργου. 

20) Με δεδοµένο ότι το µεγαλύτερο µέρος του προτεινόµενου έργου 

λαµβάνει χώρα στον Υποθαλάσσιο χώρο, προτείνονται τα παρακάτω ειδικά 

έργα : 

- Τα έργα να εκτελεστούν εκτός τουριστικής περιόδου. 

- Η Ζώνη Αιγιαλού θα αποκατασταθεί στα σηµεία που δεν προβλέπεται 

επέµβαση από τη µελέτη, στην αρχική µορφή, µετά το πέρας των εργασιών. 
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- Τα πλωτά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την πόντιση του 

υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού, θα φέρουν καθ΄ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών τα προβλεπόµενα από τον ∆ΚΑΣ σήµατα ηµέρας και φώτα. 

- Θα ενηµερωθεί εγκαίρως η Υδρογραφική Υπηρεσία για την 

ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών ποντίσεως του υποθαλάσσιου τµήµατος 

του αγωγού και το προβλεπόµενο πέρας αυτών, προκειµένου να προβεί 

στην έκδοση των σχετικών παραγγελιών για την ενηµέρωση των 

ναυτιλλοµένων. 

- Θα ληφθούν µέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των 

λουοµένων, τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο χώρο. 

- Θα ληφθούν µέτρα προστασίας και σήµανσης, τόσο στο στάδιο της 

κατασκευής όσο και στο στάδιο της λειτουργίας, για την ασφάλεια αφενός 

των υποβρύχιων εγκαταστάσεων και αφετέρου των σκαφών και των 

επισκεπτών της περιοχής.  

- Τέλος προτείνεται η εκπόνηση συµπληρωµατικών µελετών πριν την 

δηµοπράτηση του έργου :  

1) υδρογραφική αναγνώριση πυθµένα στη ζώνη διέλευσης του 

υποθαλάσσιου αγωγού. 

2) Γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή κατασκευής του υποθαλάσσιου 

αγωγού, λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της υποθαλάσσιας 

γεωλογικής µελέτης που έχει εκπονηθεί από το ΙΓΜΕ.   

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που αφορά το έργο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού 
σύνδεσης της νήσου Αίγινας µε την ΕΥ∆ΑΠ», µε την προϋπόθεση ότι θα 
τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην παραπάνω 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής και οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 

1. Οι χωµατουργικές εργασίες (διάνοιξη σκαµµάτων, 

φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής, παράπλευρη απόθεση και 

µεταφορά τους κλπ) πρέπει να περιορίζονται κατά τους µήνες µε δυνατό 

άνεµο, ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο οι οχλήσεις από τη σκόνη στις 

κατοικηµένες περιοχές. Επιπλέον η µεταφορά χωµατισµών και αδρανών 

υλικών θα γίνεται µε φορτηγά που φέρουν καλυµµένη καρότσα. 

2. Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρµόζεται κατάλληλη 

αντιστήριξη των παρειών του ορύγµατος κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, 

για τη τοποθέτηση των αγωγών. Ορύγµατα µε κατακόρυφα πρανή και 

µεγάλο βάθος θα εξασφαλίζονται γενικώς µε κατάλληλη αντιστήριξη, εκτός 

των περιπτώσεων ευσταθούς βράχου ή εδαφών µε επαρκή ευστάθεια. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην παραλιακή ζώνη, όπου αναµένεται 

υψηλός υδροφόρος ορίζοντας. Ο τύπος αντιστήριξης που θα 

χρησιµοποιηθεί, καθώς και η απαιτούµενη φέρουσα ικανότητά της 
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αποτελούν αντικείµενο της οριστικής µελέτης που θα εκπονηθεί µετά την 

έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

3. Οι διάφορες εκσκαφές και τα επιχώµατα δεν πρέπει να 

παραµένουν  ακάλυπτα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

4. Να γίνεται συστηµατική διαβροχή των επιφανειών εργασίας, υλικών 

κλπ, προκειµένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των 

χωµατουργικών εργασιών. 

5. Σχετικά µε τους εργοταξιακούς χώρους και τις θέσεις στάθµευσης 

των εργοταξιακών οχηµάτων, θα προσδιοριστούν µε ευθύνη του αναδόχου, 

µετά από σύµφωνη γνώµη των συναρµόδιων Υπουργείων. 

6. Οι εργοταξιακοί χώροι θα πρέπει να διαβρέχονται συστηµατικά (για 

περιορισµό της σκόνης) και θα πρέπει να υπάρξει ειδική µέριµνα για την 

συλλογή των εργοταξιακών απορριµµάτων και αποβλήτων. 

7. Σχετικά µε τη διαχείριση των εκσκαφών, προτείνεται καταρχήν η 

επαναπλήρωση των σκαµµάτων µε κατάλληλα προϊόντα. Τα κατάλληλα 

υλικά για επαναχρησιµοποίηση θα αποτίθενται χωριστά από τα υλικά που 

πρόκειται να απορριφθούν. 

8. Η ανωδοµή του ωθητικού αντλιοστασίου Α/Σ θα είναι 

προσαρµοσµένη στη τοπική αρχιτεκτονική και στα ισχύοντα πρότυπα. 

9. Απαγορεύεται αυστηρώς η αµµοληψία από τις παραλίες της 

περιοχής. Οι απαραίτητες ποσότητες θραυστού υλικού που απαιτούνται για 

τον εγκιβωτισµό των αγωγών, τόσο στο χερσαίο τµήµα όσο και στο 

υποθαλάσσιο, θα πρέπει να ληφθούν από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία 

της περιοχής ή να παραχθούν από αδειοδοτηµένα σπαστοτριβεία. 

10. Απαγορεύεται αυστηρώς η διάθεση βυθοκορηµάτων σε 

συσσωµατώµατα λιβαδιών Ποσειδωνίας. 

11. Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου θα πρέπει 

να λαµβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις (όπως περίφραξη) και να 

τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας για το προσωπικό και το κοινό. 

12. Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη (ηµερήσια και νυχτερινή) 

σήµανση κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. 

13. Η διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων των 

εργοταξιακών µηχανηµάτων, θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 

82/2004 (ΦΕΚ 64/4/2004), περί της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων, το οποίο αντικατέστησε την ΚΥΑ 98012/2001/1996 

(ΦΕΚ 40/Β/1990). 

14. Κατά τη φάση κατασκευής, να γίνεται πλήρης συλλογή και 

απόρριψη όλων των απορριµµάτων (σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά 

ανταλλακτικά κλπ) του εργοταξίου σε οργανωµένους χώρους, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, και όχι αυθαίρετη απόρριψή τους σε χώρους 

ανεξέλεγκτης διάθεσης. 

15. Εφαρµογή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου από τον 

κατασκευαστή για την προστασία από τον θόρυβο κατά την κατασκευή του 

έργου. Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στη φάση κατασκευής του 

έργου πρέπει να φέρουν σήµανση συµµόρφωσης CE και ένδειξη της 

εγγυηµένης στάθµης ακουστικής ισχύος, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

37393/2028/2003 (Οδηγία 2000/14/ΕΕ), σχετικά µε τα µέτρα και τους όρους 
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για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους. 

16. Περιορισµό της απώλειας / καταστροφής βλάστησης στο ελάχιστο 

µέσω σωστής προστασίας και υιοθέτηση καλών  πρακτικών εργασίας. 

17. Επίσης, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται υλικά συµβατά  µε 

το περιβάλλον για τα έργα ανάπλασης ούτως ώστε να µην θίγουν την 

αισθητική του τοπίου και να είναι εναρµονισµένες µε τυχόν παραδοσιακές 

κατασκευές στη γύρω περιοχή. 

18. Σε σχέση µε τα εργοτάξια, να γίνει πλήρης αποκατάσταση της 

µορφολογίας της συνολικής περιοχής του έργου, µετά το πέρας της 

κατασκευής 

19. Το προτεινόµενο έργο έχει εξασφαλίσει την καταρχήν θετική 

γνωµοδότηση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού. Για 

πληρέστερη προστασία του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

προτείνονται επιπλέον τα ακόλουθα: 

- Να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Πολιτισµού και η υδρογραφική υπηρεσία, πριν την έναρξη των εργασιών, 

καθώς και σε περίπτωση  αλλαγών ή τροποποίησης της όδευσης του 

έργου. 

- Στην περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα 

διακόπτονται και θα ακολουθεί σωστική – ανασκαφική έρευνα. 

- Η αµοιβή του αρχαιολόγου, καθώς και η δαπάνη της αρχαιολογικής 

έρευνας εφόσον προκύψουν αρχαιότητες, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 

του έργου. 

20. Με δεδοµένο ότι το µεγαλύτερο µέρος του προτεινόµενου έργου 

λαµβάνει χώρα στον Υποθαλάσσιο χώρο, προτείνονται τα παρακάτω ειδικά 

έργα : 

- Τα έργα να εκτελεστούν εκτός τουριστικής περιόδου. 

- Η Ζώνη Αιγιαλού θα αποκατασταθεί στα σηµεία που δεν 

προβλέπεται επέµβαση από τη µελέτη, στην αρχική µορφή, µετά το πέρας 

των εργασιών. 

- Τα πλωτά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την πόντιση του 

υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού, θα φέρουν καθ΄ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών τα προβλεπόµενα από τον ∆ΚΑΣ σήµατα ηµέρας και φώτα. 

- Θα ενηµερωθεί εγκαίρως η Υδρογραφική Υπηρεσία για την 

ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών ποντίσεως του υποθαλάσσιου τµήµατος 

του αγωγού και το προβλεπόµενο πέρας αυτών, προκειµένου να προβεί 

στην έκδοση των σχετικών παραγγελιών για την ενηµέρωση των 

ναυτιλλοµένων. 

- Θα ληφθούν µέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των 

λουοµένων, τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο χώρο. 

- Θα ληφθούν µέτρα προστασίας και σήµανσης, τόσο στο στάδιο της 

κατασκευής όσο και στο στάδιο της λειτουργίας, για την ασφάλεια αφενός 

των υποβρύχιων εγκαταστάσεων και αφετέρου των σκαφών και των 

επισκεπτών της περιοχής.  
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- Τέλος προτείνεται η εκπόνηση συµπληρωµατικών µελετών πριν την 

δηµοπράτηση του έργου :  

1. υδρογραφική αναγνώριση πυθµένα στη ζώνη διέλευσης του 

υποθαλάσσιου αγωγού. 

2. Γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή κατασκευής του υποθαλάσσιου 

αγωγού, λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της υποθαλάσσιας 

γεωλογικής µελέτης που έχει εκπονηθεί από το ΙΓΜΕ.   

 
 
  
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


