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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. 397/2011  
 

 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 12ο  
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Ολοκλήρωση µελέτης 
χάραξης και διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Μέγαρα – Αλεποχώρι.». 
 
 
∆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: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, 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 
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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, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 
Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  
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, 
Καραθάνος Χαράλαµπος, 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, Μαριδάκης Στυλιανός, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, 
Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, 
Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, 
Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης 
Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος,  
Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου Κων/νος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεβίζος Περικλής, Βλάχος 
Ιωάννης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, ∆αµάσκος 
Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Μανώλης 
Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαρούγκα Ασπασία, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος Άγγελος . 
 

 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη. 
 
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. 116803/11/13-12-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως  
εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» 

2. Τον 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). 

3. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές 
συναφείς διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

4. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύµφωνα µε το Ν.1650/1986».  

5. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». 

6. Την ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί 
καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 
Ε.Π.Ο.». 

7. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

8. Τον Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

9. Τον 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». 

10.Τον υπ’ Αριθµ. ∆7/Α/οικ.12050/2223 (ΦΕΚ 1227/Β/14-06-2011) 
«Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» 

11.Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.5267/4699/16-11-2011 µε θέµα «∆ιαβίβαση 
µελέτης (ΜΠΕ) για την διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
“Ολοκλήρωση µελέτης χάραξης και διαπλάτυνση της επαρχιακής 
οδού Μέγαρα – Αλεποχώρι.”.» του Τµ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασµού / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού / Γενική 
∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αττικής.  

12.Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.102227/29-05-2001 Απόφαση µε θέµα 
«Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του έργου: Νέα χάραξη 
βελτίωσης οδού ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ» από το Τµήµα Α / 
ΕΥΠΕ / Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος / ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

13.Την υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 5785/29-01-2004 Απόφαση µε θέµα 
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: “Νέα χάραξη βελτίωσης 
Επαρχιακής Οδού Μέγαρα –Αλεποχώρι µόνο για το αστικό και πεδινό 
τµήµα µέχρι τη Χ.Θ.12+821”» από το Τµήµα Α / ∆/νση ΠΕΧΩ / Γενική 
∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικης.  

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την διαδικασία της Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης «Ολοκλήρωση µελέτης χάραξης και διαπλάτυνση της 
επαρχιακής οδού Μέγαρα – Αλεποχώρι.», η οποία διαβιβάστηκε µε το 
(11) σχετικό, για την έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία 
της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘ. ΣΚΟΒΟΛΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΟΣ 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

4.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ-ΕΚΤΑΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6.  TEXΝIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

7.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

8.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με την από 18-12-2000 σύµβαση ανατέθηκε από τη ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής 
η εκπόνηση της µελέτης "Νέα χάραξη βελτίωσης επαρχιακής οδού από 
Μέγαρα µέχρι Αλεποχώρι" στα παρακάτω συµπράττοντα γραφεία 
µελετών: 

• Όριο Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. 

• Μ. Ζαχαρίας, Πολιτικός Μηχανικός 

• ΜΕΤΕΡ Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. 

• Θ. Τσατσούλης, Γεωλόγος 

• Β. Σωτηρόπουλος, Χηµικός Μηχανικός 
Το συµβατικό αντικείµενο της συνολικής µελέτης ήταν: 

• Μελέτη οδοποιίας (προµελέτη και οριστική µελέτη) 

• Αποτύπωση ζώνης σε κλίµακα 1:500 για τις ανάγκες της 
προµελέτης και οριστικής µελέτης οδοποιίας 

• Μελέτη κόµβων και κυκλοφοριακών συνδέσεων 

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

• Μελέτη (προκαταρκτική και οριστική) τεχνικών 

• Κτηµατολόγιο και πράξεις αναλογισµού 
Τον Ιούλιο του 2000 έγινε η υποβολή της Μελέτης Προέγκρισης 
Χωροθέτησης η οποία εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την 102227/23-3-2001 απόφαση 
προέγκρισης χωροθέτησης.  
Τον Ιούλιο του 2003 έγινε η υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων η οποία εγκρίθηκε µόνο για το αστικό και πεδινό τµήµα 
µέχρι τη Χ.Θ. 12+821 από τη ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ της περιφέρειας Αττικής 
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µε την ΠΕΧΩ 5785/Φ.Περ.1/03/29-1-2004 απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων. 
Στις 29-9-2009 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής και των µελετητών: 

• Όριο-Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. 

• SSF Ingenieure GMBH 

• Παγώνης-Χρονέας-Κινάτος Ε.Ε.  

• Τοποανάλυση Ο.Ε. 

• Σεραφείµ Σκοβολάς 

• Αρναούτογλου Ανδρέας 
Στα αντικείµενα της παραπάνω σύµβασης περιλαµβάνεται η 
εκπόνηση/σύνταξη: 

• οριστικής µελέτης οδοποιίας (αρτηρίας και κόµβων) 

• οριστικής µελέτης υδραυλικών έργων  

• γεωτεχνικών µελετών  

• οριστικής µελέτης τεχνικών έργων 

• οριστικής ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης 

• οριστικής µελέτης σήµανσης-ασφάλισης 

• µελέτης κτηµατολογίου (Πράξεων αναλογισµού) 

• Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 

• τευχών δηµοπράτησης 
Σηµειώνεται ότι η εκτέλεση προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών για 
την οδό και τα τεχνικά έργα, γίνεται στο πλαίσιο άλλης σύµβασης. 
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εργασιών της µελέτης έχουν έως 
τώρα ολοκληρωθεί: 

• γεωτεχνικές έρευνες (άλλη σύµβαση) 

• αξιολόγηση και επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών (υποβολή: 9-12-
2009, α.π. 5693) 

• προµελέτη τεχνικών έργων (υποβολή: 8-10-2009 α.π. 4739) 

• προµελέτη υδραυλικών έργων (υποβολή: 8-10-2009, α.π. 4739) 
Τον Οκτώβριο του 2010 υποβλήθηκε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Ν.Α. ∆υτικής Αττικής η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου, η οποία διαβιβάστηκε µε το υπ' αριθµ 
3514/ΦΜ/31-12-2010 έγγραφό της στη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνέχεια η 
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού µε το υπ' αριθµ 
Φ.5267/354/ΠΕΡ10/11/18-4-2011 ζήτησε συµπληρωµατικά στοιχεία για 
τη µελέτη. Κατόπιν τούτου η µελέτη επιστράφηκε για συµπλήρωση 
στοιχείων και επανυποβάλλεται τον Αύγουστο του 2011 µε τα 
συµπληρωµατικά στοιχεί που ζητήθηκαν και αφορούν κατά κύριο λόγο 
τη δηµιουργία δανειοθαλάµου-αποθεσιοθαλάµου µεταξύ των Χ.Θ. 
15+200 και Χ.Θ. 15+450. 
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Το υπό µελέτη έργο βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού 
Αττικής, στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής 
Αττικής, στους ∆ήµους Μεγαρέων και Μάνδρας-Ειδυλλίας.  
Η οδός αποτελεί βελτίωση της υφισταµένης οδού Μεγάρων-
Αλεποχωρίου. Η οδός Μεγάρων-Αλεποχωρίου ξεκινά από το βόρειο 
άκρο της πόλης των Μεγάρων και συνδέεται µέσω του 
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βορειοανατολικού περιφερειακού της πόλης µήκους περίπου 1,5 km, µε 
την Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. Αποτελεί τον κύριο 
επαρχιακό οδικό άξονα σύνδεσης Σαρωνικού και Κορινθιακού κόλπου 
µέσω των οικιστικών συγκροτηµάτων Μεγάρων-Αλεποχωρίου και 
κινείται βορειοδυτικά απολήγοντας στο Κάτω Αλεποχώρι. Έχει µήκος 
21 km περίπου και κινείται ανάµεσα στα ρέµατα του Καµάρα και του 
Μεγάλου Ρέµατος (Μύρτιζα) έως το 8ο  km, όπου διασταυρώνεται µε το 
Μεγάλο Ρέµα. Κατευθύνεται δυτικά µετά το 13ο  km και κινείται νότια 
των ορεινών όγκων Μαύρο Βουνό και Βράχος Παντελή. Σε όλο το 
µήκος της οδού καταλήγουν και ξεκινούν πλήθος δευτερευόντων οδών 
και αγροτικών δρόµων, που εξυπηρετούν την τοπική κυκλοφορία, 
όπως επίσης και τις διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
έχουν αναπτυχθεί παράπλευρα της οδού κυρίως στα πρώτα δεκατρία 
χιλιόµετρα. 
Στο 13ο  km υπάρχει διασταύρωση µε την παλαιά οδό που 
παρακάµπτει από τη βορινή πλευρά τον ορεινό όγκο και εξυπηρετεί το 
Άνω Αλεποχώρι και επανασυνδέεται µε την υπό βελτίωση οδό στο 19ο  
km στη διασταύρωση πριν το υδραγωγείο. 
Η οδός αυτή ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες καλείται να 
εξυπηρετήσει µεγάλο αριθµό παραθεριστών που έχουν δεύτερη 
κατοικία στο Αλεποχώρι και στους παραθαλάσσιους οικισµούς του 
βορειοανατολικού Κορινθιακού κόλπου. Επίσης τους καλοκαιρινούς 
µήνες εξυπηρετεί και µεγάλο αριθµό λουοµένων στην παραλία Ψάθας 
και σε άλλες, που παρουσιάζουν µεγάλη αύξηση τα Σαββατοκύριακα. 
Όλη αυτή η δραστηριότητα, εξυπηρετείται ως τώρα από την υφιστάµενη 
οδό, η οποία λόγω περιορισµένων γεωµετρικών χαρακτηριστικών, 
µεγάλη κατά µήκος κλίση, ακτίνες κυκλικών τόξων ως 50 m, 
περιορισµένα µήκη ορατότητας για στάση σε αρκετά σηµεία, και 
προσπέρασης στο ορεινό τµήµα σε µεγάλο µήκος, πλησιάζει σε 
καταστάσεις κορεσµού εξυπηρέτησης κυκλοφοριακό φόρτου τα 
σαββατοκύριακα το καλοκαίρι. 
Επίσης αποτελεί αντικίνητρο στην τουριστική ανάπτυξη και εξέλιξη όλης 
της εξαρτώµενης από αυτή περιοχή, λόγω του µεγάλου χρόνου 
µετακίνησης που απαιτείται ιδίως στις προαναφερθείσες χρονικές 
περιόδους. 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η σκοπιµότητα του έργου σχετίζεται µε το σχεδιασµό ενός συνόλου 
έργων απαραίτητων και ικανών να βελτιώσουν πραγµατικά όχι µόνο τις 
συνθήκες κυκλοφορίας κατά µήκος ενός άξονα, αλλά το βιοτικό επίπεδο 
και την καθηµερινή διαβίωση των κατοίκων και διερχοµένων στην 
περιοχή. 
Τα τελευταία χρόνια η περιοχή µελέτης αποτελεί πόλο έλξης µεγάλου 
αριθµού επισκεπτών. Το υφιστάµενο οδικό δίκτυο κρίνεται ανεπαρκές 
τόσο από πλευράς λειτουργικότητας όσο και από πλευράς ασφάλειας 
και άνεσης των µετακινήσεων. Η ανεπάρκεια του δικτύου οφείλεται στα 
περιορισµένα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της χάραξης, στη µεγάλη 
κατά µήκος κλίση, στις ακτίνες κυκλικών τόξων έως 50 m, στα 
περιορισµένα µήκη ορατότητας για στάση σε αρκετά σηµεία, στα 
περιορισµένα µήκη ορατότητας για προσπέραση στο ορεινό τµήµα σε 
µεγάλο µήκος, καθώς και στο γεγονός ότι πλησιάζει σε καταστάσεις 
κορεσµού εξυπηρέτησης κυκλοφοριακό φόρτου τα Σαββατοκύριακα το 
καλοκαίρι. Τελικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου σε 
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συνδυασµό µε την ιδιαίτερα αυξηµένη τα τελευταία χρόνια κίνηση 
επισκεπτών, έχουν δηµιουργήσει σηµαντικά κυκλοφοριακά προβλήµατα 
αλλά και προβλήµατα ασφάλειας. 
Επιπλέον η περιοχή µελέτης, παρουσιάζει µια σειρά από δεδοµένα που 
θα µπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία της περαιτέρω ανάπτυξής 
της, όπως 

• η συνεχής ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή από αρχαιοτάτων 
χρόνων 

• το φυσικό περιβάλλον που εµφανίζει ποικιλία τοπίων 

• το ήπιο κλίµα 

• οι αρχαιότητες 

• η γειτνίαση της περιοχής µε τη θάλασσα. 
Εποµένως η σκοπιµότητα κατασκευής του υπό µελέτη έργου σχετίζεται 
µε την επίλυση των παραπάνω προβληµάτων λειτουργικότητας της 
οδού προς όφελος τόσο των κατοίκων και των επισκεπτών της 
περιοχής, στοχεύοντας τελικά στη βελτίωση της ασφάλειας 
κυκλοφορίας και τη βελτίωση της πρόσβασης.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

� Όδευση της χάραξης 

� Οριζοντιογραφία 
Οι επιµέρους οδοί που αποτελούν το συνολικό έργο είναι οι ακόλουθοι: 

1. Αρτηρία-Κύρια οδός, συνολικού µήκους 6.710 m. Η αρχή της 
βρίσκεται στη Χ.Θ. 12+600 όπου προσαρµόζεται µε το υπό 
κατασκευή πεδινό τµήµα της οδού και το πέρας της στη Χ.Θ. 
19+310 όπου διµερίζεται σε δύο κλάδους, ένα κλάδο ανόδου 
και ένα κλάδο καθόδου, εντός του αστικοποιηµένου τµήµατος 
του παραλιακού τµήµατος του Αλεποχωρίου. 

2. Ο∆ΟΣ 2-Αποκατάσταση υφιστάµενης οδού, συνολικού 
µήκους 1.136,08 m. Αποτελεί προσαρµογή της υφιστάµενης 
οδού σε τµήµα που η νέα χάραξη την εγκαταλείπει. Η οδός 
εξυπηρετεί τον οικισµό Αγίου Κωνσταντίνου και τα Μορφέικα. 
Στη Χ.Θ. 466,13 διατάσσεται συµβολή µε την οδό πρόσβασης 
προς Μορφέικα. Από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη συµβολή η οδός 
είναι διπλής κυκλοφορίας. Στη συνέχεια και ως το τέλος 
αποτελεί κλάδο εισόδου στην αρτηρία στην κατεύθυνση προς 
Μέγαρα. 

3. Ο∆ΟΣ 3-Αποκατάσταση υφιστάµενης οδού, συνολικού 
µήκους 802,81 m. Αποτελεί προσαρµογή της υφιστάµενης 
οδού στην περιοχή του κόµβου υδραγωγείου της προµελέτης. 
Στην περιοχή αυτή η υφιστάµενη οδός τροποποιείται και 
διέρχεται µε τεχνικό άνω διάβασης πάνω από την κύρια οδό 
στη Χ.Θ. 16+824,10 αυτής και συνεχίζει προς την υφιστάµενη 
σύνδεση µε τον οικισµό του Αγίου Κωνσταντίνου. Προέκτασή 
της αποτελεί η προαναφερθείσα οδός 2 που αποτελεί κλάδο 
εισόδου στην κύρια οδό. Στη Χ.Θ. 0+250 της οδού συµβάλλει 
ο κλάδος εξόδου της κύριας οδού που εξυπηρετεί τους 
εξερχόµενους προς Άνω Αλεποχώρι και λοιπούς 
προορισµούς. 

4. Ο∆ΟΣ 4-Οδός πρόσβασης οικισµού Μορφέικα, συνολικού 
µήκους 207,40 m. Αποτελεί προσαρµογή της υφιστάµενης 



 8 

οδού που εξυπηρετεί τον οικισµό Μορφέικα. Στη Χ.Θ. 
15+810,42 διατάσσεται τεχνικό κάτω διάβασης για τη διέλευση 
της οδού αυτής κάτω από την αρτηρία ώστε να συνδεθεί µε την 
οδό 2. Στη Χ.Θ. 0+086,17 της οδού πρόσβασης στον οικισµό 
Μορφέικα, συµβάλλει η κλάδος εξόδου από την κύρια οδό. 
Έτσι εξυπηρετείται ο οικισµός προς όλες τις κατευθύνσεις. 

5. Ο∆ΟΣ 5-Κλάδος εξόδου προς οικισµό Μορφέικα, 
συνολικού µήκους 696,0 m. Αποτελεί κλάδο εξόδου από την 
κύρια οδό στην περιοχή του κόµβου Μορφέικα, και απολήγει 
στην οδό 4 σε ισόπεδη συµβολή, που εξυπηρετεί τις 
κατευθύνσεις δεξιά προς Μορφέικα και αριστερά προς την οδό 
2 και λοιπούς προορισµούς (οικισµός Αγίου Κωνσταντίνου). 

6. Ο∆ΟΣ 6-Κλάδος εξόδου προς Άνω Αλεποχώρι, συνολικού 
µήκους 755,90 m. Αποτελεί κλάδο εξόδου από την κύρια οδό 
στην περιοχή του κόµβου Υδραγωγείου, και απολήγει στην 
οδό 3, εξυπηρετώντας τους εξερχόµενους προς Άνω 
Αλεποχώρι και λοιπούς προορισµούς. 

7. Ο∆ΟΣ 7-Οδός πρόσβασης οικισµού Αλεποχωρίου, 
συνολικού µήκους 158,20 m. Αποτελεί προσαρµογή 
υφιστάµενης οδού που εξυπηρετεί τον οικισµό Αλεποχωρίου 
στο παραλιακό τµήµα του. Συµβάλει στη Χ.Θ. 18+783 της 
κύριας οδού µε ισόπεδο τρισκελή κόµβο που διατάσσεται στα 
δεξιά της κύριας οδού. 

8. Ο∆ΟΣ 8-Οδός πρόσβασης οικιστικής περιοχής 
Αλεποχωρίου, συνολικού µήκους 78 m. Αποτελεί 
προσαρµογή υφιστάµενης οδού στα αριστερά της αρτηρίας σε 
αστικοποιηµένης περιοχής στο παραλιακό τµήµα του. Συµβάλει 
στη Χ.Θ. 18+783 της κύριας οδού µε ισόπεδο τρισκελή κόµβο 
που διατάσσεται στα αριστερά της κύριας οδού. 

9. Ο∆ΟΣ 9-Κλάδος καθόδου προς παραλιακή, συνολικού 
µήκους 592,90 m. Αποτελεί τον κλάδο καθόδου (µονής 
κυκλοφορίας) προς τον κόµβο µε την παραλιακή οδό. 

10. Ο∆ΟΣ 10-Κλάδος ανόδου από παραλιακή, συνολικού 
µήκους 718,21 m. Αποτελεί τον κλάδο ανόδου (µονής 
κυκλοφορίας) από τον κόµβο µε την παραλιακή οδό. 

11. Ο∆ΟΣ 11-Παραλιακή οδός, συνολικού µήκους 682,10 m. 
Τµήµα της παραλιακής οδού που µορφοποιείται µε εκατέρωθεν 
κρασπεδόρειθρα, λωρίδες αποκλεισµού και αριστερής 
στροφής, ώστε να διαταχθούν δυο ισόπεδοι κόµβοι, για τις 
συµβολές µε τις οδούς 9, 10, δηλαδή τον κλάδο καθόδου και 
κλάδο ανόδου αντίστοιχα. 

Από την επανεξέταση των προτεινόµενων στην προµελέτη οδοποιίας 
και στην ΜΠΧ κόµβων, και την λεπτοµερή ανάλυση των αναγκών 
υφιστάµενων οικισµών, προέκυψαν οι ακόλουθες συνδέσεις: 

• Ανισόπεδος Κόµβος οικισµού Μορφέικα στη Χ.Θ. 15+810,42 
της κύριας οδού. Συµµετέχουν οι οδοί Αρτηρία-Κύρια οδός, Ο∆ΟΣ 
2-Αποκατάσταση υφιστάµενης οδού, Ο∆ΟΣ 4-Οδός πρόσβασης 
οικισµού Μορφέικα και Ο∆ΟΣ 5-Κλάδος εξόδου προς οικισµό 
Μορφέικα 

• Ανισόπεδος Κόµβος Υδραγωγείου, στη Χ.Θ. 16+824,10 της 
κύριας οδού. Συµµετέχουν οι οδοί Αρτηρία-Κύρια οδός, Ο∆ΟΣ 3-
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Αποκατάσταση υφιστάµενης οδού και Ο∆ΟΣ 6-Κλάδος εξόδου 
προς Άνω Αλεποχώρι 

• Ισόπεδος Κόµβος LL, στη Χ.Θ. 18+649,11 της κύριας οδού. 
Συµµετέχουν οι οδοί Αρτηρία-Κύρια οδός και Ο∆ΟΣ8-Οδός 
πρόσβασης οικιστικής περιοχής Αλεποχωρίου 

• Ισόπεδος Κόµβος LR, στη Χ.Θ. 18+783 της κύριας οδού. 
Συµµετέχουν οι οδοί Αρτηρία-Κύρια οδός και Ο∆ΟΣ 7-Οδός 
πρόσβασης οικισµού Αλεποχωρίου 

• Κόµβος Παραλίας-κάθοδος 3. Συµµετέχουν οι οδοί Ο∆ΟΣ 9-
Κλάδος καθόδου προς παραλιακή και Ο∆ΟΣ 11-Παραλιακή οδός 

• Κόµβος Παραλίας-άνοδος 4. Συµµετέχουν οι οδοί Ο∆ΟΣ 10-
Κλάδος ανόδου από παραλιακή και Ο∆ΟΣ 11-Παραλιακή οδός 

Τροποποιήσεις της χάραξης στης αρτηρίας σε σχέση µε την 
εγκεκριµένη από τη ΜΠΧ χάραξη, προέκυψαν λόγω ανέγερσης 
κτισµάτων σε δύο θέσεις. Κατά συνέπεια τροποποιήθηκε η χάραξη µε 
κατάργηση των κορυφών της πολυγωνικής της προµελέτης Κ18-Κ19 
και αντικατάστασής τους µε ευθεία. 
Η αφετηρία της χάραξης της αρτηρίας τίθεται περί τη Χ.Θ. 12+600 όπου 
γίνεται συναρµογή µε το υπό κατασκευή πεδινό τµήµα. Στον πίνακα 
που ακολουθεί παρουσιάζονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της 
κύριας οδού. 
 

Κορυφ
ή 

X [m] Y [m] C1 [m] 
Τύπος 

C1 
R [m] 

C2 
[m] 

Τύπος 
C2 

Α 
433.699,0

20 
4.212.315,4

40 
0,00 

 
0,00 0,00 

 

K1 
433.074,0

00 
4.212.653,2

19 
200,00 A/ΚΛ 390,00 

200,0
0 

A/ΚΛ 

K13 
432.600,0

61 
4.212.622,6

80 
0,00 A/ΚΛ 

10.000,
00 

0,00 A/ΚΛ 

K2 
432.094,9

20 
4.212.599,9

97 
97,00 A/ΚΛ 142,00 97,00 A/ΚΛ 

K3 
432.097,8

65 
4.212.916,0

21 
70,00 A/ΚΛ 95,00 70,00 A/ΚΛ 

K4 
431.808,9

13 
4.212.892,5

55 
98,00 A/ΚΛ 180,00 98,00 A/ΚΛ 

K5 
431.719,7

41 
4.213.105,3

78 
100,00 A/ΚΛ 241,00 

100,0
0 

A/ΚΛ 

K6 
431.616,9

02 
4.213.215,5

67 
100,00 A/ΚΛ 185,00 

100,0
0 

A/ΚΛ 

K7 
431.588,5

31 
4.213.377,4

22 
120,00 A/ΚΛ 290,00 

120,0
0 

A/ΚΛ 

K8 
431.435,9

05 
4.213.638,3

80 
80,00 A/ΚΛ 160,00 80,00 A/ΚΛ 

K9 
431.469,9

60 
4.213.970,2

00 
60,00 A/ΚΛ 87,00 60,00 A/ΚΛ 

K10 
431.228,8

80 
4.213.799,9

10 
80,00 A/ΚΛ 160,00 80,00 A/ΚΛ 

K11 
431.035,3

75 
4.213.787,5

88 
100,00 A/ΚΛ 180,00 

100,0
0 

A/ΚΛ 

K12 
430.705,7

30 
4.213.553,2

37 
120,00 A/ΚΛ 195,00 

120,0
0 

A/ΚΛ 

Κ13 
430.483,1

00 
4.214.039,9

17 
115,00 A/ΚΛ 250,00 

115,0
0 

A/ΚΛ 
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Κ14 
430.154,8

73 
4.214.145,2

43 
110,00 A/ΚΛ 250,00 

110,0
0 

A/ΚΛ 

Κ15 
430.137,5

18 
4.215.332,8

80 
100,00 A/ΚΛ 188,00 

100,9
0 

A/ΚΛ 

Κ16 
429.733,4

96 
4.214.783,0

44 
100,90 A/ΚΛ 220,00 

100,0
0 

A/ΚΛ 

Κ17 
429.727,1

14 
4.214.300,3

85 
122,00 A/ΚΛ 210,00 

122,0
0 

A/ΚΛ 

Κ20 
428.861,6

86 
4.214.777,4

48 
122,00 A/ΚΛ 310,00 

122,0
0 

A/ΚΛ 

Κ21 
428.603,9

32 
4.214.804,5

77 
122,00 A/ΚΛ 325,00 

122,0
0 

A/ΚΛ 

Κ22 
428.371,7

09 
4.214.937,7

73 
122,00 A/ΚΛ 205,00 

122,0
0 

A/ΚΛ 

Τα 
428.155,2

90 
4.214.810,5

00 
0,00 

 
0,000 0,00 

 

 
Στη συνέχεια και ως την Κ2 η υπό µελέτη χάραξη κινείται αριστερά της 
υφιστάµενης ώστε να βελτιωθεί η Κ2 µε ακτίνα 142 m στη Χ.Θ. 13+100. 
Εντός του εύρους κατάληψης βρίσκονται δυο ερειπωµένα κτίσµατα στις 
Χ.Θ. 12+690 και 12+980 αντίστοιχα. Ακολουθεί η µισγάγγεια στη Χ.Θ. 
13+400 στην οποία η Κ3 διαµορφώνεται µε R3=95 m όπου κατέστη 
εφικτό µε κατάλληλη προσαρµογή να αποφευχθεί τοίχος αντιστήριξης 
στα αριστερά της διατοµής που προέβλεπε η προµελέτη. 

Από την Κ3 και έως την Κ8 η αρτηρία εκµεταλλεύεται το εύρος 
κατάληψης της υφιστάµενης και επιτυγχάνονται αλληλουχίες ακτινών 
από 190 έως 290 m. Το τµήµα αυτό υλοποιείται µε µια σειρά τεχνικών 
έργων δεδοµένης της αξιολόγησης των εδαφικών σχηµατισµών. 
Ειδικότερα απαιτούνται πασσαλότοιχοι, σύµφωνα µε τη γεωτεχνική 
µελέτη, καθώς και δύο Lane Covers σε επικίνδυνες θέσεις. 

Το τµήµα της χάραξης από τη Χ.Θ. 14+400 έως τη Χ.Θ. 15+200 είναι 
από τα δυσκολότερα του έργου, δεδοµένης της µορφολογίας του 
εδάφους, και των υλικών που απαντώνται. Στο τµήµα αυτό 
διατηρούνται τα οριζοντιογραφικά στοιχεία της προµελέτης. 

Έτσι µετά την Κ8 η νέα χάραξη τίθεται σε υψηλότερη ερυθρά από την 
υφιστάµενη λόγω µικρότερης µηκοτοµικής κλίσης. Για να διέλθει στο 
τµήµα από τη Χ.Θ. 14+490 έως τη Χ.Θ. 14+680 η νέα χάραξη 
χρειάζεται να υποστηριχθεί σε οπλισµένο επίχωµα κλίσης πρανών 
β:υ=1:2. Στη συνέχεια διέρχεται τη µισγάγγεια µε R9=87 m ανάντη της 
υφισταµένης οδού. Η ακτίνα αυτή είναι µικρότερη της προκύπτουσας 
ως ελάχιστης από τις ΟΜΟΕ-Χ για την ταχύτητα µελέτης (141 µ.). Η 
παρέκκλιση αυτή, όπως και της Κ3, είναι οι µοναδικές στο έργο και η 
επιλογή τους έχει τεκµηριωθεί στα πλαίσια της προµελέτης. 

Στο τµήµα από Χ.Θ. 14+600 έως τη Χ.Θ. 16+000 η οδός χαράσσεται 
νότια του οικισµού Μορφέικα µε ικανοποιητική αλληλουχία καµπυλών. 
Στη περιοχή από τη Χ.Θ. 15+200 έως τη Χ.Θ. 15+450 προτείνεται από 
τη γεωτεχνική µελέτη θέση δανειοληψίας για την οποία ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται παρακάτω. 

Στη Χ.Θ. 15+810,42 διατάσσεται ο Ανισόπεδος Κόµβος του οικισµού 
Μορφέικα. 
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Στο τµήµα από τη Χ.Θ. 16+000 έως τη Χ.Θ. 16+500 η οδός, µε 
ικανοποιητική ακτίνα 250 m, διέρχεται από αυχένα σε όρυγµα για να 
φτάσει στην ευθεία που οδηγεί στον κόµβο υδραγωγείου. 

Στο τµήµα από τη Χ.Θ. 16+500 έως τη Χ.Θ. 16+950 η οδός βρίσκεται 
στην περιοχή του υδραγωγείου και τέµνει την υφιστάµενη οδό. Στη θέση 
αυτή διατάσσεται ο Ανισόπεδος Κόµβος Υδραγωγείου. 

Στο τµήµα από τη Χ.Θ. 16+950 έως τη Χ.Θ. 17+450 η οδός βρίσκεται 
στην περιοχή των δύο Cut & Cover µε καµπύλη ακτίνας 188 m. Στη 
περιοχή των Cut & Cover το πλάτος της οδού περιορίζεται κατά το 
πλάτος της ΛΕΑ ώστε να περιοριστούν οι διαστάσεις των τεχνικών 
έργων. 

Στο τµήµα από τη Χ.Θ. 17+450 έως τη Χ.Θ. 18+500 η οδός µε καµπύλη 
ακτίνας 210 m ολοκληρώνει τον ελιγµό της περιοχής του υδραγωγείου 
και οδεύει σε πεδινό έδαφος. Στη θέση αυτή διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
κτισµάτων που αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο. 

Στο τµήµα από Χ.Θ. 18+500 έως τη Χ.Θ. 19+000 απαντώνται οι δύο 
ισόπεδοι κόµβοι µε τις τοπικές οδούς. Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για 
τον: 

• Ισόπεδο Κόµβο LL, στη Χ.Θ. 18+649,11 της κύριας οδού. 
Συµµετέχουν οι οδοί Αρτηρία-Κύρια οδός και Ο∆ΟΣ8-Οδός 
πρόσβασης οικιστικής περιοχής Αλεποχωρίου 

• Ισόπεδο Κόµβο LR, στη Χ.Θ. 18+783 της κύριας οδού. 
Συµµετέχουν οι οδοί Αρτηρία-Κύρια οδός και Ο∆ΟΣ 7-Οδός 
πρόσβασης οικισµού Αλεποχωρίου 

Στο τµήµα από τη Χ.Θ. 18+500 έως τη Χ.Θ. 19+310, τέλος της χάραξης 
της αρτηρίας, η οδός µε καµπύλη ακτίνας 205 m ολοκληρώνει τη 
διέλευσή της στο ορεινό τµήµα και διµερίζεται στους κλάδους ανόδου-
καθόδου της αστικής διατοµής. 

� Μηκοτοµή 
Η µηκοτοµή της χάραξης έχει τους εξής βασικούς στόχους: 

• να µειωθεί η µέγιστη κατά µήκος κλίση στο 6,5% και να 
χρησιµοποιηθούν τόξα συναρµογής µεγαλύτερα από 2.500 m 

• να ελαχιστοποιηθούν οι αλλεπάλληλες θλάσεις της µηκοτοµής της 
υφισταµένης οδού που δηµιουργούν οπτικές ασυνέχειες, και δεν 
έχουν τα απαιτούµενα µήκη ορατότητας για στάση 

• να διασφαλιστούν τα µήκη ορατότητας για στάση σε κάθε θέση 

• να εξασφαλιστεί επαρκής απορροή οµβρίων σε όλο το µήκος της 
χάραξης. 

Η µηκοτοµή της χάραξης της οδού στο στάδιο της οριστικής µελέτης, 
κρίθηκε απαραίτητο να περιλάβει κάποιες εκπτώσεις σε σχέση µε τα 
στοιχεία της προµελέτης λόγω νέων δεοµένων που προέκυψαν. 
Ειδικότερα κρίθηκε αναγκαίο να προσαρµοστεί µε περισσότερες 
θλάσεις η χάραξη στο φυσικό ανάγλυφο, για να µειώσει ορύγµατα και 
επιχώµατα κατά περίπτωση. Επιπλέον µειώθηκε η κατά µήκος κλίση 
στη θέση των Cut & Cover, από 6,5% της προµελέτης σε 4,908% στην 
οριστική. Αυτό επέφερε αύξηση αντίστοιχα της κλίσης προ και µετά της 
θέσης αυτής και ειδικότερα µετά τα τεχνικά, στην οριακή τιµή του 7,1%. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επιµέρους γεωµετρικά της 
στοιχεία. 

Κορυφές Η (ακτίνα) Είδος T (εφαπτοµ.) s (κλίση) 
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Πολυγωνικής 
Ερυθράς 
ΧΘ [m] 

[m] minHw= 
1900,0 

minHκ= 
2000,0 

καµπύλης [m] 
Tmin=60,0 

[%] 
mins=0,7 
maxs=9,0 

11+457,740     
    3,247 

11+931,556 7.300,00 Κυρτή 237,596  
    -3,262 

12+359,826 5.000,00 Κοίλη 189,153  

    4,304 
12+956,271 5.000,00 Κυρτή 273,792  

    -6,648 
13+323,585 11.000,00 Κοίλη 66,566  

    -5,438 
13+463,644 10.000,00 Κυρτή 71,973  

    -6,877 

13+725,481 113.000,00 Κοίλη 66,488  
    -6,759 

14+092,121 20.000,00 Κοίλη 74,651  
    -6,013 

14+333,881 10.000,00 Κοίλη 95,894  
    -4,095 

14+645,961 10.000,00 Κυρτή 116,923  

    -6,434 
15+572,011 5.500,00 Κοίλη 156,012  

    -0,760 
16+360,943 6.500,00 Κυρτή 207,462  

    -7,144 
16+921,649 23.000,00 Κοίλη 257,090  

    -4,908 

17+405,932 24.000,00 Κυρτή 220,990  
    -6,750 

18+591,362 7.300,00 Κοίλη 357,318  
    3,040 

19+144,645 3.900,00 Κυρτή 166,635  
    -5,506 

19+290,443     

� Γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
Σύµφωνα µε την προµελέτη οδοποιίας το υπό µελέτη οδικό έργο 
σχεδιάσθηκε έτσι ώστε η ταχύτητα των οχηµάτων να µπορεί να φθάνει 
τα 60 km/h. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των σηµαντικότερων 
κλάδων (Αρτηρία-Κύρια οδός, Ο∆ΟΣ 9-Κλάδος καθόδου προς 
παραλιακή, Ο∆ΟΣ 10-Κλάδος ανόδου από παραλιακή και Ο∆ΟΣ 11-
Παραλιακή οδός) του υπό µελέτη οδικού έργου παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Παράµετρος 
Τεχνικά στοιχεία χάραξης 

οδού 

Αρτηρία-Κύρια οδός 

Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας 87 m 

Ελάχιστη κυρτή ακτίνα µηκοτοµής 3.900 m 

Ελάχιστη κοίλη ακτίνα µηκοτοµής 5.000 m 

Μέγιστη κατά µήκος κλίση 6,93% 

Ο∆ΟΣ 9-Κλάδος καθόδου προς παραλιακή 
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Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας 45 m 

Ελάχιστη κυρτή ακτίνα µηκοτοµής 1.100 m 

Ελάχιστη κοίλη ακτίνα µηκοτοµής 1.900 m 

Μέγιστη κατά µήκος κλίση 8,93% 

Ο∆ΟΣ 10-Κλάδος ανόδου από παραλιακή 

Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας 35 m 

Ελάχιστη κυρτή ακτίνα µηκοτοµής 300 m 

Ελάχιστη κοίλη ακτίνα µηκοτοµής 200 m 

Μέγιστη κατά µήκος κλίση 12,52% 

Ο∆ΟΣ 11-Παραλιακή οδός 

Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας 240 m 

Ελάχιστη κυρτή ακτίνα µηκοτοµής 700 m 

Ελάχιστη κοίλη ακτίνα µηκοτοµής 500 m 

Μέγιστη κατά µήκος κλίση 2,66% 

� ∆ιατοµή-Οδοστρωσία 
Η τυπική διατοµή διαµορφώνεται µε 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση σε όλο 
το µήκος της οδού. Λαµβάνοντας υπόψη την ταχύτητα µελέτης, τον 
κυκλοφοριακό φόρτο, την αναλογία βραδυπορούντων οχηµάτων, την 
κατά µήκος κλίση του ορεινού τµήµατος(~6%) το γεγονός ότι αφορά 
βελτίωση υφισταµένου, επιλέγεται η διατοµή β2σ των Ο.Μ.Ο.Ε-∆, µε 
πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,50 m, λωρίδα καθοδήγησης 0,25 m και 
λωρίδα πολλαπλών χρήσεων 1,50 m ανά κατεύθυνση για να 
διευκολύνει το προσπέρασµα των βραδυπορούντων. Επιπλέον, 
διαµορφώθηκε η επενδυµένη τριγωνική τάφρος (gutter) σε πλάτος 1,55 
m (τραπεζοειδής 2,05 m όπου ζητήθηκε από την υδραυλική και 
γεωτεχνική µελέτη) για τον καλύτερο εγκιβωτισµό, προστασία και 
αποστράγγιση της οδοστρωσίας, τοποθετήθηκε χωµατοπαγίδα για 
άρση καταπτώσεων πλάτους 1,95 m και στα επιχώµατα η διατοµή 
πλαισιώνεται από έρεισµα πλάτους 2,00 m και στηθαίο ασφαλείας στα 
0,75 m από την οριογραµµή. 

Οι κλίσεις των πρανών ορυγµάτων και των επιχωµάτων 
διαµορφώθηκαν σύµφωνα τη γεωτεχνική µελέτη.  

Σε περιοχές όπου το έδαφος παρουσιάζει σηµαντική κλίση (>15%) 
προβλέπονται αναβαθµοί αγκύρωσης µε διαµόρφωση σύµφωνα µε τη 
γεωτεχνική µελέτη. Η πλευρική διαµόρφωση της διατοµής κατά µήκος 
της οδού διαµορφώνεται ανάλογα µε τα οριζόµενα από την γεωτεχνική 
µελέτη καθώς και τις ανάγκες που εξυπηρετεί κατά τµήµατα η οδός. 

 Το οδόστρωµα αποτελείται από: 

• Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 0,025 m (∆10) 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ.Π. Α265) πάχους 0,05 m 

• Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260) πάχους 0,05 m 

• ∆ύο στρώσεις βάσης (Π.Τ.Π. 0-155) πάχους 0,10 m κάθε µία 

• ∆ύο στρώσεις υπόβασης (Π.Τ.Π. 0-155) πάχους 0,10 m κάθε µία 

� Τεχνικά έργα 
Τα σηµαντικότερα τεχνικά έργα της υπό µελέτη οδού είναι: 

Υπόγεια τεχνικά. Η υπό µελέτη χάραξη περιλαµβάνει την κατασκευή 2 
µικρών Cut & Cover, το Cut & Cover 1, από Χ.Θ. 16+950 έως Χ.Θ. 
17+090 πλάτους 9,00 m και µέγιστου ύψους επικειµένων 19,1 m και το 
Cut & Cover 2, από Χ.Θ. 17+243 έως 17+432 πλάτους 9,00 m και 
µέγιστου ύψους επικειµένων 29,1 m. Το ύψος και των δύο C&C είναι 
5,5 m. 
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Τοίχοι αντιστήριξης.  

Τοίχοι αντιστήριξης αριστερά της χάραξης 
Α/
Α 

Τεχνικό 
Χ.Θ. 
Αρχής 

Χ.Θ. 
Τέλους 

Συνολικό 
µήκος L (m) 

Μέγιστο 
ύψος (m) 

1 
Πασσαλότοιχος 2 

(επιχ.) 
13+977 14+038 61 5,0 

2 
Πασσαλότοιχος 3 

(επιχ.) 
14+075 14+131 56 3,5 

3 
Πασσαλότοιχος 3Α 

(επιχ.) 
14+532 14+588 56 9,0 

 
Τοίχοι αντιστήριξης δεξιά της χάραξης 

Α/
Α 

Τεχνικό 
Χ.Θ. 
Αρχή
ς 

Χ.Θ. 
Τέλους 

Υπεδαφι
κή 

Γεωτεχνι
κή 

ενότητα 

Συνολικό 
µήκος L 

(m) 

Μέγιστο 
ύψος (m) 

4 
Πασσαλότοιχος 1 

(ορυγ.) 
13+94

0 
13+977 Β 37 7,5 

5 
Πασσαλότοιχος 5 

(ορυγ.) 
15+60

0 
15+645 Ε 45 10,0 

 
Μικρά τεχνικά. Σύµφωνα µε τη µελέτη οδοποιίας προβλέπεται η 
κατασκευή µικρών τεχνικών έργων (οχετών) για τη διασφάλιση της 
συνέχειας της ροής των υδατορευµάτων της περιοχής. 

 
 

Οχετοί της χάραξης 

Όνο
µα 

Τύπος ΧΘ [m] 
Υψ.Ρο
ής [m] 

Άνοι
γ. 

[m] 

Ύψος 
[m] 

Πάχ. 
[m] 

Γων
ία 
[g] 

Μήκος 
ΑΡ [m] 

Μήκο
ς ∆Ε 
[m] 

O1.1 
Σωληνωτ

ός 
13+084,

210 
314,50 1,00 1,00 0,10 0,00 19,29 5,50 

Ο1 
Σωληνωτ

ός 
13+331,

500 
311,00 1,20 1,20 0,13 

-
12,3

7 
27,16 23,95 

Ο2 
Σωληνωτ

ός 
13+589,

470 
310,00 1,00 1,00 0,10 0,00 10,49 7,83 

Ο2.1 
Σωληνωτ

ός 
13+712,

170 
281,00 0,80 0,80 0,09 0,00 19,83 5,50 

Ο3 
Σωληνωτ

ός 
13+788,

760 
267,00 1,00 1,00 0,10 

-
7,64 

11,26 5,54 

Ο4 
Σωληνωτ

ός 
13+920,

400 
260,00 0,80 0,80 0,09 0,00 16,18 5,50 

Ο5 
Σωληνωτ

ός 
14+005,

010 
242,00 0,80 0,80 0,09 0,00 8,53 13,34 

Ο6 
Κιβωτοειδ

ής 
14+101,

840 
221,60 1,00 1,50 0,25 

-
6,16 

11,01 15,93 

Ο7 
Σωληνωτ

ός 
14+443,

720 
205,50 1,20 1,20 0,13 0,00 13,68 9,05 

O8 
Κιβωτοειδ

ής 
14+650,

060 
218,53 2,50 2,00 0,30 

24,0
5 

24,98 27,22 

O9 Σωληνωτ 14+833, 221,33 0,80 0,80 0,09 0,00 9,30 5,50 



 15 

ός 240 

O10 
Σωληνωτ

ός 
14+952,

250 
211,95 0,80 0,80 0,09 

-
18,2

1 
11,68 14,28 

Ο11 
Σωληνωτ

ός 
15+070,

000 
204,17 1,00 1,00 0,09 0,00 18,15 16,72 

Ο12 
Σωληνωτ

ός 
15+126,

400 
197,64 0,80 0,80 0,09 0,00 30,39 21,50 

Ο13 
Σωληνωτ

ός 
15+416,

240 
182,23 0,80 0,80 0,09 0,00 21,53 13,12 

Ο14 
Σωληνωτ

ός 
15+480,

690 
179,15 0,80 0,80 0,09 0,00 23,86 11,96 

Ο15 
Σωληνωτ

ός 
15+571,

350 
175,81 0,80 0,80 0,09 0,00 20,77 14,20 

O16B 
Σωληνωτ

ός 
15+747,

960 
168,00 1,00 1,00 0,10 0,00 34,04 14,63 

O17 
Κιβωτοειδ

ής 
15+824,

230 
163,70 1,50 1,50 0,25 7,27 39,61 16,15 

O18
N 

Σωληνωτ
ός 

15+998,
930 

170,39 0,80 0,80 0,09 
-

27,1
4 

10,77 6,04 

O20A 
Κιβωτοειδ

ής 
16+208,

570 
162,33 1,00 1,50 0,25 

-
14,9

1 
37,77 19,25 

O21 
Σωληνωτ

ός 
16+422,

150 
157,23 0,80 0,80 0,09 

-
11,5

7 
21,54 16,58 

O22 
Κιβωτοειδ

ής 
16+536,

690 
153,73 1,00 1,50 0,25 

-
21,1

3 
33,88 15,68 

O24 
Σωληνωτ

ός 
16+652,

640 
145,26 1,20 1,20 0,13 

-
19,0

5 
17,84 10,41 

O26 
Κιβωτοειδ

ής 
16+901,

590 
121,41 3,00 2,00 0,30 4,95 39,90 27,68 

O27 
Σωληνωτ

ός 
17+096,

030 
117,56 0,80 0,80 0,09 

32,2
5 

17,32 12,36 

028 
Σωληνωτ

ός 
17+131,

700 
115,50 0,80 0,80 0,09 

11,2
5 

15,41 11,15 

O30 
Σωληνωτ

ός 
17+448,

230 
95,90 0,80 0,80 0,09 

-
30,0

0 
30,51 17,97 

O31 
Κιβωτοειδ

ής 
17+526,

060 
86,32 4,00 2,50 0,40 

40,0
0 

33,33 44,90 

O32 
Σωληνωτ

ός 
17+662,

540 
82,06 0,80 0,80 0,09 

16,0
9 

18,52 21,52 

O33 
Κιβωτοειδ

ής 
17+996,

970 
56,41 4,00 2,50 0,40 

-
60,1

0 
64,64 51,55 

34 
Σωληνωτ

ός 
18+120,

920 
51,62 0,80 0,80 0,09 

-
15,4

5 
21,43 17,93 

O35.
1 

Σωληνωτ
ός 

18+269,
440 

45,16 0,80 0,80 0,09 0,00 14,44 9,02 

O35 
Κιβωτοειδ

ής 
18+669,

790 
29,22 4,00 3,00 0,40 

50,0
0 

16,29 18,18 
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037 
Σωληνωτ

ός 
18+881,

760 
31,30 0,80 0,80 0,09 0,00 13,10 11,20 

038 
Σωληνωτ

ός 
18+960,

330 
33,89 0,80 0,80 0,09 

31,1
8 

15,74 13,17 

 
Τεχνικά κάλυψης οδού. Προβλέπονται δύο τεχνικά έργα κάλυψης της 
οδού σε επικίνδυνες θέσεις (lane covers) τα χαρακτηριστικά των 
οποίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

Α/
Α 

Τεχνικό 
Χ.Θ. 
Αρχής 

Χ.Θ. 
Τέλους 

Συνολικό 
µήκος L (m) 

Μέγιστο 
ύψος (m) 

1 
Lane Cover 1 

(ορύγµ.) 
14+019 14+059 40 6,6 

2 
Lane Cover 2 

(ορύγµ.) 
14+558 14+588 30 7,0 

 
∆ιαβάσεις. Προβλέπονται δύο διαβάσεις (γέφυρες) της οδού οι οποίες 
θα κατασκευαστούν στις θέσεις των κόµβων Μορφέικα και Άνω 
Αλεποχωρίου τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Α/
Α 

Τεχνικό 
Χ.Θ. 
Αρχής 

Χ.Θ. 
Τέλους 

1 Κάτω διάβαση 15+800 15+825 

2 Άνω διάβαση ~16+810 

� Προτεινόµενος ∆ανειοθάλαµος-Αποθεσιοθάλαµος µεταξύ των 
Χ.Θ. 15+200-15+450 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το βασικό ισοζύγιο των 
χωµατισµών σύµφωνα µε την µελέτη οδοποιίας. 

Εργασία Μονάδ
α 

Ποσότητα 

Εκσκαφές ακατάλληλων εδαφών m3 635.213 

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ηµιβραχώδες 

m3 319.080 

Κατασκευή επιχωµάτων m3 616.922 

Επένδυση πρανών µε φυτική γη m3 86.178 

 
Στα πλαίσια της γεωτεχνικής µελέτης καθορίστηκαν οι περιοχές µε 
προϊόντα εκσκαφής καταλλήλων για κατασκευή επιχωµάτων, καθώς και 
οι περιοχές µε υλικά ακατάλληλα τα οποία επιβάλλεται να 
αποµακρυνθούν προς απόθεση.  

Η ογκοµέτρηση των καταλλήλων υλικών που προκύπτουν από τις 
εκσκαφές ορυγµάτων απέδωσε 330.000 m3. Η ογκοµέτρηση των 
επιχώσεων απαιτεί 617.000 m3 και στρώση σκύρων σε θέσεις 
πλήρωσης εξυγιάνσεων 83.000 m3. Το ισοζύγιο επιτυγχάνεται µε 
εκσκαφή 370.000 m3 από τη θέση του προτεινόµενου δανειοθαλάµου 
(Χ.Θ. 15+200 έως Χ.Θ. 15+450). 

Τα ακατάλληλα υλικά των εκσκαφών εκτιµώνται συνολικά σε 635.300 
m3 τα οποία αποτίθενται ως εξής: 

• 433.000 m3 στην περιοχή του δανειοθαλάµου που αποκαθίσταται 
µε κλίσεις και γεωµετρία όπως ορίζεται στις σχετικές διατοµές. 

• 5.150 m3 επί του Lane cover1 
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• 1.450 m3 επί του Lane cover2 

• 46.100 m3 ως αντίβαρο στην περιοχή µεταξύ των Χ.Θ. 14+605 και 
Χ.Θ. 14+723 όπως προέκυψε από τη γεωτεχνική µελέτη για την 
ενίσχυση της ευστάθειας των υπερκείµενων πρανών 

• 53.000 m3 σε τµήµα του παλιού δρόµου που εγκαταλείπεται στην 
περιοχή µεταξύ των Χ.Θ. 14+723 και Χ.Θ. 15+168 

• 23,650 m3 επί του Cut&cover 1 

• 76.920 m3 επί του Cut&cover 2 

• 8.800 m3 σε επέκταση επιχώµατος στη περιοχή µεταξύ των Χ.Θ. 
17+433 και Χ.Θ. 17+697. 

Η επιλογή του δανειοθαλάµου έγινε στην περιοχή των ασβεστολοθικών 
κορηµάτων και βρίσκεται στο µέσο του έργου, τα δε υλικά 
αξιολογήθηκαν γεωτεχνικά ως κατάλληλα, αναπληρώνοντας το 
έλλειµµα καταλλήλων γαιών των 370.000 m3, επιπρόσθετα δε δίνοντας 
τη δυνατότητα εναπόθεσης των ακαταλλήλων που πλεονάζουν και που 
ο όγκος τους ανέρχεται περίπου σε 433.000 m3. 

Με τη χρήση του δανειοθαλάµου ο προϋπολογισµός του έργου 
αναµένεται να ανέλθει στα 28.500.000 €. Σε περίπτωση που επιλεγεί η 
λύση των µεταφορών από λειτουργούν λατοµείο, το κοντινότερο που 
αναζητήθηκε στην κατασκευή του πεδινού τµήµατος βρέθηκε και 
κοστολογήθηκε σε απόσταση 42 km, εκτινάσσοντας τον 
προϋπολογισµό του έργου στα 65.000.000 €. 

� Θέση ∆ανειοθαλάµου-Αποθεσιοθαλάµου 
Η θέση του ∆ανειοθαλάµου-Αποθεσιοθαλάµου βρίσκεται µεταξύ των 
Χ.Θ. 15+200 και Χ.Θ. 15+450 του υπό µελέτη οδικού έργου. Ο 
δανειοθάλαµος-αποθεσιοθάλαµος οριοθετείται από τα σηµεία Α-Υ. 

Α/Α Χ Υ 

Α 
430.720,4

7 
4.213.758,

41 

Β 
430.738,4

6 
4.213.760,

91 

Γ 
430.759,4

1 
4.213.750,

41 

∆ 
430.788,7

1 
4.213.738,

57 

Ε 
430.811,4

6 
4.213.737,

05 

Ζ 
430.850,0

1 
4.213.763,

46 

Η 
430.865,7

6 
4.213.770,

36 

Θ 
430.875,6

7 
4.213.762,

53 

Ι 
430.921,7

2 
4.213.731,

48 

Κ 
430.962,2

7 
4.213.636,

31 

Λ 
430.916,5

3 
4.213.569,

12 

Μ 
430.890,9

6 
4.213.542,

10 
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Ν 
430.856,9

3 
4.213.532,

10 

Ξ 
430.789,4

5 
4.213.525,

42 

Ο 
430.758,3

4 
4.213.556,

64 

Π 
430.734,9

8 
4.213.568,

32 

Ρ 
430.708,4

7 
4.213.577,

31 

Σ 
430.702,5

7 
4.213.644,

84 

Τ 
430.678,5

4 
4.213.692,

94 

Υ 
430.711,6

7 
4.213.744,

67 
 

Η ολική επιφάνεια του γηπέδου είναι περίπου 48,7 στρέµµατα. 
Σηµειώνεται ότι µε την επιλογή του παρόντος δανειοθαλάµου-
αποθεσιοθαλάµου δεν απαιτείται η διάνοιξη νέου δρόµου για την οδική 
σύνδεση του µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, καθότι εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση από υφιστάµενο ασφαλτοστρωµένο δρόµο λόγω της 
γειτνίασης του µε την υφιστάµενη οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου. Όσον 
αφορά την κάλυψη του γηπέδου, όπως φαίνεται και από το χάρτη 
χρήσεων γης καλύπτεται από µεταβατική δασώδη-θαµνώδη βλάστηση. 

 

� Μεθοδολογία εκµετάλλευσης ∆ανειοθαλάµου-
Αποθεσιοθαλάµου 

Σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες του έργου υπολογίζεται η λήψη 
370.000 m3 υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της 
υπό µελέτη οδού και οι αποθέσεις 433.000 m3. Όπως φαίνεται από 
τρισδιάστατη απεικόνιση του προτεινόµενου δανειοθαλάµου-
αποθεσιοθαλάµου πριν και µετά την εκµετάλλευση, η τελική κλίση του 
εδάφους θα είναι τέτοια ώστε να µην δηµιουργούνται οχλήσεις στο 
αισθητικό περιβάλλον. 

Η εκµετάλλευση του χώρου ως δανειοθάλαµο θα γίνει σταδιακά από το 
χαµηλότερο ως το ψηλότερο σηµείο του µε τη χρησιµοποίηση τσάπας 
και διαδοχική δηµιουργία βαθµίδων κατά µήκος του µετώπου, όποτε και 
θα δηµιουργηθούν τελικά αλλεπάλληλες βαθµίδες. Το δάπεδο των 
βαθµίδων θα κατασκευαστεί κατά τρόπο ώστε να έχει κλίση 1% προς το 
εσωτερικό τους. Η επικοινωνία µεταξύ των βαθµίδων θα γίνεται µέσω 
οδού που θα χαραχτεί στο πρανές κάθε βαθµίδας µε κλίση που δεν θα 
υπερβαίνει το 12% και πλάτος 5,0 m. Η αποκατάσταση του 
δανειοθαλάµου καθώς και η πλήρωση του θα γίνει µε τη 
χρησιµοποίηση υλικών που θα µεταφέρονται µε φορτηγά οχήµατα από 
το χώρο εκσκαφών του νέου οδικού έργου. Οι αποθέσεις θα γίνονται 
από τα χαµηλότερα προς τα ψηλότερα επίπεδα. Τα υλικά απόθεσης 
κατά την επίχωση θα διαστρώνονται έτσι ώστε το πάχος της στρώσης 
µετά τη συµπύκνωση να µην είναι µεγαλύτερο από 0,50 m. Οι τελικές 
επιφάνειες που θα προκύψουν µετά την επίχωση θα ακολουθούν σε 
µεγάλο βαθµό το ανάγλυφο πριν την εκσκαφή. Σηµειώνεται ότι τα υλικά 
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θα διατίθενται στον αποθεσιοθάλαµο χωρίς να πραγµατοποιείται καµία 
άλλη επεξεργασία και εποµένως δεν απαιτείται οποιαδήποτε 
µηχανολογική εγκατάσταση. 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- 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) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων 
µέτρων: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 
χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που 
προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχεία, Εφορείες 
Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισµού, κλπ.). 

2. Το έργο να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και να τηρηθούν οι όροι 
που θα τεθούν από την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων και από την Β΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

3. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως 
οι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Οι χωµατουργικές εργασίες θα 
γίνονται υπό τη συνεχή επίβλεψη των αρµοδίων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων, η δε σχετική δαπάνη να ενταχθεί στον 
προϋπολογισµό του έργου. Σε περίπτωση που βρεθούν αρχαία και 
προκύψουν ανασκαφές µεγάλης κλίµακας αυτές θα συντονισθούν 
Εφορείες Αρχαιοτήτων που θα διαθέσουν αρχαιολόγο για να 
διευθύνει και επιβλέπει τις έρευνες, ενώ οι αρµόδιες εφορείες θα 
πρέπει να καταρτίσουν χρονοδιάγραµµα και να το κοινοποιήσουν 
στον Φορέα του έργου.  

4. Κατά την επιλογή θέσεως εργοταξίων, δανειοληψίας, 
αποθεσιοθαλάµων κλπ συνοδών έργων θα πρέπει να αιτηθεί 
γνωµοδότηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες αλλά και εφορείες 
αρχαιοτήτων (στα πλαίσια των επιµέρους ΜΠΕ συνοδών έργων). 

5. Να µην γίνει καµία επέµβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου 
χωρίς άδεια από το αρµόδιο δασαρχείο. Οποιαδήποτε επέµβαση 
(π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων αδειών και 
υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει καταµέτρηση και 
αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου 
απαλλοτρίωσης και ο αριθµός να υποβληθεί στο ∆ασαρχείο. 



 20 

6. Να οριοθετηθούν µε σταθερά σηµεία πριν την έναρξη εργασιών το 
τµήµατα του χώρου που εµπίπτουν σε δάσος και να γίνει ακριβής 
καταµέτρηση του σε τετραγωνικά αλλα και σε αριθµό δέντρων. Η 
οριοθέτηση και η καταµέτρηση να γίνει µε παρουσία υπαλλήλων 
του ∆ασαρχείου. 

7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση εντός του χώρου του 
δάσους χωρίς άδεια από το δασαρχείο. 

8. Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να υποβάλει 
στην ΕΥΠΕ προς θεώρηση κατάλληλη Μελέτη Σχεδίου 
Αντιµετώπισης ∆ιάβρωσης και Ρύπανσης (ΣΑ∆ΙΡ), όπου θα 
περιγράφει τη θέση και την οργάνωση του εργοταξίου του, τη 
σύνθεση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει και τα 
περιβαλλοντικά µέτρα που θα λάβει κατά τη φάση κατασκευής. 

9. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, 
παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την 
Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν και η δυνατότητα 
αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών 
καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα 
ηχοµονωτικά µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση 
εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων 
των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών, κλπ. 

13. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους 
πλησίον του έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το 
∆ήµο. 

14. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου 
και να υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

15. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπληµµυρικής προστασίας και 
ανάπλασης, να εφαρµοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. 

16. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
ξηράς περιόδου. 

17. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα 
αναγκαία µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, 
κλπ.). 

18. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των 
υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών 
εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο 
στην περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις 
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ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων 
ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους 
λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το 
µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή µισγάγγειας. Πριν 
την έναρξη του έργου θα πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση µελέτη 
η οποία θα υποδεικνύει του ακριβείς χώρους τόσο της προσωρινής 
απόθεσης όσο και τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που δεν θα 
χρησιµοποιηθούν (µόνιµης απόθεσης). 

19. Προσωρινοί σωροί υλικών από εκσκαφές θεµελίων, τεχνικών 
κλπ, θα γίνονται αυστηρά εντός τη ζώνης επέµβασης και όχι τυχαία 
σε παρακείµενες εκτάσεις. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των 
υλικών που έχουν προκύψει από τις εκσκαφές ορυγµάτων εφόσον 
αυτά είναι κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων. Επίσης να 
τηρηθούν τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/ε103 που 
αφορά ''Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)".  

20. Τα πρανή των αποθεσιοθαλάµων να διαµορφωθούν µε ήπιες 
κλίσεις (<30%) έτσι ώστε να είναι εφικτή η επανεποίκιση της 
βλάστησης. Μετά το πέρας των αποθέσεων να επακολουθήσει 
πρόγραµµα αποκατάστασης, το οποίο να περιλαµβάνει κατάλληλες 
διευθετήσεις πρανών και ανάγλυφου καθώς και φυτοτεχνικές 
εργασίες για την αποκατάσταση της βλάστησης. 

21. ∆εν θα πρέπει να δηµιουργούνται σωροί υλικών-µπάζων µέσα 
ή κοντά σε χειµάρρους (απόσταση τουλάχιστον 100 m) για να 
αποφεύγεται η µεταφορά εκπλυµάτων στους χειµάρρους κατά τη 
διαβροχή τους. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατό να 
προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να 
αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια 
υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

22. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται µε 
τεχνικές και τρόπους που στόχο θα έχουν την εναρµόνιση του 
όγκου αποθέσεων µε τη µορφολογία της ευρύτερης περιοχής. 

23. Απαιτούµενα υλικά µπορούν να εξασφαλισθούν από νοµίµως 
λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής από τις τυχόν λατοµικές 
περιοχές που έχουν οριοθετηθεί στην περιοχή µελέτης, ή από 
υπάρχοντες εγκεκριµένους δανειοθαλάµους. Σε κάθε περίπτωση να 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις των Ν.998/79, 
Ν.1428/84, Ν.2115/93 και Ν.3010/02 και η εκπόνηση των 
απαιτούµενων Ειδικών Μελετών Αποκατάστασης (ΕΜΑ) όπως 
ορίζονται από την ΥΑ ∆10/2001/Β-244. 

24. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα 
εργοτάξια και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά 
µηχανήµατα. 

25. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

26. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη 
βλάστηση θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 
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27. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και 
µηχανηµάτων. 

28. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

29. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, 
Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 

Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 

Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη 
λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

30. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου 
και θα διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

31. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται 
σύµφωνα µε το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

32. Κατά τη λειτουργία του/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. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε θέµατα γενικότερης 
αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το µήκος του έργου (εφόσον 
αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

33. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην 
περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι 
κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να 
ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή 
µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή 
µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

34. Τα έργα προσπέλασης και οι χώροι διαµόρφωσης των 
εργοταξιακών χώρων να γίνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η 
µικρότερη δυνατή επίπτωση στον περιβάλλοντα χώρο. 

35. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 

36. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. 
Η αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, 
εφόσον γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να 
συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες 
ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-
3-2004). 

37. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων 
υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η 
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λήψη αδρανών θα πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα 
λατοµεία της ευρύτερης περιοχής. 

38. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών 
νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες 
ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού 
γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να 
υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η 
διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση 
τοξικών αποβλήτων σύµφωνα µε το (8) σχετικό. 

39. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς. 

40. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση 
αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 

41. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση των 
τµηµάτων του ασφαλτοτάπητα που προέρχονται από δρόµους 
όπου και αν προβλέπονται παρεµβάσεις. Τα αποξηλωµένα τµήµατα 
του ασφαλτοτάπητα, θα πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν (µετά 
από θραύση).  

42. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

43. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. 
Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι 
εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν 
αστοχίες, φυτοπροστασία. 

44. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού 
να χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  

45. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως 
έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος 
εργολάβος υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των 
πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων των οποίων η διαχείριση να γίνει σύµφωνα µε το 
(7) σχετικό. 

46. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

47. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, 
µάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

48. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το 
έργο πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό [είτε 
κατά την κατασκευή (συρµατοκιβώτια, επιχώσεις, αδρανή, κλπ.) είτε 
για µελλοντική ανάπλαση του εδάφους] ή να εναποτεθούν σε 
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κατάλληλους χώρους – αποδέκτες µετά από σχετική άδεια τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες. 

49. Να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό των 
επιπτώσεων τόσο στην υφιστάµενη φυσική βλάστηση όσο και στις 
υφιστάµενες τοπικές καλλιέργιες. 

50. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

51. Να προσδιορισθεί και οριοθετηθεί µε κατάλληλη σήµανση επί 
του εδάφους η ζώνη κατάληψης. Για τις επιφανειακές επεµβάσεις 
αυτή να ορίζεται από τον πόδα των επιχωµάτων ή το φρύδι των 
ορυγµάτων. Εκχερσώσεις και αποψιλώσεις, θα γίνονται εντός της 
ζώνης αυτής, και όχι σε όλη την έκταση της απαλλοτριωµένης 
ζώνης που προβλέπεται να είναι µεγαλύτερη και πάντα σε 
συνδυασµό µε αιτήσεις στην δασική υπηρεσία και µε παρουσία 
υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. 

52. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη 
βλάστηση, για την κατασκευή του οδικού έργου να περιοριστούν 
στις απολύτως αναγκαίες. Να προηγηθεί των κατασκευαστικών 
έργων ακριβής οριοθέτηση των εκτάσεων αυτών (περιοχές 
κατάληψης του έργου, εργοτάξια, θέσεις αποθεσιοθαλάµων-
δανειοθαλάµων-λατοµικών χώρων, τυχόν δρόµοι πρόσβασης) µε 
ειδικό συνεργείο τοπογράφων. Επί των ορίων αυτών να 
τοποθετηθεί εµφανής ειδική ταινία έτσι ώστε να είναι απόλυτα 
διακριτή η περιοχή αποψίλωσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να 
δοθεί στην παραποτάµια βλάστηση, στα δάση δρυός, σε 
µεµονωµένα υψηλόκορµα δέντρα καθώς και σε υψηλή θαµνώδη 
βλάστηση. Όλες οι επεµβάσεις επί δασικών τµηµάτων να 
πραγµατοποιηθούν παρουσία υπαλλήλων του δασαρχείου και µετά 
από κατάθεση µελετών και αίτησης στο αρµόδιο δασαρχείο. 

53. Για εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού 
χαρακτήρα, θα πρέπει προηγουµένως να έχει ζητηθεί και εκδοθεί η 
απαιτούµενη από το Ν. 998/79 απόφαση έγκρισης επέµβασης από 
την αρµόδια δασική υπηρεσία, σύµφωνα µε του όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη δασική 
νοµοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από 
αναδασωτέα έκταση, θα πρέπει, πριν την λήψη της άδειας έγκρισης 
επέµβασης, να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης. 

54. Σε γαιώδη ορύγµατα η κλίση των πρανών τους να είναι 
µικρότερη του 50% ενώ οι φυτοτεχνικές εργασίες να γίνουν µε 
σπορά ή φύτευση. Στην περίπτωση που για γεωλογικούς ή 
τοπιολογικούς λόγους επιλεχθεί κλίση πρανών 1:1 οι φυτοτεχνικές 
εργασίες θα πρέπει να λάβουν χώρα µε χρήση τεχνικών 
υδροσποράς σε συνδυασµό µε γεωυφάσµατα ή οργανικούς 
τάπητες. Βέλτιστο είναι οι υδροσπορές να περιέχουν σπέρµατα από 
την αυτοφυή βλάστηση της περιοχής του έργου. 

55. Σε πρανή ορυγµάτων για τα οποία υπάρχει ο κίνδυνος 
κατολισθήσεων να διερευνηθούν και να προβλεφθούν τα εξής: 

• Τάφροι οφρύος επί των κορυφών των ορυγµάτων 

• Οριζόντιοι στραγγιστήριοι σωλήνες επί του πρανούς 
ιδιαίτερα σε γνωστές στάθµες υπογείου ορίζοντα 

• Φύτευση των πρανών µε βαθύρριζα είδη δέντρων 
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• Φύτευση µεγάλων δέντρων στο πάνω µέρος των πρανών 
για τη µείωση του συντελεστή απορροής 

56. Σε πρανή µε κλίση >30% οι φυτοτεχνικές εργασίες να 
περιλαµβάνουν συνδυασµό ταχείας φύτευσης ποώδους βλάστησης 
και φύτευση θαµνωδών και δενδρωδών ειδών  

57. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου να γίνει 
έλεγχος στα ρέµατα και στα κανάλια για τυχόν 
αποθέσεις/συγκεντρώσεις υλικών µε σκοπό την αποµάκρυνσή 
τους.  

58. Απαγορεύεται κάθε χρήση εκρηκτικής ύλης είτε για την 
διαµόρφωση των παταριών είτε για οποιαδήποτε άλλη εργασία. 

59. Τα πατάρια και τα χαρακτηριστικά του αποθεσιοθαλάµου να 
διαµορφωθούν τόσο συµφωνά µε τις επιταγές του Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 
1227/Β/14-06-2011) όσο και µε τα όσα επιτάσσει η πρόληψη του 
κινδύνου σε περίπτωση αστοχιών από τις διαστρώσεις υλικών και 
συµπυκνώσεις. 

60. Πριν την επιλογή χρήσης του αποθεσιο-δανειοθαλάµου (που 
περιγράφεται στη µελέτη) θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση κοντινών 
λατοµικών χώρων καθώς η οικονοµική περίοδος που διανύουµε 
έχει επιφέρει σοβαρή µείωση τιµών των πρώτων υλών και πιθανών 
η λύση της επιλογής χρήσης υφιστάµενου λατοµικού χώρου να 
κρίνεται συµφέρουσα λαµβάνοντας υπόψη τα θετικά της µη 
κατασκευής του αποθεσιο-δανειοθαλάµου και της µείωσης του 
κόστους των υλικών. Πριν την τελική επιλογή του να κατατεθεί 
κατάλληλη οικονοµοτεχνική µελέτη. 

61. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

62. Κατά τη λειτουργία του το έργο θα πρέπει παρακολουθείται και 
να γίνεται τακτική και σωστή συντήρηση ώστε να αποφευχθούν 
φαινόµενα ασταθών καταστάσεων του εδάφους (διάβρωση, 
κατολισθήσεις, κλπ.). 

63. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων 
όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία 
ζωνών πρασίνου και ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη 
φυτοτεχνική µελέτη από το αρµόδιο δασαρχείο. Να γίνεται 
συστηµατική συντήρηση των φυτεύσεων. 

64. Τακτική και σωστή συντήρηση του έργου για την αποτροπή 
φαινοµένων αποφράξεων, υπερχειλίσεων και γενικά περιστατικών 
κακής λειτουργίας. Να γίνεται τακτικός έλεγχος της διατοµής των 
ανοιχτών αγωγών. 

65. Με την έναρξη της λειτουργίας του έργου να γίνεται 
παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου τουλάχιστον ετησίως 
και σε περιόδους αιχµής και να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα στις 
περιπτώσεις που τα όρια του θορύβου ξεπερνούν τα επιτρεπτά 
(κατασκευή ηχοπετασµάτων). 

66. Ο φορέας διαχείρισης του έργου να εφαρµόσει µέτρα για την 
συστηµατική παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των 
βασικών χαρακτηριστικών του και ειδικότερα όσων 



 26 

χαρακτηριστικών προσδιορίοζαονται ως σηµαντικά και διέπονται 
από την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η 
εφαρµογή των παρακάτω προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού 
Περιβάλλοντος 

67. Να προστατευτεί ο παρόδιος χώρος από την εγκατάσταση 
διαφηµιστικών πινακίδων για να µην υποβαθµίζεται σε µεγάλο 
βαθµό η εικόνα του τοπίου. 

68. Να υπάρχει ελεγχόµενη πρόσβαση µε σκοπό την αποφυγή της 
παράνοµης απόρριψης µπάζων, σκουπιδιών, κλπ. 

69. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός των δρόµων µε 
µηχανικά σάρωθρα αλλα και γενικότερα της γειτνιάζουσας 
περιοχής. 

70. Ο ∆ήµος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 
αντιµετώπιση πιθανής ρύπανσης του καταστρώµατος οδών και 
λοιπών χώρων (απορροφητικά υλικά, κτλ.) από επικίνδυνα υλικά 
(έλαια, κλπ.). 

71. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση 
αλουµινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών 
κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριµµάτων).   

72. Να εξεταστεί η δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών για 
πυροπροστασία.   

73. Ο ∆ήµος οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων. 

74. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας και αποφυγής οχλήσεων. 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη 
τα παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας 
Μ.Π.Ε.  

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης «Ολοκλήρωση µελέτης 
χάραξης και διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Μέγαρα – Αλεποχώρι», µε 
την προϋπόθεση να 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) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
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- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 
χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που 
προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχεία, 
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισµού, κλπ.). 

2. Το έργο να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και να τηρηθούν οι όροι 
που θα τεθούν από την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων και από την Β΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

3. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως 
οι αρχαιολογικές υπηρεσίες. Οι χωµατουργικές εργασίες θα 
γίνονται υπό τη συνεχή επίβλεψη των αρµοδίων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων, η δε σχετική δαπάνη να ενταχθεί στον 
προϋπολογισµό του έργου. Σε περίπτωση που βρεθούν αρχαία και 
προκύψουν ανασκαφές µεγάλης κλίµακας αυτές θα συντονισθούν 
Εφορείες Αρχαιοτήτων που θα διαθέσουν αρχαιολόγο για να 
διευθύνει και επιβλέπει τις έρευνες, ενώ οι αρµόδιες εφορείες θα 
πρέπει να καταρτίσουν χρονοδιάγραµµα και να το κοινοποιήσουν 
στον Φορέα του έργου.  

4. Κατά την επιλογή θέσεως εργοταξίων, δανειοληψίας, 
αποθεσιοθαλάµων κλπ συνοδών έργων θα πρέπει να αιτηθεί 
γνωµοδότηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες αλλά και εφορείες 
αρχαιοτήτων (στα πλαίσια των επιµέρους ΜΠΕ συνοδών έργων). 

5. Να µην γίνει καµία επέµβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου 
χωρίς άδεια από το αρµόδιο δασαρχείο. Οποιαδήποτε επέµβαση 
(π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων αδειών και 
υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει καταµέτρηση και 
αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου 
απαλλοτρίωσης και ο αριθµός να υποβληθεί στο ∆ασαρχείο. 

6. Να οριοθετηθούν µε σταθερά σηµεία πριν την έναρξη εργασιών το 
τµήµατα του χώρου που εµπίπτουν σε δάσος και να γίνει ακριβής 
καταµέτρηση του σε τετραγωνικά αλλα και σε αριθµό δέντρων. Η 
οριοθέτηση και η καταµέτρηση να γίνει µε παρουσία υπαλλήλων 
του ∆ασαρχείου. 

7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση εντός του χώρου του 
δάσους χωρίς άδεια από το δασαρχείο. 

8. Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να υποβάλει 
στην ΕΥΠΕ προς θεώρηση κατάλληλη Μελέτη Σχεδίου 
Αντιµετώπισης ∆ιάβρωσης και Ρύπανσης (ΣΑ∆ΙΡ), όπου θα 
περιγράφει τη θέση και την οργάνωση του εργοταξίου του, τη 
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σύνθεση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει και τα 
περιβαλλοντικά µέτρα που θα λάβει κατά τη φάση κατασκευής. 

9. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, 
παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την 
Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν και η δυνατότητα 
αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών 
καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα 
ηχοµονωτικά µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση 
εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων 
των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών, κλπ. 

13. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον 
του έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 

14. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και 
να υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

15. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπληµµυρικής προστασίας και 
ανάπλασης, να εφαρµοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. 

16. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς 
περιόδου. 

17. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

18. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των 
υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών 
εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο 
στην περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις 
ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων 
ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους 
λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το 
µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή µισγάγγειας. Πριν 
την έναρξη του έργου θα πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση µελέτη 
η οποία θα υποδεικνύει του ακριβείς χώρους τόσο της προσωρινής 
απόθεσης όσο και τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που δεν 
θα χρησιµοποιηθούν (µόνιµης απόθεσης). 

19. Προσωρινοί σωροί υλικών από εκσκαφές θεµελίων, τεχνικών κλπ, 
θα γίνονται αυστηρά εντός τη ζώνης επέµβασης και όχι τυχαία σε 
παρακείµενες εκτάσεις. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των υλικών 
που έχουν προκύψει από τις εκσκαφές ορυγµάτων εφόσον αυτά 
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είναι κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων. Επίσης να 
τηρηθούν τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/ε103 που 
αφορά ''Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)".  

20. Τα πρανή των αποθεσιοθαλάµων να διαµορφωθούν µε ήπιες 
κλίσεις (<30%) έτσι ώστε να είναι εφικτή η επανεποίκιση της 
βλάστησης. Μετά το πέρας των αποθέσεων να επακολουθήσει 
πρόγραµµα αποκατάστασης, το οποίο να περιλαµβάνει 
κατάλληλες διευθετήσεις πρανών και ανάγλυφου καθώς και 
φυτοτεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση της βλάστησης. 

21. ∆εν θα πρέπει να δηµιουργούνται σωροί υλικών-µπάζων µέσα ή 
κοντά σε χειµάρρους (απόσταση τουλάχιστον 100 m) για να 
αποφεύγεται η µεταφορά εκπλυµάτων στους χειµάρρους κατά τη 
διαβροχή τους. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατό να 
προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να 
αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια 
υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

22. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται µε 
τεχνικές και τρόπους που στόχο θα έχουν την εναρµόνιση του 
όγκου αποθέσεων µε τη µορφολογία της ευρύτερης περιοχής. 

23. Απαιτούµενα υλικά µπορούν να εξασφαλισθούν από νοµίµως 
λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής από τις τυχόν λατοµικές 
περιοχές που έχουν οριοθετηθεί στην περιοχή µελέτης, ή από 
υπάρχοντες εγκεκριµένους δανειοθαλάµους. Σε κάθε περίπτωση 
να εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις των Ν.998/79, 
Ν.1428/84, Ν.2115/93 και Ν.3010/02 και η εκπόνηση των 
απαιτούµενων Ειδικών Μελετών Αποκατάστασης (ΕΜΑ) όπως 
ορίζονται από την ΥΑ ∆10/2001/Β-244. 

24. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια 
και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά 
µηχανήµατα. 

25. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

26. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη βλάστηση 
θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

27. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 

28. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

29. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, 
Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 

Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 

Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη 
λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν 
τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 
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30. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου 
και θα διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

31. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα 
µε το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

32. Κατά τη λειτουργία του/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. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε θέµατα γενικότερης 
αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το µήκος του έργου (εφόσον 
αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

33. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην 
περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι 
κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να 
ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή 
µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή 
µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

34. Τα έργα προσπέλασης και οι χώροι διαµόρφωσης των 
εργοταξιακών χώρων να γίνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η 
µικρότερη δυνατή επίπτωση στον περιβάλλοντα χώρο. 

35. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 

36. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον 
γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να 
συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες 
ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-
3-2004). 

37. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών 
από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η λήψη 
αδρανών θα πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα λατοµεία 
της ευρύτερης περιοχής. 

38. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των 
επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή 
είναι σε µεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή 
χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια 
υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα 
άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων σύµφωνα µε το (8) 
σχετικό. 

39. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς. 
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40. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση 
αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 

41. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση των τµηµάτων 
του ασφαλτοτάπητα που προέρχονται από δρόµους όπου και αν 
προβλέπονται παρεµβάσεις. Τα αποξηλωµένα τµήµατα του 
ασφαλτοτάπητα, θα πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν (µετά από 
θραύση).  

42. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

43. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. 
Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι 
εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν 
αστοχίες, φυτοπροστασία. 

44. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  

45. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως έχει 
προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος 
εργολάβος υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των 
πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων των οποίων η διαχείριση να γίνει σύµφωνα µε το 
(7) σχετικό. 

46. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

47. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, 
µάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

48. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το 
έργο πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό 
[είτε κατά την κατασκευή (συρµατοκιβώτια, επιχώσεις, αδρανή, 
κλπ.) είτε για µελλοντική ανάπλαση του εδάφους] ή να 
εναποτεθούν σε κατάλληλους χώρους – αποδέκτες µετά από 
σχετική άδεια τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

49. Να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό των 
επιπτώσεων τόσο στην υφιστάµενη φυσική βλάστηση όσο και στις 
υφιστάµενες τοπικές καλλιέργιες. 

50. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

51. Να προσδιορισθεί και οριοθετηθεί µε κατάλληλη σήµανση επί του 
εδάφους η ζώνη κατάληψης. Για τις επιφανειακές επεµβάσεις αυτή 
να ορίζεται από τον πόδα των επιχωµάτων ή το φρύδι των 
ορυγµάτων. Εκχερσώσεις και αποψιλώσεις, θα γίνονται εντός της 
ζώνης αυτής, και όχι σε όλη την έκταση της απαλλοτριωµένης 
ζώνης που προβλέπεται να είναι µεγαλύτερη και πάντα σε 
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συνδυασµό µε αιτήσεις στην δασική υπηρεσία και µε παρουσία 
υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. 

52. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη βλάστηση, 
για την κατασκευή του οδικού έργου να περιοριστούν στις 
απολύτως αναγκαίες. Να προηγηθεί των κατασκευαστικών έργων 
ακριβής οριοθέτηση των εκτάσεων αυτών (περιοχές κατάληψης 
του έργου, εργοτάξια, θέσεις αποθεσιοθαλάµων-δανειοθαλάµων-
λατοµικών χώρων, τυχόν δρόµοι πρόσβασης) µε ειδικό συνεργείο 
τοπογράφων. Επί των ορίων αυτών να τοποθετηθεί εµφανής ειδική 
ταινία έτσι ώστε να είναι απόλυτα διακριτή η περιοχή αποψίλωσης. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην παραποτάµια 
βλάστηση, στα δάση δρυός, σε µεµονωµένα υψηλόκορµα δέντρα 
καθώς και σε υψηλή θαµνώδη βλάστηση. Όλες οι επεµβάσεις επί 
δασικών τµηµάτων να πραγµατοποιηθούν παρουσία υπαλλήλων 
του δασαρχείου και µετά από κατάθεση µελετών και αίτησης στο 
αρµόδιο δασαρχείο. 

53. Για εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού 
χαρακτήρα, θα πρέπει προηγουµένως να έχει ζητηθεί και εκδοθεί η 
απαιτούµενη από το Ν. 998/79 απόφαση έγκρισης επέµβασης από 
την αρµόδια δασική υπηρεσία, σύµφωνα µε του όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη δασική 
νοµοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από 
αναδασωτέα έκταση, θα πρέπει, πριν την λήψη της άδειας 
έγκρισης επέµβασης, να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης 
αναδάσωσης. 

54. Σε γαιώδη ορύγµατα η κλίση των πρανών τους να είναι µικρότερη 
του 50% ενώ οι φυτοτεχνικές εργασίες να γίνουν µε σπορά ή 
φύτευση. Στην περίπτωση που για γεωλογικούς ή τοπιολογικούς 
λόγους επιλεχθεί κλίση πρανών 1:1 οι φυτοτεχνικές εργασίες θα 
πρέπει να λάβουν χώρα µε χρήση τεχνικών υδροσποράς σε 
συνδυασµό µε γεωυφάσµατα ή οργανικούς τάπητες. Βέλτιστο είναι 
οι υδροσπορές να περιέχουν σπέρµατα από την αυτοφυή 
βλάστηση της περιοχής του έργου. 

55. Σε πρανή ορυγµάτων για τα οποία υπάρχει ο κίνδυνος 
κατολισθήσεων να διερευνηθούν και να προβλεφθούν τα εξής: 

• Τάφροι οφρύος επί των κορυφών των ορυγµάτων 

• Οριζόντιοι στραγγιστήριοι σωλήνες επί του πρανούς 
ιδιαίτερα σε γνωστές στάθµες υπογείου ορίζοντα 

• Φύτευση των πρανών µε βαθύρριζα είδη δέντρων 

• Φύτευση µεγάλων δέντρων στο πάνω µέρος των πρανών 
για τη µείωση του συντελεστή απορροής 

56. Σε πρανή µε κλίση >30% οι φυτοτεχνικές εργασίες να 
περιλαµβάνουν συνδυασµό ταχείας φύτευσης ποώδους 
βλάστησης και φύτευση θαµνωδών και δενδρωδών ειδών  

57. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου να γίνει έλεγχος 
στα ρέµατα και στα κανάλια για τυχόν αποθέσεις/συγκεντρώσεις 
υλικών µε σκοπό την αποµάκρυνσή τους.  

58. Απαγορεύεται κάθε χρήση εκρηκτικής ύλης είτε για την 
διαµόρφωση των παταριών είτε για οποιαδήποτε άλλη εργασία. 
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59. Τα πατάρια και τα χαρακτηριστικά του αποθεσιοθαλάµου να 
διαµορφωθούν τόσο συµφωνά µε τις επιταγές του Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 
1227/Β/14-06-2011) όσο και µε τα όσα επιτάσσει η πρόληψη του 
κινδύνου σε περίπτωση αστοχιών από τις διαστρώσεις υλικών και 
συµπυκνώσεις. 

60. Πριν την επιλογή χρήσης του αποθεσιο-δανειοθαλάµου (που 
περιγράφεται στη µελέτη) θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση 
κοντινών λατοµικών χώρων καθώς η οικονοµική περίοδος που 
διανύουµε έχει επιφέρει σοβαρή µείωση τιµών των πρώτων υλών 
και πιθανών η λύση της επιλογής χρήσης υφιστάµενου λατοµικού 
χώρου να κρίνεται συµφέρουσα λαµβάνοντας υπόψη τα θετικά της 
µη κατασκευής του αποθεσιο-δανειοθαλάµου και της µείωσης του 
κόστους των υλικών. Πριν την τελική επιλογή του να κατατεθεί 
κατάλληλη οικονοµοτεχνική µελέτη. 

61. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης 
των περιβαλλοντικών όρων. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

62. Κατά τη λειτουργία του το έργο θα πρέπει παρακολουθείται και να 
γίνεται τακτική και σωστή συντήρηση ώστε να αποφευχθούν 
φαινόµενα ασταθών καταστάσεων του εδάφους (διάβρωση, 
κατολισθήσεις, κλπ.). 

63. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων όλων 
των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών 
πρασίνου και ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη 
φυτοτεχνική µελέτη από το αρµόδιο δασαρχείο. Να γίνεται 
συστηµατική συντήρηση των φυτεύσεων. 

64. Τακτική και σωστή συντήρηση του έργου για την αποτροπή 
φαινοµένων αποφράξεων, υπερχειλίσεων και γενικά περιστατικών 
κακής λειτουργίας. Να γίνεται τακτικός έλεγχος της διατοµής των 
ανοιχτών αγωγών. 

65. Με την έναρξη της λειτουργίας του έργου να γίνεται 
παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου τουλάχιστον ετησίως 
και σε περιόδους αιχµής και να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα στις 
περιπτώσεις που τα όρια του θορύβου ξεπερνούν τα επιτρεπτά 
(κατασκευή ηχοπετασµάτων). 

66. Ο φορέας διαχείρισης του έργου να εφαρµόσει µέτρα για την 
συστηµατική παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των 
βασικών χαρακτηριστικών του και ειδικότερα όσων 
χαρακτηριστικών προσδιορίοζαονται ως σηµαντικά και διέπονται 
από την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η 
εφαρµογή των παρακάτω προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού 
Περιβάλλοντος 

67. Να προστατευτεί ο παρόδιος χώρος από την εγκατάσταση 
διαφηµιστικών πινακίδων για να µην υποβαθµίζεται σε µεγάλο 
βαθµό η εικόνα του τοπίου. 

68. Να υπάρχει ελεγχόµενη πρόσβαση µε σκοπό την αποφυγή της 
παράνοµης απόρριψης µπάζων, σκουπιδιών, κλπ. 
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69. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός των δρόµων µε µηχανικά 
σάρωθρα αλλα και γενικότερα της γειτνιάζουσας περιοχής. 

70. Ο ∆ήµος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 
αντιµετώπιση πιθανής ρύπανσης του καταστρώµατος οδών και 
λοιπών χώρων (απορροφητικά υλικά, κτλ.) από επικίνδυνα υλικά 
(έλαια, κλπ.). 

71. Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση 
αλουµινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών 
κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριµµάτων).   

72. Να εξεταστεί η δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών για 
πυροπροστασία.   

73. Ο ∆ήµος οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων. 

74. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και αποφυγής οχλήσεων. 

 
 Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος 

κ. ∆ηµαράς Γεώργιος. 
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