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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 36η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 392/2011  
 

 Σήµερα 20/12/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 
Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.127960/14-12-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 14/12/2011 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 7ο  
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου:«Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής 
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 165 MW (55 ανεµογεννήτριες-3MW 
έκαστη), και των συνοδών σε αυτό έργων, της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (κύριος έργου) στη Νότιο-Ανατολική 
Εύβοια και δύο εταιρειών που συστάθηκαν ως εξής: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΒΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-
ΜΠΑΡΘΙΖΑ (Τ1), ισχύος 24MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΤΡΑΓΙΑΡ (Τ4), ισχύος 
21MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΣΚΟΥΡΑ (Τ5), ισχύος 30MW, ΜΗΛΙΑ (Τ6), ισχύος 30MW, 
ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ (Τ7), ισχύος 12MW, & ΜΟΥΡΙΖΑ-ΠΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ-
ΒΡΑΝΟΥΛΙ (Τ8), ισχύος 27MW, και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» 
για τα Αιολικά Πάρκα ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ-ΛΙΟΦΑΝΤΙΖΑ (Τ9), ισχύος 6MW, & 
ΑΗ∆ΟΝΙ (Τ10), ισχύος 15MW, και διασυνδετική γραµµή µεταφοράς 150KV 
των Αιολικών Πάρκων µε το Κ.Υ.Τ. Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων 
Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού 
Αττικής.   
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης πενήντα ένα (51) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
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Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆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, Αδαµοπούλου Μαρίνα,     
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, 
Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, 
Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, 
Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,   ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου 
Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας 
Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, 
Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη 
Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου 
Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, 
Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα 
Αλεξάνδρα, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,  
Μεθυµάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  Μπαρούτας 
∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, 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 κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, 
Χρήστου Στέφανος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεβίζος Περικλής, Αξαρλής 
Ιωάννης, Βαρεµένος Γεώργιος, Βλάχος Ιωάννης, Γάκης Αντώνιος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Ιωάννης, 
∆ιάκος Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Μανώλης 
Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, 
Μπάστας Κων/νος, Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης 
Αθανάσιος, Πλεύρης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος Άγγελος,  
Ψαριανός Γρηγόριος. 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη. 
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Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 94275/11/13-12-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, η 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. Τον ισχύοντα Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 44403/11 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494 
Β/04-11-2011) 

3. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” 
όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε τους Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α 
/25-4-2002) και Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α /21-09-2011) 

4. To N 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του 
ΥΠΕΚΑ». (ΦΕΚ 85/Α/04-06-2010) 

5. Την ΚΥΑ µε Αριθµ. Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-02) «Κατάταξη 
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 
3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις οδηγίες 97/11 και 96/ΕΕ κ.ά 
(Α’91)». 

6. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 (Φ.Ε.Κ. 678Β/25-10-1990) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, καθορισµός περιεχοµένων ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και 
λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986» 

7. Την ΚΥΑ 49828/2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και 
αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής 
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», (ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008). 

8. Την ΚΥΑ µε αριθµό Η.Π.:19500/2004 (ΦΕΚ 1671/Β/11-11-04) «Τροποποίηση 
και συµπλήρωση της αντίστοιχης των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδοµική 
νοµοθεσία». 

9. Την Απόφαση αριθµ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε από 25-5-2006 (ΦΕΚ 
663/Β/26-05-06) σχετικά µε την διαδικασία ΠΠΕΑ και ΜΠΕ έργων 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

10. Την Απόφαση αριθµ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε από 25-5-2006  (ΦΕΚ 
663/Β/26-05-06) σχετικά µε το περιεχόµενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 
των Π.Π.Ε και ΜΠΕ έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

11. Την Εγκύκλιο 107100/29-8-06 της ΥΠΕΚΑ/Γεν. Γραµµατεία Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής  

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 90025ττ/22-09-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/∆νση 
∆ιοίκησης µε θέµα «∆ιαβίβαση εγγράφου και φακέλων» (Α.Π. 94275/30-09-
2011 της ∆/νσής µας) 

13. Την µε αριθ. πρωτ. ∆ΕΣΜΗΕ/8920/29-12-2009 προσφορά σύνδεσης της 
∆ΕΣΜΗΕ 

14. Την µε αριθ. πρωτ. ∆ΕΣΜΗΕ/11175/21-09-10 τροποποίηση προσφοράς 
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σύνδεσης της ∆ΕΣΜΗΕ 

15. Την µε αριθ. πρωτ. ∆6/Φ17.545/οικ.13297//16-16-2009 χορήγηση άδειας 
παραγωγής από τη ΡΑΕ 

16. Την µε αριθ. πρωτ. ∆6/Φ17.558/οικ.13296//16-06-2009 χορήγηση άδειας 
παραγωγής από τη ΡΑΕ 

17. Την µε αριθ. πρωτ. ∆6/Φ17.563/οικ.13299/16-06-2009 χορήγηση άδειας 
παραγωγής από τη ΡΑΕ 

18. Την µε αριθ. πρωτ. ∆6/Φ17.549/οικ.13298/16-06-2009 χορήγηση άδειας 
παραγωγής από τη ΡΑΕ 

19. Την µε αριθ. πρωτ. ∆6/Φ17.550/12806πε//11-02-2003 χορήγηση άδειας 
παραγωγής από τη ΡΑΕ 

20. Την µε αριθ. πρωτ. ∆6/Φ17.550/οικ.20621//24-09-2009 τροποποίηση άδειας 
παραγωγής από τη ΡΑΕ 

21. Την µε αριθ. πρωτ. ∆6/Φ17.589/12805πε//11-02-2003 χορήγηση άδειας 
παραγωγής από τη ΡΑΕ 

22. Την µε αριθ. πρωτ. ∆6/Φ17.589/οικ.13301//16-06-2009 τροποποίηση άδειας 
παραγωγής από τη ΡΑΕ 

23. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 203611/21-09-2011 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 
«Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής 
ισχύος 167,9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων των εταιρειών 
Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος ΑΕ ισχύος 13,8 MW, Κερασιάς ΑΕ ισχύος 27,6 
MW, Μυτικα ΑΕ ισχύος 18,4 MW, Πλάτανος ΑΕ ισχύος 13,8 MW, Μηλιάς ΑΕ 
ισχύος 18,4 MW , Σπηλιάς ΑΕ ισχύος 29,9 MW, Ανατολής-Πρίνιας ΑΕ ισχύος 
13,8MW, Καθάρας ΑΕ ισχύος 32,2 MW, στις θέσεις «Παλιόπυργος, Κερασιά, 
Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, πηλιά, Ανατολή, Καθάρα» αντίστοιχα του 
∆ήµου Καρύστου του Νοµού Εύβοιας και διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς 
150kV των Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων 
Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού 
Αττικής.» 

 

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 
«Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 165 
MW (55 ανεµογεννήτριες-3MW έκαστη), και των συνοδών σε αυτό έργων, 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (κύριος 
έργου) στη Νότιο-Ανατολική Εύβοια και δύο εταιρειών που συστάθηκαν ως 
εξής: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα 
ΒΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΜΠΑΡΘΙΖΑ (Τ1), ισχύος 24MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΤΡΑΓΙΑΡ 
(Τ4), ισχύος 21MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΣΚΟΥΡΑ (Τ5), ισχύος 30MW, ΜΗΛΙΑ (Τ6), 
ισχύος 30MW, ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ (Τ7), ισχύος 12MW, & ΜΟΥΡΙΖΑ-
ΠΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ-ΒΡΑΝΟΥΛΙ (Τ8), ισχύος 27MW, και «ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ-
ΛΙΟΦΑΝΤΙΖΑ (Τ9), ισχύος 6MW, & ΑΗ∆ΟΝΙ (Τ10), ισχύος 15MW, και 
διασυνδετική γραµµή µεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων µε το Κ.Υ.Τ. 
Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, 
Παλλήνης και Παιανίας Νοµού Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε µε το (12) 
σχετικό, για την έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 



 5 

 

Α. Περιγραφή του έργου 

Η παρούσα ΜΠΕ αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 
«Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 165 
MW (55 ανεµογεννήτριες-3MW έκαστη), και των συνοδών σε αυτό έργων, 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (κύριος 
έργου) στη Νότιο-Ανατολική Εύβοια και δύο εταιρειών που συστάθηκαν ως 
εξής:  

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα  
 ΒΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΜΠΑΡΘΙΖΑ (Τ1), ισχύος 24MW,  
 ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΤΡΑΓΙΑΡ (Τ4), ισχύος 21MW,  
 ΤΣΟΥΚΑ-ΣΚΟΥΡΑ (Τ5), ισχύος 30MW,  
 ΜΗΛΙΑ (Τ6), ισχύος 30MW,  
 ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ (Τ7), ισχύος 12MW, &  
 ΜΟΥΡΙΖΑ-ΠΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ-ΒΡΑΝΟΥΛΙ (Τ8), ισχύος 27MW, και  

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα  
 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ-ΛΙΟΦΑΝΤΙΖΑ (Τ9), ισχύος 6MW, &  
 ΑΗ∆ΟΝΙ (Τ10), ισχύος 15MW, και  

διασυνδετική γραµµή µεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων µε το Κέντρο 
Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων Ραφήνας-Πικερµίου, 
Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού Αττικής. 

 

Η παρούσα εισήγηση αφορά µόνο το τµήµα της διασυνδετικής 

γραµµής µεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων της χωρικής 

αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή τη διασυνδετική γραµµή 
από το σηµείο προσαιγιάλωσης µε το ΚΥΤ Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων 
Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού 
Αττικής και δεν είναι στη δικαιοδοσία µας να εκφέρουµε άποψη για την 

εγκατάσταση των ανεµογεννητριών στην περιοχή της Εύβοιας. 

 

Το εν λόγω έργο διασύνδεσης πραγµατοποιείται από την ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε από κοινού µε την εταιρεία DAMCO Energy A.E. 
για τη διασύνδεση των 8 υπό εξέταση αιολικών πάρκων στην ευρύτερη 
περιοχή της Νότιας Εύβοιας, ισχύος 165 MW, µε το ηπειρωτικό σύστηµα 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλων 8 αιολικών σταθµών της 
εταιρείας DAMCO Energy A.E., ισχύος 167,9MW. 

Η υπό εξέταση υποβρύχια Γραµµή Υψηλής Τάσης 150kV αποτελεί 
τµήµα ενός ευρύτερου έργου κατασκευής νέας γραµµής µεταφοράς 150kV η 
οποία αποτελείται από τρία επιµέρους τµήµατα. Η υποθαλάσσια σύνδεση 
Εύβοιας-Αττικής αποτελεί το δεύτερο τµήµα της Γραµµής Υψηλής Τάσης 
(ΓΥΤ) 150 kV το οποίο και θα ποντιστεί στον πυθµένα της ευρύτερης 
έκτασης του κόλπου Πεταλιών του Νότιου Ευβοϊκού. Έχει συνολικό µήκος 45 
km περίπου και θα συνδέει το πρώτο τµήµα της γραµµής από την πλευρά 
της Εύβοιας σε σηµείο προσαιγιάλωσης στη βραχώδη πλευρά της θέσης 
«Μπούρος» µε ένα από τα δύο εναλλακτικά σηµεία προσαιγιάλωσης της 
Αττικής στη Ραφήνα. Το ένα εναλλακτικό σηµείο ορίστηκε εντός της ζώνης 
λιµένος και εµφανίζεται στο Σχέδιο HD-606-00-01/11-05-2007, το δε άλλο 
στην περιοχή «Βελάνι» Αττικής και εµφανίζεται στα Σχέδια HD-606-00-
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400/18-05-2010 κλίµακας 1:150.000 και HD-606-01-403/18-05-2010 
κλίµακας 1:50.000.  

Για την κατασκευή της υποβρύχιας γραµµής 150 kV (εναλλασσόµενου 
ρεύµατος) χρησιµοποιούνται δύο τριπολικά θωρακισµένα υποθαλάσσια 
καλώδια που φέρουν επάλληλους µανδύες προστασίας/µόνωσης από 
εξυλασµένο πολυαιθυλένιο (XLPE). Τα καλώδια αποτελούνται στο σύνολό 
τους από στερεά, σταθερά υλικά και δεν περιέχουν ρευστές ουσίες. Η 
διατοµή κάθε καλωδίου είναι 630 mm2 χαλκού και θα φέρουν αγωγό οπτικών 
ινών (18 ίνες G652/2 ίνες G655). 

Η εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων µεταξύ της Ραφήνας του 
Ν. Αττικής και της Εύβοιας στη θέση Σπηλιά Μπούρου Καρύστου 
περιλαµβάνει συνοπτικά τις παρακάτω εργασίες: 

-  Εγκατάσταση των καλωδίων εντός υποθαλάσσιας τάφρου βάθους 1,5µ 
στο θαλάσσιο πυθµένα και επανεπίχωση της για την προστασία του 
καλωδίου, µετά τη τοποθέτησή του, από την ακτογραµµή στο σηµείο 
προσαιγιάλωσης, µέχρι βάθους 20µ κατά µήκος της υποθαλάσσιας 
διαδροµής του καλωδίου και για τις δύο πλευρές προσαιγιάλωσης (στον 
Μπούρο Εύβοιας και στη Ραφήνα Αττικής). 

-  Πόντιση υποβρυχίων καλωδίων από ειδικό καλωδιακό πλοίο. Το καλώδιο 
σε όλο το µήκος του µεταξύ των ισοβαθών των 20µ στις δύο ακτές θα 
ταφεί σε βάθος 1µ κάτω από τον πυθµένα µε χρήση ειδικού συστήµατος 
ταφής υποβρύχιων καλωδίων σε µεγάλα βάθη µε υδροβολή (jetting). 

Στην Αττική και συγκεκριµένα στην ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας, 
έχουν δύο εναλλακτικά σηµεία προσαιγιάλωσης. Το πρώτο σηµείο βρίσκεται 
εντός της χερσαίας ζώνης λιµένος Ραφήνας, ενώ το δεύτερο σηµείο έχει 
επιλεγεί στα όρια των ∆ήµων Ραφήνας και Αρτέµιδος και συγκεκριµένα στην 
θέση Άγιος Νικόλαος στο ακρωτήρι Βελάνι.  

Οποιοδήποτε από τις δύο εναλλακτικές θέσεις του σηµείου 
προσαιγιάλωσης τελικά επιλεγεί, κατασκευάζονται δύο υπόγειοι στεγανοί 
σύνδεσµοι (ένας για κάθε καλώδιο) για τη διασύνδεση των υποθαλάσσιων 
καλωδίων µε τα χερσαία υπόγεια καλώδια, σε µικρή απόσταση από το όριο 
του αιγιαλού, περίπου 15-20 µέτρα.  

Στο σηµείο προσαιγιάλωσης θα καταλήγουν 6 υπόγεια µονοπολικά καλώδια 
ισχύος 150kV, XLPE µε αγωγούς Αλουµινίου διατοµής 1200 mm2, 
συνολικού µήκους περίπου 6x22 km, καθώς και δύο καλώδια οπτικών ινών, 
που έκαστο φέρει 24 οπτικές ίνες συνολικού µήκους περίπου 2x22km. 

Όλα τα καλώδια θα τοποθετηθούν εντός σκάµµατος, βάθους 1,6m, πλάτους 
1,4m και µήκους 22km. 

Τα έξι µονοπολικά υπόγεια καλώδια χωρίζονται σε δύο οµάδες τριγωνικής 
διατάξης. Η αξονική οριζόντια απόσταση µεταξύ των δύο παράλληλων 
κυκλωµάτων θα είναι 0,8m. 

Εκτός από τα παραπάνω υπόγεια καλώδια, µέσα στο σκάµµα θα 
τοποθετηθούν και δύο καλώδια οπτικών ινών, που έκαστο θα φέρει 24 
οπτικές ίνες, συνολικού µήκους 2x22km. 

Στη πλευρά της ακτογραµµής Ραφήνας, τα υπόγεια καλώδια θα καταλήγουν 
σε συνδέσµους που θα τα συνδέουν µε τα τριπολικά υποβρύχια καλώδια. 
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 Η γραµµή µεταφοράς 150kV στην Αττική θα είναι υπόγεια καθ΄όλο το 
µήκος της (22km) και αποτελείται από δύο κυκλώµατα. Κάθε κύκλωµα 
απαρτίζεται από τρία µονοπολικά καλώδια τύπου XLPE που φέρουν 
µανδύες προστασίας/µόνωσης από εξελασµένο πολυαιθυλένιο διατοµής 
2.00mm2 αλουµινίου, τα οποία τοποθετούνται σε τριγωνική διάταξη, σε 
απόσταση 80cm µεταξύ των, σε σκάµµα βάθους 1,6 µ και πλάτους 1,4µ. 
Επίσης, εντός του σκάµµατος και για τα δύο κυκλώµατα προβλέπονται δύο 
καλώδια οπτικών ινών, που έκαστο φέρει 24 οπτικές ίνες, συνολικού µήκους 
2x22km. 

 
Εισηγούµεθα την έγκριση της Μ.Π.Ε. για τη διασυνδετική γραµµή από το 
σηµείο προσαιγιάλωσης µε το ΚΥΤ Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων 
Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού 
Αττικής ως εξής: 
 
Προτείνουµε ως σηµείο προσαιγιάλωσης το εναλλακτικό σηµείο στα όρια 
των ∆ήµων Ραφήνας και Αρτέµιδος στη θέση Άγιος Νικόλαος στο ακρωτήρι 
Βελάνι, καθώς πρόκειται για ήδη εγκεκριµένο περιβαλλοντικά σηµείο 
προσαιγιάλωσης, σύµφωνα µε τη (23) σχετική απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, για τα 8 αιολικά πάρκα της εταιρείας µε την 
επωνυµία «DAMCO Energy A.E.» και τη διασυνδετική γραµµή τους στο ΚΥΤ 
Παλλήνης.  
 
Β. Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

 
 

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β /1-10-2003), Μέτρα και όροι για τις 
εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 9272/471/2007 
(ΦΕΚ 286Β /2-3-2007) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 

 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 

περιοχής, κατά τη φάση κατασκευή και λειτουργίας του έργου, 

προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

1. Η υποβρύχια πορεία του αγωγού στο σηµείο προσαιγιάλωσης θέση 
Βελάνι-Αγιος Νικόλαος Ραφήνας, να διέλθει σε απόσταση µεγαλύτερη 
των 200µ. από τις νησίδες Κοκκινονήσια, απέναντι από το ακρωτήρι 
Βελάνι, λόγω ύπαρξης αρχαίου ναυαγίου, κατά τα αναγραφόµενα στη 
(23) σχετική-περιβαλλοντικός όρος 30. 

2. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και 
ορυκτέλαια από την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε 
κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, 
να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε 
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φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε 
νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο 
φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση 
σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004). 

3. Πριν από τις εργασίες θα πρέπει να ενηµερωθούν εγγράφως οι 
αρµόδιες εφορείες αρχαιοτήτων. 

4. Απαγορεύεται κάθε είδους εργασία στην περιοχή του ρέµατος.  

5. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφής στο παρακείµενο ή άλλα ρέµατα, χείµαρρους, 
αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την 
εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους. 

6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα αποκατάστασης για την 
αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. 

7. Τυχόν επιστρώσεις µε σκυρόδεµα να περιοριστεί µόνο στην ελάχιστη 
απαιτούµενη επιφάνεια.  

8. Τα προϊόντα εκσκαφών που δεν θα χρησιµοποιηθούν για την 
κατασκευή επιχωµάτων και επανεπιχώσεων του έργου να διατεθούν 
µόνο σε νόµιµους αποδέκτες. 

9. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση 
µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περί  θορύβου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις: α) Yπ. Απ. 
2640/27/ΦΕΚ 689/Β/18.8.88, β) Υπ. Απ. 56206/1613/ΦΕΚ 
570/Β/9.9.86 και γ) Υπ. Απ.69001/1921/ΦΕΚ751/Β/18.8.88, όπως 
ισχύουν.                                                                    

10. Η ρύθµιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκποµπή 
αερίων και σωµατιδιακών ρύπων να µην υπερβαίνει τις οριακές τιµές 
της ΥΑ 28342/2447(4 grCO/kwh, 1,1 grVOC/kwh, 7 grNOx/kwh, 0,15 
gr σωµατιδίων/kwh) που αφορά µέτρα για τον περιορισµό της 
εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες Diesel 
προοριζόµενους να τοποθετηθούν σε οχήµατα σε συµµόρφωση µε την 
Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (εναρµονισµένη µε ΦΕΚ 
536/25.08.1992), όπως ισχύουν. 

11. Τα οχήµατα µεταφοράς των οικοδοµικών υλικών θα πρέπει να είναι 
καλυµµένα για αποφυγή εκποµπής σκόνης. 

12. Σε περίπτωση µεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άµµος, χαλίκι  κλπ) 
απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχηµάτων. 

13. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προφύλαξη του 
υποσταθµού και να τοποθετηθεί σήµανση που να αποκλείει την 
πρόσβαση στο κοινό. 

14. Να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης και του τοπίου των χώρων 
επέµβασης. 

15. Απαγορεύεται η κάθε µορφή καύσης υλικών στην περιοχή του έργου. 

16. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιµετώπιση 
τυχών εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων, 
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συνεργείων, µεταφοράς διαφόρων υλικών κατασκευής κλπ  και την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης σε παρακείµενες περιοχές. 

17. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την τυχόν 
φωτοσήµανση της δραστηριότητας και να ενηµερωθεί η Υδρογραφική 
Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού για την τυχόν επικαιροποίηση των 
ναυτιλιακών χαρτών της περιοχής, κατά τα αναγραφόµενα στη (23) 
σχετική-περιβαλλοντικός όρος 37. 

18. Θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα προσήκοντα µέτρα κατά την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου για την αποφυγή πάσης φύσεως 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (περιλαµβανοµένης και της 
ευρύτερης περιοχής προσαιγιάλωσης). 

19. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

20. Να τηρούνται όλα τα προτεινόµενα µέτρα που αναγράφονται στην 
περιβαλλοντική µελέτη, τεύχοςΑ: «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων» και τεύχος Β: «∆ίκτυο διασύνδεσης Καρύστου-
Ραφήνας», και αφορούν τη διασυνδετική γραµµή από το σηµείο 
προσαιγιάλωσης µε το ΚΥΤ Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων 
Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας 
Νοµού Αττικής και δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 

 
 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου:«Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής 
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 165 MW (55 ανεµογεννήτριες-3MW 
έκαστη), και των συνοδών σε αυτό έργων, της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (κύριος έργου) στη Νότιο-Ανατολική 
Εύβοια και δύο εταιρειών που συστάθηκαν ως εξής: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» για τα Αιολικά Πάρκα ΒΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-
ΜΠΑΡΘΙΖΑ (Τ1), ισχύος 24MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΤΡΑΓΙΑΡ (Τ4), ισχύος 
21MW, ΤΣΟΥΚΑ-ΣΚΟΥΡΑ (Τ5), ισχύος 30MW, ΜΗΛΙΑ (Τ6), ισχύος 30MW, 
ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ (Τ7), ισχύος 12MW, & ΜΟΥΡΙΖΑ-ΠΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ-
ΒΡΑΝΟΥΛΙ (Τ8), ισχύος 27MW, και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» 
για τα Αιολικά Πάρκα ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ-ΛΙΟΦΑΝΤΙΖΑ (Τ9), ισχύος 6MW, & 
ΑΗ∆ΟΝΙ (Τ10), ισχύος 15MW, και διασυνδετική γραµµή µεταφοράς 150KV 
των Αιολικών Πάρκων µε το Κ.Υ.Τ. Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων 
Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού 
Αττικής, για τη διασυνδετική γραµµή από το σηµείο προσαιγιάλωσης µε το 
ΚΥΤ Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-
Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νοµού Αττικής ως εξής: ως σηµείο 
προσαιγιάλωσης το εναλλακτικό σηµείο στα όρια των ∆ήµων Ραφήνας και 
Αρτέµιδος στη θέση Άγιος Νικόλαος στο ακρωτήρι Βελάνι, καθώς πρόκειται 
για ήδη εγκεκριµένο περιβαλλοντικά σηµείο προσαιγιάλωσης, σύµφωνα µε 
τη σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για τα 8 αιολικά 
πάρκα της εταιρείας µε την επωνυµία «DAMCO Energy A.E.» και τη 
διασυνδετική γραµµή τους στο ΚΥΤ Παλλήνης, µε την προϋπόθεση να 
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τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής: 
 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β /1-10-2003), Μέτρα και όροι για τις 
εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 9272/471/2007 
(ΦΕΚ 286Β /2-3-2007) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 

 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν 
να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά 
τη φάση κατασκευή και λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των 
ακόλουθων µέτρων: 

1. Η υποβρύχια πορεία του αγωγού στο σηµείο προσαιγιάλωσης θέση 
Βελάνι-Αγιος Νικόλαος Ραφήνας, να διέλθει σε απόσταση µεγαλύτερη 
των 200µ. από τις νησίδες Κοκκινονήσια, απέναντι από το ακρωτήρι 
Βελάνι, λόγω ύπαρξης αρχαίου ναυαγίου, κατά τα αναγραφόµενα στη 
(23) σχετική-περιβαλλοντικός όρος 30. 

2. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και 
ορυκτέλαια από την συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε 
κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή δεξαµενή, 
να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε 
φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε 
νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο 
φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική 
σύµβαση σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004). 

3. Πριν από τις εργασίες θα πρέπει να ενηµερωθούν εγγράφως οι 
αρµόδιες εφορείες αρχαιοτήτων. 

4. Απαγορεύεται κάθε είδους εργασία στην περιοχή του ρέµατος.  

5. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφής στο παρακείµενο ή άλλα ρέµατα, χείµαρρους, 
αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την 
εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους. 

6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα αποκατάστασης για την 
αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. 

7. Τυχόν επιστρώσεις µε σκυρόδεµα να περιοριστεί µόνο στην ελάχιστη 
απαιτούµενη επιφάνεια.  

8. Τα προϊόντα εκσκαφών που δεν θα χρησιµοποιηθούν για την 
κατασκευή επιχωµάτων και επανεπιχώσεων του έργου να διατεθούν 
µόνο σε νόµιµους αποδέκτες. 
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9. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση 
µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περί  θορύβου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις: α) Yπ. Απ. 
2640/27/ΦΕΚ 689/Β/18.8.88, β) Υπ. Απ. 56206/1613/ΦΕΚ 
570/Β/9.9.86 και γ) Υπ. Απ.69001/1921/ΦΕΚ751/Β/18.8.88, όπως 
ισχύουν.                                                                    

10. Η ρύθµιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκποµπή 
αερίων και σωµατιδιακών ρύπων να µην υπερβαίνει τις οριακές τιµές 
της ΥΑ 28342/2447(4 grCO/kwh, 1,1 grVOC/kwh, 7 grNOx/kwh, 0,15 
gr σωµατιδίων/kwh) που αφορά µέτρα για τον περιορισµό της 
εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες Diesel 
προοριζόµενους να τοποθετηθούν σε οχήµατα σε συµµόρφωση µε την 
Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (εναρµονισµένη µε ΦΕΚ 
536/25.08.1992), όπως ισχύουν. 

11. Τα οχήµατα µεταφοράς των οικοδοµικών υλικών θα πρέπει να είναι 
καλυµµένα για αποφυγή εκποµπής σκόνης. 

12. Σε περίπτωση µεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άµµος, χαλίκι  κλπ) 
απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχηµάτων. 

13. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προφύλαξη του 
υποσταθµού και να τοποθετηθεί σήµανση που να αποκλείει την 
πρόσβαση στο κοινό. 

14. Να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης και του τοπίου των χώρων 
επέµβασης. 

15. Απαγορεύεται η κάθε µορφή καύσης υλικών στην περιοχή του έργου. 

16. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιµετώπιση 
τυχών εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων, 
συνεργείων, µεταφοράς διαφόρων υλικών κατασκευής κλπ  και την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης σε παρακείµενες περιοχές. 

17. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την τυχόν 
φωτοσήµανση της δραστηριότητας και να ενηµερωθεί η Υδρογραφική 
Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού για την τυχόν επικαιροποίηση των 
ναυτιλιακών χαρτών της περιοχής, κατά τα αναγραφόµενα στη (23) 
σχετική-περιβαλλοντικός όρος 37. 

18. Θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα προσήκοντα µέτρα κατά την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου για την αποφυγή πάσης φύσεως 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (περιλαµβανοµένης και της 
ευρύτερης περιοχής προσαιγιάλωσης). 

19. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

20. Να τηρούνται όλα τα προτεινόµενα µέτρα που αναγράφονται στην 
περιβαλλοντική µελέτη, τεύχοςΑ: «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων» και τεύχος Β: «∆ίκτυο διασύνδεσης Καρύστου-
Ραφήνας», και αφορούν τη διασυνδετική γραµµή από το σηµείο 
προσαιγιάλωσης µε το ΚΥΤ Παλλήνης διαµέσου των ∆ήµων 
Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων-Αρτέµιδος, Παλλήνης και Παιανίας 
Νοµού Αττικής και δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ.  Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,  Μπαλού Αλεξάνδρα,  Φλούδα Γεωργία. 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κικίλιας Βασίλειος, 
Αυγερινός Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καµµένος 
Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, 
Σπυρίδων Σπυρίδων, Βούτσης Νικόλαος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος. 

 
 

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

 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     

 

 


