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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 34η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 404/2017 

Σήμερα 02/11/2017 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. 222227/27-10-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
27-10-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 12ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Μελέτη Περιφερειακής Οδού Πόλης Αίγινας», από το Δήμο Αίγινας. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) 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. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 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, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης),
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος 
Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, 
Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου 
Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά 
Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης 
Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα),
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς 
Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας 
Απόστολος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Καστανιάς Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Παλιού Αικατερίνη, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 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. Α. Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 182787/17
/12-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 
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2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25.11.2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) και τον Ν. 
4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013)]. 

3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999), τον Ν. 
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007), 
τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/13.2.2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014)]. 

4. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 
(ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) και Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)]. 

5. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

6. Την Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «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 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 
9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας». 

7. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» 
[Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012), την 
Υ.Α. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/2013), την Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 
(ΦΕΚ 3089/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/2014)]. 

8. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «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. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 
209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

9. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) “Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”  

10.Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

11.Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

12.Της Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου 
Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 
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[Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 
3339/Β/2014)]. 

13.Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες 
καύσης». 

14.Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 
γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

15.Η υπ’ αρ. πρωτ. 53392/2973/2017 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Μελέτη Περιφερειακής Οδού Πόλης 
Αίγινας”, από το Δήμο Αίγινας», από το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / 
Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  

16.Το υπ. αριθμ. 7236/4454/270/120/2017 με θέμα «Έγκριση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Περιφερειακής Οδού Πόλης Αίγινας, 
Π.Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής», από το Τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών 
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Αρχαιολογικών Έργων / Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

17.Το υπ. αριθμ. 7988/2015 με θέμα «Μελέτη Περιφερειακής Οδού Πόλης 
Αίγινας», από το Δήμο Αίγινας. 

18.Το υπ. αριθμ. 294084/173565/5532/2015 με θέμα «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων Περιφερειακής Οδού Πόλης Αίγινας», από το Τμήμα Ενάλιων 
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Ερευνών / Υπουργείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού. 

19.Το υπ. αριθμ. 11904/1215/240/2015 με θέμα «Διαβίβαση απόψεων για τη 
ΜΠΕ της Περιφερειακής Οδού Πόλης Αίγινας», από την Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων / 
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

20.Το υπ. αριθμ. 4529/2011 με θέμα «Μελέτη Περιφερειακής Οδού Πόλης 
Αίγινας», από την 1Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη Περιφερειακής Οδού Πόλης 
Αίγινας», η οποία διαβιβάστηκε με το (15) σχετικό, για την έκφραση απόψεων 
μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 
1.  Εισαγωγή 
2.  Μη τεχνική περίληψη και συμπεράσματα 
3.  Συνοπτική περιγραφή του έργου 
4.  Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου – Ευρύτερες συσχετίσεις 
5.  Συμβατότητα του έργου με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές 

δεσμεύσεις της περιοχής 
6.  Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου 
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7.  Εναλλακτικές λύσεις 
8.  Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος 
9.  Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
10.  Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
11.  Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση 
12.  Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
13.  Πρόσθετα στοιχεία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Ονομασία Έργου 
Περιφερειακή Οδός Πόλης Αίγινας 
 
Ειδος Έργου 
Το υπό μελέτη οδικό τμήμα έχει συνολικό μήκος 3,5 χλμ. περίπου. Η διατομή 
που εφαρμόζεται στα τμήματα που εξυπηρετούν και τις δύο κατευθύνσεις 
(διπλής κυκλοφορίας) είναι τύπου ε2, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:            

- Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00 μ. 
- Πεζοδρόμια με ρείθρο πλάτους 0,25 μ., ελάχιστου πλάτους 1,0 μ.,  

Η διατομή που εφαρμόζεται στα μονοδρομημένα τμήματα της περιφερειακής 
είναι μη τυπική, λόγω του ελάχιστου διατιθέμενου οδικού χώρου και της πυκνής 
παρόδιας δόμησης, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

- Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους που κυμαίνεται από 3,50 έως 4,00 μ. 
- Πεζοδρόμια με ρείθρο πλάτους 0,25 μ., ελάχιστου πλάτους 1,0 μ. ενώ 

στο τμήμα που αντιστοιχεί στην οδό Καζαντζάκη αναπτύσσεται 
πεζοδρόμιο πλάτους 3,0 μ. στην πλευρά της παραλίας 

Η αρχή των παρεμβάσεων χωροθετείται στην απόληξη του λιμανιού της Αίγινας 
επί της οδού Καζαντζάκη αμέσως μετά την πλατεία Εθνεγερσίας και η 
περιφερειακή οδός οδεύει επί των οδών Καζαντζάκη, Πετρίτη, Γ. Μπίτρου,  Π. 
Γρηγορίου Ε΄, Λεούση, Ζωγράφου για να καταλήξει μέσω ανώνυμης οδού στην 
συμβολή των οδών Αφαίας και Αγ. Παρασκευής.  
Η μελέτη προβλέπει επίσης την διαμόρφωση πέντε (5) ισόπεδων κόμβων. 
 
Θέση & Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 
Το έργο χωροθετείται στον Δήμο Αίγινας της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. Το εν 
λόγω οδικό έργο αναπτύσσεται στην βόρεια πλευρά της πόλης και συνίσταται 
από βελτιούμενα οδικά τμήματα του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου του 
οικισμού, με τις απαραίτητες ολοκληρώσεις και συνδέσεις μεταξύ τους, ώστε να 
αποτελέσουν έναν ενιαίο οδικό διάδρομο.  
Κατωτέρω αναγράφονται οι συντεταγμένες της αρχής, του μέσου και του τέλους 
του οδικού τμήματος σε ΕΓΣΑ 87 και WGS 84: 

 ΕΓΣΑ 87 WGS 84 
Χ=449.267,901 Ε= 37Ο 44΄ 50,61΄΄ Αρχή οδικού 

τμήματος  Υ=4.177.636,875 Ν= 23Ο 25΄ 33,32΄΄ 
Χ=450.131,948 Ε= 37Ο 45΄ 06,05΄΄ Μέσον οδικού 

τμήματος Υ=4.178.126,259 Ν= 23Ο 26΄ 08,19΄΄ 
Χ=450.631,560 Ε= 37Ο 44΄ 48,63΄΄ Τέλος οδικού 

τμήματος Υ=4.177.586,380 Ν= 23Ο 26΄ 28,73΄΄ 
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Εικόνα1.1 : Δορυφορική αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής που βρίσκεται το 

έργο.  
Η χάραξη της οδού δίδεται με κόκκινο χρώμα. 

 
Κατάταξη του έργου 
Σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
έργου, καθώς και την σχετική Υπουργική Απόφαση (υπ’ αρίθμ. 1958/13-01-
2012) για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων, η υπό μελέτη 
Περιφερειακή Οδός Αίγινας, που αποτελεί επί το πλείστον βελτίωση 
υφιστάμενων οδικών τμημάτων, θα διατρέχει περιοχές στο σύνολό τους αστικές 
και περιαστικές, συνδέοντας περιοχές της πόλης της Αίγινας και παρέχοντας τη 
δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών και κατατάσσεται ως οδός 
κατηγορίας ΓΙΙΙ (κατά την κατηγοριοποίηση των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ). Επομένως 
κατατάσσεται στην Ομάδα 1η παρ. 5 και στην Υποκατηγορία Α2.  
 
Σκοπιμότητα του έργου 
Η πόλη της Αίγινας αποτελεί το σημαντικότερο λιμάνι του νησιού το οποίο 
συνδέεται με τακτική συγκοινωνία με τον Πειραιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα 
σημαντικό ποσοστό από τους κατοίκους τους νησιού εργάζονται στο 
λεκανοπέδιο της Αθήνας και μετακινούνται καθημερινά με τα πλοία. Επιπλέον, 
το λιμάνι εξυπηρετεί μετακινήσεις για τουριστικούς σκοπούς προς την Μόνη του 
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Αγ. Νεκταρίου, τον κατάφυτο λόφο του Ναού της Αφαίας και τους οικισμούς 
Σουβάλα και Αγ. Μαρίνα οι οποίοι ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες 
αποτελούν από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα του νησιού. Είναι 
επομένως προφανές ότι η βαριά κυκλοφορία (τουριστικά λεωφορεία, οχήματα 
προμήθειας εμπορευμάτων κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα αυξημένη προς όλους τους 
παραπάνω πόλους έλξης επισκεπτών, επιβαρύνοντας σημαντικά το οδικό 
δίκτυο γύρω από το λιμάνι και τις εισόδους – εξόδους από αυτό. 
Η λειτουργία της λιμενικής ζώνης σε άμεση γειτνίαση με τον αστικό ιστό 
επιβαρύνει σημαντικά – ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες – την κυκλοφοριακή 
λειτουργία της πόλης γενικότερα. Το πρόβλημα μεγιστοποιείται εξαιτίας της 
έλλειψης μιας αξιόπιστης περιφερειακής διαδρομής γύρω από της πόλη της 
Αίγινας, ρόλο που θα μπορούσαν να αναλάβουν υφιστάμενα οδικά τμήματα, όχι 
όμως στη σημερινή τους κατάσταση. Η απουσία αυτή επιτρέπει τη διέλευση της 
διαμπερούς κυκλοφορίας μέσα από το αστικό οδικό δίκτυο, υποβαθμίζοντας 
περιβαλλοντικά τόσο τον αστικό ιστό, όσο και το παραθαλάσσιο μέτωπο της 
πόλης.  
Γενικά, το οδικό δίκτυο του πόλης της Αίγινας, στην κεντρική περιοχή του 
οικισμού αλλά και στην περιφέρεια, είναι ανεπαρκές και “εχθρικό” για την 
κυκλοφορία τροχοφόρων, τόσο ως προς τη λειτουργία του όσο και προς τα 
συγκεκριμένα γεωμετρικά και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του (περιορισμένο 
πλάτος οδοστρώματος, κακή χάραξη, κακής ποιότητας οδόστρωμα, μικρά 
τεχνικά έργα κ.λπ.). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δίκτυο κατασκευασμένο με 
τρόπο που να εξυπηρετεί ανάγκες μετακίνησης κυρίως πεζών. Η απόδοση του 
δικτύου αυτού και στα οχήματα λειτουργεί αναγκαστικά υπέρ των “ισχυροτέρων” 
εκτοπίζοντας τους πεζούς και κάνοντας ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία 
των δικύκλων.  
Σημαντικό επίσης πρόβλημα που παρουσιάζουν βασικοί οδικοί άξονες στην 
περιφέρεια της πόλης, είναι οι αδιαμόρφωτοι ισόπεδοι κόμβοι σύνδεσης με τους 
παρακείμενους οικισμούς ή με τοπικές οδούς της περιοχής, που επιτρέπουν την 
ανεξέλεγκτη είσοδο και έξοδο σε αυτούς, καθώς επίσης και η ανεπάρκεια όσον 
αφορά στη σήμανση και τον γενικότερο εξοπλισμό τους. Συχνό είναι τέλος το 
φαινόμενο της συσσώρευσης Ι.Χ. πίσω από κάθε βαρύ κινούμενο όχημα, με 
αποτέλεσμα την πτώση της κυκλοφοριακής ικανότητας των εξεταζόμενων 
οδικών τμημάτων και τη μείωση της ασφάλειάς τους. 
Για τους λόγους αυτούς απαιτείται σαν έργο άμεσης προτεραιότητας η βελτίωση 
συγκεκριμένων τμημάτων του οδικού δικτύου της πόλης, ώστε να δημιουργηθεί 
μία περιφερειακή οδός που θα παρακάμπτει την πόλη, αναλαμβάνοντας την 
κυκλοφορία που χρησιμοποιεί σήμερα το τοπικό οδικό δίκτυο της Αίγινας για 
διαμπερείς μετακινήσεις. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειωθούν οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι στο κέντρο και να αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά ο 
οικισμός. Παράλληλα, η βελτίωση των εν λόγω οδικών τμημάτων θα συνοδευτεί 
με την ταυτόχρονη ανάπτυξη πεζοδρομίων εκατέρωθεν του οδοστρώματος, 
περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο ατυχημάτων και αυξάνοντας 
σημαντικά την ασφάλεια των πεζών μετακινήσεων, ο αριθμός των οποίων 
ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο είναι σημαντικός. 
Το έργο θα βελτιώσει τις τοπικές μετακινήσεις της πόλης και παράλληλα θα 
συντελέσει στην κοινωνική και τουριστική αναβάθμιση του νησιού, 
διευκολύνοντας τη κυκλοφορία των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού προς 
τους κυκλοφοριακούς άξονες που οδηγούν στις τουριστικές περιοχές του 
νησιού. Επίσης, το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας 
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των υπό μελέτη οδικών τμημάτων, τόσο για τους οδηγούς, όσο και για τους 
πεζούς χρήστες των οδών. 
Περιγραφή έργου 
Στο πρώτο τμήμα του έργου επί της οδού Καζαντζάκη (από την πλατεία 
Εθνεγερσίας έως την οδό Π. Γρηγορίου Ε΄) προτείνονται παρεμβάσεις 
διαχειριστικού χαρακτήρα με στόχο τη δημιουργία διαδρόμου για την κίνηση 
των πεζών προς τον Αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας και το παράλιο μέτωπο 
της οδού Καζαντζάκη. Συγκεκριμένα: 

- Διαμορφώνεται διακριτός διάδρομος κίνησης πεζών εκατέρωθεν της 
οδού με χρωματική παραλλαγή και οριοθέτησή του από τον χώρο οδικής 
κυκλοφορίας με εύκαμπτα πλαστικά κολωνάκια σήμανσης καθ’ όλο το 
μήκος του. 

Η αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης αλλά και η απομάκρυνση των 
παράνομων κατασκευών αποτελούν, σε κάθε περίπτωση, απαραίτητες 
ενέργειες για την εύρυθμη κυκλοφοριακή ροή (ατόμων και οχημάτων) στο τμήμα 
αυτό. 
 
Στη συνέχεια, επί της συμβολής των οδών των οδών Ν. Καζαντζάκη και 
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, διαμορφώνεται κατάλληλα ο ισόπεδος κόμβος Κ1. 
Το πρώτο τμήμα της περιφερειακής οδού για μήκος 600 μ. περίπου συμπίπτει 
με την υφιστάμενη οδό Ν. Καζαντζάκη, η οποία κινείται παράλληλα με την 
ακτογραμμή, διερχόμενη πλησίον του αρχαιολογικού χώρου του Ναού της 
Αφροδίτης, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο διατιθέμενος οδικός 
χώρος στο τμήμα αυτό επιτρέπει αποκλειστικά την ανάπτυξη οδού μονής 
κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τα βόρεια προάστια της Αίγινας, πλάτους 
4,00 μ. το οποίο μεταξύ των Χ.Θ. 0+110 και Χ.Θ. 0+187 περίπου μειώνεται σε 
3,50 μ. προκειμένου να μη θιγεί ο παρακείμενος αρχαιολογικός χώρος, 
ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του γενικότερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού 
της πόλης.  
 
Παράλληλα, για την ανάδειξη του προαναφερθέντος αρχαιολογικού χώρου 
αλλά και του φυσικού κάλλους της παραλιακής ζώνης, αναπτύσσεται στην 
αριστερή πλευρά της οδού πεζόδρομος ελάχιστου πλάτους 3,00μ., ο οποίος θα 
εξυπηρετήσει το σύνολο των πεζών μετακινήσεων που σήμερα 
πραγματοποιούνται επί του οδοστρώματος, ενώ από τη δεξιά πλευρά το πλάτος 
του πεζοδρομίου μεταβάλλεται αναλόγως των περιορισμών που θέτει η 
παρόδια δόμηση, προκειμένου να αποφευχθούν οι απαλλοτριώσεις. 
Προβλέπεται η δημιουργία εσοχών για στάση – στάθμευση σε συγκεκριμένες 
θέσεις (συγκεκριμένα στάση λεωφορείου στην Χ.Θ. 0+220 είσοδο παραλίας 
Κρυπτού Λιμένος, στην Χ.Θ. 0+385 έμπροσθεν υπάρχουσας ξενοδοχειακής 
μονάδας καθώς και στην Χ.Θ. 0+457). Τέλος, στον προαναφερθέντα 
πεζόδρομο πλάτους 3,00μ. θα πραγματοποιηθεί πυκνή δενδροφύτευση κατά το 
μήκος του που είναι σε επαφή με την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου.  
 
Οριζοντιογραφικά η χάραξη της οδού προσαρμόζεται κατά το δυνατόν στην 
υφιστάμενη οδό. Η προσαρμογή αυτή στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της 
υφιστάμενης οδού ήταν εφικτή εξαιτίας της κατηγορίας της οδού (ΓΙV), όπου 
επιτρέπει για “αστικές” οδούς την εφαρμογή καμπύλων με μικρότερες ακτίνες, οι 
οποίες κυμαίνονται μεταξύ των 50 μ. και των 240 μ. 
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Η ερυθρά της οδού επίσης προσαρμόζεται σε αυτήν της υφιστάμενης οδού, 
ώστε να μην υπάρξουν επιπλέον προβλήματα με τα κατώφλια των παρόδιων 
ιδιοκτησιών. Ως εκ τούτου τα ορύγματα και επιχώματα που δημιουργούνται είναι 
πολύ περιορισμένα με τιμές που δεν ξεπερνούν τα  0,16 μ., ενώ οι κλίσεις 
φθάνουν μέχρι και την τιμή του 7,6%.  
 
Περί την Χ.Θ. 0+620 η Ν. Καζαντζάκη διασταυρώνεται με την Στρ. Πετρίτη και 
την οδό προς τα βόρεια προάστια της Αίγινας καθώς και με έτερη τοπική οδό. 
Στη θέση αυτή ο υφιστάμενος ισόπεδος κόμβος Κ2 επανασχεδιάζεται, εξαιτίας 
της ιδιαίτερα οξείας γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ των οδών Ν. Καζαντζάκη 
και Στρ. Πετρίτη, προκειμένου να είναι λειτουργικός και ασφαλής. Συγκεκριμένα 
κάμπτεται ο άξονας της παρακείμενης τοπικής οδού ώστε να συμβάλει κάθετα 
στην οδό που οδηγεί στα βόρεια προάστια της Αίγινας, ενώ δημιουργείται και 
αριστερή λωρίδα εξόδου από  την οδό Στρ. Πετρίτη προς την τοπική οδό ώστε 
να είναι απρόσκοπτη η κίνηση των οχημάτων επί της βασικής οδού. Επίσης 
αυξάνεται το πλάτος της οδού Καζαντζάκη στο συγκεκριμένο τμήμα (Χ.Θ. 
0+580 έως Χ.Θ. 0+603) σε 5,00 μ. και διαμορφώνεται τριγωνική νησίδα που 
διαχωρίζει τους δεξιά στρέφοντες για την οδό Στρ. Πετρίτη προκειμένου να 
διευκολύνεται η συγκεκριμένη κίνηση που δεν είναι ευχερής για βαρέα οχήματα 
εξαιτίας της ιδιαίτερα οξείας γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ των οδών Ν. 
Καζαντζάκη και Στρ. Πετρίτη. 

 
Στη συνέχεια η περιφερειακή οδός στρέφεται με κατεύθυνση νοτιοανατολική 
ακολουθώντας την χάραξη της οδού Στρ. Πετρίτη. Η εν λόγω οδός 
χαρακτηρίζεται από τεταμένη χάραξη με ευθυγραμμίες, μεγάλες οριζόντιες 
καμπύλες (οι ακτίνες τους κυμαίνονται μεταξύ των 100 μ. και των 800 μ.) και 
μικρές κατά μήκος κλίσεις. Στο πρώτο της τμήμα, μέχρι και την συμβολή της 
οδού Λεούση, η οδός θα λειτουργεί ως οδός διπλής κυκλοφορίας με μια λωρίδα 
κυκλοφορίας 3,00 μ. ανά κατεύθυνση και με πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 
1,00 μ. εκατέρωθεν. 
 
Μηκοτομικά η οδός προσαρμόζεται κατά το δυνατόν στην υφιστάμενη. Ως εκ 
τούτου τα ορύγματα και επιχώματα που δημιουργούνται είναι πολύ 
περιορισμένα με τιμές που δεν ξεπερνούν τα  0,30 μ., ενώ οι κλίσεις φθάνουν 
μέχρι και την τιμή του 0,9%.  
 
Στο τέλος  (Χ.Θ. 1+043) του πρώτου τμήματος της οδού Στρ. Πετρίτη συμβάλλει 
σε αυτήν η οδός Λεούση υπό οξεία γωνία, σε περιοχή με έντονη παρόδια 
δόμηση. Εδώ προβλέπεται η διαμόρφωση του τρίτου ισόπεδου κόμβου Κ3  με 
τη κατασκευή σταγόνας και τριγωνικής νησίδας όπως παρουσιάζεται και στα 
σχέδια της οριζοντιογραφίας. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση του κόμβου 
προκύπτει λαμβάνοντας υπόψην τόσο την ασφάλεια και λειτουργικότητα του 
κόμβου όσο και την ανάγκη περιορισμού των απαλλοτριώσεων στο ελάχιστο 
δυνατόν. 
 
Εν συνεχεία και για τα επόμενα 870 μ. περίπου η χάραξη του περιφερειακού 
βελτιώνει την οδό Λεούση, η οποία στο μεγαλύτερο μήκος της χαρακτηρίζεται 
επίσης από σχετικά τεταμένη χάραξη. Οι οριζοντιογραφικές της καμπύλες, 
πέραν τις Κ1 που λόγω της έντονης παρόδιας δόμησης περιορίζεται στα 20 μ., 
έχουν ακτίνες μεταξύ των 55 μ. και των 600 μ. Η οδός και σε αυτό το τμήμα θα 
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συνεχίσει να λειτουργεί ως οδός διπλής κυκλοφορίας με μια λωρίδα 
κυκλοφορίας 3,00 μ. ανά κατεύθυνση και με πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 
1,00 μ. εκατέρωθεν. Η περιοχή διέλευσης της οδού είναι, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, ιδιαίτερα πυκνοδομημένη σε ορισμένα τμήματα και το διατιθέμενο 
πλάτος περιορισμένο, με αποτέλεσμα η βελτίωση της οδού και η κατασκευή – 
κατά το δυνατόν – επαρκών πεζοδρομίων να προϋποθέτει απαλλοτριώσεις στις 
πρασιές ενός μικρού αριθμού παρόδιων ιδιοκτησιών και καθαιρέσεις μίας 
σειράς μικροκατασκευών όπως μανδρότοιχοι κ.λπ. Επίσης στο τμήμα μεταξύ 
των Χ.Θ. 1+753 και Χ.Θ. 1+773 προβλέπεται η στένωση της οδού κατά 0,50 μ. 
προκειμένου να διατίθεται έστω και ένα ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου χωρίς να 
χρειαστεί η ρυμοτόμηση οικιών που βρίσκονται εκατέρωθεν του διατιθέμενου 
οδικού χώρου. Σημειώνεται τέλος ότι περί την Χ.Θ. 1+300 όπου η υφιστάμενη 
οδός διέρχεται πλησίον αρχαιολογικού σκάμματος, η νέα χάραξη 
απομακρύνεται κατά το δυνατόν ώστε να αποφευχθούν οι όποιες επιπτώσεις 
στο συγκεκριμένο σημείο. 
Η ερυθρά της οδού προσαρμόζεται σε αυτήν της υφιστάμενης οδού, ώστε να 
μην υπάρξουν επιπλέον προβλήματα με τα κατώφλια των παρόδιων 
ιδιοκτησιών. Ως εκ τούτου τα ορύγματα και επιχώματα που δημιουργούνται είναι 
πολύ περιορισμένα με τιμές που δεν ξεπερνούν τα  0,30 μ., ενώ οι κλίσεις είναι 
ήπιες και φθάνουν μέχρι και την τιμή του 2,5%.  
 
Σημειώνεται επίσης ότι βελτιώνεται και τμήμα της Στρ. Πετρίτη – στη ζώνη 
πάντα του υφιστάμενου οδικού χώρου – νοτίως του κόμβου Κ3. Το οδικό τμήμα 
αυτό, μήκους 256 μ. περίπου, χαρακτηρίζεται από τεταμένη χάραξη (οι 
οριζοντιογραφικές καμπύλες του έχουν ακτίνες που κυμαίνονται μεταξύ των 135 
μ. και των 500 μ.) και διέρχεται από ιδιαίτερα πυκνοδομημένη περιοχή όπου ο 
διατιθέμενος χώρος επιτρέπει την ανάπτυξη αποκλειστικά μιας λωρίδας 
κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. με εκατέρωθεν πεζοδρόμια.  
 
Η ερυθρά της οδού προσαρμόζεται σε αυτήν της υφιστάμενης οδού, ώστε να 
μην υπάρξουν επιπλέον προβλήματα με τα κατώφλια των παρόδιων 
ιδιοκτησιών. Ως εκ τούτου τα ορύγματα και επιχώματα που δημιουργούνται είναι 
πολύ περιορισμένα με τιμές που δεν ξεπερνούν τα  0,30 μ., ενώ οι κλίσεις 
φθάνουν μέχρι και την τιμή του 5,8%.  
 
Σε συνδυασμό με το εν λόγω οδικό τμήμα μελετούνται και τα 170 μ. περίπου της 
οδού Πατρ. Γρηγορίου του Ε΄ που μονοδρομείται και αυτή με πλάτος 
οδοστρώματος 3,50 μ. και πεζοδρόμια που μεταβάλλονται κατά πλάτος 
αναλόγως των περιορισμών που επιβάλλει η έντονη παρόδια δόμηση. Έτσι 
δημιουργείται ένας επιπλέον μονοδρομημένος οδικός διάδρομος προς την 
κεντρική περιοχή και το λιμάνι της Αίγινας.  
 
Οι δύο οριζοντιογραφικές καμπύλες που εφαρμόζονται στην συγκεκριμένη οδό 
έχουν ακτίνες 30 μ. και 80 μ. αντίστοιχα. Στο τμήμα αυτό προβλέπεται ακόμη η 
δημιουργία λωρίδας στάθμευσης οχημάτων πλάτους 2,00μ στην αριστερή 
πλευρά της οδού καθώς υπάρχει επαρκής διατιθέμενος χώρος. 
Μηκοτομικά η οδός και σε αυτήν την περίπτωση προσαρμόζεται σε αυτήν της 
υφιστάμενης οδού, ώστε να μην υπάρξουν επιπλέον προβλήματα με τα 
κατώφλια των παρόδιων ιδιοκτησιών. Ως εκ τούτου τα ορύγματα και επιχώματα 
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που δημιουργούνται είναι πολύ περιορισμένα με τιμές που δεν ξεπερνούν τα  
0,19 μ., ενώ οι κλίσεις φθάνουν μέχρι και την τιμή του 10,7%.  
 
Στην συμβολή των οδών Στρ. Πετρίτη και Πατρ. Γρηγορίου του Ε΄  ο χώρος 
που διατίθεται δεν είναι επαρκής για τη διέλευση βαρέων οχημάτων (τουριστικά 
λεωφορεία, απορριμματοφόρα κ.λπ.). Για τον λόγο αυτό απαιτείται η 
διαμόρφωση και της παρακείμενης οδού Μπίτρου μήκους 128 μ. περίπου που 
συνδέει τις δύο οδούς, ώστε να χρησιμοποιείται σαν οδός παράκαμψης της 
προαναφερθείσας συμβολής αποκλειστικά από τα βαρέα οχήματα. Η οδός 
Μπίτρου διαμορφώνεται με πλάτος οδοστρώματος 3,50 μ. και πεζοδρόμια που 
μεταβάλλονται αναλόγως των περιορισμών που επιβάλλει η παρόδια δόμηση.  
 
Η μοναδική οριζοντιογραφική καμπύλη που εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη 
οδό έχει ακτίνα 60 μ. Μηκοτομικά και σε αυτήν την περίπτωση η νέα χάραξη 
προσαρμόζεται κατά το δυνατόν σε αυτήν της υφιστάμενης οδού, ώστε να μην 
υπάρξουν επιπλέον προβλήματα με τα κατώφλια των παρόδιων ιδιοκτησιών. 
Ως εκ τούτου τα ορύγματα και επιχώματα που δημιουργούνται είναι πολύ 
περιορισμένα με τιμές που δεν ξεπερνούν τα 0,22 και  0,68 μ. αντίστοιχα, ενώ οι 
κλίσεις φθάνουν μέχρι και την τιμή του 8,9%.  
 
Στο τέλος της οδού Λεούση (Χ.Θ. 1+912,070) η χάραξη της περιφερειακής 
οδού διασταυρώνεται με την επαρχιακή οδό προς Κυψέλη, όπου προβλέπεται η 
ανάπτυξη του ισόπεδου κόμβου Κ4 με τη δημιουργία λωρίδας αριστερής 
στροφής. Μετά την θέση αυτή η περιφερειακή οδός κινούμενη με κατεύθυνση 
προς ανατολάς και για 160 μ. περίπου εισέρχεται σε περιοχή με καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις (φιστικιές). Περί την Χ.Θ. 2+080 περίπου η χάραξη (μέσω 
οριζοντιογραφικής καμπύλης ακτίνας 80 μ.) συγκλίνει στην τοπική οδό 
Ζωγράφου την οποία και διαπλατύνει σε ένα μήκος 270 μ. περίπου. Κατόπιν 
αποκλίνει από αυτήν (περί την Χ.Θ. 2+200) και κινούμενη με κατεύθυνση 
νοτιοανατολική παράλληλα και σε απόσταση με την υφιστάμενη τοπική 
μισγάγγεια (μικρού μήκους και ελάχιστης λεκάνης απορροής),στην οποία δεν 
επεμβαίνει ούτε επηρεάζει, συγκλίνει σε υφιστάμενο τσιμεντόδρομο μικρού 
πλάτους περί την Χ.Θ. 2+550 τον οποίο και ακολουθεί πλέον με κατεύθυνση 
νότια. Το τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 2+200 και Χ.Θ. 2+550 αποτελεί νέα χάραξη.  
 
Στα τελευταία 220 μ. περίπου η περιφερειακή οδός ακολουθώντας τον 
προαναφερθέντα τσιμεντόδρομο με κατεύθυνση νότια εισέρχεται σε 
αραιοδομημένη περιοχή. Οι οριζοντιογραφικές καμπύλες στο τμήμα αυτό έχουν 
ακτίνες που κυμαίνονται μεταξύ των 40 και 500 μ.. Προκειμένου να αποφευχθεί 
η κατασκευή υψηλών επιχωμάτων, προβλέπεται η κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στο τμήμα από την Χ.Θ. 2+498 έως και την Χ.Θ. 2+560 μέσου 
ύψους 3,5 μ. Στο πέρας της (Χ.Θ. 2+774,172) η περιφερειακή οδός καταλήγει 
στη διασταύρωση των οδών Αγίας Παρασκευής και Αφαίας, όπου προβλέπεται 
η διαμόρφωση του τελευταίου ισόπεδου κόμβου Κ5.  
 
Η ερυθρά της οδού προσαρμόζεται κατά το δυνατόν σε αυτές των  υφιστάμενων 
οδών όπου τις ακολουθεί, ώστε να μην υπάρξουν επιπλέον προβλήματα με τα 
κατώφλια των παρόδιων ιδιοκτησιών. Στα τμήματα όπου δεν βελτιώνει 
υφιστάμενα οδικά τμήματα δημιουργούνται και τα μεγαλύτερα ορύγματα και 
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επιχώματα που όμως δεν ξεπερνούν τα 0,58 μ. και 1,54 μ. αντιστοίχως. Οι   
κλίσεις είναι ήπιες και φθάνουν μέχρι την τιμή του 4,7%.  

 
Το συνολικό μήκος της υπό μελέτη περιφερειακής οδού όπως περιγράφηκε 
παραπάνω είναι 3,5 χλμ. περίπου. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες 
χιλιομετρικές αποστάσεις έχουν ως Χ.Θ. 0+000 την αρχή των κατασκευαστικών 
παρεμβάσεων του έργου. Τέλος, αναφέρεται πως στην λειτουργία μίας πλήρους 
περιφερειακής οδού γύρω από την πόλη της Αίγινας, συμπεριλαμβάνονται 
ακόμη ένα τμήμα της οδού Αφαίας – ανατολικά του κόμβου Κ5 – και η οδός 
Φανερωμένης, οι οποίες οδηγούν στα νότια όρια του λιμανιού της πόλης. Τα 
δύο αυτά οδικά τμήματα διαθέτουν ήδη επαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά και 
δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω βελτίωσή τους, γι’ αυτό και δεν 
περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ. 
 
Έργα απορροής ομβρίων και αποχέτευσης οδού 
Για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων προτείνεται η κατασκευή των 
παρακάτω συλλεκτήρων: 
 
Αγωγός Ο11. Προβλέπεται στην δεξιά οριογραμμή της Περιφερειακής Οδού 
(ΧΘ 2+769 – 2+564) με αρχή στον ΙΚ Κ5. Έχει συνολικό μήκος 226 μ. Συλλέγει 
την απορροή της λεκάνης Λ29 έκτασης 89,10 στρεμμάτων και εκβάλλει στο 
πρανές υφιστάμενου ρέματος. 
 
Αγωγός Ο10α. Προβλέπεται στην δεξιά οριογραμμή της Περιφερειακής Οδού 
(ΧΘ 2+514 – 2+564). Έχει συνολικό μήκος 48,50μ. Συλλέγει την απορροή της 
λεκάνης Λ28α έκτασης 9,10 στρεμμάτων και εκβάλλει στον Αγωγό 011. 
 
Αγωγός Ο10. Προβλέπεται στην δεξιά οριογραμμή της Περιφερειακής Οδού 
(ΧΘ 2+482 – 2+348). Έχει συνολικό μήκος 135 περίπου μ. Συλλέγει την 
απορροή της λεκάνης Λ27α έκτασης 5,3 στρεμμάτων και εκβάλλει στο τεχνικό 
ΤΕ 02 (σωληνωτός οχετός Φ1000). 
 
Αγωγός Ο9α. Προβλέπεται στην δεξιά οριογραμμή της Περιφερειακής Οδού 
(ΧΘ 2+338 – 2+227). Έχει συνολικό μήκος 130 περίπου μ. Συλλέγει την 
απορροή τμήματος της λεκάνης Λ25 έκτασης 8 περίπου στρεμμάτων, την 
απορροή της λεκάνης Λ26 έκτασης 29 στρεμμάτων. Εκβάλλει στο πρανές 
παρακείμενου ρέματος. 
 
Αγωγός Ο9.1. Προβλέπεται στην δεξιά οριογραμμή της Περιφερειακής Οδού 
(ΧΘ 2+108 – 2+227). Έχει συνολικό μήκος 119 περίπου μ. Συλλέγει την 
απορροή τμήματος της λεκάνης Λ25 έκτασης 8 περίπου στρεμμάτων, την 
απορροή της λεκάνης Λ24 έκτασης 24 στρεμμάτων. Εκβάλλει στον Αγωγό9 
Ο9α. 
 
Αγωγός Ο9. Προβλέπεται στην δεξιά οριογραμμή της Περιφερειακής Οδού (ΧΘ 
2+101 – 1+992) – Υφιστάμενη οδός Ζωγράφου. Έχει συνολικό μήκος 112 
περίπου μ. Συλλέγει την απορροή τμήματος της λεκάνης Λ23 έκτασης 14 
περίπου στρεμμάτων. Εκβάλλει στο τεχνικό ΤΕ 01 (κιβωτοειδής οχετός 1.00 x 
1.00). 
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Αγωγός Ο8. Προβλέπεται στην δεξιά οριογραμμή της Περιφερειακής Οδού (ΧΘ 
1+733 – 1+992) – Υφιστάμενη οδός Αντώνη και Άννας Λεούση. Έχει συνολικό 
μήκος 257 περίπου μ. Συλλέγει την απορροή τμήματος της λεκάνης Λ20 
έκτασης 3 περίπου στρεμμάτων, την απορροή της λεκάνης Λ21 έκτασης επίσης 
3 περίπου στρεμμάτων και της λεκάνης Λ22 έκτασης 5 περίπου στρεμμάτων. 
Εκβάλλει στο τεχνικό ΤΕ 01 (κιβωτοειδής οχετός 1.00 x 1.00). 
 
Αγωγός Ο7. Προβλέπεται στην δεξιά οριογραμμή της Περιφερειακής Οδού (ΧΘ 
1+726 – 0+493) – Υφιστάμενη οδός Αντώνη και Άννας Λεούση, Οδός 
Στρ.Πετρίτη 1 – Συνεχίζει για περίπου 200 μ. στην αριστερή οριογραμμή της 
Περιφερειακής Οδού – Υφιστάμενη οδός Καζαντζάκη. Έχει συνολικό μήκος 
1.214 περίπου μ. Συλλέγει την απορροή των λεκανών:  Λ20, Λ19, Λ18, Λ17, 
Λ16, Λ14.1, Λ15, Λ13.α, Λ6, Λ5, Λ4, Λ3, Λ2 και Λ1 συνολικής  έκτασης 75,30 
περίπου στρεμμάτων. Εκβάλλει προς την πλευρά της παραλίας στην 
προστατευόμενη περιοχή μέσω του υφιστάμενου τεχνικού διαστάσεων 0,50 x 
0,50. 
 
Αγωγός Ο6. Προβλέπεται στην αριστερή οριογραμμή της Περιφερειακής Οδού 
– Υφιστάμενη οδός Καζαντζάκη (Χ.Θ. 0+364,50 – 0+493). Έχει μήκος 126,50 
περίπου μ. Συλλέγει την απορροή τμήματος της της λεκάνης Λ3 έκτασης 4,10 
περίπου στρεμμάτων και της λεκάνης Λ7 έκτασης 10,50 στρεμμάτων. Εκβάλλει 
στον Αγωγό Ο7. 
 
Αγωγοί Ο5 και Ο4. Προβλέπονται στην αριστερή οριογραμμή της 
Περιφερειακής Οδού – Υφιστάμενη οδός Καζαντζάκη (Χ.Θ. 0+356 – 0+189). 
Έχουν συνολικό μήκος 176 περίπου μ. Εκβάλλουν προς την πλευρά της 
παραλίας μέσω υφιστάμενου τεχνικού, χωρίς την εκτέλεση τεχνικών έργων στην 
προστατευόμενη περιοχή. 
 
Η αποχέτευση των οδών Στρ. Πετρίτη 2, Γεωργίου Μπίτρου, Πατριάρχου 
Γρηγορίου Ε και τμήματος της οδού Καζαντζάκη μέχρι τον Ισόπεδο Κόμβο ΙΚ1 
θα αντιμετωπισθεί με τον γενικότερο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της ευρύτερης 
περιοχής της πόλης της Αίγινας δεδομένου ότι δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 
αποσπασματικά. 
 
Στο τμήμα της οδού 2+200 – 2+550 που αποτελεί νέα χάραξη, προτείνεται η 
κατασκευή δύο νέων Σωληνωτών Οχετών. Βασικό κριτήριο σχεδιασμού τους 
όπως και του συνόλου των προτεινόμενων έργων αποχέτευσης – 
αποστράγγισης της νέας οδού, αποτελεί η αποφυγή κατάκλισης του 
οδοστρώματος του οδικού έργου σε οποιοδήποτε σημείο. Για το λόγο αυτό και 
για τη διατήρηση της επιφανειακής απορροής ως έχει έτσι ώστε να μην 
επηρεάζεται η δίαιτα των όμβριων υδάτων στην περιοχή διέλευσης της οδού 
προτείνεται η κατασκευή του ΤΕ-Ο2 στην ΧΘ 2+347,84 και του ΤΕ-Ο3 στην ΧΘ 
2+500,00. Η επιλογή των διαστάσεών τους (Φ1000) έγινε με κριτήριο την 
ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών απορροών αλλά και την ευχέρεια 
συντήρησης – καθαρισμού του έργου από φερτά υλικά. 
 
Στάδια κατασκευής  
Η κατασκευή ενός έργου οδοποιίας ακολουθεί τα κατωτέρω διαδοχικά στάδια: 
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1. Χωματουργικές εργασίες. Μόρφωση πρανών ορυγμάτων – 
επιχωμάτων, μόρφωση τυχόν αναβαθμών, συμπύκνωση. 
Περιλαμβάνει χρήση εκσκαπτικών μηχανημάτων, μεταφορά 
προϊόντων εκσκαφής για κατασκευή επιχωμάτων ή για απόθεση.  

2. Κατασκευή τεχνικών έργων. Τοίχων, τυχόν προβλεπόμενων 
γεφυρών, οχετών, σωληνωτών αγωγών ομβρίων, στραγγιστηρίων, 
φρεατίων επίσκεψης και φρεατίων υδροσυλλογής. Περιλαμβάνει την 
παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος την κατασκευή ξυλοτύπου, 
την μεταφορά, μόρφωση και τοποθέτηση χαλύβδινου οπλισμού, την 
πιθανή μεταφορά προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κ.α. 

3. Κατασκευή σώματος της οδού – οδοστρωσία. Περιλαμβάνει την 
κατασκευή των ερεισμάτων και εν γένει την κατασκευή της πλευρικής 
διαμόρφωσης της οδού, την μεταφορά και διάστρωση προϊόντων 
λατομείου, την παραγωγή ασφάλτου, την ασφαλτόστρωση. 

4. Σήμανση – ασφάλιση, φύτευση πρανών. Περιλαμβάνει την 
τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (πληροφοριακή, ρυθμιστική, 
αναγγελίας κινδύνου) την τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης και  
ασφάλισης (στηθαία ασφαλείας, οριοδείκτες). Περιλαμβάνει επίσης τις 
εργασίες φύτευσης των πρανών (άνοιγμα λάκκων, φύτευση δένδρων 
και θάμνων, τοποθέτηση δικτύου άρδευσης) 

 
Τεχνικά έργα  
Στο υπό μελέτη οδικό τμήμα προβλέπεται μία σειρά τεχνικών έργων. Στους 
ακόλουθους πίνακες περιγράφονται οι θέσεις – ύψη των προβλεπόμενων 
τοίχων και οι θέσεις – διαστάσεις των εγκάρσιων οχετών (κιβωτοειδών και 
σωληνωτών) για την αποκατάσταση της συνέχειας του υδρογραφικού δικτύου 
της περιοχής. 
α. Τοίχοι αντιστήριξης 

ΑΠΟ Χ.Θ. ΕΩΣ Χ.Θ. ΜΕΣΟ 
ΥΨΟΣ 0+984,50 1+028,50 2 

2+490,00 2+560,00 3,5 
β. Εγκάρσια υδραυλικά έργα 

ΟΧΕΤΟΣ 
ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 

Χ.Θ. / 
ΟΔΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕ 01 ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗΣ 1+992,07 1,00 Χ 1,00 
ΤΕ 02 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 2+347,84 Φ1000 
ΤΕ 03 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 2+500,00 Φ1000 

 
Εναλλακτικές λύσεις 
 
Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων 
Στα πλαίσια της μελέτης εξετάστηκαν οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Το έργο, 
λόγω της φύσης του (κατά κύριο λόγο διαπλάτυνση και βελτίωση τμημάτων 
υφιστάμενων οδών σε κατοικημένες περιοχές) καθορίζεται πλήρως από τα 
γεωμετρικά και μηκοτομικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων οδών οι οποίες 
διαπλατύνονται. Εξάλλου η διαφορετική χωροθέτηση του έργου, θα είχε ως 
αποτέλεσμα τον σχεδιασμό μίας εντελώς νέας χάραξης, γεγονός που θα 
οδηγούσε σε μια σειρά από δυσμενείς επιπτώσεις ως προς το ανθρωπογενές 
περιβάλλον και τις υφιστάμενες χρήσεις γης της περιοχής και θα απαιτούσε ένα 
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μεγάλο πλήθος απαλλοτριώσεων. Η προτεινόμενη λύση και συγκεκριμένα η 
βελτίωση τμημάτων των υφιστάμενων οδών Ν. Καζαντζάκη, Στρ. Πετρίτη, Πατρ. 
Γρηγορίου Ε’, Γ. Μπίτρου, Λ. Λεούση, και Ζωγράφου θεωρείται βέλτιστη 
περιβαλλοντικά, αφού αξιοποιούνται υφιστάμενες υποδομές και αποφεύγεται η 
κατασκευή νέων με το ίδιο λειτουργικό αποτέλεσμα και με πολύ μεγαλύτερο 
κόστος.   
 
Με βάση τα παραπάνω η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων περιορίζεται μόνο 
στις περιοχές όπου είναι απαραίτητη η σύνδεση μεταξύ των προαναφερθέντων 
οδών. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν 4 εναλλακτικές χαράξεις  για το τμήμα της 
Περιφερειακής οδού από την Χ.Θ. 2+150 έως την Χ.Θ. 2+550, μεταξύ δηλαδή 
της οδού Ζωγράφου και της υφιστάμενης ανώνυμης σκυρόδετης οδού που 
οδηγεί στον κόμβο με τις Αγίας Παρασκευής και Αφαίας. Στο τμήμα αυτό η 
χάραξη κινείται σε αραιοδομημένη περιοχή, οπότε εξαιτίας των υφιστάμενων 
κτισμάτων και της παρουσίας κοίτης ρέματος στην περιοχή, εξετάστηκαν οι 
ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι σύνδεσης: 
 1η εναλλακτική λύση: η χάραξη αποχωρίζεται την οδό Ζωγράφου περί 

την Χ.Θ. 2+200 και κινείται παράλληλα αλλά και σε απόσταση με τις 
βόρειες όχθες του παρακείμενης τοπικής μισγάγγειας (η οποία είναι 
μικρού μήκους και ελάχιστης λεκάνης απορροής), μέχρι να προσεγγίσει 
υφιστάμενο τσιμεντόδρομο περί την Χ.Θ. 2+550.  

 2η εναλλακτική λύση: η χάραξη βελτιώνει την οδό Ζωγράφου για 280 μ. 
περίπου και αποκλίνει από αυτήν περί την Χ.Θ. 2+350. Ακολούθως 
κινούμενη με κατεύθυνση νότια προσεγγίσει τον υφιστάμενο 
τσιμεντόδρομο περί την Χ.Θ. 2+600.  

 3η εναλλακτική λύση: η χάραξη όπως και στην προηγούμενη λύση, 
βελτιώνει την οδό Ζωγράφου για 280 μ. περίπου και αποκλίνει από 
αυτήν περί την Χ.Θ. 2+350. Ακολούθως κινούμενη με κατεύθυνση προς 
ανατολάς συγκλίνει νωρίτερα στον υφιστάμενο τσιμεντόδρομο περί την 
Χ.Θ. 2+520.  

 4η εναλλακτική λύση: η χάραξη βελτιώνει την οδό Ζωγράφου για 400 μ. 
περίπου, και ακολούθως περί την Χ.Θ. 2+500 στρέφεται νότια 
συμβάλλοντας στον προαναφερθέντα τσιμεντόδρομο ο οποίος και 
βελτιώνεται. Η λύση αυτή ουσιαστικά αποτελεί διαπλάτυνση 
υφιστάμενων οδών.  

 
Μηδενική λύση.  Ως μηδενική εναλλακτική λύση νοείται η λύση μη υλοποίησης 
του έργου (do nothing case). Η μη υλοποίηση του έργου θα είχε ως συνέπεια τη 
διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης που χαρακτηρίζεται:  
 Από συνθήκες μειωμένης ασφάλειας όσον αφορά στην προσπέλαση 

των υπό βελτίωση οδικών τμημάτων, διατηρώντας τους ιδιαίτερα 
υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους στη παραλιακή οδό. 

 Από ελλιπή κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της κίνησης βαρέων οχημάτων 
(τουριστικά λεωφορεία, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων) η οποία 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυρίως τους μήνες προς τους πόλους έλξης 
επισκεπτών. 

 Από συνθήκες μειωμένης ασφάλειας όσο αφορά την προσπέλαση 
πεζών, λόγω της παντελούς έλλειψης πεζοδρομίων κατά μήκος των 
οδικών τμημάτων που βελτιώνονται. 
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 Από έλλειψη ποιοτικής εξυπηρέτησης των διερχόμενων οχημάτων 
λόγω κακής ποιότητας οδοστρώματος και έλλειψης αντιπλημμυρικής 
προστασίας στις υπό μελέτη οδούς. 

 
Κατά συνέπεια εκτιμάται ότι η μηδενική λύση δεν αποτελεί μια εύλογη 
εναλλακτική λύση.  
 
Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 
1η εναλλακτική λύση: Η λύση αυτή έχει μικρότερο μήκος και κόστος 
κατασκευής από τις υπόλοιπες εναλλακτικές και δεν θίγει το τμήμα της οδού 
Ζωγράφου στο οποίο υφίστανται αρχαίοι τάφοι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
3473/26-10-2011 έγγραφο της ΚΣΤ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων.  
2η εναλλακτική λύση: Η λύση αυτή παρουσιάζει περισσότερες 
απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και επιπλέον θίγει τμημα της οδού Ζωγράφου στο 
οποίο υφίστανται αρχαίοι τάφοι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3473/26-10-2011 
έγγραφο της ΚΣΤ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Τέλος προβλέπει 
εφαρμογή μικρής οριζοντιογραφικής καμπύλης (R = 40 μ.) στη συμβολή της 
χάραξης με την ανώνυμη σκυροδετημένη οδό τσιμεντόδρομο  
3η εναλλακτική λύση: Θίγει και αυτή τμήμα της οδού Ζωγράφου στο οποίο 
υφίστανται αρχαίοι τάφοι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3473/26-10-2011 έγγραφο 
της ΚΣΤ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων και  παρουσιάζει μεγαλύτερο 
κόστος  από τις δύο προηγούμενες και προβλέπει καθαιρέσεις σειράς 
μαντροτοίχων, γεγονός που πρέπει να αποφευχθεί σύμφωνα και με το υπ’ 
αριθμ. 3478/13-12-2011 της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής. 
4η εναλλακτική λύση: και αυτή η λύση θίγει τμήμα της οδού Ζωγράφου στο 
οποίο  υφίστανται αρχαίοι τάφοι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3473/26-10-2011 
έγγραφο της ΚΣΤ’ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων,  ενώ η ύπαρξη 
κτισμάτων στην περιοχή της συμβολής των δύο οδών, το μεγαλύτερο  μήκος – 
άρα και κόστος κατασκευής της –αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα σε σχέση 
με τις προηγούμενες. 
 
Από την περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων και τα πλεονεκτήματα – 
μειονεκτήματα που κάθε μία εξ αυτών παρουσιάζει, ως βέλτιστη κρίθηκε η λύση 
1, με κάποιες βελτιώσεις όπως η αποφυγή καθαίρεσης μικρής αποθήκης. 
 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε 
με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), 
Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 
(ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. 
Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 
(ΦΕΚ 270/Α/2014) «] 
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- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10, (ΦΕΚ 94/Α/2010) & την Υ.Α. 
9268/469/07, (ΦΕΚ 286/Β/2007)] 

- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/2006) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 
146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/2012) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/2004) [όπως τροποποιήθηκε 
από Υ.Α. 15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/2012)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004) 
 
Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, η Δ/νση 
Περιβάλλοντος προτείνει του κάτωθι Περιβαλλοντικούς όρους: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες 

οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την 
υφιστάμενη νομοθεσία (Δασαρχείο, Υδάτων, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. 
Πολιτισμού, κλπ.). 

2. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι 
αρχαιολογικές υπηρεσίες. Οι χωματουργικές εργασίες θα γίνονται υπό τη 
συνεχή επίβλεψη των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, η δε σχετική 
δαπάνη να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έργου.  

3. Ο χώρος του εργοταξίου να χωροθετηθεί εκτός δασών, υψηλής θαμνώδους 
βλάστησης και παραποτάμιας βλάστησης και σε απόσταση μεγαλύτερη από 
100m από υδατορέματα. Σε οιαδήποτε περίπτωση, μετά το πέρας των 
εργασιών, θα πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι εγκαταστάσεις του 
εργοταξίου και να επακολουθήσει οργανωμένη φύτευση αυτόχθονων 
φυτικών ειδών. 

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

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

6. 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. 

7. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των 
οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να 
κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να 
γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε 
εγκεκριμένους χώρους. 
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8. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, 
όπως κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής 
ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών μεταφοράς εντός 
κατοικημένων περιοχών, κλπ. 

9. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου 
με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

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

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

12. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου. 
13. Για τον περιορισμό της σκόνης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 

(καλυμμένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 
14. Απαιτείται προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών 

εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραμονή υλικών εκσκαφής σε 
προσωρινούς αποθεσιοθαλάμους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που 
προβλέπεται η χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα 
πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε προς 
αποκατάσταση χώρους λατομείων ή σε νόμιμους χώρους διάθεσής τους. 
Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου ή 
μισγάγγειας. 

15. Προσωρινοί σωροί υλικών από εκσκαφές θεμελίων, τεχνικών κλπ, θα 
γίνονται αυστηρά εντός τη ζώνης επέμβασης και όχι τυχαία σε 
παρακείμενες εκτάσεις. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των υλικών που 
έχουν προκύψει από τις εκσκαφές ορυγμάτων εφόσον αυτά είναι κατάλληλα 
για την κατασκευή επιχωμάτων. Επίσης να τηρηθούν τα προβλεπόμενα 
στην ΚΥΑ 36259/1757/ε103/2010 [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 
4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/2011)] που αφορά ''Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".  

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

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

18. Απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής από τις τυχόν λατομικές περιοχές που 
έχουν οριοθετηθεί στην περιοχή μελέτης, ή από υπάρχοντες εγκεκριμένους 
δανειοθαλάμους. Σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των Ν.998/79, Ν.1428/84, Ν.2115/93 και Ν.3010/02 και η 
εκπόνηση των απαιτούμενων Ειδικών Μελετών Αποκατάστασης (ΕΜΑ) 
όπως ορίζονται από την ΥΑ Δ10/2001/Β-244. 

19. Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα μέτωπα εργασίας, στο εργοτάξιο και στους 
χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά μηχανήματα. 
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20. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών 
έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

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

22. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. Να γίνεται 
χρήση καυσίμων καλής ποιότητας. 

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

24. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
10399Φ5.3/361/91 (ΦΕΚ 359/Β/28.5.91)] και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
Β 11481/523/97, (295/Β/11.4.97) ]. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου 
όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/1992). Σε κάθε 
περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/1981). 

25. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα θα συλλέγονται και θα 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται μέσω 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 
116/04 (ΦΕΚ 81/Α/2004). 

26. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/2004). 

27. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Ιδιαίτερη μεριμνά να δοθεί σε 
θέματα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το μήκος του έργου 
(εφόσον αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

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

29. Τα έργα προσπέλασης και οι χώροι διαμόρφωσης του εργοταξιακού χώρου 
να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επίπτωση 
στον περιβάλλοντα χώρο. 

30. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 
31. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των 

λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων, εφόσον γίνονται στο 
εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές 
δεξαμενές και να διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύμφωνα 
με το Π.Δ 82/2004 (ΦEK64A/2004). 

32. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων ή 
πίσσας με άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους 
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κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε μεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, 
ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια 
υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα άμεσης 
επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη 
διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το (10) σχετικό. 

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

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

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

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

37. Η αποχέτευση των χώρων του έργου να είναι ταχεία ώστε να αποφευχθούν 
διαβρωτικά φαινόμενα από την αυξημένη, λόγω βροχοπτώσεων, φόρτισή 
τους.  

38. Η τελική διαμόρφωση πρανών που θα δημιουργηθούν καθώς και 
επιχωμάτων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη θαμνώδους 
αλλά και δενδρώδους βλάστησης. 

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

40. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαμορφωθεί όπως έχει 
προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες και ο Ανάδοχος εργολάβος 
υποχρεούται στην συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως 
άχρηστων υλικών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων των οποίων η 
διαχείριση να γίνει σύμφωνα με το (10) σχετικό. 

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

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

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

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

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



 21 

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

47. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών 
σκόνης, ώστε να μην επηρεαστούν οι παρακείμενες γεωργικές καλλιέργειες  

48. Απαγόρευση της χρήσης των παρακείμενων εκτάσεων (ακόμα και αν 
πρόκειται για εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις) για τις ανάγκες 
κατασκευής του έργου ή για την κυκλοφορία των οχημάτων.  

49. Η κίνηση των φορτηγών μεταφοράς αδρανών υλικών θα γίνεται μόνο 
εφόσον τα φορτηγά είναι σκεπασμένα.  

50. Για την αποφυγή των θανατώσεων πουλιών, στην περιοχή των 
επιχωμάτων να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της παρόδιας 
βλάστησης, η ανάπτυξη της οποίας θα συντελέσει στην αύξηση υψομέτρου 
της γραμμής πτήσης πουλιών έτσι ώστε να μην συγκρούονται από τα 
διερχόμενα αυτοκίνητα.  

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

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
52. Κατά τη λειτουργία του το έργο θα πρέπει παρακολουθείται και να γίνεται 

τακτική και σωστή συντήρηση ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ασταθών 
καταστάσεων του εδάφους (διάβρωση, κατολισθήσεις, κλπ.). 

53. Να γίνουν φυτεύσεις με κατάλληλα είδη δέντρων και θάμνων όλων των 
επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δημιουργία ζωνών πρασίνου και 
ανάπλαση τοπίου. Να γίνεται συστηματική συντήρηση των φυτεύσεων. 

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

55. Ρύθμιση των ορίων ταχύτητας και περιορισμός της διέλευσης των βαρέων 
οχημάτων στην περίπτωση υπέρβασης των συγκεντρώσεων ορίων 
εκπομπής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σκοπό την επίτευξη μείωσης 
των υπερβάσεων. 

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

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

 Πρόγραμμα Παρακολούθησης κυκλοφοριακών συνθηκών με περιοδικές 
μετρήσεις. 

 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.  
 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού Περιβάλλοντος 

58. Τακτική συντήρηση των υδραυλικών οχετών και των λοιπών υδραυλικών 
έργων, με σκοπό την ασφαλή διάβαση της άγριας πανίδας. 

59. Μέριμνα για τη συλλογή των στερεών απορριμμάτων από τα πρανή της 
οδού λόγω κίνδυνου πυρκαγιάς. 



 22 

60. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός του δρόμου αλλά και γενικότερα της 
γειτνιάζουσας περιοχής. 

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

62. Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της ποιότητας των απορροών από 
το κατάστρωμα 

63. Να προστατευτεί ο παρόδιος χώρος από την εγκατάσταση διαφημιστικών 
πινακίδων για να μην υποβαθμίζεται η εικόνα του τοπίου. 

64. Φωτισμός της οδού κυρίως σε σημεία κίνησης πεζών. 
65. Να εξεταστεί η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για πυροπροστασία. 
66. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 

αποφυγής οχλήσεων. 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ 
της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 

«Μελέτη Περιφερειακής Οδού Πόλης Αίγινας», από το Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 

 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε 
με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), 
Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 
(ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. 
Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014) 

- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 
(ΦΕΚ 270/Α/2014) «] 

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10, (ΦΕΚ 94/Α/2010) & την Υ.Α. 
9268/469/07, (ΦΕΚ 286/Β/2007)] 

- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/2006) [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 
146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/2012) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/2004) [όπως τροποποιήθηκε 
από Υ.Α. 15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/2012)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004) 
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Περιβαλλοντικοί όροι για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου : 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες 

οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την 
υφιστάμενη νομοθεσία (Δασαρχείο, Υδάτων, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. 
Πολιτισμού, κλπ.). 

2. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι 
αρχαιολογικές υπηρεσίες. Οι χωματουργικές εργασίες θα γίνονται υπό τη 
συνεχή επίβλεψη των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, η δε σχετική 
δαπάνη να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έργου.  

3. Ο χώρος του εργοταξίου να χωροθετηθεί εκτός δασών, υψηλής 
θαμνώδους βλάστησης και παραποτάμιας βλάστησης και σε απόσταση 
μεγαλύτερη από 100m από υδατορέματα. Σε οιαδήποτε περίπτωση, μετά 
το πέρας των εργασιών, θα πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι 
εγκαταστάσεις του εργοταξίου και να επακολουθήσει οργανωμένη φύτευση 
αυτόχθονων φυτικών ειδών. 

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

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

6. 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. 

7. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των 
οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να 
κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και 
να γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της 
σε εγκεκριμένους χώρους. 

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

9. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου 
με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

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

11. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπλημμυρικής προστασίας και ανάπλασης, 
να εφαρμοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες. 
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12. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου. 
13. Για τον περιορισμό της σκόνης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 

(καλυμμένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 
14. Απαιτείται προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών 

εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραμονή υλικών εκσκαφής σε 
προσωρινούς αποθεσιοθαλάμους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που 
προβλέπεται η χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα 
πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε προς 
αποκατάσταση χώρους λατομείων ή σε νόμιμους χώρους διάθεσής τους. 
Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου ή 
μισγάγγειας. 

15. Προσωρινοί σωροί υλικών από εκσκαφές θεμελίων, τεχνικών κλπ, θα 
γίνονται αυστηρά εντός τη ζώνης επέμβασης και όχι τυχαία σε 
παρακείμενες εκτάσεις. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των υλικών που 
έχουν προκύψει από τις εκσκαφές ορυγμάτων εφόσον αυτά είναι 
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων. Επίσης να τηρηθούν τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/ε103/2010 [όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/2011)] που αφορά ''Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".  

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

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

18. Απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής από τις τυχόν λατομικές περιοχές 
που έχουν οριοθετηθεί στην περιοχή μελέτης, ή από υπάρχοντες 
εγκεκριμένους δανειοθαλάμους. Σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στις διατάξεις των Ν.998/79, Ν.1428/84, Ν.2115/93 και 
Ν.3010/02 και η εκπόνηση των απαιτούμενων Ειδικών Μελετών 
Αποκατάστασης (ΕΜΑ) όπως ορίζονται από την ΥΑ Δ10/2001/Β-244. 

19. Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα μέτωπα εργασίας, στο εργοτάξιο και στους 
χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά μηχανήματα. 

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

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

22. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. Να 
γίνεται χρήση καυσίμων καλής ποιότητας. 

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

24. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις:  
Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
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Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
10399Φ5.3/361/91 (ΦΕΚ 359/Β/28.5.91)] και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
Β 11481/523/97, (295/Β/11.4.97) ].  
Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/92 
(ΦΕΚ395/Β/1992). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 
(ΦΕΚ 293/Α/1981). 

25. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα να συλλέγονται και 
να απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και να διατίθενται μέσω 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 
116/04 (ΦΕΚ 81/Α/2004). 

26. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/2004). 

27. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κ.λ.π. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Ιδιαίτερη μεριμνά να δοθεί σε 
θέματα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το μήκος του έργου 
(εφόσον αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

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

29. Τα έργα προσπέλασης και οι χώροι διαμόρφωσης του εργοταξιακού χώρου 
να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επίπτωση 
στον περιβάλλοντα χώρο. 

30. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 
31. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή 

των λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων, εφόσον γίνονται στο 
εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές 
δεξαμενές και να διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύμφωνα 
με το Π.Δ 82/2004 (ΦEK64A/2004). 

32. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων ή 
πίσσας με άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του 
εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε μεγάλες ποσότητες. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως 
άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. 
Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα 
άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
για τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το (10) σχετικό. 

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

34. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόμων (χρήση αποκλειστικά του 
τοπικού οδικού δικτύου). 
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35. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση των τμημάτων του 
ασφαλτοτάπητα που προέρχονται από δρόμους όπου και αν προβλέπονται 
παρεμβάσεις. Τα αποξηλωμένα τμήματα του ασφαλτοτάπητα, θα πρέπει 
να επαναχρησιμοποιηθούν (μετά από θραύση).  

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

37. Η αποχέτευση των χώρων του έργου να είναι ταχεία ώστε να αποφευχθούν 
διαβρωτικά φαινόμενα από την αυξημένη, λόγω βροχοπτώσεων, φόρτισή 
τους.  

38. Η τελική διαμόρφωση πρανών που θα δημιουργηθούν καθώς και 
επιχωμάτων να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη θαμνώδους 
αλλά και δενδρώδους βλάστησης. 

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

40. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος να διαμορφωθεί όπως έχει 
προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες και ο Ανάδοχος εργολάβος 
υποχρεούται στην συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως 
άχρηστων υλικών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων των οποίων η 
διαχείριση να γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 
1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

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

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

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

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

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

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

47. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών 
σκόνης, ώστε να μην επηρεαστούν οι παρακείμενες γεωργικές καλλιέργειες  

48. Απαγόρευση της χρήσης των παρακείμενων εκτάσεων (ακόμα και αν 
πρόκειται για εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις) για τις ανάγκες 
κατασκευής του έργου ή για την κυκλοφορία των οχημάτων.  
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49. Η κίνηση των φορτηγών μεταφοράς αδρανών υλικών να γίνεται μόνο 
εφόσον τα φορτηγά είναι σκεπασμένα.  

50. Για την αποφυγή των θανατώσεων πουλιών, στην περιοχή των 
επιχωμάτων να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της παρόδιας 
βλάστησης, η ανάπτυξη της οποίας θα συντελέσει στην αύξηση υψομέτρου 
της γραμμής πτήσης πουλιών έτσι ώστε να μην συγκρούονται από τα 
διερχόμενα αυτοκίνητα.  

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

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
52. Κατά τη λειτουργία του το έργο θα πρέπει παρακολουθείται και να γίνεται 

τακτική και σωστή συντήρηση ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ασταθών 
καταστάσεων του εδάφους (διάβρωση, κατολισθήσεις, κλπ.). 

53. Να γίνουν φυτεύσεις με κατάλληλα είδη δέντρων και θάμνων όλων των 
επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δημιουργία ζωνών πρασίνου και 
ανάπλαση τοπίου. Να γίνεται συστηματική συντήρηση των φυτεύσεων. 

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

55. Ρύθμιση των ορίων ταχύτητας και περιορισμός της διέλευσης των βαρέων 
οχημάτων στην περίπτωση υπέρβασης των συγκεντρώσεων ορίων 
εκπομπής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σκοπό την επίτευξη μείωσης 
των υπερβάσεων. 

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

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

 Πρόγραμμα Παρακολούθησης κυκλοφοριακών συνθηκών με 
περιοδικές μετρήσεις. 

 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.  
 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού Περιβάλλοντος. 

58. Τακτική συντήρηση των υδραυλικών οχετών και των λοιπών υδραυλικών 
έργων, με σκοπό την ασφαλή διάβαση της άγριας πανίδας. 

59. Μέριμνα για τη συλλογή των στερεών απορριμμάτων από τα πρανή της 
οδού λόγω κίνδυνου πυρκαγιάς. 

60. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός του δρόμου αλλά και γενικότερα της 
γειτνιάζουσας περιοχής. 

61. Ο Δήμος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση 
πιθανής ρύπανσης του καταστρώματος οδών και λοιπών χώρων 
(απορροφητικά υλικά, κ.τ.λ.) από επικίνδυνα υλικά (έλαια, κ.λ.π.). 

62. Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της ποιότητας των απορροών από 
το κατάστρωμα 

63. Να προστατευτεί ο παρόδιος χώρος από την εγκατάσταση διαφημιστικών 
πινακίδων για να μην υποβαθμίζεται η εικόνα του τοπίου. 
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64. Φωτισμός της οδού κυρίως σε σημεία κίνησης πεζών. 
65. Να εξεταστεί η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για πυροπροστασία. 
66. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 

αποφυγής οχλήσεων. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. 
Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Α. Βασιλάκη, Μ. Κουκά, Α. Μαντάς, Φ. 
Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.  
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