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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 256/2017 

Σήµερα 13/7/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 142720/07-7-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 
07-7-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 5ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Κρηπίδωση υπάρχοντα κυµατοθραύστη λιµανιού 
Πέρδικας» στο ∆ήµο Αίγινας. 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα οκτώ (78) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης 
Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος 
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Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, 
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα 
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος 
∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας 
Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού 
Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος 
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), 
Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος 
Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός 
Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Τζόκας Σπυρίδων και κ. Γαβρίλης Γεώργιος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), Ζαφειρίου 
Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καστανιάς 
Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, 
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, 
Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθ. Αναγνωστόπουλο, ο 
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 25996/26-6-
2017 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής 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. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ αρίθµ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της υπ αριθµ 
438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής µε την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
4251/Β΄/2016) 

3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής µε την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Αττικής, ο 



 3 

περιφερειακός σύµβουλος κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και µεταβιβάζονται σε 
αυτόν αρµοδιότητες της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής.  

4. Την υπ αριθµ οικ 10057/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Τοποθέτησης 
Αναπληρώτριας Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής 

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 (ΦΕΚ 
209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

6. Την ΥΑ µε αριθµό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης δηµοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε 
το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως 
τροποποίησε την ΚΥΑ µε αριθµό Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) και 
τροποποιήθηκε από την ΥΑ ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/2016) 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012»  

7. Την ΚΥΑ µε αριθµ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του 
ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 1958/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 21), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 

8. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει µε το Ν3982/11 (ΦΕΚ143/Α΄/2011) 

9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης» όπως ισχύει µετά τον Ν4014/11 

10. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισµοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών» 
όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί «Καθορισµού µέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

11. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 

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

13. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε 
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών κλπ» 

14. Το Π.∆ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά µε τον 
περιορισµό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» όπως έχει τροποποιηθεί και 
καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) 
για τον «Καθορισµό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση 
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των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

15. Το Π.∆ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) σε αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 
περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» 
(Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 

16. Το Ν2939/2001 (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» 
και την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.∆.-Ανακύκλωση». 

17. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων 
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει». 

18. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : ‘Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010)  

19. Την µε αριθµ. ∆6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) : Μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα. 

20. Την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ1048/Β΄/4-4-2012) περί 
«Αντιστοίχησης των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης 
που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 

21. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α΄/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

22. Το Ν998/79 (ΦΕΚ289/Α΄/29-12-79) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν 
γένει εκτάσεων της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν4280/14 
«Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση − Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών 
Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις»  

23. Το Ν3937/11 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον 
«Καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε µε 
την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

24. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

25. Το Ν 2971/01 (ΦΕΚ285/Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 
26. Την ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ1367/Β/2012) «Καθορισµός ∆εικτών Αξιολόγησης και 
Ανωτάτων Επιτρεποµένων Ορίων ∆εικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται 
από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών 
ακουστικών µελετών υπολογισµού και εφαρµογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών 
πετασµάτων, προδιαγραφές προγραµµάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού 
θορύβου και άλλες διατάξεις» 

27. Την ΥΑ 170225 (ΦΕΚ135/Β΄/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ 
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε 
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αριθµ 1958/2012 (Β΄/21) όπως ισχύει» 
28. Την ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12 

29. Το µε ΑΠ:110628/7560/16-01-2017 Τµήµατος Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού/ 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΑΠ:22755/1-2-2017 ∆/νσής µας) διαβιβαστικό 
µετά συνηµµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το µε ΑΠ:οικ15794/24-
01-2017 ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού Περιφέρειας Αττικής διαβιβαστικό 
(ΑΠ:25996/6-2-17 ∆/νσής µας) µετά συνηµµένης ΜΠΕ για το έργο του θέµατος και της 
µε ΑΠ:15764/24-01-2017 Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων/ Περιφέρειας Αττικής 
Αποστολής ανακοίνωσης  

30. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Προσανατολισµού» 
σε κλίµακα 1:50.000, µε αρ σχ ΜΠΕ-1 και ηµεροµηνία Αύγουστος 2016, υπό του κου 
Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

31. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Θέσης Έργου» σε 
κλίµακα 1:25.000/1:50.000, µε αρ σχ ΜΠΕ-2 και ηµεροµηνία Αύγουστος 2016, υπό του 
κου Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

32. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Χρήσεων και 
Κάλυψης Γης» σε κλίµακα 1:10.000, µε αρ σχ ΜΠΕ-3 και ηµεροµηνία Αύγουστος 2016, 
υπό του κου Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

33. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Οριζοντιογραφία 
Υφιστάµενης Κατάστασης» σε κλίµακα 1:500, µε αρ σχ ΜΠΕ-4 και ηµεροµηνία 
Αύγουστος 2016, υπό του κου Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

34. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Οριζοντιογραφία 
Προτεινόµενων Έργων – Θέσεις Τυπικών ∆ιατοµών» σε κλίµακα 1:200, µε αρ σχ 
ΜΠΕ-5 και ηµεροµηνία Αύγουστος 2016, υπό του κου Γιαννουράκου Μάριου 
Περιβαλλοντολόγου 

35. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων κατά τη Κατασκευή» σε κλίµακα 1:5.000, µε αρ σχ ΜΠΕ-7 και ηµεροµηνία 
Αύγουστος 2016, υπό του κου Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

36. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων κατά τη Φάση Λειτουργίας» σε κλίµακα 1:5.000, µε αρ σχ ΜΠΕ-8 και 
ηµεροµηνία Αύγουστος 2016, υπό του κου Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

37. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Τυπικές ∆ιατοµές (1/2)» σε 
κλίµακα 1:125, µε αρ σχ ΜΠΕ-6.1 και ηµεροµηνία Αύγουστος 2016, υπό του κου 
Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

38. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Τυπικές ∆ιατοµές (2/2)» σε 
κλίµακα 1:125, µε αρ σχ ΜΠΕ-6.2 και ηµεροµηνία Αύγουστος 2016, υπό του κου 
Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

39. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Εναλλακτική Λύση Α2 - 
Οριζοντιογραφία)» σε κλίµακα 1:200, µε αρ σχ ΜΠΕ-9 και ηµεροµηνία Αύγουστος 
2016, υπό του κου Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

40. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη σχέδιο µε θέµα: «Περιοχή Κατάληψης 
Υφιστάµενων και Νέων Έργων)» σε κλίµακα 1:750, µε αρ σχ ΜΠΕ-10 και ηµεροµηνία 
Αύγουστος 2016, υπό του κου Γιαννουράκου Μάριου Περιβαλλοντολόγου 

41. Τη συνηµµένη στη (29) σχετική µελέτη µε ΑΠ:2262.6/715/2016/06-04-2016 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής; Πολιτικής/ Λιµεναρχείο Αίγινας, έγκριση σχεδίου 
αντιµετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή  και 
άλλες επιβλαβείς ουσίες για τις λιµενικές εγκαταστάσεις του ∆ΛΤ Αίγινας µετά του µε 
ΑΠ:799/16-03-2016 ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας Υποβολή Σχεδίου  

42. Τη µε αριθµ Τ.Υ. 3541/24-02-1997 Απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ222/∆΄/26-03-1997) µε 
θέµα «Καθορισµός Ορίων Ζώνης Λιµένα Πέρδικας Ν Αίγινας) 

43. Το συνηµµένο στην (29) σχετική µελέτη έγγραφο µε ΑΠ:2131.26/2015/2016/31-08-
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2016 Λιµεναρχείου Αίγινας, σχετικά µε την κίνηση του λιµένα Πέρδικας 
44. Την από 13-06-2017 διενεργηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας µας στους χώρους του 
έργου  

 

i. Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (29) σχετική µελέτη 
που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΡΗΠΙ∆ΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 
ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ». Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αποσκοπεί στην περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση, των 
πιθανών επιπτώσεων προερχόµενων από το έργο «Κρηπίδωση υφιστάµενου 
κυµατοθραύστη λιµανίου Πέρδικας» της νήσου Αίγινας και συντάσσεται επί τη βάσει του 
άρθρου 9 του Ν. 4014/2011 καθώς πρόκειται για υφιστάµενο έργο που τροποποιείται και 
δεν διαθέτει εν ισχύει περιβαλλοντικούς όρους. Ειδικότερα, η παρούσα µελέτη εξετάζει τις 
επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής των προτεινοµένων έργων (στον υφιστάµενο 
κυµατοθραύστη που επεκτείνεται και κρηπιδώνεται κατά την εσωτερική παρειά του) και τις 
επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων του λιµένα. 
Η µελέτη η οποία απεστάλη από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής/ ∆/νση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, όπως παρουσιάζεται στην (29) σχετική µελέτη 
αναλυτικά και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών 
µας, στα πλαίσια της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

 
ii. Ονοµασία και είδος του έργου:  
Θαλάσσιο Έργο που κατασκευάζεται στην κεφαλή του υφιστάµενου κυµατοθραύστη του 

λιµένα Περδικάς και συνοπτικά περιλαµβάνει : 
• Ανακατασκευή του πέρατος του υφιστάµενου κυµατοθραύστη προς διαµόρφωση 
συναρµογής µε τα νέα έργα. 

• Επέκταση του κυµατοθραύστη κατά 58µ. µε διεύθυνση νότια- νοτιοδυτικά και κατά 41µ. 
προς τα νότια- νοτιοανατολικά. 

• Κατασκευή εσωτερικής κρηπίδωσης καθ’ όλο το µήκος του κυµατοθραύστη, στο 
εσωτερικό του όπου εξασφαλίζονται υπήνεµες συνθήκες. 

• ∆ιαµόρφωση εξωτερικού πρανούς θωράκισης από φ.ο.. 
• Κατάλληλη θεµελίωση των έργων σύµφωνα µε την «Έκθεση αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων γεωτεχνικής έρευνας». 

• Πρόβλεψη για µία επιλέον θέση πρόσδεσης ηµερόπλοιου. 
• Πρόβλεψη για δεκαεπτά επιλέον θέσεις πρόσδεσης σκαφών µήκους έως είκοσι µέτρα, 
εσωτερικά του νέου κυµατοθραύστη. 

Η υφιστάµενη λιµενική εγκατάσταση ο κυµατοθραύστης της οποίας τροποποιείται, 
συνίσταται από παραλιακά κρηπιδώµατα µήκους 220µ περίπου που εκτείνονται κατά 
µήκος της βόρειας ακτογραµµής του όρµου της Πέρδικας. Εγκάρσια στα κρηπιδώµατα και 
σε απόσταση 50µ και 80µ από το ανατολικό άκρο τους εκτείνονται δυο πλωτοί προβλήτες 
µήκους περίπου 35µ και 60µ αντίστοιχα. Σε απόσταση 55µ προς τα δυτικά του 
µεγαλύτερου σε µήκους πλωτού προβλήτα έχει κατασκευαστεί προβλήτας µε κατακόρυφο 
περιµετρικό µέτωπο µε διαστάσεις κάτοψης 55µx 10µ περίπου. Όπισθεν και σε επαφή µε 
τα παραλιακά κρηπιδώµατα εκτείνεται παραλιακή οδός κατά µήκος της οποίας έχουν 
αναπτυχτεί καφετέριες και εστιατόρια. Το δυτικό άκρο των λιµενικών υποδοµών 
οριοθετείται στο πέρας των παραλιακών κρηπιδωµάτων από τον υπό επέκταση 
κυµατοθραύστη. Αντίστοιχα το ανατολικό άκρο οριοθετείται από παραλιακά κρηπιδώµατα 
µήκους περίπου 25µ που εκτείνονται στον άξονα Β∆-ΝΑ (περίπου) και τέµνουν υπο γωνία 
τα παραλιακά κρηπιδώµατα της βόρειας ακτογραµµής του όρµου. Η από ξηράς 
πρόσβασης στο ανατολικό τµήµα των κρηπιδωµάτων πραγµατοποιείτε µέσω µικρού 
γεφυρώµατος. 
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 iii. Κατάταξη του έργου 
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 37674/2016 µε θέµα: «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει», το υπό µελέτη έργο ανήκει στην Οµάδα 3η: "Λιµενικά 

Έργα", µε α/α 4 "Λιµένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκάφων ή µικτής χρήσης µε 
άλλα σκάφη π.χ. ηµερόπλοια, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, 
ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις". 
Επειδή ο υπο µελέτη λιµένας έχει έκταση λιµενολεκάνης Λ< 50.000 m2 και συνολικό 

µήκος µώλων και κρηπιδωµάτων Μ< 1.000m ,τελικά το έργο κατατάσσεται στην 
Α’Κατηγορία και συγκεκριµένα στην Υποκατηγορία Α2. 
Το υπό µελέτη έργο δεν αποτελεί κάποια µορφή οικονοµικής δραστηριότητας και 

συνεπώς δε κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία ΣΤΑΚΟ∆ ή NACE. Τέλος, δεν υφίσταται 
αντστοίχηση µε βαθµό όχλησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, καθώς το υπό 
µελέτη έργο δεν αποτελεί βιοµηχανική η βιοτεχνική δραστηριότητα ή δραστηρίοτητα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

iv. Φορέας Ανάθεσης του Έργου: 
Φορέας του έργου είναι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αίγινας, Λεωφόρος 

∆ηµοκρατίας 31, Αίγινα, Τ.Κ. 18010, τηλ. επικοινωνίας 22970 22272. 
 
Αρµόδιοι Μελέτης 
Αρµόδιος για τα θέµατα της µελέτης κ. Γιαννουράκος Μάριος, περιβαλλοντολόγος 

µηχανικός, πτυχ 27 
∆ηµ. Σκαβέντζου 14, Σκόπελος, Τ.Κ. 370 03, τηλ. 24240 22573. 
Η εκπόνησης της παρούσα βασίστηκε στα τεχνικά δεδοµένα που προέκυψαν από την 

Οριστική Λιµενική Μελέτη του έργου, η οποία εκπονήθηκε από την κα Σοφιαδέλη ∆ανάη, 
M.Sc Πολ. Μηχανικό, Ανακρέοντος 24, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 72. 
 

v. Η (39) σχετική µελέτη, 358 σελίδων µετά φωτογραφιών, χαρτών και 
εγγράφων, περιλαµβάνει: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ– ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 
vi. Θέση έργων – Σκοπιµότητα – Συνοπτική Περιγραφή του Έργου  
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Το υπό µελέτη έργο προτείνεται να κατασκευαστεί στο λιµένα της Πέρδικας, που 
βρίσκεται στην νοτιοδυτική παράκτια ζώνη της νήσου Αίγινας σε απόσταση 9 km 
(περίπου) νότια της πρωτεύουσας του νησιού. Ειδικότερα, το προτεινόµενο έργο αποτελεί 
επέκταση της κεφαλής του υφιστάµενου µώλου του λιµανιού, η δε έκτασή αυτού καθώς και 
το µέγεθος των επεµβάσεων που προβλέπονται είναι σχετικά περιορισµένα και µπορούν 
να χαρακτηρίσουν το έργο σαν σηµειακό. 

 
∆ιοικητική υπαγωγή 
Το υπό µελέτη έργο, σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής, στα όρια της Περιφερειακής 
Ενότητας (Π.Ε.) Νήσων, του ∆ήµου Αίγινας, της ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Αίγινας και της 
Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) Πέρδικας. 
Η Τ.Κ. Πέρδικας περιλαµβάνει τους οικισµούς: Πέρδικα και Σφεντούρι. 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αποσκοπεί στην 

περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση, των πιθανών επιπτώσεων προερχόµενων κατά 
τη φάση κατασκευής από την επέκταση και κρηπίδωση του υφισταµένου κυµατοθραύστη, 
και κατά τη φάση λειτουργίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων του λιµένα 
(συµπεριλαµβανόµενου και τα έργα επέκτασης). 
Πιο αναλυτικά, ο υπάρχων κυµατοθραύστης αποτελεί το βασικό εξωτερικό έργο 

προστασίας του λιµένα Πέρδικας, ενώ στο εσωτερικό του εξυπηρετεί και την πρόσδεση 
σκαφών αναψυχής. Ο υφιστάµενος κυµατοθραύστης έχει συνολικό µήκος περί τα 63µ., εκ 
των οποίων τα πρώτα 30µ. διαµορφώνονται ως µικτή διατοµή µε εξωτερικό πρανές µε 
θωράκιση από φ.ο. και κρηπίδωµα στα εσωτερικά. Τα υπόλοιπα 33µ. διαµορφώνονται ως 
διατοµή µε πρανή από φ.ο. εκατέρωθεν, ενώ στην προέκταση του κρηπιδώµατος έχει 
κατασκευαστεί µεταλλική πλατφόρµα, ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα πρόσδεση 
περισσότερων σκαφών. Σε απόσταση 45µ. περίπου από την ακτή, έχει κατασκευαστεί στο 
εξωτερικό πρανές µικρών διαστάσεων αποβάθρα για την εξυπηρέτηση σκαφών και από 
την εξωτερική πλευρά του κυµατοθραύστη όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Στην ρίζα του 
κυµατοθραύστη έχει κατασκευαστεί κεκλιµένο επίπεδο ανέλκυσης καθέλκυσης σκαφών. 
Σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη του Έργου , προβλέπεται η ενίσχυση και επέκταση του 

υφιστάµενου κυµατοθραύστη προς τα Νοτιανατολικά µε διαµόρφωση θωράκισης από φ.ο. 
στην προσήνεµη πλευρά και η κατασκευή κρηπιδώµατος στο εσωτερικό τµήµα για την 
εξυπηρέτηση σκαφών στην υπήνεµη πλευρά. Συνοπτικά, οι παρεµβάσεις οι οποίες 
περιλαµβάνονται στα πλαίσια του προτεινόµενου έργου είναι οι εξής: 
 Ανακατασκευή του πέρατος του υφιστάµενου κυµατοθραύστη προς διαµόρφωση 
συναρµογής µε τα νέα έργα. 

 Επέκταση του κυµατοθραύστη κατά 58µ. µε διεύθυνση νότια- νοτιοδυτικά και κατά 
41µ. προς τα νότια- νοτιοανατολικά. 

 Κατασκευή εσωτερικής κρηπίδωσης καθ’ όλο το µήκος του κυµατοθραύστη, στο 
εσωτερικό του όπου εξασφαλίζονται υπήνεµες συνθήκες. 

 ∆ιαµόρφωση εξωτερικού πρανούς θωράκισης από φ.ο.. 
 Κατάλληλη θεµελίωση των έργων σύµφωνα µε την «Έκθεση αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων γεωτεχνικής έρευνας».__ 

 Πρόβλεψη για µία επιλέον θέση πρόσδεσης ηµερόπλοιου. 
 Πρόβλεψη για δεκαεπτά επιλέον θέσεις πρόσδεσης σκαφών µήκους έως είκοσι 

µέτρα, εσωτερικά του νέου κυµατοθραύστη. 
Τα εν λόγω έργα και κυρίως η επέκταση του υφιστάµενου κυµατοθραύστη µε 

παράλληλη κρηπίδωση στο εσωτερικό του αποσκοπούν: 
 Κατά κύριο λόγω στην εξασφάλιση υπήνεµων συνθηκών στην λιµενολεκάνη όπισθεν 

των έργων, έναντι των κυµατισµών που προέρχονται από τον ευρύτερο ∆υτικό τοµέα (τον 
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µόνο τοµέα που προσβάλει τον λιµένα λόγω της θέσης του). 
 Στην παροχή περισσότερων θέσεων πρόσδεσης σκαφών αναψυχής, δίνοντας τη 

δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας του λιµένα. 
 Στην παροχή δυνατότητας πρόσβασης και από την εξωτερική πλευρά του 

κυµατοθραύστη όταν οι κυµατικές συνθήκες το επιτρέπουν, σε δυο θέσεις. 
Η υφιστάµενη λιµενική εγκατάσταση συνίσταται από παραλιακά κρηπιδώµατα µήκους 

220µ περίπου τα οποία εκτείνονται κατά µήκος της βόρειας ακτογραµµής του όρµου της 
Πέρδικας. Εγκάρσια στα κρηπιδώµατα και σε απόσταση 50µ και 80µ από το ανατολικό 
άκρο τους εκτείνονται δυο πλωτοί προβλήτες µήκους 35µ (περίπου) και 60µ (περίπου) 
αντίστοιχα. Σε απόσταση 55µ προς τα δυτικά του µεγαλυτέρου σε µήκους πλωτού 
προβλήτα έχει κατασκευαστεί προβλήτας µε κατακόρυφο περιµετρικό µέτωπο µε 
διαστάσεις κάτοψης 55µx 10µ (περίπου). Στην στέψη του σταθερού προβλήτα έχει 
τοποθετηθεί αγωγός υδροληψίας. Όπισθεν και σε επαφή µε τα παραλιακά κρηπιδώµατα 
εκτείνεται παραλιακή οδός κατά µήκος της οποίας έχουν αναπτυχτεί καφετέριες και 
εστιατόρια. Ο εξοπλισµός της ανωδοµής περιλαµβάνει, φωτιστικούς στύλους, παγκάκια 
κυτία παροχών νερού και ρεύµατος (pillars) καθώς και εξοπλισµό πρόσδεσης. Το 
ανατολικό άκρο των υφιστάµενων λιµενικών υποδοµών οριοθετείται από παραλιακά 
κρηπιδώµατα µήκους περίπου 25µ που εκτείνονται στον άξονα Β∆-ΝΑ (περίπου) και 
τέµνουν υπό γωνία τα παραλιακά κρηπιδώµατα της βόρειας ακτογραµµής του όρµου 

 
viii. Βιώσιµες Εναλλακτικές Λύσεις  
Εναλλακτική Λύση Περιγραφή 
Α0 Μη κατασκευή έργου- Μηδενική λύση 
Α1 Κύρια λύση Α1 - Κρηπίδωση υπάρχοντα κυµατοθραύστη λιµένος Πέρδικας 
µε Φυσικούς Ογκολίθους (Φ.Ο.) και επέκτασή του.  

Α2 Εναλλακτική λύση Α2 - ∆όµηση του κυµατοθραύστη ως έργο βαρύτητας 
στο σύνολό του µε περιµετρικά κρηπιδώµατα και επέκτασή του. 

 
Μηδενική λύση Α0 
Ως πρώτη εναλλακτική λύση παρουσιάζεται η Μη κατασκευή έργου - Μηδενική Λύση, 

ήτοι η µη υλοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας επέκτασης του υφιστάµενου λιµένα ή/ και 
κατασκευής νέου έργου στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον. Η εν λόγω λύση δεν 
παρουσιάζει κανένα πλεονέκτηµα, αντίθετα επιτρέπει την συνέχεια της παρουσίας των 
προβληµάτων που έχει ο λιµένας στην υφιστάµενη µορφή του. 
Συγκεκριµένα ο Λιµένας Πέρδικας στην υφιστάµενη µορφή του αδυνατεί να προσφέρει 

υπήνεµες συνθήκες (κατά περίπτωση) για τα σκάφη που ελλιµενίζονται ή διέρχονται από 
αυτόν. Συγκεκριµένα, λόγω των κυµατικών συνθηκών που διαµορφώνονται εντός της 
λιµενολεκάνης, τα σκάφη σε δυσµενείς περιπτώσεις ανεµολογικών/ κυµατικών συνθηκών 
αδυνατούν να παραµείνουν δεµένα στον υφιστάµενο λιµένα µε ασφάλεια. 
Επίσης, η υποδοµή της υφιστάµενης εγκατάστασης δεν επαρκεί σε περίοδο αιχµής για 

να καλύψει τη ζήτηση, όπως σε περιόδους αυξηµένης τουριστικής/παραθεριστικής και 
αλιευτικής δραστηριότητας και χρήζει αναβάθµισης αλλά και εκσυγχρονισµού. 
Συγκεκριµένα µε την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του λιµένα αναµένεται θετική 

συµβολή τόσο στην ανάπτυξη του τουριστικού/ παραθεριστικού τοµέα, όσο και εκείνου της 
αλιείας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. ∆ευτερογενώς αναµένονται 
θετικές επιπτώσεις στην οικονοµία της περιοχής. Η ανάπτυξη τόσο του τουρισµού όσο και 
η βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών δύναται να συντελέσουν και στην περαιτέρω 
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. 
∆εδοµένου ότι η Μηδενική λύση δεν προσφέρει στο στόχο αναβάθµισης/ 

εκσυγχρονισµού του λιµένα και στην κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής θα 
πρέπει να απορριφθεί. 

 
Λύση Α1 
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Η λύση Α1 προβλέπει την επέκταση του υφιστάµενου κυµατοθραύστη του λιµένα, µε 
διαµόρφωση εξωτερικής στρώσης θωράκισης και κρηπίδωσης του εσωτερικού, προς 
αναβάθµισης της χωρητικότητας του λιµένα. 
Η εν λόγω λύση: 
 Συµβάλει θετικά στην αναβάθµισης της χωρητικότητας του λιµένα µε τη δηµιουργία 
νέων θέσεων ελλιµενισµού στην υπήνεµη πλευρά του κυµατοθραύστη, αλλά και δύο 
θέσεων (µίας επιπλέον σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση) πρόσδεσης 
ηµερόπλοιων στην εξωτερική (προσήνεµη) πλευρά. 

 Η επέκταση του κυµατοθραύστη, εξασφαλίζει υπήνεµες συνθήκες ασφαλούς 
πρόσδεσης και ελλιµενισµού σκαφών στο εσωτερικό του κυµατοθραύστη, τόσο στις 
νέες θέσεις που δηµιουργούνται, αλλά και στις υφιστάµενες στους εσωτερικούς 
µώλους, επιτρέποντας την χρήση και λειτουργία µεγαλύτερου τµήµατος του λιµένα 
για µεγαλύτερο διάστηµα εντός του έτους. 

 Συµβάλει στον εκσυγχρονισµό του λιµένα µε την παροχή των απαιτούµενων δικτύων 
(ύδρευσης/ ΗΜ) για την διευκόλυνση της παραµονής των σκαφών στο λιµένα. 

 ∆εν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στους µηχανισµούς παράκτιας δίαιτας, 
καθώς πρόκειται για έργο επέκτασης υφιστάµενου (µε το σύνολο σχεδόν των 
εργασιών να εκτελούνται σε βάθη µεγαλύτερα της ζώνης στερεοµεταφοράς) µε 
πρανές από φ.ο. το οποίο επιτρέπει την µερική απόσβεση της κυµατικής ενέργειας σε 
αυτό. 

 Η διαµόρφωση µε φ.ο. εντάσσεται σχετικά οµαλά στο τοπίο της περιοχής, ενώ τα 
πρίσµατα φ.ο. προσφέρουν τη δυνατότητα σε έµβιους θαλάσσιους οργανισµούς να 
φωλιάσουν στα µεταξύ των στοιχείων της θωράκισης διάκενα, επιτρέποντας σε ένα 
βαθµό την αποκατάσταση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του 
έργου και επανεποίκιση της θέσης επέµβασης από τους θαλάσσιους οργανισµούς. 

Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η Λύση Α1 ως αναλύθηκαν ανωτέρω, καθιστούν τη 
λύση ως τη βέλτιστη εκ των εναλλακτικών που παρουσιάζονται καθώς ικανοποιείται 
πλήρως ο στόχος του έργου, ήτοι η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός του λιµένα. Το έργο 
αναµένεται να συµβάλει θετικά στην κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής και να 
ενταχθεί κατά το δυνατό στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

 
Λύση Α2 
Η λύση Α2 προβλέπει επίσης την επέκταση του υφιστάµενου κυµατοθραύστη, 

κατ’αντιστοιχία της Λύσης Α1, διαφοροποιείται αυτής όµως καθώς προβλέπει την 
κατασκευή του κυµατοθραύστη ως έργο βαρύτητας στο σύνολό του µε περιµετρικά 
κρηπιδώµατα.  
Η εν λόγω λύση παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα αύξησης της χωρητικότητας του λιµένα 

και (µερικής) εξασφάλισης υπήνεµων συνθηκών πρόσδεσης και ελλιµενισµού σκαφών στο 
εσωτερικό του κυµατοθραύστη, όπως και η Λύση Α1. 
Παρουσιάζει όµως και µειονεκτήµατα, όπως: 
 Η διαµόρφωση του κυµατοθραύστη µε περιµετρική κρηπίδωση εξασφαλίζει µόνο 
µερικώς την πρόσδεση και ελλιµενισµό σκαφών υπό υπήνεµες συνθήκες στην 
εσωτερική πλευρά, καθώς δεν δύναται να επιφέρει το ποσοστό αποµείωσης της 
αναρρίχησης και υπερπήδησης κυµατισµών που επιτυγχάνεται µε την κατασκευή 
εξωτερικού πρανούς από φ.ο., τόσο λόγω της µερικής απορροφητικότητας του 
πρανούς και της υψηλής στέψης του όσο κ αι λόγω του φυσικού ε µποδίου π ου 
αποτελεί ο προφυλακτήριος τοίχος που προβλέπεται. Κατ’ επέκταση αναµένεται υπό 
συνθήκες η αναρρίχηση και υπερπήδηση κυµατισµού να είναι σηµαντική 
επηρεάζοντας την πρόσδεση και ελλιµενισµό σκαφών στην εσωτερική (υπήνεµη) 
πλευρά του κυµατοθραύστη. Αποδυναµώνεται έτσι το πλεονέκτηµα εξασφάλισης 
υπήνεµων συνθηκών πρόσδεσης που προσφέρει η Λύση Α2 έναντι της Α1. 

 Στην λύση Α2 προβλέπεται µε την κατασκευή περιµετρικής κρηπίδωσης η 
διαµόρφωση κατακόρυφου µετώπου κατά µήκος της εξωτερικής παρειάς του 
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κυµατοθραύστη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την ανάκλαση των προωθούµενων 
κυµατισµών και την συνεπακόλουθη δηµιουργία στάσιµου κυµατισµού, σε σχέση µε 
την κύρια λύση Α1. Οι ανακλώµενοι κυµατισµοί δύναται να τροποποιήσουν τους 
υφιστάµενους µηχανισµούς της παράκτιας δίαιτας και εν δυνάµει να προκαλέσουν 
διαβρωτικά φαινόµενα στις παρακείµενες ακτές. 

 Η κατασκευή από συµπαγείς τεχνητούς ογκολίθους δεν προσφέρει τα πλεονεκτήµατα 
οµαλότερης ένταξης στο φυσικό τοπίο και δυνατότητας αποκατάστασης του 
θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος και επανεποίκισης της θέσης επέµβασης από 
θαλάσσιους οργανισµούς, όπως η λύση Α1. 

 
Συγκρίνοντας τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της λύσης Α2, σε σχέση πάντα µε 

την Λύση Α1, προκύπτει ότι η κύρια λύση Α1 σε σχέση µε τη λύση Α2 έχει µικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι καλύτερη από τεχνικής άποψης.  
Συνεπώς, η εναλλακτική λύση Α2 πρέπει να απορριφθεί.  
 
Συµπέρασµα 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η κύρια λύση Α1 αποτελεί την τελική επιλογή σε σχέση 

µε τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, σε σχέση µε τις άλλες 
εναλλακτικές λύσεις. 

 
x. Σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου που αναµένονται 

  
Επιπτώσεις στα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Κατά τη φάση της κατασκευής αναµένεται προσωρινή αλλαγή της αισθητικής του τοπίου 

της άµεσης περιοχής του έργου. Οι χωµατουργικές εργασίες, η κίνηση και η στάθµευση 
των µηχανηµάτων τραυµατίζουν το τοπίο µε όγκους και µορφές που δεν ανήκουν φυσικά 
σε αυτό. Επιπλέον, κατά τις εργασίες των βυθοκορήσεων και της επέκτασης του 
κυµατοθραύστη, αναµένεται η δηµιουργία αιωρούµενων ιζηµάτων στο  βυθό και στην 
επιφάνεια της θάλασσας, τα οποία αναµένεται να προκαλέσουν θολότητα της θαλάσσιας 
στήλης στην περιοχή των έργων.  
Επιπρόσθετα, λόγω του περιορισµένου θαλάσσιου χώρου στον οποίο θα υλοποιηθούν 

οι εργασίες, του µικρού βάθους της θάλασσας στην συγκεκριµένη περιοχή και των µέτρων 
που θα υιοθετηθούν κατά την κατασκευή, η διασπορά των αιωρούµενων ιζηµάτων θα είναι 
περιορισµένη και η θολότητα αναµένεται να περιοριστεί σε µερικά µέτρα.  
Η υλοποίηση των έργων ολοκλήρωσης και η λειτουργία του Λιµένα Πέρδικας δεν θα 

προκαλέσει εκτεταµένη µεταβολή των µορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, δεν 
θα παρεµποδίζει ουσιαστικά τη θέα προς τη θάλασσα ή όποια άλλη κοινή θέα, ούτε θα 
προκαλέσει διάσπαση των φυσικών σχηµάτων και χρωµάτων του τοπίου. Επίσης, δεν θα 
προκαλέσει υποβάθµιση της αισθητικής του τοπίου και κατ’ επέκταση δεν θα προκαλέσει 
µη παραδεκτή µεταβολή των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής.  
Το αισθητικό αποτέλεσµα που θα προκύψει εκτιµάται ότι θα είναι κοινώς αποδεκτό, ενώ 

δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές επιπτώσεις στη φυσιογνωµία της περιοχής και την αισθητική 
του τοπίου. 
Η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών από εκποµπές υγρών ή στερεών υπολειµµάτων 

κρίνεται αµελητέα, ειδικά εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ορθής πρακτικής.  
Οι ποσότητες των εκσκαφών, των εκχωµάτων και των αδρανών υλικών αναµένονται 

σχετικά περιορισµένες και διαχειρίσιµες µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων. 
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναµένεται να υπάρξει κάποια ρύπανση του 

εδάφους. Οι όποιες µορφολογικές επιπτώσεις και συµπιέσεις στο έδαφος έχουν συµβεί και 
αντιµετωπιστεί κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

 
Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
Οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήµατα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα 
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εντοπίζονται αφ’ ενός στη θέση κατασκευής των λιµενικών έργων και αφ’ ετέρου στη θέση 
ενδεχοµένης θαλάσσιας απόρριψης βυθοκορηµάτων. Κατά τη φάση της κατασκευής των 
έργων του Λιµένα Πέρδικας αναµένονται ορισµένες αναπόφευκτες δυσµενείς επιπτώσεις 
στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής άµεσης επιρροής, οι οποίες οφείλονται: 
 Στην αλλοίωση της υφιστάµενης κατάστασης του πυθµένα εξαιτίας της απαιτουµένης 

εξυγίανσής του για την έδραση των νέων έργων, 
 Στην διατάραξη των φυσικοχηµικών παραµέτρων του θαλάσσιου νερού (αυξηµένη 

θολερότητα, αυξηµένη συγκέντρωση αιωρούµενων σωµατιδίων) λόγω των 
κατασκευαστικών εργασιών. 
Επιπροσθέτως, οι επιπτώσεις αυτές θα αρθούν µε την ολοκλήρωση των έργων, οπότε 

θα αρχίσει και η αποκατάσταση της ισορροπίας των θαλασσίων βιοκοινωνιών, καθώς θα 
αναβαθµιστεί και πάλι η θαλάσσια περιοχή και θα διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
για τον σταδιακό επανεποικισµό του θαλάσσιου ενδιαιτήµατος. Επιπρόσθετα, η κατασκευή 
των εξεταζόµενων έργων δεν θα προκαλέσει µόνιµες µεταβολές στη σύνθεση των 
θαλάσσιων βιοκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή. 
∆εδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για µία περιοχή όπου υφίσταται µακροχρόνια 

ανθρώπινη παρουσία και ήπια λιµενική δραστηριότητα, εκτιµάται ότι η αναπόφευκτη 
προσωρινή διατάραξη της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας που θα προκληθεί στην άµεση 
περιοχή του έργου δεν είναι σηµαντική. 
Τέλος, όσον αφορά στη θαλάσσια απόρριψη βυθοκορηµάτων, προκαλείται µεν 

προσωρινή καταστροφή των βενθικών και λοιπών θαλάσσιων οργανισµών που ζουν στον 
πυθµένα, ωστόσο µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (συνήθως λίγους µήνες) το νέο 
πυθµενικό στρώµα επανεποικίζεται και δηµιουργείται βενθική κοινότητα ισοδύναµη µε την 
αρχικά καταστραφείσα. Συνεπώς, από τη θαλάσσια απόρριψη των βυθοκορηµάτων που 
θα προκύψουν από την κατασκευή των έργων, εκτιµάται ότι η επίπτωση στα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα θα είναι περιορισµένης έντασης. 

 
Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στο κοινωνικό - οικονοµικό περιβάλλον και 

στις τεχνικές υποδοµές 
Η χωροθέτηση του έργου είναι σε συµµόρφωση µε τις κατευθύνσεις και τους στόχους 

του χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού για την περιοχή σε Εθνικό, Τοµεακό και 
Περιφερειακό επίπεδο, ενώ παρουσιάζει συµβατότητα και συµµόρφωση µε τις 
θεσµοθετηµένες χωρικές και πολεοδοµικές δεσµεύσεις σε τοπικό επίπεδο. 
Το προτεινόµενο έργο αποτελεί ουσιαστικά εκσυγχρονισµό του σχεδιασµού του 

υφιστάµενου λιµένα, έτσι ώστε αφενός να εξασφαλίζει υπήνεµες συνθήκες στην 
λιµενολεκάνη όπισθεν των έργων και αφετέρου να ικανοποιεί τις ανάγκες κατοίκων και 
επισκεπτών µέσω της αύξησης της δυναµικότητας του λιµένα. Συνεπώς, πρόκειται να 
επιφέρει θετικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και στα κύρια χαρακτηριστικά του οικισµού της 
Πέρδικας και να συµβάλλει στην αναβάθµιση του αστικού χώρου. Επίσης, εµµέσως 
αναµένεται να αναβαθµίσει σηµαντικά και την ποιότητας ζωής και την ασφάλεια των 
κατοίκων, χρηστών και επισκεπτών της άµεσης περιοχής και να συµβάλλει στην 
προώθηση της άµεσης περιοχής µελέτης καθώς σχετίζεται µε τις οικονοµικές 
δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα (τουρισµός, αναψυχή). 
Όσον αφορά στο πολιτιστικό-ιστορικό περιβάλλον το προτεινόµενο έργο δεν διέρχεται 

εντός των ορίων κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων, ούτε θίγει θεσµοθετηµένα µνηµεία 
και συνεπώς, δεν αναµένονται επιπτώσεις σε θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 
Θετικές επιδράσεις αναµένονται στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον κατά την 

κατασκευή λόγω της αύξησης της απασχόλησης αν και ταυτόχρονα είναι πιθανές µικρής 
έντασης ενοχλήσεις των κατοίκων από τον θόρυβο, την σκόνη, την κίνηση και παρουσία 
των µηχανηµάτων.  
Λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές και ειδικά στα 

απορρίµµατα, στο οδικό δίκτυο και στην κυκλοφορία θα είναι πολύ µικρής έντασης και 
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πρόσκαιρες. Κατά τη λειτουργία το ίδιο το έργο αποτελεί µια βελτίωση και αναβάθµιση των 
τεχνικών υποδοµών της περιοχής. 

 
Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 
Οι αναµενόµενες επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον από το έργο που αφορούν 

στη φάση κατασκευής του έργου και περιλαµβάνουν τα εξής: 
 Σκόνη από την κίνηση των οχηµάτων και τη διαχείριση των υλικών και 
χωµατουργικών προϊόντων (εργασίες εκσκαφής, φορτοεκφορτώσεις χωµάτων και 
αδρανών κλπ), 

 Καυσαέρια από τις µετακινήσεις των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής 
στο χώρο του έργου. 

. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα από τα καυσαέρια από τις µετακινήσεις των 
φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής εντός του χώρου του έργου εκτιµώνται 
ως πολύ µικρής έντασης και βραχυχρόνιες, ενώ είναι και σε µεγάλο ποσοστό 
αναστρέψιµες και αντιµετωπίσιµες. 

 
Η ενδεχόµενη επιβάρυνση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος από τη 
λειτουργία του λιµένα σχετίζεται µε: 
 Τη λειτουργία των µηχανών των σκαφών που προσεγγίζουν στο λιµένα. 
 Την ο δική κυκλοφορία που σχετίζεται µε το λιµένα που α φορά σ τα οχήµατα 
τροφοδοσίας των σκαφών µε καύσιµα και στα Ι.Χ. οχήµατα των χρηστών του λιµένα. 

Η έως και σήµερα λειτουργία του υφιστάµενου Λιµένα Πέρδικας δεν προκαλεί αξιόλογη 
επιβάρυνση της ατµόσφαιρας της περιοχής. Συνεπώς, ύστερα από την υλοποίηση των 
έργων ολοκλήρωσής του δεν θα υπάρξει αύξηση των εκπεµπόµενων ρύπων σε σχέση µε 
την υφιστάµενη κατάσταση, καθώς η αύξηση της δυναµικότητας του λιµένα είναι πολύ 
µικρή. 

 
Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 
Ο θόρυβος κατά την κατασκευή του τεχνικού έργου θα προέρχεται από τις εξής πηγές: 
 Πρώτη και κυριότερη πηγή θορύβου είναι τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στο 

εργοτάξιο, κινητά και ακίνητα. 
 ∆εύτερη πηγή είναι ο θόρυβος από την κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων που 

µεταφέρουν τα υλικά εκσκαφών προς τους χώρους απόθεσης. Επίσης βαρέων οχηµάτων 
που µεταφέρουν αδρανή υλικά από λατοµεία, έτοιµο σκυρόδεµα από τα εργοστάσια 
παραγωγής και κάθε άλλο υλικό που χρειάζεται για την κατασκευή του έργου. Ο θόρυβος 
από τα οχήµατα αυτά µπορεί να επιβαρύνει και περιοχές κατά µήκος των οδών που 
ακολουθούν τα οχήµατα αυτά από και προς το έργο. 
Κατά την κατασκευή του έργου, σε κάθε περίπτωση µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων 

αν απαιτηθεί αναµένεται η επίτευξη της στάθµης θορύβου να περιοριστεί σε ακόµα 
χαµηλότερα επίπεδα και συνεπώς στα επιθυµητά όρια. 
Σχετικά µε τις δονήσεις, δεν αναµένεται να δηµιουργηθούν δονήσεις κατά την κατασκευή 

του έργου, καθώς λόγω της φύσης του έργου και της φύσης των γεωλογικών σχηµατισµών 
όπου θα εδραστεί δε προβλέπεται η χρήση εκρηκτικών ή η χρήση αερόσφυρας.  

 
Επιπτώσεις στα ύδατα 
Ωστόσο, αναµένονται µικρής έντασης επιπτώσεις στην ποιότητα των θαλασσίων υδάτων 

στη φάση κατασκευής των έργων. Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και του θαλάσσιου ύδατος κατά την κατασκευή των λιµενικών έργων είναι 
αυτή καθεαυτή η κατασκευή τους, καθώς και οι βυθοκορήσεις για την θεµελίωση των 
προτεινόµενων υποδοµών. Η κατασκευή των έργων του Λιµένα Πέρδικας θα προκαλέσει 
αναπόφευκτα επιβάρυνση στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία όµως θα 
είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας και χωρικής έκτασης. Η ποιότητα του θαλάσσιου 
νερού θα αποκατασταθεί πλήρως σε αρκετά σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την 
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ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών. 
Στην υπό µελέτη περίπτωση, η διάθεση των βυθοκορηµάτων θα προκαλέσει αλλοίωση 

της ποιότητας του νερού στην περιοχή απόρριψης, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα 
(έως ότου καθιζάνει το σύνολο των βυθοκορηµάτων).  
Κατά τη λειτουργία του έργου τα τεχνικά έργα που προτείνονται θα παροχετεύουν την 

επιφανειακή απορροή των ανάντη απορροών προς το σηµερινό φυσικό αποδέκτη της 
επιφανειακής απορροής της περιοχής, χωρίς να προκαλούνται επιπτώσεις. Επιπρόσθετα, 
δεν θα υπάρξει περιορισµός της θαλάσσιας κυκλοφορίας και µείωση του ρυθµού 
ανανέωσης των νερών ο οποίος δύναται να προκαλέσει εµφάνιση φαινοµένων 
ευτροφισµού και ουσιαστική µείωση του διαλυµένου στο θαλάσσιο νερό οξυγόνου.  
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τη σχετικά µικρή δυναµικότητα του λιµένα σε συνδυασµό µε τον 

περιστασιακό χαρακτήρα των περιστατικών ατυχηµατικής ρύπανσης (που άλλωστε 
αφορούν σε µικροποσότητες ρυπαντών), τα παραπάνω πιθανά προβλήµατα ρύπανσης 
του θαλάσσιου νερού και των ιζηµάτων θα είναι αποσπασµατικού χαρακτήρα και µικρής 
έντασης, και κατ’ επέκταση εκτιµάται ότι δεν θα προκαλέσουν αισθητή υποβάθµιση της 
ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 
Επιπτώσεις στην ακτοµηχανική 
Η κατασκευή του νέου έργου επέκτασης του υφιστάµενου κυµατοθραύστη του λιµένα 

Πέρδικας δεν αναµένεται να επιδράσει ουσιαστικά την εξέλιξη των ακτοµηχανικών 
διεργασιών στην περιοχή, καθώς: (1) η εντός του ορµίσκου της Πέρδικας περιοχή όπου 
και χωροθετούνται τα προτεινόµενα έργα είναι ακτοµηχανικά αυτόνοµη, (2) οι ήπιες 
κυµατικές συνθήκες περιορίζουν την όποια στερεοπαροχή σε πολύ µικρά εν γένει βάθη 
εκτός της περιοχής έδρασης της προτεινόµενης επέκτασης, (3) το έργο αποτελεί επέκταση 
ήδη υφιστάµενου και εδράζεται σε µεγάλα εν γένει βάθη (4) η ευρύτερη περιοχή 
χαρακτηρίζεται εν γένει από έλλειψη διαθέσιµου ιζήµατος (ή τουλάχιστον ποσοτήτων άξιων 
λόγου). 
Σηµαντική παράµετρος, η οποία επιβεβαιώνει την µη ή πολύ µικρή επίδραση της 

κατασκευής του έργου στην εξέλιξη των ακτοµηχανικών διεργασιών στην περιοχή, είναι η 
αξιολόγηση της επίδρασης που είχε µέχρι σήµερα η κατασκευή του υφιστάµενου 
κυµατοθραύστη. 

 

xi Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.» 
Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός 
Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που 
σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων 
καταλυτικών µετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και 
τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) 
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<<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά καύσιµα: Η λειτουργία του σταθµού διανοµής καυσίµων να ανταποκρίνεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 7, της ΚΥΑ 10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β/97), 
Παράρτηµα ΙΙΙ όπως διαµορφώθηκε από  το άρθρο 4.παρ.4 του 2801/2000 (ΦΕΚ 
46/Α/2000) και το Π.∆. 118/06 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και 
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων …….». 

9. Υγρά απόβλητα: να τηρούνται τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 
145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
354/Β/8-3-2011) και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 
582/Β/79) και τα σχετικά όρια να µην ξεπερνούν τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 
5673/400/5-3-1997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Να εφαρµόζονται τα της υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµικής ∆ιάταξης περί διαθέσεως λυµάτων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 
(Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

10. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα και σηµειακές 
εκποµπές στερεών (αιωρούµενα σωµατίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του 
έργου, τα όρια εκποµπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 (όριο των 
100mg/m3) καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται µε 
τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).  

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. Α5/2375 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασµένων 
αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής 
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή 
τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, 
των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και 
αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 
(ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
µε την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

ε) Υπ. Απ. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006) Καθορισµός µέτρων, όρων 
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και µεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, 
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά µε την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου».  

στ) Υπ. Απ. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 της 
υπ’αριθµόν 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003)  περί Μέτρων και όρων 
για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρου. 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/07 (ΦΕΚ286/Β΄/07).  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως 
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 
κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης 
µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών 
αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε 
φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», καθώς και των Οδηγιών 
2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που τροποποιεί τα 
παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης 
Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το 
παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία καθορίζονται 
µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία καθορίζονται 
τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του 
καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών 
υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), µε την οποία καθορίζονται οριακές 
και κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό 
αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), µε την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του 
άνθρακα. 

η) ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), «µέτρα για τον περιορισµό της 
εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ». 

θ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), «µέτρα κατά εκποµπών αερίων από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόµενους για την προώθηση οχηµάτων». 

ι) ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), «καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την 
πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές 
αµιάντου». 
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ια) ΠΥΣ 98/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87), «οριακή τιµή της ατµόσφαιρας σε 
µόλυβδο». 

16. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-
2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 40 του Ν4030/12. 

17. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/09 (ΦΕΚ287/Β/09) Όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, 
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες 
συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αµίαντο. 

18. ∆ιαχείριση Αποβλήτων Πλοίων:  

α) ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ412/6-03-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται σε πλοία και 
καταλοίπων φορτίου …» µε την οποία περιγράφονται οι διαδικασίες για την 
διαχείριση των παραγοµένων αποβλήτων πλοίων, σε αντικατάσταση της ΚΥΑ 
3418/07/30-05-2002 (ΦΕΚ 712/Β΄/11-06-2002). 

β) ΥΑ αριθµ. Τ/9803/4-09-2003 (ΦΕΚ/Β΄/16-09-2003) «Γενικός Κανονισµός 
λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων..» περί της προστασίας περιβάλλοντος – 
καθαριότητας – διαχείρισης απορριµµάτων και καταλοίπων των φορέων 
διαχείρισης λιµένων 

 
xii. Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης 
και γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που 
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη 
δραστηριότητα: 

Γενικοί Όροι - Αδειοδότηση 

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη 
τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε τη 
µέθοδο των υπεργολαβιών. 

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

3. 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. 

4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την 
κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ Λιµεναρχείο, ∆ασαρχείο, Πολεοδοµία κλπ), 
συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις 
επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την 
παρούσα. 

5. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
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γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών, 
εκβαθύνσεων κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των αρµοδίων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να ειδοποιούνται 
εγγράφως και εγκαίρως οι αρµόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Υπηρεσία 
Νεωτέρων Μνηµείων) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες 
(λήψη σχετικών εγκρίσεων, πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών, να παρίστανται 
κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν 
αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν αµέσως στο σηµείο εύρεσής τους προκειµένου 
να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η 
περεταίρω πορεία του έργου, µετά από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων του 
ΥΠΠΟΤ 

7. Η δαπάνη της ενδεχόµενης ανασκαφικής έρευνας συµπεριλαµβανοµένης και της 
αµοιβής του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, τη σχεδιαστική και 
φωτογραφική τεκµηρίωση, καθώς και το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης 
των ευρηµάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 6 του άρθρου 37 του Ν3028/2002 (ΦΕΚ153/Α΄/28-06-2002) «Για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

8. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση σε όλες τις αρµόδιες και 
ενδιαφερόµενες υπηρεσίες (ως άνω) στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι 
χωροθέτησης των έργων. 

9. Η λειτουργία του λιµένα να είναι σύµφωνη µε τον Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας του 
Λιµένα ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, 
σύµφωνα µε την παρ2 του άρθρου 38 του Ν3105/03 

10. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την κατασκευή ή/και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς (ως άνω) και 
µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 

11. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την τυχόν φωτοσήµανση των 
υπόψη έργων και µετά την αποπεράτωσή τους, για την υπόδειξη του κατάλληλου 
φωτισµού προς αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων. 

12. Τα κατασκευαστικά υλικά (οικοδοµικά, επάλειψης, εµποτισµού, βαφής, συγκολλήσεων 
των πλωτών εγκαταστάσεων κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των 
έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και 
άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν 
υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες κλπ) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου 
Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 
475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  

13. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και 
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

14. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.  

15. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων κατά το στάδιο της 
κατασκευής και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και της 
δραστηριότητας. 

16. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες 
κλπ). 

∆ασική Νοµοθεσία - Προστασία 
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17. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισµένης ως δασικής έστω και 
προσωρινά: µπαζών, προϊόντων εκβαθύνσεων, εργαλείων, εξοπλισµού, δοµικών 
υλικών, πρώτων υλών, απορριµµάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, 
γραφείων, διαµόρφωσης δρόµων, έστω και απλής διέλευσης οχηµάτων κλπ ή 
οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει 
προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρµόδιο δασαρχείο. 

Ύδατα – Υγρά απόβλητα 

18. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού ως άνω εντός θαλάσσιας 
περιοχής. 

19. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και κατά 
τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών µέσα σε ύδατα, (και που 
µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανόν βλαβών 
κλπ) µε την κατασκευή ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των 
οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να είναι 
απαλλαγµένα από κάθε µορφής οργανική ύλη. 

20. Να διαµορφωθεί ειδικός χώρος για την έκπλυση και συντήρηση των µηχανηµάτων του 
έργου και της δραστηριότητας µε στεγανό δάπεδο και οχετό συλλογής που θα οδηγεί 
σε δεξαµενή καθίζησης έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του εδάφους και του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

21. Κατά το σχεδιασµό του έργου να προβλεφθούν διατάξεις, διαµορφώσεις κλπ οι οποίες 
να εξασφαλίζουν την επαρκή ανανέωση των νερών της λιµενολεκάνης. 

Στερεά 

22. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της ΚΥΑ 
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 

23. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 
χρησιµοποιηθούν για την επίχωση των σκαµµάτων. Τα υλικά που περισσεύουν να 
τοποθετούνται σε χώρο που θα ορίσει ο δήµος και να αποκαθίστανται.  

24. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 
και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα 
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, µπετά, 
εκβαθύνσεις κλπ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών 
λατοµείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής µετά από τις σχετικές 
άδειες και εγκρίσεις. 

25. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

26. Η διάθεση των λυµάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να γίνεται 
ελεγχόµενα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει σε κατάλληλα σηµεία χηµικές 
τουαλέτες, το περιεχόµενο των οποίων θα διατίθεται (µε τα απαιτούµενα παραστατικά 
παράδοσης) προς επεξεργασία σε κατάλληλη µονάδα.  

27. Η πρόσβαση και η κυκλοφορία στους χώρους του κτιρίου να συµµορφώνεται µε τις 
κείµενες διατάξεις ΑΜΕΑ. 

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 

Γενικοί Όροι 
28. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί, θα καταλάβει τη µικρότερη δυνατή έκταση και θα 

πρέπει να ληφθούν όλα  τα αναγκαία µέτρα για την περίφραξη του, που είναι αναγκαία 
για την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση της οπτικής 
όχλησης στο εφικτό. Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, των οδών πρόσβασης κλπ. 
θα γίνει µε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δεσµεύσεις στην παράκτια ζώνη. 

29. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 
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κατασκευή του έργου. 

30. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβασης. 

31. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 
επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη 
διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή ή έντονων κυµατισµών. 

32. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεµένου υλικού 
από τις βροχές.  

33. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
δηµιουργηθεί κανενός είδους διάβρωση του εδάφους εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση 
που συµβεί οποιαδήποτε διάβρωση του εδάφους, ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει 
αµέσως τη ζηµιά.  

34. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες. Ειδικότερα, ο 
εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τα εργοτάξια, 
κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, 
ράµπα φορτοεκφόρτωσης, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή 
ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη 
θέση του Έργου. 

35. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα µε την 
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό για όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν όπως και 
για τις εκτελούµενες εργασίες να συνταχθούν σε δελτία και να εξασφαλισθούν οι 
τεχνικές προδιαγραφές µε τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά όπου θα πρέπει 
υλικά (πχ αντοχή, ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, υγεία, αντίσταση στη διάβρωση, στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, στην ακτινοβολία, στην πλευστότητα, στη διαπερατότητα κλπ), 
εργασίες και προσωπικό (πιστοποιηµένα και έµπειρα συνεργεία, αδειούχοι τεχνίτες κλπ 
) να ικανοποιούν. 

36. Να εξασφαλίζονται καθ’ολη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (και στις θέσεις παράδοσης) τους προβλεπόµενους 
από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

37. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε διαµόρφωσης ή 
µεταβολής της ακτής ή του πυθµένα της θάλασσας χωρίς την προηγούµενη σύνταξη 
σχετικής µελέτης και έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία. 

38. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν χρησιµοποιήσει σκυρόδεµα από 
λειτουργούσες επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται να εγκαταστήσει συγκροτήµατα 
παραγωγής εργοταξιακού χαρακτήρα, πρέπει να συντάξει και υποβάλει αρµοδίως 
σχέδιο που θα περιλαµβάνει και την προτεινόµενη κατάλληλη αντιρρυπαντική 
τεχνολογία που θα εφαρµοστεί. Απαγορεύεται η εγκατάσταση συγκροτήµατος θραύσης 
αδρανών (σπαστήρας – σπαστηροτριβείο, µόνιµα ή κινητά),  διότι η ευρύτερη περιοχή 
του έργου βρίσκεται εντός ζωνών οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης  και σε άµεση 
γειτονία µε την ακτή.  

39. Απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιας άµµου και θαλασσινού νερού κατά τη δόµηση 
σκυρόδετων κατασκευών. 

40. Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία τόσο των σκυρόδετων όσο και 
των µεταλλικών κατασκευών.  

41. Κατά τη φάση κατασκευής θα  πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων 
νερών που θα πέφτουν στα επιχώµατα µέσω κατάλληλου συστήµατος χαλικόφιλτρου.  
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42. Τα πλωτά ναυπηγήµατα (µικρού µεγέθους) που ενδεχοµένως χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την πόντιση  των τεχνητών ογκολίθων, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 
πιστοποιητικά ασφάλειας που θα είναι σε ισχύ σε όλη τη διάρκεια απασχόλησής τους 
στο έργο. 

43. Σε περίπτωση που η µεταφορά των υλικών γίνει δια θαλάσσης, η διαδροµή των 
φορτηγίδων µεταφοράς υλικών κατασκευής και απόθεσης από και προς τον χώρο του 
έργου θα πρέπει να γίνεται βάσει σχεδίου που πρέπει να υποβληθεί πριν την έναρξη 
κατασκευής του έργου και να εγκριθεί αρµοδίως.  

44. Οι κινήσεις των πλωτών µηχανηµάτων θα ακολουθούν τους περιορισµούς και λοιπές 
οδηγίες της αρµόδιας λιµενικής αρχής για την αποφυγή παρακώλυσης της θαλάσσιας 
συγκοινωνίας και συγκρούσεων. Το χρονοδιάγραµµα εργασιών θα λαµβάνει υπόψη 
τυχόν καθυστερήσεις εξαιτίας τυχόν υποχρεωτικών διελεύσεων των φορτηγίδων 
µεταφοράς των υλικών επιτόπου του έργου, από υφιστάµενους διαύλους ναυσιπλοΐας 
και πορείες σκαφών στην ευρύτερη περιοχή.  

∆ασική νοµοθεσία - Προστασία 

45. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων µέσων 
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης 
εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 

Ασφάλεια - Υγιεινή 
46. Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ευρύτερα της θέσης του έργου ο Ανάδοχος θα έχει την 

υποχρέωση να λάβει µέτρα επισήµανσης των εκτελούµενων ύφαλων εργασιών 
κατασκευής των Έργων σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Νόµου 1629/1951 περί φάρων.  

47. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
προστασία των διερχοµένων από ατυχήµατα ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν 
θα προκληθεί (κατά το δυνατόν) παρακώλυση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιµάνι 
και την ευρύτερη περιοχή του όρµου .  

48. Κατά την διαµόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

49. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά την 
οπισθοκίνηση. 

Στερεά 

50. Τα προϊόντα εκσκαφής-εκβαθύνσεων κλπ που θα προκύψουν από τις εργασίες των 
έργων, να χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου εφόσον κριθούν κατάλληλα και 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση η απόρριψή τους να γίνει 
τηρουµένων των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία διαδικασιών για 
εργασίες που συνεπάγονται εκσκαφή-εκβάθυνση-απόρριψη βυθοκορηµάτων στη 
θάλασσα. Συγκεκριµένα, για την απόρριψη των υλικών αυτών στη θάλασσα, απαιτείται 
Άδεια της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, η οποία χορηγείται κατόπιν θετικής γνωµάτευσης 
κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. ΕΛΚΕΘΕ) και σύµφωνης γνώµης των αρµοδίων 
Υπηρεσιών οικείων Περιφερειών (∆ιεύθυνση Υγείας, Περιβ.), ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/∆ΛΥ 
και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ (Π.∆.55/98, Ν.855/78, Ν.1147/81, Π.∆. 68/95 και ΥΑ 
181051/2079/78/14-12-1978), αλλά και της αρµόδια Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. 
Σε αυτή και µόνο την περίπτωση (κατόπιν της ειδικής άδειας) προϊόντα υποθαλάσσιων 
εκσκαφών τα οποία δεν είναι δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθούν ως επιχώµατα σε 
άλλη θέση του έργου, µπορούν να διατίθενται σε βάθη θάλασσας µεγαλύτερα των 50µ. 
και σε απόσταση από την ακτογραµµή (µεγαλύτερη από 1χλµ) και σε επαρκή 
απόσταση από υπάρχοντα λιβάδια ποσειδωνίας. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται µε 
τρόπο ώστε τα υλικά να ισοκατανέµονται στην επιφάνεια που θα οριστεί (µε βάση τις 
παραπάνω προϋποθέσεις), και επιπρόσθετα η δηµιουργούµενη πρόσχωση στο βυθό 
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να µην µειώνει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3µ.  Για το λόγο αυτό τα 
βυθοκορήµατα θα πρέπει να διασκορπίζονται σε µεγάλη έκταση.  Η απόρριψη θα 
πρέπει πραγµατοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν βαθύτερα από την επιφάνεια 
της θάλασσας στη διάρκεια της ηµέρας. Ο χώρος διάθεσης εγκρίνεται από τις αρµόδιες 
λιµενικές αρχές υποβάλλοντας κάθε εβδοµάδα στην εν λόγω αρχή καταγραφικό χάρτη 
µε τις πορείες και τα στίγµατα της απόρριψης. Τα προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών, 
δύναται επίσης να διατεθούν σε χερσαίο χώρο κατάλληλα διαµορφωµένο που θα 
υποδείξει η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου. 

51. Για την µείωση των επιπτώσεων από τη διασπορά αιωρηµάτων κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, εφόσον παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση της θολερότητας των νερών και 
κριθεί αναγκαίο, προτείνεται η χρήση παραπετασµάτων ιλύος (silt screens) 
περιµετρικά του χώρου των εργασιών.  

52. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, 
λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται (σε ειδικούς προς τούτο κάδους) 
και να αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

53. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν2939/2001. 

54. Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων για 
περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου δήµου. 

55. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές του 
έργου.  

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

57. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών αδρανών, 
απορριµµάτων ή λυµάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταµών, ρεµάτων, χειµάρρων ή 
µισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

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

59. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 

Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 

60. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγµατοποιούνται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

61. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη 
µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών κλπ. 

62. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από ειδικευµένο 
προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις εκποµπές αέριων 
ρύπων και θορύβου. 

63. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων του 
εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται µε την  ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε µε 
την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ/Β΄/286/2-3-2007). 

64. Τα µηχανήµατα κατασκευής να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις εκποµπές θορύβου και αέριων ρύπων 
(ΥΑ 37353/2375/2007 (ΦΕΚ543/Β΄/07), ΥΑ30408/1491/2003 (ΦΕΚ1054/Β΄/29-7-
2003), ΥΑ 10689/523/2002 (ΦΕΚ408/Β΄/4-4-2002) 
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65. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων 
χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται 
για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Όπου η διαθέσιµη τεχνολογία δεν 
εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους 
πρόκλησης του, πρόχειρα ηχοπετάσµατα. Μέση ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά τη 
λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65dB(A). 

Αιωρούµενα 

66. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων (στις 
πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης ή 
αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα: 

� Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται µέσω 
εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας περίσσειας 
εκπλυµάτων. 

� Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµενα 
συστήµατα διαβροχής (υδροφόρες) κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

� Κάλυψη των οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

� Θέσπιση µεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις µη στρωµένες επιφάνειες. 

� Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως προσωρινός 
χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον µένουν επί 
τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός. Εφόσον παραµένουν για 
µικρότερα διαστήµατα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της 
θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά 
κατασκευής να µην αποτίθενται σε χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

67. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από σωρούς.  
Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος 
(ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µηχάνηµα).  Οι σωροί δεν θα πρέπει να έχουν ύψος 
µεγαλύτερο των 3µ.  

Υγρά απόβλητα 

68. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα για την 
αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου. 

69. Απαγορεύεται η απόρριψη προϊόντων έκπλυσης από τις µπετονιέρες του εργοταξίου 
στη θάλασσα. Για τον καθαρισµό τους να προβλεφθεί δεξαµενή καθίζησης µε 
κεκλιµένο πυθµένα το νερό της οποίας θα ανακυκλώνεται και η προκύπτουσα ιλύς της 
οποίας µετά την ξήρανσή της σε κατάλληλο σχεδιασµένο χώρο να µεταφέρεται σε 
νόµιµους χώρους διάθεσης. 

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

Απόβλητα Έλαια  

71. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους ή στη θάλασσα. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει 
να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) 
και στο Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

72. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-οχηµάτων στο χώρο 
διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό δάπεδο, τα οποία 
θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις- εγκρίσεις, άδειες, 
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και όλα τα µηχανήµατα- οχήµατα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας 
καυσαερίων, πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου κλπ. 

73. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως 
επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

74. Για τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα (όπως χρησιµοποιηµένα υδραυλικά υγρά, 
αντιψυκτικά υγρά, διαλύτες, ρυπασµένα υλικά όπως φίλτρα, στουπιά κλπ, 
συσσωρευτές) η διαχείριση  και διάθεσή τους θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, η οποία καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
και προβλέπει ειδικές  ρυθµίσεις για τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 
13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/1159/2006, ΚΥΑ 8668/2007, Ν4042/12). Πρέπει να 
γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε είδους υγρών αποβλήτων από τους χώρους 
εκτέλεσης των εργασιών και το εργοτάξιο.  
 

2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 
τηρούνται: 

Γενικοί Όροι 

75. Να ληφθεί µέριµνα για την εφαρµογή προγράµµατος εξοικονόµησης νερού (π.χ. 
ελεγχόµενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρµογή συστηµάτων στάγδην 
άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση νερού όπου είναι εφικτό, …) 

76. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου να λαµβάνονται µέτρα 
εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, όπως περιορισµός ενεργειακών 
απωλειών του κτιρίου, βιοκλιµατικός σχεδιασµός, πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης κλπ.  

77. Να ληφθεί µέριµνα για την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων µε συστήµατα αύξησης του βαθµού απόδοσης και µείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαµπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και 
µεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοβολταϊκά συστήµατα όπου αυτό είναι δυνατό  κλπ  

78. Να υπάρχει οργανωµένο σύστηµα και δίκτυο πυρασφάλειας για την αντιµετώπιση 
τυχόν περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα µέτρα 
πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

79. Σε όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για 
την καλή µορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή απορριµµάτων, συντήρηση 
κλπ) προκειµένου να µην δηµιουργηθεί οπτική ρύπανση. 

80. Οι εγκαταστάσεις της δραστηριότητας (προβλήτες, µώλοι, καθίσµατα, προστατευτικά 
κιγκλιδώµατα, περίφραξη, φωτισµός, χώροι προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις 
και συστήµατα ασφαλείας,  συστήµατα πυρασφάλειας, χρωµατισµοί, σκυρόδετες και 
µεταλλικές κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να 
συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν 
επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να αντικαθίστανται άµεσα. 

81. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων µόνιµων ή περιοδικών στο 
χώρο της εγκατάστασης. 

82. Να τοποθετηθούν κατάλληλοι προσκρουστήρες στα κρηπιδώµατα προς αποφυγή 
ατυχηµάτων στα σκάφη και πρόκλησης διαρροών. 

83. Να προβλεφθεί παροχή σωστικών µέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών 
κινδύνων. 

84. Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του λιµένα να γίνονται δεκτά σκάφη που θα 
διαθέτουν απαραιτήτως δεξαµενές συγκράτησης λυµάτων ή εγκεκριµένου τύπου 
σύστηµα καθαρισµού λυµάτων. 

85. Για την αποφυγή κάθε είδους λειτουργικής ή ατυχηµατικής ρύπανσης από την 
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διακίνηση των πλοίων στο λιµένα, να εφαρµοσθούν τα αναφερόµενα στην ∆ιεθνή 
Σύµβαση MARPOL ("MARINE ΡΟLLLUTIΟΝ" -  «Κανονισµοί δια την αποφυγήν 
ρυπάνσεως εκ των απορριµµάτων πλοίων») για την πρόληψη της ρύπανσης από 
πλοία (1973). Τα απορρίµµατα που παράγονται πάνω στα σκάφη, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα V της ∆ιεθνούς Σύµβασης MARPOL απαγορεύεται ρητώς να διατήθονται 
στη θάλασσα. 

86. Η Λιµενική Εγκατάσταση θα πρέπει να διέπεται από εγκεκριµένο Κανονισµό 
Λειτουργίας Λιµένα  για τη διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις 
διάθεσης νερών πλύσεων µε απορρυπαντικά, διάφορα λύµατα κλπ 

87. Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Ρύπανσης 
(Contigency Plan) για ατυχήµατα, πληµµύρες, τροµοκρατικές ενέργειες, φωτιά, κλπ το 
οποίο να εφαρµόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. 

88. Για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων θα πρέπει ο Λιµένας να έχει εφοδιασθεί µε 
κατάλληλο εξοπλισµό, όπως προµήθεια πλωτών φραγµάτων ελέγχου από διαρροή 
ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα. Τα πλωτά φράγµατα πρέπει να φυλάσσονται σε 
κλειστό χώρο µε ευχέρεια χρήσης σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης για περιστατικά 
ρύπανσης από πετρελαιοειδή, απαιτείται προµήθεια απορροφητικών µέσων φυσικής 
προέλευσης και εξοπλισµού καθαρισµού ακτών, όλα σε επαρκείς ποσότητες, καθώς 
και προµήθεια αντλιών αναρρόφησης (skimmer).  

89. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, 
καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, 
σύµφωνα µε το Ν743/77 (ΦΕΚ319/Α΄) το Π.∆. 55/98, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 89/Α) όπως 
αναθεωρήθηκε µε το Π.∆. 27/07 (ΦΕΚ 19/Α), το Ν.2252/94 (ΦΕΚ 192/Α), το Π.∆. 
11/02 και την ΥΑ Τ/9803/03, (και όπως τροποποίησαν το Ν743/77 (ΦΕΚ319/Α΄/77) 
κατά τη φάση κατασκευής των έργων αλλά και κατά την λειτουργία τους. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα διαχείρισης: 
α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής των 

αποβλήτων που παράγονται στα πλοία που θα προσεγγίζουν καθώς και τη νόµιµη 
τελική διάθεσή τους. 

β. Την ύπαρξη εξοπλισµού πρόληψης και καταπολέµησης ρύπανσης της θάλασσας 
από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικά υλικά) εγκεκριµένου τύπου 
που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, καθώς και εγκεκριµένου, 
συµβατού µε το Τοπικό Σχέδιο της Λιµενικής Αρχής, «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» 
που θα εφαρµόζεται κατά την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης της 
θάλασσας. 

γ. Τη συµµόρφωση των υπόχρεων µε την κείµενη νοµοθεσία που αφορά στον έλεγχο 
και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία (Ν. 3394/05 
ΦΕΚ243/Α), Κοινοτικός Κανονισµός ΕΚ αριθµ. 782/2003/14-4-2003, στη 
διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 24944/159/06 ΦΕΚ 791/Β 
και ΚΥΑ 8667/07 ΦΕΚ 287/Β), στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 
50910/2727/03 ΦΕΚ1909/Β), λιπαντικών ελαίων (Π.∆. 84/2004 ΦΕΚ 64/Α), 
πολυχλωριωµένων υδρογονανθράκων PCB & PCT (ΚΥΑ 7589/731/2000 ΦΕΚ 
514/Β και 18083/1098Ε.103/03 ΦΕΚ 606/Β), στην εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν. 2939/01 ΦΕΚ 179/Α) και στον Κανονισµό 
(ΕΚ) αριθµ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006, για τις µεταφορέας αποβλήτων (WSR). 

δ. Την ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και πληρωµάτων 
καθώς και την νόµιµη συγκέντρωση λυµάτων / απορριµµάτων και πάσης φύσεως 
αποβλήτων από όλες τις εγκαταστάσεις του έργου. 

90. Να καταρτιστεί Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (πετρελαιοειδών καταλοίπων / λυµάτων 
/ απορριµµάτων),  που παράγονται στα πλοία σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6-3-2009). Στο υπόψη σχέδιο θα αναφέρεται συγκεκριµένα 
η µονάδα ή ο χώρος τελικής νόµιµης διάθεσης των συγκεντρωµένων ποσοτήτων 
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αποβλήτων που παράγονται στα πλοία. Παράλληλα θα είναι εµφανή, µέσω πίνακα 
ανακοινώσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ωράρια λειτουργίας των 
συµβεβληµένων επιχειρήσεων/φορέων παραλαβής/ αποκοµιδής των ως άνω 
αποβλήτων. 

91. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται οµαλές συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και αποφυγή 
κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην πόλη ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Κατά 
περίπτωση, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο τουριστικής αιχµής πρέπει να λαµβάνονται 
µέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας στον παραλιακό άξονα. 

Φυσικό περιβάλλον 

92. Να γίνονται τακτικές δειγµατοληψίες ανά εξάµηνο σε δυο σταθερά σηµεία, ένα εκτός 
και ένα εντός της λιµενολεκάνης, στις οποίες θα µετρώνται οι ακόλουθες παράµετροι 
του θαλάσσιου νερού: 

i. Θερµοκρασία 
ii. pH 
iii. ∆ιαλυµένο Οξυγόνο 
iv. Χρωµατισµός 
v. Κολοβακτηριοειδή 
vi. SS (αιωρούµενα στερεά) 
vii. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες 
viii. Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) 

για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσµατά τους να 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον κύριο του έργου. Η 
δειγµατοληψία και η µέτρηση των παραµέτρων αυτών θα πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευµένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου 

Υγρά απόβλητα 

93. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς  αποδέκτες.  

94. Τα αστικά απόβλητα (λύµατα λιµενιζόντων σκαφών, προσωπικού χερσαίων 
εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή - βόθρο, ο οποίος να 
εκκενώνεται από αδειοδοτηµένα βυτιοφόρα. 

95. Να διενεργείται τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου του στεγανού βόθρου σε 
νόµιµους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεί 
παραλαβής και µεταφοράς των αποβλήτων – λάσπης από το στεγανό βόθρο. 

96. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου 
σωληνώσεων για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.  

97. Απαγορεύεται η διάθεση βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων επικινδύνων 
ουσιών και ελαίων στον παραπάνω βόθρο. 

Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 

98. Να προβλεφθεί η δυνατότητα παραλαβής – αποµάκρυνσης ελαιωδών καταλοίπων 
από τα σκάφη στη θέση ελλιµενισµού τους. 

99. Τα ρυπασµένα µε έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα σκάφη να 
συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασµένο ελαιο-λασποδιαχωριστήρα. 

100. Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται µαζί µε τα Απόβλητα 
Λιπαντικών Ελαίων. 

101. Η λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθεται σύµφωνα µε τη σχετική για τα 
Επικίνδυνα Απόβλητα ΚΥΑ. 

102. Η διάθεση των λυµάτων των πλοίων να γίνεται στον πλησιέστερο λιµένα που 
διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή να τα υποδεχθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία ΦΕΚ712/Β/712.6.02 «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις 
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παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και κατάλοιπα φορτίων».  

103. Το προκύπτον νερό να ανακυκλώνεται και να χρησιµοποιείται σε εργασίες 
ποτίσµατος της δενδροφύτευσης. 

104. Τα Απόβλητα Έλαια τα οποία προκύπτουν από τα σκάφη να συλλέγονται σε ειδικά 
προς τούτο διαµορφωµένη δεξαµενή συλλογής ελαίων και σε χώρο όπου θα έχουν 
ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα για αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για αντιµετώπιση τυχόν 
διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που µπορούν να καταστήσουν τα 
ΑΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Η διάθεσή τους να γίνεται µέσω επιχειρήσεων που 
κατέχουν άδεια διαχείρισης λιπαντικών ελαίων σύµφωνα µε το Π∆82/2004 
(ΦΕΚ64/Α΄/2-3-2004). 

105. Να συµπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα ∆ 
και Ε του σχετικού Π∆. 

106. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται 
ξεχωριστά σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του 
Παραρτήµατος της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β). Ακολούθως τα εν λόγω 
απόβλητα να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύµβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο 
οποίος πρέπει να διαθέτει Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και 
σύµβαση µε τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω 
αποβλήτων στην εγκατάστασή του. 

107. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων (πλαστικές, µεταλλικές, 
χαρτοκιβώτια κτλ), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι 
συµβεβληµένος µε το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών “ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.” 
(Υ.Α. 105857, ΦΕΚ  391/Β/04-04-2003), “Έγκριση του συλλογικού συστήµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.»” 

108. Να ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε διαρροή τοξικών 
ουσιών. 

Υγρά καύσιµα 

∆εν προβλέπονται εγκαταστάσεις ανεφοδιασµού καυσίµων 

Στερεά απόβλητα - απορρίµµατα 

109. Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος, καθαρισµός και αποµάκρυνση 
µε σύγχρονο τρόπο των χώρων γύρω από τις χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις 
όπως και µέσα στη λιµενολεκάνη από σκουπίδια, πλαστικά µπουκάλια, αποτσίγαρα, 
πλαστικές σακούλες, αποθέσεις, έλαια και συµπαρασύρσεις οµβρίων τα οποία 
µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στην ασφαλή λειτουργία του λιµένα (διέλευση 
οχηµάτων, σκαφών, διερχοµένων κλπ).  

110. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθµού δοχείων κατάλληλης χωρητικότητας 
σε όλους του χώρους του καταφυγίου, τα οποία θα φέρουν σήµανση σχετικά µε την 
απόρριψη απορριµµάτων και επισήµανση κινδύνου πυρκαϊάς σε κατάλληλα σηµεία 
του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την απόθεση των απορριµµάτων. 

111. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που προκύπτουν από τα σκάφη και τους 
επισκέπτες, θα αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της δραστηριότητας εντός του 
οικοπέδου αυτού, και κατόπιν θα πρέπει να αποµακρύνονται  σε καθηµερινή βάση, 
από το απορριµµατοφόρο της κοινότητας του ∆ήµου, για λόγους Υγείας και ∆ηµόσιας 
Υγιεινής.  

112. Απορρίµµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται ξεχωριστά 
(αλουµίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί) από τα υπόλοιπα και να διατίθενται για 
ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια. 
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113. Να εφαρµόζεται το Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων  
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

114. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιµοποιηµένων λαµπτήρων 
φθορισµού σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ    

Θόρυβος – ∆ονήσεις – Αέριοι Ρύποι 

115. Κλιµατιστικά µηχανήµατα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές για 
την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α 
∆6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/ 5.3.2003 και την Υ.Α 13352/2635/ΦΕΚ437/Β/16.7.1990 για 
την εναρµόνιση µε την οδηγία 86/594/ ΕΟΚ. 

116. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε 
ειδικές αντικραδασµικές βάσεις / στηρίξεις. 

117. Οι προωστικοί κινητήρες των σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι σχεδιασµένοι, 
κατασκευασµένοι και συναρµολογηµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, µε σωστή 
εγκατάσταση και κανονική χρήση, οι εκποµπές τους να µην υπερβαίνουν τις οριακές 
τιµές που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
µε την Οδηγία 2003/44/ΕΚ. Η οδηγία περιγράφει επίσης (άρθρο 8) τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της πιστότητας των κινητήρων πριν τη διάθεσή τους στην αγορά και τη 
θέση τους σε λειτουργία. 

118. Σχετικά µε το θόρυβο από την κυκλοφορία στην περιοχή του προτεινόµενου έργου 
να ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ µε αριθµ. 211773/27-4-12 
(ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-12). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους 
προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
εισηγείται θετικά για την πραγµατοποίηση των περιγραφοµένων στην Μελέτη έργων, µε 
τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

� να ληφθεί σχετική γνωµοδότηση από το αρµόδιο αρχιτεκτονικό συµβούλιο δεδοµένου 
του ότι το χωριό «Πέρδικα» Αίγινας έχει χαρακτηρισθεί ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, ως 
αντιπροσωπευτικός αλιευτικός οικισµός διατηρών το µη συνεχές οικοδοµικό σύστηµα εκ 
ταπεινών οικίσκων µετά λειτουργικώς συνδεόµενης ανοικτής αυλής βάσει του Π∆ της 20 
Απριλίου 1976 

� πριν την έναρξη των εργασιών να υποβληθεί τεχνική µελέτη (ΤΕΠΕΜ) στην οποία να 
προσδιορίζεται επακριβώς µετά συµβάσεων, ο τελικός χώρος διάθεσης των αποβλήτων 
των εκσκαφών 

� να διερευνηθεί η επαρκής ανακυκλοφορία των υδάτων του κόλπου από τα 
προβλεπόµενα έργα και να προσδιορισθούν τυχόν απαραίτητες βελτιωτικές 
παρεµβάσεις 

� λοιπές κατασκευές οι οποίες δεν περιγράφονται (µικροί πρόβολοι νότια του κόλπου) να 
αποµακρυνθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Κρηπίδωση υπάρχοντα κυµατοθραύστη λιµανιού Πέρδικας» στο ∆ήµο Αίγινας, σύµφωνα 
µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής, της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
& Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 

 

 Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
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διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.» 
Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός 
Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που 
σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων 
καταλυτικών µετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) 
<<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>> 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

8. Υγρά καύσιµα: Η λειτουργία του σταθµού διανοµής καυσίµων να ανταποκρίνεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 7, της ΚΥΑ 10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β/97), 
Παράρτηµα ΙΙΙ όπως διαµορφώθηκε από  το άρθρο 4.παρ.4 του 2801/2000 (ΦΕΚ 
46/Α/2000) και το Π.∆. 118/06 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και 
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων …….». 

9. Υγρά απόβλητα: να τηρούνται τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 
145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
354/Β/8-3-2011) και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 
582/Β/79) και τα σχετικά όρια να µην ξεπερνούν τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 
5673/400/5-3-1997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Να εφαρµόζονται τα της υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµικής ∆ιάταξης περί διαθέσεως λυµάτων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 
(Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

10. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση 
Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 
383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα 
επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της 
υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων”. 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα και σηµειακές 
εκποµπές στερεών (αιωρούµενα σωµατίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του 
έργου, τα όρια εκποµπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 (όριο των 
100mg/m3) καθώς και µετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται µε 
τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).  

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα στις 
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αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. Α5/2375 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασµένων 
αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής 
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή 
τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, 
των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και 
αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 
(ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
µε την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 

ε) Υπ. Απ. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006) Καθορισµός µέτρων, όρων 
και µεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο 
περιβάλλον, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά 
µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου».  

στ) Υπ. Απ. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 
της υπ’αριθµόν 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003)  περί Μέτρων και 
όρων για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση 
σε εξωτερικούς χώρου. 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981.  

13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/07 (ΦΕΚ286/Β΄/07).  

14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή της 
Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως 
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά 
των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε 
συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων 
ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο 
ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ 
της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV 
και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί 
το παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 
2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία καθορίζονται 
µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία καθορίζονται 
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τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του 
καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών 
υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), µε την οποία καθορίζονται οριακές 
και κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό 
αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), µε την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο 
του άνθρακα. 

η) ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), «µέτρα για τον περιορισµό της 
εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ». 

θ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), «µέτρα κατά εκποµπών αερίων από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόµενους για την προώθηση οχηµάτων». 

ι) ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), «καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την 
πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές 
αµιάντου». 

ια) ΠΥΣ 98/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87), «οριακή τιµή της ατµόσφαιρας σε 
µόλυβδο». 

16. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-
2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
40 του Ν4030/12. 

17. Αµιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθµ. 21017/84/09 (ΦΕΚ287/Β/09) Όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες κατεδάφισης και 
αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης, 
επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο. 

18. ∆ιαχείριση Αποβλήτων Πλοίων:  

α) ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ412/6-03-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται σε πλοία και 
καταλοίπων φορτίου …» µε την οποία περιγράφονται οι διαδικασίες για την 
διαχείριση των παραγοµένων αποβλήτων πλοίων, σε αντικατάσταση της ΚΥΑ 
3418/07/30-05-2002 (ΦΕΚ 712/Β΄/11-06-2002). 

β) ΥΑ αριθµ. Τ/9803/4-09-2003 (ΦΕΚ/Β΄/16-09-2003) «Γενικός Κανονισµός 
λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων..» περί της προστασίας περιβάλλοντος – 
καθαριότητας – διαχείρισης απορριµµάτων και καταλοίπων των φορέων 
διαχείρισης λιµένων. 

 

 Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρµόζονται: 

1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη 
δραστηριότητα: 

Γενικοί Όροι - Αδειοδότηση 

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η 
ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
έργου µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών. 
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2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν όπως 
επίσης και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. 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. 

4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες 
από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ Λιµεναρχείο, ∆ασαρχείο, 
Πολεοδοµία κλπ), συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων 
που απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις οι οποίες δεν 
καλύπτονται από την παρούσα. 

5. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών, 
εκβαθύνσεων κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των αρµοδίων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να 
ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρµόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Εφορεία 
Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Πειραιώς και 
Νήσων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν 
οι κατάλληλες ενέργειες (λήψη σχετικών εγκρίσεων, πραγµατοποίηση 
δοκιµαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν 
αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν αµέσως στο σηµείο εύρεσής τους 
προκειµένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας 
θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, µετά από γνωµοδότηση των 
αρµοδίων οργάνων του ΥΠΠΟΤ 

7. Η δαπάνη της ενδεχόµενης ανασκαφικής έρευνας συµπεριλαµβανοµένης και της 
αµοιβής του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, τη σχεδιαστική και 
φωτογραφική τεκµηρίωση, καθώς και το κόστος συντήρησης, µελέτης και 
δηµοσίευσης των ευρηµάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου βάσει 
των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του Ν3028/2002 
(ΦΕΚ153/Α΄/28-06-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

8. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση σε όλες τις αρµόδιες 
και ενδιαφερόµενες υπηρεσίες (ως άνω) στην οποία να υποδεικνύονται οι 
ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

9. Η λειτουργία του λιµένα να είναι σύµφωνη µε τον Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας 
του Λιµένα ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού, σύµφωνα µε την παρ2 του άρθρου 38 του Ν3105/03 

10. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την 
κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς (ως άνω) και µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών 
εγκρίσεων και των αδειών. 

11. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την τυχόν φωτοσήµανση των 
υπόψη έργων και µετά την αποπεράτωσή τους, για την υπόδειξη του κατάλληλου 
φωτισµού προς αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων. 

12. Τα κατασκευαστικά υλικά (οικοδοµικά, επάλειψης, εµποτισµού, βαφής, 
συγκολλήσεων των πλωτών εγκαταστάσεων κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν, για 
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την κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγµένα 
οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον 
(δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, 
πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες κλπ) και που συµπεριλαµβάνονται 
στην απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-
12-1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 
(ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  

13. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και 
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

14. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.  

15. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων κατά το στάδιο 
της κατασκευής και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του έργου και 
της δραστηριότητας. 

16. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, 
ωτασπίδες κλπ). 

∆ασική Νοµοθεσία - Προστασία 

17. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισµένης ως δασικής έστω 
και προσωρινά: µπαζών, προϊόντων εκβαθύνσεων, εργαλείων, εξοπλισµού, 
δοµικών υλικών, πρώτων υλών, απορριµµάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, 
αποδυτηρίων, γραφείων, διαµόρφωσης δρόµων, έστω και απλής διέλευσης 
οχηµάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του 
έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρµόδιο 
δασαρχείο. 

Ύδατα – Υγρά απόβλητα 

18. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού ως άνω εντός 
θαλάσσιας περιοχής. 

19. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών µέσα σε 
ύδατα, (και που µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση 
βροχοπτώσεων, πιθανόν βλαβών κλπ) µε την κατασκευή ολοκληρωµένου 
συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον 
αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγµένα από κάθε µορφής 
οργανική ύλη. 

20. Να διαµορφωθεί ειδικός χώρος για την έκπλυση και συντήρηση των 
µηχανηµάτων του έργου και της δραστηριότητας µε στεγανό δάπεδο και οχετό 
συλλογής που θα οδηγεί σε δεξαµενή καθίζησης έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
ρύπανση του εδάφους και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

21. Κατά το σχεδιασµό του έργου να προβλεφθούν διατάξεις, διαµορφώσεις κλπ οι 
οποίες να εξασφαλίζουν την επαρκή ανανέωση των νερών της λιµενολεκάνης. 

Στερεά 

22. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της 
ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 

23. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 
χρησιµοποιηθούν για την επίχωση των σκαµµάτων. Τα υλικά που περισσεύουν 
να τοποθετούνται σε χώρο που θα ορίσει ο δήµος και να αποκαθίστανται.  

24. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα 
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ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, 
τσιµεντοστρώσεις, µπετά, εκβαθύνσεις κλπ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων εξορυκτικής δραστηριότητας της 
ευρύτερης περιοχής µετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις. 

25. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω 
και γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

26. Η διάθεση των λυµάτων του προσωπικού κατασκευής του έργου θα πρέπει να 
γίνεται ελεγχόµενα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει σε κατάλληλα σηµεία 
χηµικές τουαλέτες, το περιεχόµενο των οποίων θα διατίθεται (µε τα απαιτούµενα 
παραστατικά παράδοσης) προς επεξεργασία σε κατάλληλη µονάδα.  

27. Η πρόσβαση και η κυκλοφορία στους χώρους του κτιρίου να συµµορφώνεται µε 
τις κείµενες διατάξεις ΑΜΕΑ. 

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 

Γενικοί Όροι 
28. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί, θα καταλάβει τη µικρότερη δυνατή έκταση και 

θα πρέπει να ληφθούν όλα  τα αναγκαία µέτρα για την περίφραξη του, που είναι 
αναγκαία για την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση 
της οπτικής όχλησης στο εφικτό. Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, των οδών 
πρόσβασης κλπ. θα γίνει µε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δεσµεύσεις 
στην παράκτια ζώνη. 

29. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για 
την κατασκευή του έργου. 

30. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβασης. 

31. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 
επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες 
κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή ή έντονων κυµατισµών. 

32. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεµένου 
υλικού από τις βροχές.  

33. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
δηµιουργηθεί κανενός είδους διάβρωση του εδάφους εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και στο εργοτάξιο. Σε 
περίπτωση που συµβεί οποιαδήποτε διάβρωση του εδάφους, ο Ανάδοχος θα 
αποκαταστήσει αµέσως τη ζηµιά.  

34. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, 
εργαλεία, ικριώµατα, ράµπα φορτοεκφόρτωσης, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, 
χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. 
Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές 
και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του Έργου. 

35. Να εξασφαλίζεται καθ’όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα µε 
την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό για όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν 
όπως και για τις εκτελούµενες εργασίες να συνταχθούν σε δελτία και να 
εξασφαλισθούν οι τεχνικές προδιαγραφές µε τα ελάχιστα απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά όπου θα πρέπει υλικά (πχ αντοχή, ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, 
υγεία, αντίσταση στη διάβρωση, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ακτινοβολία, 
στην πλευστότητα, στη διαπερατότητα κλπ), εργασίες και προσωπικό 
(πιστοποιηµένα και έµπειρα συνεργεία, αδειούχοι τεχνίτες κλπ ) να ικανοποιούν. 
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36. Να εξασφαλίζονται καθ’ολη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (και στις θέσεις παράδοσης) τους 
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

37. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε διαµόρφωσης ή 
µεταβολής της ακτής ή του πυθµένα της θάλασσας χωρίς την προηγούµενη 
σύνταξη σχετικής µελέτης και έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία. 

38. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν χρησιµοποιήσει σκυρόδεµα από 
λειτουργούσες επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται να εγκαταστήσει συγκροτήµατα 
παραγωγής εργοταξιακού χαρακτήρα, πρέπει να συντάξει και υποβάλει αρµοδίως 
σχέδιο που θα περιλαµβάνει και την προτεινόµενη κατάλληλη αντιρρυπαντική 
τεχνολογία που θα εφαρµοστεί. Απαγορεύεται η εγκατάσταση συγκροτήµατος 
θραύσης αδρανών (σπαστήρας – σπαστηροτριβείο, µόνιµα ή κινητά),  διότι η 
ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται εντός ζωνών οικιστικής και τουριστικής 
ανάπτυξης  και σε άµεση γειτονία µε την ακτή.  

39. Απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιας άµµου και θαλασσινού νερού κατά τη δόµηση 
σκυρόδετων κατασκευών. 

40. Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία τόσο των σκυρόδετων όσο 
και των µεταλλικών κατασκευών.  

41. Κατά τη φάση κατασκευής θα  πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των 
βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα επιχώµατα µέσω κατάλληλου συστήµατος 
χαλικόφιλτρου.  

42. Τα πλωτά ναυπηγήµατα (µικρού µεγέθους) που ενδεχοµένως χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την πόντιση  των τεχνητών ογκολίθων, πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε πιστοποιητικά ασφάλειας που θα είναι σε ισχύ σε όλη τη διάρκεια 
απασχόλησής τους στο έργο. 

43. Σε περίπτωση που η µεταφορά των υλικών γίνει δια θαλάσσης, η διαδροµή των 
φορτηγίδων µεταφοράς υλικών κατασκευής και απόθεσης από και προς τον 
χώρο του έργου θα πρέπει να γίνεται βάσει σχεδίου που πρέπει να υποβληθεί 
πριν την έναρξη κατασκευής του έργου και να εγκριθεί αρµοδίως.  

44. Οι κινήσεις των πλωτών µηχανηµάτων θα ακολουθούν τους περιορισµούς και 
λοιπές οδηγίες της αρµόδιας λιµενικής αρχής για την αποφυγή παρακώλυσης της 
θαλάσσιας συγκοινωνίας και συγκρούσεων. Το χρονοδιάγραµµα εργασιών θα 
λαµβάνει υπόψη τυχόν καθυστερήσεις εξαιτίας τυχόν υποχρεωτικών διελεύσεων 
των φορτηγίδων µεταφοράς των υλικών επιτόπου του έργου, από υφιστάµενους 
διαύλους ναυσιπλοΐας και πορείες σκαφών στην ευρύτερη περιοχή.  

∆ασική νοµοθεσία - Προστασία 

45. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων 
µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης 
σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Ασφάλεια - Υγιεινή 
46. Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ευρύτερα της θέσης του έργου ο Ανάδοχος θα έχει 

την υποχρέωση να λάβει µέτρα επισήµανσης των εκτελούµενων ύφαλων 
εργασιών κατασκευής των Έργων σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Νόµου 
1629/1951 περί φάρων.  

47. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
προστασία των διερχοµένων από ατυχήµατα ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
δεν θα προκληθεί (κατά το δυνατόν) παρακώλυση της θαλάσσιας κυκλοφορίας 
στο λιµάνι και την ευρύτερη περιοχή του όρµου .  
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48. Κατά την διαµόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

49. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση 
κατά την οπισθοκίνηση. 

Στερεά 

50. Τα προϊόντα εκσκαφής-εκβαθύνσεων κλπ που θα προκύψουν από τις εργασίες 
των έργων, να χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου εφόσον κριθούν 
κατάλληλα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση η 
απόρριψή τους να γίνει τηρουµένων των προβλεπόµενων από την ισχύουσα 
νοµοθεσία διαδικασιών για εργασίες που συνεπάγονται εκσκαφή-εκβάθυνση-
απόρριψη βυθοκορηµάτων στη θάλασσα. Συγκεκριµένα, για την απόρριψη των 
υλικών αυτών στη θάλασσα, απαιτείται Άδεια της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, η 
οποία χορηγείται κατόπιν θετικής γνωµάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. 
ΕΛΚΕΘΕ) και σύµφωνης γνώµης των αρµοδίων Υπηρεσιών οικείων Περιφερειών 
(∆ιεύθυνση Υγείας, Περιβ.), ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/∆ΛΥ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ (Π.∆.55/98, 
Ν.855/78, Ν.1147/81, Π.∆. 68/95 και ΥΑ 181051/2079/78/14-12-1978), αλλά και 
της αρµόδια Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Σε αυτή και µόνο την περίπτωση 
(κατόπιν της ειδικής άδειας) προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθούν ως επιχώµατα σε άλλη θέση του έργου, 
µπορούν να διατίθενται σε βάθη θάλασσας µεγαλύτερα των 50µ. και σε 
απόσταση από την ακτογραµµή (µεγαλύτερη από 1χλµ) και σε επαρκή απόσταση 
από υπάρχοντα λιβάδια ποσειδωνίας. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο 
ώστε τα υλικά να ισοκατανέµονται στην επιφάνεια που θα οριστεί (µε βάση τις 
παραπάνω προϋποθέσεις), και επιπρόσθετα η δηµιουργούµενη πρόσχωση στο 
βυθό να µην µειώνει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3µ.  Για το λόγο 
αυτό τα βυθοκορήµατα θα πρέπει να διασκορπίζονται σε µεγάλη έκταση.  Η 
απόρριψη θα πρέπει πραγµατοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν 
βαθύτερα από την επιφάνεια της θάλασσας στη διάρκεια της ηµέρας. Ο χώρος 
διάθεσης εγκρίνεται από τις αρµόδιες λιµενικές αρχές υποβάλλοντας κάθε 
εβδοµάδα στην εν λόγω αρχή καταγραφικό χάρτη µε τις πορείες και τα στίγµατα 
της απόρριψης. Τα προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών, δύναται επίσης να 
διατεθούν σε χερσαίο χώρο κατάλληλα διαµορφωµένο που θα υποδείξει η 
διευθύνουσα υπηρεσία του έργου. 

51. Για την µείωση των επιπτώσεων από τη διασπορά αιωρηµάτων κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής, εφόσον παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση της θολερότητας των 
νερών και κριθεί αναγκαίο, προτείνεται η χρήση παραπετασµάτων ιλύος (silt 
screens) περιµετρικά του χώρου των εργασιών.  

52. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται (σε ειδικούς 
προς τούτο κάδους) και να αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε 
διάθεσή τους να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω 
Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 
(ΦΕΚ 81/Α/04). 

53. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά 
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν2939/2001. 

54. Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων για 
περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου δήµου. 

55. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές 
του έργου.  

56. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π∆ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 
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57. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών 
αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταµών, 
ρεµάτων, χειµάρρων ή µισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

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

59. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι 

60. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγµατοποιούνται σε εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. 

61. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, 
σύνταξη µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων 
περιοχών κλπ. 

62. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από 
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε 
τις εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

63. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων του 
εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται µε την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως 
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ/Β΄/286/2-3-2007). 

64. Τα µηχανήµατα κατασκευής να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις εκποµπές θορύβου και αέριων 
ρύπων (ΥΑ 37353/2375/2007 (ΦΕΚ543/Β΄/07), ΥΑ30408/1491/2003 
(ΦΕΚ1054/Β΄/29-7-2003), ΥΑ 10689/523/2002 (ΦΕΚ408/Β΄/4-4-2002) 

65. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση 
µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ. Η επιβλέπουσα 
Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Όπου η 
διαθέσιµη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 
τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του, πρόχειρα ηχοπετάσµατα. Μέση 
ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 
65dB(A). 

Αιωρούµενα 

66. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων (στις 
πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης ή 
αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα: 

� Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται µέσω 
εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας 
περίσσειας εκπλυµάτων. 

� Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµενα 
συστήµατα διαβροχής (υδροφόρες) κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

� Κάλυψη των οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

� Θέσπιση µεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις µη στρωµένες επιφάνειες. 

� Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, 
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εφόσον µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός. Εφόσον 
παραµένουν για µικρότερα διαστήµατα, θα πρέπει να διαβρέχονται 
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα 
προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να µην αποτίθενται σε 
χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

67. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από 
σωρούς.  Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος (ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µηχάνηµα).  Οι σωροί δεν θα 
πρέπει να έχουν ύψος µεγαλύτερο των 3µ.  

Υγρά απόβλητα 

68. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα 
για την αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου. 

69. Απαγορεύεται η απόρριψη προϊόντων έκπλυσης από τις µπετονιέρες του 
εργοταξίου στη θάλασσα. Για τον καθαρισµό τους να προβλεφθεί δεξαµενή 
καθίζησης µε κεκλιµένο πυθµένα το νερό της οποίας θα ανακυκλώνεται και η 
προκύπτουσα ιλύς της οποίας µετά την ξήρανσή της σε κατάλληλο σχεδιασµένο 
χώρο να µεταφέρεται σε νόµιµους χώρους διάθεσης. 

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

Απόβλητα Έλαια  

71. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε 
είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών 
επί του εδάφους ή στη θάλασσα. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων 
θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 
(ΦΕΚ 665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

72. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-οχηµάτων στο χώρο 
διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό δάπεδο, τα 
οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις- 
εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα µηχανήµατα- οχήµατα θα φέρουν πιστοποιητικά 
θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων, πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί 
θορύβου κλπ. 

73. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα 
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

74. Για τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα (όπως χρησιµοποιηµένα υδραυλικά 
υγρά, αντιψυκτικά υγρά, διαλύτες, ρυπασµένα υλικά όπως φίλτρα, στουπιά κλπ, 
συσσωρευτές) η διαχείριση  και διάθεσή τους θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία, η οποία καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων και προβλέπει ειδικές  ρυθµίσεις για τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα 
(ΚΥΑ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/1159/2006, ΚΥΑ 8668/2007, Ν4042/12). 
Πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε είδους υγρών αποβλήτων από τους 
χώρους εκτέλεσης των εργασιών και το εργοτάξιο.  

 

2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 
τηρούνται: 

Γενικοί Όροι 

75. Να ληφθεί µέριµνα για την εφαρµογή προγράµµατος εξοικονόµησης νερού (π.χ. 
ελεγχόµενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρµογή συστηµάτων 
στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου, ανακύκλωση νερού όπου είναι 
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εφικτό, …) 

76. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου να λαµβάνονται 
µέτρα εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, όπως περιορισµός 
ενεργειακών απωλειών του κτιρίου, βιοκλιµατικός σχεδιασµός, πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης κλπ.  

77. Να ληφθεί µέριµνα για την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων µε συστήµατα αύξησης του βαθµού απόδοσης και µείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαµπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και 
µεγάλης διάρκειας ζωής, φωτοβολταϊκά συστήµατα όπου αυτό είναι δυνατό  κλπ  

78. Να υπάρχει οργανωµένο σύστηµα και δίκτυο πυρασφάλειας για την αντιµετώπιση 
τυχόν περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα 
µέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

79. Σε όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας ο κύριος του έργου θα πρέπει να 
φροντίζει για την καλή µορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή 
απορριµµάτων, συντήρηση κλπ) προκειµένου να µην δηµιουργηθεί οπτική 
ρύπανση. 

80. Οι εγκαταστάσεις της δραστηριότητας (προβλήτες, µώλοι, καθίσµατα, 
προστατευτικά κιγκλιδώµατα, περίφραξη, φωτισµός, χώροι προσωπικής υγιεινής, 
Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήµατα ασφαλείας,  συστήµατα πυρασφάλειας, 
χρωµατισµοί, σκυρόδετες και µεταλλικές κατασκευές, φυτεύσεις κλπ) πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να 
εντοπίζονται και να αντικαθίστανται άµεσα. 

81. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων µόνιµων ή περιοδικών στο 
χώρο της εγκατάστασης. 

82. Να τοποθετηθούν κατάλληλοι προσκρουστήρες στα κρηπιδώµατα προς αποφυγή 
ατυχηµάτων στα σκάφη και πρόκλησης διαρροών. 

83. Να προβλεφθεί παροχή σωστικών µέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών 
κινδύνων. 

84. Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του λιµένα να γίνονται δεκτά σκάφη που θα 
διαθέτουν απαραιτήτως δεξαµενές συγκράτησης λυµάτων ή εγκεκριµένου τύπου 
σύστηµα καθαρισµού λυµάτων. 

85. Για την αποφυγή κάθε είδους λειτουργικής ή ατυχηµατικής ρύπανσης από την 
διακίνηση των πλοίων στο λιµένα, να εφαρµοσθούν τα αναφερόµενα στην ∆ιεθνή 
Σύµβαση MARPOL ("MARINE ΡΟLLLUTIΟΝ" -  «Κανονισµοί δια την αποφυγήν 
ρυπάνσεως εκ των απορριµµάτων πλοίων») για την πρόληψη της ρύπανσης από 
πλοία (1973). Τα απορρίµµατα που παράγονται πάνω στα σκάφη, σύµφωνα µε 
το Παράρτηµα V της ∆ιεθνούς Σύµβασης MARPOL απαγορεύεται ρητώς να 
διατήθονται στη θάλασσα. 

86. Η Λιµενική Εγκατάσταση θα πρέπει να διέπεται από εγκεκριµένο Κανονισµό 
Λειτουργίας Λιµένα  για τη διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις 
διάθεσης νερών πλύσεων µε απορρυπαντικά, διάφορα λύµατα κλπ 

87. Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Περιστατικών 
Ρύπανσης (Contigency Plan) για ατυχήµατα, πληµµύρες, τροµοκρατικές 
ενέργειες, φωτιά, κλπ το οποίο να εφαρµόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. 

88. Για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων θα πρέπει ο Λιµένας να έχει εφοδιασθεί µε 
κατάλληλο εξοπλισµό, όπως προµήθεια πλωτών φραγµάτων ελέγχου από 
διαρροή ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα. Τα πλωτά φράγµατα πρέπει να 
φυλάσσονται σε κλειστό χώρο µε ευχέρεια χρήσης σε περίπτωση ανάγκης. 
Επίσης για περιστατικά ρύπανσης από πετρελαιοειδή, απαιτείται προµήθεια 
απορροφητικών µέσων φυσικής προέλευσης και εξοπλισµού καθαρισµού ακτών, 
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όλα σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και προµήθεια αντλιών αναρρόφησης 
(skimmer).  

89. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, 
καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική 
Αρχή, σύµφωνα µε το Ν743/77 (ΦΕΚ319/Α΄) το Π.∆. 55/98, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 
89/Α) όπως αναθεωρήθηκε µε το Π.∆. 27/07 (ΦΕΚ 19/Α), το Ν.2252/94 (ΦΕΚ 
192/Α), το Π.∆. 11/02 και την ΥΑ Τ/9803/03, (και όπως τροποποίησαν το 
Ν743/77 (ΦΕΚ319/Α΄/77) κατά τη φάση κατασκευής των έργων αλλά και κατά την 
λειτουργία τους. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα 
διαχείρισης: 
α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής των 

αποβλήτων που παράγονται στα πλοία που θα προσεγγίζουν καθώς και τη 
νόµιµη τελική διάθεσή τους. 

β. Την ύπαρξη εξοπλισµού πρόληψης και καταπολέµησης ρύπανσης της 
θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικά υλικά) 
εγκεκριµένου τύπου που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, 
καθώς και εγκεκριµένου, συµβατού µε το Τοπικό Σχέδιο της Λιµενικής Αρχής, 
«Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» που θα εφαρµόζεται κατά την αντιµετώπιση 
περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας. 

γ. Τη συµµόρφωση των υπόχρεων µε την κείµενη νοµοθεσία που αφορά στον 
έλεγχο και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία (Ν. 
3394/05 ΦΕΚ243/Α), Κοινοτικός Κανονισµός ΕΚ αριθµ. 782/2003/14-4-2003, 
στη διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 24944/159/06 ΦΕΚ 
791/Β και ΚΥΑ 8667/07 ΦΕΚ 287/Β), στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων 
(ΚΥΑ 50910/2727/03 ΦΕΚ1909/Β), λιπαντικών ελαίων (Π.∆. 84/2004 ΦΕΚ 
64/Α), πολυχλωριωµένων υδρογονανθράκων PCB & PCT (ΚΥΑ 
7589/731/2000 ΦΕΚ 514/Β και 18083/1098Ε.103/03 ΦΕΚ 606/Β), στην 
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν. 2939/01 ΦΕΚ 
179/Α) και στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για τις µεταφορέας 
αποβλήτων (WSR). 

δ. Την ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και πληρωµάτων 
καθώς και την νόµιµη συγκέντρωση λυµάτων / απορριµµάτων και πάσης 
φύσεως αποβλήτων από όλες τις εγκαταστάσεις του έργου. 

90. Να καταρτιστεί Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (πετρελαιοειδών καταλοίπων / 
λυµάτων / απορριµµάτων),  που παράγονται στα πλοία σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6-3-2009). Στο υπόψη σχέδιο θα αναφέρεται 
συγκεκριµένα η µονάδα ή ο χώρος τελικής νόµιµης διάθεσης των 
συγκεντρωµένων ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται στα πλοία. 
Παράλληλα θα είναι εµφανή, µέσω πίνακα ανακοινώσεων, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τα ωράρια λειτουργίας των συµβεβληµένων 
επιχειρήσεων/φορέων παραλαβής/ αποκοµιδής των ως άνω αποβλήτων. 

91. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται οµαλές συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και αποφυγή 
κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην πόλη ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Κατά 
περίπτωση, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο τουριστικής αιχµής πρέπει να 
λαµβάνονται µέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας στον παραλιακό άξονα. 

Φυσικό περιβάλλον 

92. Να γίνονται τακτικές δειγµατοληψίες ανά εξάµηνο σε δυο σταθερά σηµεία, ένα 
εκτός και ένα εντός της λιµενολεκάνης, στις οποίες θα µετρώνται οι ακόλουθες 
παράµετροι του θαλάσσιου νερού: 

i. Θερµοκρασία 
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ii. pH 
iii. ∆ιαλυµένο Οξυγόνο 
iv. Χρωµατισµός 
v. Κολοβακτηριοειδή 
vi. SS (αιωρούµενα στερεά) 
vii. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες 
viii. Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu) 

για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσµατά τους να 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον κύριο του έργου. Η 
δειγµατοληψία και η µέτρηση των παραµέτρων αυτών θα πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευµένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου 

Υγρά απόβλητα 

93. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε 
επιφανειακούς  αποδέκτες.  

94. Τα αστικά απόβλητα (λύµατα λιµενιζόντων σκαφών, προσωπικού χερσαίων 
εγκαταστάσεων κλπ) να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή - βόθρο, ο οποίος να 
εκκενώνεται από αδειοδοτηµένα βυτιοφόρα. 

95. Να διενεργείται τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου του στεγανού βόθρου σε 
νόµιµους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεί 
παραλαβής και µεταφοράς των αποβλήτων – λάσπης από το στεγανό βόθρο. 

96. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου 
σωληνώσεων για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.  

97. Απαγορεύεται η διάθεση βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων ή άλλων επικινδύνων 
ουσιών και ελαίων στον παραπάνω βόθρο. 

Απόβλητα έλαια - Επικίνδυνα απόβλητα 

98. Να προβλεφθεί η δυνατότητα παραλαβής – αποµάκρυνσης ελαιωδών 
καταλοίπων από τα σκάφη στη θέση ελλιµενισµού τους. 

99. Τα ρυπασµένα µε έλαια και πετρέλαια νερά, σεντινόνερα κλπ από τα σκάφη να 
συλλέγονται σε κατάλληλα σχεδιασµένο ελαιο-λασποδιαχωριστήρα. 

100. Τα επιπλέοντα λάδια από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθενται µαζί µε τα 
Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων. 

101. Η λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή να διατίθεται σύµφωνα µε τη σχετική για τα 
Επικίνδυνα Απόβλητα ΚΥΑ. 

102. Η διάθεση των λυµάτων των πλοίων να γίνεται στον πλησιέστερο λιµένα που 
διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή να τα υποδεχθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία ΦΕΚ712/Β/712.6.02 «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και κατάλοιπα φορτίων».  

103. Το προκύπτον νερό να ανακυκλώνεται και να χρησιµοποιείται σε εργασίες 
ποτίσµατος της δενδροφύτευσης. 

104. Τα Απόβλητα Έλαια τα οποία προκύπτουν από τα σκάφη να συλλέγονται σε 
ειδικά προς τούτο διαµορφωµένη δεξαµενή συλλογής ελαίων και σε χώρο όπου 
θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα για αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για 
αντιµετώπιση τυχόν διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που 
µπορούν να καταστήσουν τα ΑΕ ακατάλληλα για αναγέννηση. Η διάθεσή τους να 
γίνεται µέσω επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διαχείρισης λιπαντικών ελαίων 
σύµφωνα µε το Π∆82/2004 (ΦΕΚ64/Α΄/2-3-2004). 

105. Να συµπληρώνεται το έντυπο αναγνώρισης ΑΛΕ, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα 
∆ και Ε του σχετικού Π∆. 

106. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται 
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ξεχωριστά σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του 
Παραρτήµατος της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β). Ακολούθως τα εν λόγω 
απόβλητα να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύµβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο 
οποίος πρέπει να διαθέτει Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων και σύµβαση µε τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την 
παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. 

107. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων (πλαστικές, 
µεταλλικές, χαρτοκιβώτια κτλ), να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να 
είναι συµβεβληµένος µε το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών 
“ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.” (Υ.Α. 105857, ΦΕΚ  391/Β/04-04-2003), “Έγκριση του συλλογικού 
συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών « ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.»” 

108. Να ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε διαρροή τοξικών 
ουσιών. 

Υγρά καύσιµα 

∆εν προβλέπονται εγκαταστάσεις ανεφοδιασµού καυσίµων 

Στερεά απόβλητα - απορρίµµατα 

109. Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος, καθαρισµός και αποµάκρυνση 
µε σύγχρονο τρόπο των χώρων γύρω από τις χερσαίες και θαλάσσιες 
εγκαταστάσεις όπως και µέσα στη λιµενολεκάνη από σκουπίδια, πλαστικά 
µπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες, αποθέσεις, έλαια και 
συµπαρασύρσεις οµβρίων τα οποία µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στην 
ασφαλή λειτουργία του λιµένα (διέλευση οχηµάτων, σκαφών, διερχοµένων κλπ).  

110. Να προβλεφθεί η τοποθέτηση ικανού αριθµού δοχείων κατάλληλης 
χωρητικότητας σε όλους του χώρους του καταφυγίου, τα οποία θα φέρουν 
σήµανση σχετικά µε την απόρριψη απορριµµάτων και επισήµανση κινδύνου 
πυρκαϊάς σε κατάλληλα σηµεία του έργου και του περιβάλλοντος χώρου για την 
απόθεση των απορριµµάτων. 

111. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που προκύπτουν από τα σκάφη και τους 
επισκέπτες, θα αποθηκεύονται ευθύνη του υπευθύνου της δραστηριότητας εντός 
του οικοπέδου αυτού, και κατόπιν θα πρέπει να αποµακρύνονται  σε καθηµερινή 
βάση, από το απορριµµατοφόρο της κοινότητας του ∆ήµου, για λόγους Υγείας και 
∆ηµόσιας Υγιεινής.  

112. Απορρίµµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν να συλλέγονται ξεχωριστά 
(αλουµίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί) από τα υπόλοιπα και να διατίθενται για 
ανακύκλωση σε φορείς διαχείρισης που διαθέτουν τη σχετική άδεια. 

113. Να εφαρµόζεται το Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Β/04) για τη διαχείριση των αποβλήτων  
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

114. Να προβλέπεται η διαχείριση/διάθεση των χρησιµοποιηµένων λαµπτήρων 
φθορισµού σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ    

Θόρυβος – ∆ονήσεις – Αέριοι Ρύποι 

115. Κλιµατιστικά µηχανήµατα που θα τοποθετηθούν να πληρούν τις προδιαγραφές 
για την ικανοποίηση του ορίου θορύβου σε όλους τους χώρους σύµφωνα µε την 
Κ.Υ.Α ∆6/β/οικ.3155/ΦΕΚ 266/Β/ 5.3.2003 και την Υ.Α 
13352/2635/ΦΕΚ437/Β/16.7.1990 για την εναρµόνιση µε την οδηγία 86/594/ 
ΕΟΚ. 

116. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε 
ειδικές αντικραδασµικές βάσεις / στηρίξεις. 
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117. Οι προωστικοί κινητήρες των σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι σχεδιασµένοι, 
κατασκευασµένοι και συναρµολογηµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, µε σωστή 
εγκατάσταση και κανονική χρήση, οι εκποµπές τους να µην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιµές που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2003/44/ΕΚ. Η οδηγία περιγράφει επίσης (άρθρο 
8) τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας των κινητήρων πριν τη διάθεσή 
τους στην αγορά και τη θέση τους σε λειτουργία. 

118. Σχετικά µε το θόρυβο από την κυκλοφορία στην περιοχή του προτεινόµενου 
έργου να ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ µε αριθµ. 211773/27-4-12 
(ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-12). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από τη Περιβαλλοντική Έκθεση εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους 
προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 

 Πρόσθετες παρατηρήσεις: 

• να ληφθεί σχετική γνωµοδότηση από το αρµόδιο αρχιτεκτονικό συµβούλιο 
δεδοµένου του ότι το χωριό «Πέρδικα» Αίγινας έχει χαρακτηρισθεί ιστορικό 
διατηρητέο µνηµείο,  ως αντιπροσωπευτικός αλιευτικός οικισµός διατηρών το µη 
συνεχές οικοδοµικό σύστηµα εκ ταπεινών οικίσκων µετά λειτουργικώς 
συνδεόµενης ανοικτής αυλής βάσει του Π∆ της 20 Απριλίου 1976 

• πριν την έναρξη των εργασιών να υποβληθεί τεχνική µελέτη (ΤΕΠΕΜ) στην οποία 
να προσδιορίζεται επακριβώς µετά συµβάσεων, ο τελικός χώρος διάθεσης των 
αποβλήτων των εκσκαφών 

• να διερευνηθεί η επαρκής ανακυκλοφορία των υδάτων του κόλπου από τα 
προβλεπόµενα έργα και να προσδιορισθούν τυχόν απαραίτητες βελτιωτικές 
παρεµβάσεις 

• λοιπές κατασκευές οι οποίες δεν περιγράφονται (µικροί πρόβολοι νότια του 
κόλπου) να αποµακρυνθούν. 

 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακές Σύµβουλοι κ. Χρ. Αγγελονίδη και 
κ. Α. Μπαλού.  

 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ν. Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Ζ. 
Ράικου. 

 

 

  

 

 

 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


