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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 10η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 74/2018 

Σήμερα 08/3/2018 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. 44878/02-3-2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 02-3-2018, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 

Θέμα 10ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο 
της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου: 
«Βυθοκόρηση και επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) παρόντων
Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
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  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
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Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, 
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος 
Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς 
Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός 
Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, 
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός 
Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βέττα Καλλιόπη, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, 
Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Καμάρας Παύλος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κουκά Μαρίνα, Λάσκαρη -
Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα 
Ιωάννα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
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. 4463/18/26-2-2018 εισήγηση της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει 
σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” 

και συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε με τους 
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-
02-2012). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010). 

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 
438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 Απόφαση 
(ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017). 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 195983/28 – 09 – 17 (ΦΕΚ 3545/τ.Β/10-10-2017) απόφαση 
της Περιφερειάρχου Αττικής με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-
2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθ. 
οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 97/τΒ΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 
804/τΒ’/2017), οικ. 59417/20-3-2017 (ΦΕΚ 945/τ.Β/2017) και οικ. 62629/03-04-
2017 (ΦΕΚ 1192/τΒ/2017), οικ. 97087/11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ.Β΄/2017) και οικ. 
104693/22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ.Β΄/2017) όμοιες». 

5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 10057/16-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 
209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση 
που έχει επέλθει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-
2016) με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων 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». 

7. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

8. Την ΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση… ». 

9.  Την Υ.Α. οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργων και 
δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄…». 
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10. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης…». 

11. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077 Β/9.4.12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 
ενσωμάτωση στις Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της 
Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες 
κατηγοριών Α΄ και Β΄ της Υ.Α. με αριθ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.12), σύμφωνα με 
το άρθρο 12 του Ν. 4014/11».  

12. Το Ν. 4042/12 (Α΄ 24) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων  - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.». 

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

14. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «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». 

15. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.2040/1992 (ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το 
Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και 
δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 

16. 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» 

17. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης 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). 

18. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 
της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

19. Την με ΑΠ: οικ. 186678/15-9-2017 διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ: 
196114/28-9-2017) με συνημμένα: α) Την με αρ. πρωτ. 186666/15-09-2017 
αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού προς την 
εφημερίδα “Ο ΛΟΓΟΣ ” και β) Την με αρ. πρωτ. 71939/4011/11-09-2017 
διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 188733/19-9-2017) 
καθώς και εγγράφων και φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, για το έργο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα 
πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του 
έργου: “ Βυθοκόρηση και επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο 
Ράφτη”, προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)». 

20. Το από 12/10/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχ. 
209563/13-10-2017) του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας για χορήγηση 
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αντιγράφου της (19) σχετικής ΜΠΕ, με συνημμένη την αρ. πρωτ. 17434/12-10-
2017 αίτησή του. 

21. Την αρ. πρωτ. 17434/12-10-2017 αίτηση του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, 
για χορήγηση της (19) σχετικής ΜΠΕ (αρ. πρωτ. εισερχ. 2087701/12-10-2017). 

22. Την από 12/10/2017 διαβίβαση της (19) σχετικής ΜΠΕ στο Δήμο Μαρκόπουλου 
Μεσογαίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

23. Την αρ. πρωτ. 19018/3-11-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 234043/810-11-2017) 
διαβίβαση του εντύπου Δ11 των απόψεων επί της (19) σχετικής ΜΠΕ, του Δήμου 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας. 

24. Την αρ. πρωτ. 228648/7-11-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 231446/8-11-2017) 
διαβίβαση, από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας 
Αττικής, του αρ. πρωτ. 19018/3-11-2017 εγγράφου απόψεων του Δήμου 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας, επί της (19) σχετικής ΜΠΕ. 

25. Την αρ. πρωτ. 19018/3-11-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 229715/6-11-2017) 
διαβίβαση του εντύπου Δ11 των απόψεων επί της (19) σχετικής ΜΠΕ, του Δήμου 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας. 

26. Την με ΑΠ: οικ. 263466/20-12-2017 νέα διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ: 
4457/5-1-2018) με συνημμένα: α) Την με αρ. πρωτ. 263461/20-12-2017 
αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού προς την 
εφημερίδα “Ο ΛΟΓΟΣ ” και β) Την με αρ. πρωτ. 95817/5219/14-12-2017 νέα 
διαβίβαση της Μ.Π.Ε. από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 4463/5-1-
2018) καθώς και εγγράφων και φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το έργο «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
για την υλοποίηση του έργου: “ Βυθοκόρηση και επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα 
Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη”, προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,000 ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ)». 

27. Την αρ. πρωτ. 1022/18-1-2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. 13622/18-01-2018) αίτηση 
του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας για χορήγηση της (26) σχετικής ΜΠΕ. 

28. Την αρ. πρωτ. 1659/30-01-2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. 22980/31-01-2018) 
διαβίβαση απόψεων του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας. 

 
 
 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (26) 
σχετική που αφορά στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου: “Βυθοκόρηση και επισκευή 
κρηπιδωμάτων λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη”, προεκτιμώμενης αμοιβής 
21.500,000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)».  

Η μελέτη, η οποία απεστάλη τόσο από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και 
Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, όσο και από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία 
και αφορά στο έργο του θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (26) 
σχετική διαβιβασθείσα μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών και φωτογραφιών για 
την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης 
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περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

Η μελέτη απεστάλη αρχικά με το (19) σχετικό. Όμως διαπιστώθηκε ότι ο 
φάκελος είχε ελλείψεις και για το λόγο αυτό διαβιβάστηκε εκ νέου η μελέτη, με 
το (26) σχετικό, με όλες τις απαιτούμενες συμπληρώσεις. 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:  
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου: “Βυθοκόρηση και επισκευή 
κρηπιδωμάτων λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη”, προεκτιμώμενης αμοιβής 
21.500,000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 
 
1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Πρόκειται για υφιστάμενο λιμενικό έργο (Λιμένας Αγίου Νικολάου, Πόρτο 
Ράφτη), στο βορειοανατολικό τμήμα του οποίου προτείνονται έργα που αφορούν 
στην τοπική, μικρής έκτασης επισκευή βλαφθέντων τμημάτων των κρηπιδωμάτων 
του, με σκοπό την αποκατάσταση και βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
 
2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Με βάση το Παράρτημα IIΙ της (6) σχετικής Υ.Α., το έργο του θέματος 
κατατάσσεται στην Ομάδα 3η: Λιμενικά Έργα και στον α/α 4: «Λιμένες εξυπηρέτησης 
αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με άλλα σκάφη π.χ. ημερόπλοια, εξυπηρέτησης 
ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις», με 
συνολικό μήκος μώλων και κρηπιδωμάτων μικρότερο από 1.000 μ και εμβαδό 
λιμενολεκάνης 18.000 τ.μ. < 50.000 τ.μ.  

 

 
3. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

Φορέας διαχείρισης του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ενώ υπεύθυνος είναι ο κύριος Πολίτης Ιωάννης, 
Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. 
Δ/νση: Λιμάνι Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 190 03 
Τηλ/fax: 22990-71205, e-mail: markopoulo@hcg.gr 
 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
4.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ  
 

Το υπό μελέτη έργο, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
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Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής, στα όρια 
της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας και πιο συγκεκριμένα στον οικισμό Λιμένα Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη. 
Έδρα του Δήμου είναι το Μαρκόπουλο, ενώ τα όρια του έχουν παραμείνει 
αμετάβλητα και μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης. 

Ο λιμένας Αγ. Νικολάου Πόρτο Ράφτη χωροθετείται στη θαλάσσια περιοχή 
έμπροσθεν του οικισμού του Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου, στο νοτιοανατολικό άκρο 
του μυχού του όρμου. Σύμφωνα με το λιμεναρχείο Μαρκοπούλου, στον λιμένα Αγίου 
Νικολάου Πόρτο Ράφτη εξυπηρετούνται τα κάτωθι σκάφη: 
• Περίπου δέκα (10) διερχόμενα μεγάλα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη (Γρι Γρι – 
Μηχανότρατες) μήκους 15 ÷ 30m 
• Δεκαπέντε (15) μόνιμα μικρά επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη (Δίχτυα – Παραγάδια) 
μήκους 6 ÷ 10m 
• Δέκα (10) μόνιμα ή διερχόμενα ιστιοπλοϊκά σκάφη μήκους 7 ÷ 12m 
• Πέντε (5) επιβατικά σκάφη (αναψυχής) μήκους 12 ÷ 20m • Δύο (2) τουριστικά 
σκάφη μήκους 20m περίπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
• Στην εσωτερική λιμενολεκάνη καθώς και στην ξύλινη προβλήτα ελλιμενίζονται περί 
τα εκατόν είκοσι (120) σκάφη (φουσκωτά – καμπινάτα – βάρκα) μήκους 4 ÷ 11m. 

Η λιμενική εγκατάσταση είναι ανοιχτή προς τα ανατολικά, με άνοιγμα εισόδου 
περί τα 700μ και εμπίμπτει στη δικαιοδοσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο 
Μαρκοπούλου. Η περιοχή αποκατάστασης εντοπίζεται στο βορειοανατολικό όριο του 
λιμένα (βλ. Εικόνα 4.3). Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν στην επισκευή των 
βλαφθέντων τμημάτων των κρηπιδωμάτων, προβλητών και επιστρώσεων, καθώς 
και στην λειτουργική αποκατάσταση του ωφέλιμου βάθους αυτών. 

 

    
 

Εικόνα 4.1: Άποψη της ευρύτερης περιοχής της θέσης του έργου. 
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Εικόνα 4.2: Θέση του έργου. 
 

 
 

Εικόνα 4.3: Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης (πηγή: google earth) 
 
 

4.2  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
4.2.1 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 

Οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που διέπουν το Μαρκόπουλο ορίζονται από το 
εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας (αρ. αποφ. 52613/2582, ΦΕΚ 916/Δ/22.11.1987) και την Τροποποίησή 
του (αρ. αποφ. 9573/1846, ΦΕΚ 210/Δ/7.04.2000), ενώ η περιοχή του Πόρτο Ράφτη 
ανήκει από το 1985 σε περιοχή Β’ Κατοικίας. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 199/Δ/06.03.2003, ορίζονται οι χρήσεις γης, οι όροι και 
περιορισμοί δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, προ του έτους 
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1923, στην περιοχή των Μεσογείων, όπως τροποποιήθηκε ως προς τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις στο ΒΙΠΑ με την παρ. 27, του άρθρου 13 του Ν. 
3212/31.12.03 (ΦΕΚ 308/Α/31.12.2003). 

 
 

4.2.2 ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ) ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 
Η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Μεσογείων έχει θεσμοθετηθεί με Π.Δ., 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 199/Δ/06.03.2003 («Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 
1923 ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων Ν. Αττικής»). Στην ΖΟΕ Μεσογείων εμπίπτει 
και ο Δήμος Μαρκοπούλου. 

Η περιοχή στην οποία θα γίνουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εμπίπτει 
εντός της Ζώνης με στοιχείο Ζ (Τουριστικές Εγκαταστάσεις), όπως φαίνεται στην 
εικόνα 4.4 που ακολουθεί.  
 

 
Εικόνα 4.4: Απόσπασμα της ΖΟΕ Μεσογειών (πηγή: Διεύθυνση Σχεδιασμού, 

Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών) 
 

4.3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Ο λιμένας Μαρκοπούλου από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε πύλη εισόδου 
της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και τον Εύξεινο Πόντο, όπως μαρτυρείται από 
σειρά αρχαιολογικών ευρημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Τα νεότερα χρόνια το 
«Πόρτο Ράφτη» εξυπηρετούσε πρωτίστως εμπορικούς σκοπούς (τσιγάρα, κρασί 
κ.ά), ενώ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 χρησιμοποιήθηκε και ως επιβατικό 
λιμάνι, συνδέοντας την Αττική με τα νησιά των νότιων Κυκλάδων (Ε/Γ – Ο/Γ 
«Μεγαλόχαρη», «Σκίρων» κ.ά.). Σήμερα στο λιμένα Μαρκοπούλου εξυπηρετείται 
σημαντικός αριθμός αλιευτικών και τουριστικών σκαφών. 

Οι υπό εξέταση λιμενικές εγκαταστάσεις χωροθετούνται εντός της χερσαίας 
ζώνης του Πόρτο Ράφτη, η οποία έχει καθορισθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 
239/Δ/16.12.1969 και περιλαμβάνει ολόκληρο τον κόλπο, καθώς και την παράκτια 
ζώνη βόρεια έως τη Βραυρώνα και νότια έως και το Αυλάκι. Όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 4.5 που ακολουθεί, το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων αποτελείται από 
δύο διακριτά επιμέρους τμήματα: 
1. Εσωτερική λιμενολεκάνη. Πρόκειται για το εσωτερικό τμήμα των λιμενικών 
εγκαταστάσεων, στο οποίο, εξαιτίας των μικρών ωφέλιμων βαθών, ελλιμενίζεται 
πλήθος μικρών σκαφών (4 έως 11 μ) και αποτελείται από τα κάτωθι έργα: 
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• Ξύλινος διάδρομος, επί μεταλλικών στοιχείων στη δυτική πλευρά του λιμένα. 
Συνδέεται με τους χερσαίους χώρους με ξύλινη τοξωτή γέφυρα. 
• Ανωδομή και επιστρώσεις σκυροδέματος, επί πρανούς εκ φυσικών ογκολίθων και 
σειρά από στοιχειώδεις ξύλινες «πασαρέλες» στη δυτική και νότια πλευρά του 
μυχού. 
• Παραλιακό αβαθές κρηπίδωμα με διεύθυνση Βορράς - Νότος 
2. Ανατολικό άκρο λιμένα. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επαγγελματιών αλιέων και 
τουριστικών σκαφών (Περιοχή αποκατάστασης). Το υπό μελέτη τμήμα αποτελείται 
από προβλήτα, μήκους περί τα 21 μ και πλάτους περί τα 10 μ, με βορειοδυτική 
διεύθυνση. Στη συνέχεια και προς ανατολάς ακολουθεί παραλιακό κρηπίδωμα 
μήκους περίπου 34 μ και ένας επί πλέον προβλήτας μήκους περί τα 46 μ και πλάτος 
περί τα 17 μ, βορείου προσανατολισμού. Στο τμήμα αυτό της λιμενικής 
εγκατάστασης εντοπίζονται υπερμεγέθεις αρμοί μεταξύ των στηλών τεχνητών 
ογκολίθων με αποτέλεσμα την απώλεια του λεπτότερου κλάσματος των, όπισθεν του 
κρηπιδώματος, επιχώσεων που έχει ως αποτέλεσμα την θραύση τμημάτων των 
χερσαίων επιστρώσεων. Επιπρόσθετα, στην κεφαλή του ανατολικού, με βόρειο 
προσανατολισμό, προβλήτα, έχει καταρρεύσει τμήμα της ανωδομής. Η εκ 
σκυροδέματος ανωδομή, στο σύνολο του τμήματος αυτού, έχει αποσαθρωθεί. Ο 
λιμενικός εξοπλισμός (κρίκοι, δέστρες, προσκρουστήρες κ.λπ.) έχει οξειδωθεί και 
φθαρεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ έμπροσθεν των κρηπιδωμάτων, παρατηρείται μείωση 
των ωφέλιμων βαθών, καθώς έχουν λάβει κατά το παρελθόν απορρίψεις πάσης 
φύσεως υλικών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των ως άνω 
εργασιών είναι μέρος του αντικειμένου της παρούσας μελέτης. 

Τέλος, ανατολικότερα του προβλήτα εντοπίζεται παραλιακό κρηπίδωμα 
μήκους περί τα 90 μ, το οποίο έχει καταρρεύσει, προ 30-ετίας, από τη ρίζα του 
προβλήτα και σε μήκος περί τα 50 μ και έχει ως αποτέλεσμα την αχρήστευση του 
κρηπιδώματος, αλλά και την επακόλουθη διαρροή υλικού του ανακουφιστικού 
πρίσματος των ανάντη επιχώσεων. Η αποκατάσταση του τμήματος αυτού κρίνεται 
ως επιβεβλημένη, ώστε η λιμενική εγκατάσταση να καταστεί εκ νέου λειτουργική και 
για να μην προκύψουν στο μέλλον νέα προβλήματα διαρροών του υλικού των 
επιχώσεων και του ανακουφιστικού πρίσματος. 

  

 
Εικόνα 4.5: Εποπτικός χάρτης περιοχής μελέτης – Λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη 
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4.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
4.4.1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 
Η περιοχή μελέτης, δεν βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με προστατευόμενες περιοχές. 
• Στην άμεση περιοχή μελέτης δεν εντοπίζεται προστατευόμενη περιοχή του δικτύου 
Natura 2000 
- Η πλησιέστερη περιοχή του δικτύου Natura είναι η περιοχή «Βραυρώνα – 
Παράκτια θαλάσσια Ζώνη» (GR3000004) Ειδική Ζώνη Διατήρησης (SCI A), με 
έκταση περίπου 27 km2. Η περιοχή υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας και βρίσκεται μεταξύ του Δήμου Αρτέμιδος και του οικισμού της Νέας 
Βραυρώνας, σε απόσταση 3 km βορειοανατολικά του Λιμένα Αγ. Νικολάου Πόρτο 
Ράφτη. 
- Ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (SCI A) έχει χαρακτηριστεί και η περιοχή «Υμηττός – 
Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης», με κωδικό GR3000006, σε 
απόσταση περί τα 16 km δυτικά του έργου, η περιοχή «Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου 
και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη», με κωδικό GR3000005, σε απόσταση 14 km νότια 
του έργου και η περιοχή «Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα», με κωδικό 
GR3000003, σε απόσταση 27 km βόρεια του έργου. 
- Αντίστοιχα, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) έχει χαρακτηριστεί ο βιότοπος 
Natura «Όρος Υμηττός» (GR3000015), που εντοπίζεται περί τα 14 km δυτικά, ο 
«Υγρότοπος Σχινιά», (κωδικός Natura GR3000016) που βρίσκεται περί τα 27 km 
βόρεια και η περιοχή «Λεγρενών – Νησίδα Πατρόκλου», με κωδικό GR3000014, σε 
απόσταση 20 km νότια του έργου. 
- Σε απόσταση περί τα 35 km βορειοδυτικά του έργου εντοπίζεται η περιοχή του 
δικτύου Natura «Όρος Πάρνηθα» με κωδικό GR3000001 – SPASCI. 
• Σε σημαντική απόσταση από το έργο εντοπίζονται οι κάτωθι βιότοποι Corine: 
- «Κορυφές Όρους Υμηττός και περιοχή Καισαριανής – Καρέα» (Κωδ. Α00060040), 
σε απόσταση 22 km δυτικά του έργου 
- «Όρος Πεντέλη» (Κωδ. Α0060037), σε απόσταση 20 km βόρεια του έργου 
- «Κορυφές Όρους Πεντέλη» (Κωδ. Α0060038), σε απόσταση 23 km βόρεια του 
έργου 
- «Έλος Σχινιά – Μαραθώνα» (Κωδ: Α00010219), σε απόσταση 27 km βόρεια του 
έργου 
- «Εθνικός Δρυμός Σουνίου» (Κωδ. Α00060045) βρίσκεται σε απόσταση περί τα 12 
km νότια του έργου 
• Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά (Ζώνη Προστασίας Α1 – Περιοχή προστασίας της φύσης) 
βρίσκεται σε απόσταση 27 km περίπου βόρεια του έργου. 
• Τα κοντινότερα Καταφύγια Άγριας Ζωής εντοπίζονται στο «Δημόσιο Δάσος 
Ραπεντώσας» (Κωδικός ΚΑΖ: Κ407), σε απόσταση περί τα 20 km Βόρειο – 
Βορειοδυτικά, καθώς και στη θέση «Μαρμαροξέρα (Μακρονήσου)» με κωδικό ΚΑΖ: 
Κ435, στα 18 km Νοτιοανατολικά του Έργου. 
• Το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής (ΦΕΚ 31/Α/1974) εντοπίζεται στα 20 km Δυτικά 
του Έργου. 
• Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται τα κάτωθι Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους (ΤΙΦΚ): 
- «Βραυρώνα» (Κωδ. ΑΤ2010018), σε απόσταση 3 km βορειοανατολικά, 
- «Βουνά Σουνίου» (Κωδ. ΑΤ2011019), σε απόσταση 9 km νότια 
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- «Σχινιάς Μαραθώνα» (Κωδ. ΑΤ2011025), σε απόσταση 27 km βόρεια 
- «Δάσος Καισαριανής» (Κωδ. ΑΤ2011023), σε απόσταση 25 km βορειοδυτικά του 
Έργου 
 

Συνεπώς τα προτεινόμενα έργα δεν εντοπίζονται εντός ορίων οποιασδήποτε 
θεσμοθετημένα προστατευόμενης περιοχής του Ν. 3937/2011, αλλά αντίθετα η 
απόστασή του από αυτές είναι ικανή ώστε να θεωρηθεί πως η υλοποίηση των έργων 
δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή σε αυτές. 
 

 
4.4.2 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
 
Δεν εντοπίζονται δάση και δασικές εκτάσεις σε σημαντική απόσταση από την 
περιοχή μελέτης. 
 
4.4.3 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο πλησιέστερος χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος την περιοχή του 
έργου είναι ο χαρακτηρισμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/1848/478 (ΦΕΚ 302/Β/25.03.1989), χώρος της Μερέντας 
Αττικής, ο οποίος εντοπίζεται περί τα 3 km νοτιοδυτικά του έργου. Έχει δε 
θεσμοθετηθεί ως Περιοχή Β2 – μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων 
και μνημείων με το από 20.2.2003 Π. Διάταγμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων 
και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 
έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων Ν. Αττικής» (ΦΕΚ 199/Δ΄/6.3.2003). 

Επίσης, σε απόσταση περί τα 4 km βόρεια του έργου, εντοπίζεται ο 
αρχαιολογικός χώρος Βραυρώνας (ΦΕΚ 184/Β/8.7.1957), στον ομώνυμο οικισμό. 

Στην Περάτη, περί τα 2 km βορειοανατολικά του έργου, βρίσκεται το ομώνυμο 
μυκηναϊκό νεκροταφείο, ενώ στα 2,5 km νοτιοανατολικά εντοπίζονται τα ερείπια της 
οχυρής ακρόπολης της Κορώνης. Τέλος, στο νησί του Ράφτη (2,5 km ανατολικά του 
έργου) σώζεται το Άγαλμα του Ράφτη, ενώ εικάζεται ότι υπήρχε άλλο ένα άγαλμα 
στο νησί Ραφτοπούλα, το οποίο όμως δεν υπάρχει πλέον.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται 
σε σημαντική απόσταση από τις θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και δεν 
δύνανται να τα επηρεάσουν. 
 
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
5.1  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων, οι εργασίες 
αποκατάστασης των βλαφθέντων τμημάτων των βορειοανατολικών κρηπιδωμάτων 
και προβλητών αφορούν: 
• Στην αποκατάσταση της ακεραιότητας του μετώπου των κρηπιδωμάτων καθώς σε 
μεγάλο τμήμα των κρηπιδωμάτων διαπιστώνονται υπερμεγέθεις αρμοί ή 
ρηγματώσεις. 
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• Στην επισκευή των κρηπιδωμάτων στην κεφαλή του ανατολικότερου προβλήτα, 
όπου τμήμα της ανωδομής έχει καταρρεύσει με συνακόλουθη απώλεια των υλικών 
του ανακουφιστικού πρίσματος και των επιχώσεων. 
• Στην επισκευή των αποσαθρωμένων εκ σκυροδέματος ανωδομών στο σύνολο του 
υπό μελέτη τμήματος και ειδικότερα στις επιφάνειες όπου έχουν υλοποιηθεί 
σκυροδετήσεις σε διακριτές χρονικές περιόδους, καθώς και στην ανακατασκευή των 
όπισθεν χερσαίων επιστρώσεων. 
• Στην αντικατάσταση του οξειδωμένου ή εν γένει φθαρμένου εξοπλισμού της 
ανωδομής (κρίκοι, δέστρες, προσκρουστήρες κ.λπ.) προς ασφαλή εξυπηρέτηση των 
ελλιμενιζόμενων σκαφών. 
• Στην επαναφορά των απομειωμένων, εξαιτίας των πάσης φύσεως απορρίψεων, 
ωφέλιμων βαθών έμπροσθεν των κρηπιδωμάτων και 
• Στην αποκατάσταση των χερσαίων χώρων στο ανατολικό όριο του έργου, όπου η 
κατάρρευση προ 30-ετίας του κρηπιδότοιχου είχε ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη 
διαρροή υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος και των ανάντη επιχώσεων. Η 
συγκεκριμένη παρέμβαση κρίνεται ως απαραίτητο συνοδό έργο για την συνολική 
αποκατάσταση της λιμενικής εγκατάστασης. 

Στην εικόνα 5.1 που ακολουθεί, φαίνεται η περιοχή των προτεινόμενων 
επεμβάσεων. 
 

 
 

Εικόνα 5.1: Εικόνα της περιοχής επεμβάσεων. 
 

Για την επίτευξη των ως άνω, προτείνονται οι κάτωθι εργασίες: 
1. Η συγκεκριμένη επέμβαση αφορά στη σφράγιση των διαπιστωμένων διευρυμένων 
κατακόρυφων ή οριζόντιων αρμών στο μέτωπο του κρηπιδώματος σε θέσεις όπου 
υπάρχουν ενδείξεις διαρροής του υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος και των 
επιχώσεων. Ευμεγέθεις ή έστω άξιοι λόγου αρμοί, ικανοί να προκαλέσουν 
θεωρητικά διαρροή υλικού, εντοπίζονται σε πλείστα σημεία του κρηπιδώματος. Η 
σφράγιση των αρμών προβλέπεται να γίνει με κατάλληλες τεχνικές (ενσφήνωση 
σακκολίθων εκ σκυροδέματος, χυτό ύφαλο σκυρόδεμα, χρήση σπόγγων 
εμβαπτισμένων σε κατάλληλη ισχυρή τσιμεντοκονία), ανάλογα με το εύρος αυτών. 
2. Αποκατάσταση κρηπιδώματος και των όπισθεν χερσαίων χώρων στην κεφαλή 
του ανατολικότερου προβλήτα (Προβλήτας Ι). Προβλέπονται:  
- η αποξήλωση της υφιστάμενης ανωδομής σκυροδέματος, 
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- η εκσκαφή επιστρώσεων και έξαλων επιχώσεων του έργου όπισθεν της ανωδομής 
μέχρι τη Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.), 
- η τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, 
- η τοποθέτηση προκατασκευασμένου στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
έμπροσθεν του μετώπου της υφιστάμενης ανωδομής, 
- η δομική αποκατάσταση της ανωδομής, με τη διάστρωση πλάκας οπλισμένου 
σκυροδέματος με διατμητικές συνδέσεις από βλήτρα που αγκυρώνονται στην 
υπάρχουσα ανωδομή, 
- διάστρωση θραυστού υλικού στους ανάντη χερσαίους χώρους και άνω του 
γεωυφάσματος, 
- κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας (Βάση – Υπόβαση) και πλάκας έδρασης από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, 
- διαμόρφωση τελικής επιφάνειας με διακοσμητικό αποτύπωμα («σταμπωτό») επί 
στρώσης σκυροδέματος 
3. Αποκατάσταση εκ σκυροδέματος στα υπόλοιπα τμήματα του έργου (παραλιακά 
κρηπιδώματα, δυτικότερος προβλήτας II). Ειδικότερα προβλέπονται: 
- Αποξήλωση των πρόσθετων στρώσεων σκυροδέματος καθώς και της υφιστάμενης 
αποσαθρωμένης εκ σκυροδέματος ανωδομής σε βάθος τουλάχιστον 30 cm από την 
άνω στάθμη της τελικής επιφάνειας της ανωδομής. 
- Εκσκαφή επιστρώσεων και έξαλων επιχώσεων του έργου όπισθεν της ανωδομής 
μέχρι το βάθος + 0,80 m από τη Μ.Σ.Θ. 
- Διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος 
- Τοποθέτηση προκατασκευασμένου στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
έμπροσθεν του μετώπου της υφιστάμενης ανωδομής 
- Δομική αποκατάσταση της ανωδομής, με τη διάστρωση πλάκας οπλισμένου 
σκυροδέματος με διατμητικές συνδέσεις από βλήτρα που αγκυρώνονται στην 
υπάρχουσα ανωδομή 
- Διάστρωση θραυστού υλικού στους ανάντη χερσαίους χώρους και άνω του 
γεωυφάσματος 
- Κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας (Βάση – Υπόβαση) και πλάκας έδρασης από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
- Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με διακοσμητικό αποτύπωμα («σταμπτωτό») επί 
στρώσης σκυροδέματος πάχους 10 cm. 
4. Αντικατάσταση εξοπλισμού ανωδομής και κατασκευή υποδομής για τη μελλοντική 
τοποθέτηση δικτύων Η/Μ παροχών 
5. Καθαρισμός πυθμένα και μερική αποκατάσταση ωφέλιμων βαθών, με την 
απομάκρυνση των πάσης φύσεως απορρίψεων και την τοπική εκσκαφή του 
υφιστάμενου πυθμένα από τις φυσικές προσχώσεις αμμώδους σύστασης μέχρι 
βάθους - 4,0 μ από Μ.Σ.Θ. 
6. Αποκατάσταση του τμήματος στο ανατολικό όριο της λιμενικής εγκατάστασης, με 
την άρση και απομάκρυνση των διαφόρων παραμενόντων ή απορριφθέντων 
στοιχείων εκ σκυροδέματος (τεχνητοί ογκόλιθοι, τεμάχια ανωδομής, επιστρώσεις 
κ.λπ.) και την κατασκευή θωράκισης του μετώπου από φυσικούς ογκολίθους. 
 

 
5.2 ΚΥΡΙΕΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ – ΣΥΝΟΔΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 



 15 

5.2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Οι ανάγκες του συνόλου του λιμένα καλύπτονται από το δίκτυο μέσης τάσης 
της ΔΕΔΔΗΕ. Ο φωτισμός των υπό μελέτη λιμενικών εγκαταστάσεων είναι εν μέρει 
επαρκής και ικανοποιητικός. Φωτιστικά σώματα υπάρχουν κατά μήκος του ξύλινου 
προβλήτα, στους χερσαίους χώρους των παραλιακών κρηπιδωμάτων και στην ρίζα 
των δύο προβλητών στο βορειοανατολικό τμήμα. Για την κάλυψη των αναγκών των 
χρηστών της εγκατάστασης σε νερό και ρεύμα στα παραλιακά κρηπιδώματα και στον 
ξύλινο προβλήτα έχουν τοποθετηθεί πέντε pillars. Αναφορικά με τα βορειοανατολικά 
κρηπιδώματα, στο μέσον του Προβλήτα 1 υπάρχει ηλεκτρολογικός πίνακας, εντός 
διαβρωμένου μεταλλικού πλαισίου, ενώ στη ρίζα του Προβλήτα 2 υπάρχει pillar για 
την τροφοδοσία των σκαφών. Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων έργων στα 
βορειοανατολικά κρηπιδώματα υπάρχει πρόβλεψη για την δημιουργία υποδομών για 
τη μελλοντική τοποθέτηση Η/Μ δικτύων, καθώς και παροχών πυρόσβεσης και 
πόσιμου νερού. 

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται η υλοποίηση κτιριακών υποδομών. 
 
5.2.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 
  

Ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου θα είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση – 
εφαρμογή «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan), συμβατό με το σχέδιο 
της Λιμενικής Αρχής, στο οποίο θα περιλαμβάνονται μέτρα και διαδικασίες για την 
πρόληψη και την προστασία των ατόμων, των εγκαταστάσεων και των σκαφών που 
βρίσκονται στο λιμάνι, από έκτακτα περιστατικά όπως έκρηξη, πυρκαϊά, ακραία 
καιρικά φαινόμενα, κ.λπ. 

 
5.2.3 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  
 

Ο Φορέας του Έργου θα είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση των 
χρηστών είτε σε φυλλάδια είτε με επεξηγηματικές πινακίδες. Θα δοθούν 
πληροφορίες για τις κοντινές φυσικές ευαίσθητες περιοχές και θα τοποθετηθούν 
κατάλληλες επεξηγηματικές σημάνσεις (πινακίδες) στους διάφορους χώρους του 
καταφυγίου. Ειδικές πινακίδες στις διάφορες εγκαταστάσεις θα παρέχουν 
πληροφορίες/οδηγίες στους χρήστες του λιμένα για την ορθή χρήση του εξοπλισμού 
της κάθε εγκατάστασης, την αποφυγή ατυχηματικών καταστάσεων (π.χ. διαρροή 
καυσίμου κατά την άντληση) και την ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών και 
προσωπικό του καταφυγίου για έκτακτα περιστατικά (π.χ. διαρροή πετρελαίου). 

 
5.2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
 

Οι χερσαίοι χώροι έχουν περιορισμένο εμβαδό και δεν αναμένεται να 
δημιουργούνται σε περιόδους βροχόπτωσης σημαντικές ποσότητες όμβριων 
υδάτων. Για την ορθότερη όμως διαχείρισή τους προτείνεται να εξετασθεί από το 
Φορέα Λειτουργίας του έργου η εγκατάσταση συστήματος συλλογής όμβριων 
υδάτων. Ήτοι τα όμβρια ύδατα να συλλέγονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο και 
να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών των 
τοπιοτεχνημένων χώρων του καταφυγίου. 
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5.2.5 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 
Για τις ανάγκες των κατασκευαστικών εργασιών του έργου θα απαιτηθεί 

μικρής κλίμακας κινητό εργοτάξιο, εντός του οποίου θα υπάρχουν οι αναγκαίες 
εγκαταστάσεις, ήτοι μικρά γραφεία, χημικές τουαλέτες και χώροι αποδυτηρίων. Στο 
πλαίσιο της παρούσης, το εργοτάξιο προτείνεται να εγκατασταθεί σε παρακείμενη 
έκταση, ανατολικά του προτεινόμενου έργου, με συνολικό εμβαδόν περί τα 660 m2, 
στη θέση που απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

 
 

Εικόνα 5.2: Προτεινόμενη θέση ανάπτυξης εργοταξιακού χώρου 
 

Η συνολική επιφάνεια κατάληψης των προβλεπόμενων επισκευαστικών 
έργων επί των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων (Προβλήτες Ι & ΙΙ, παραλιακά 
κρηπιδώματα και όπισθεν χερσαίοι χώροι) αντιστοιχεί σε 1.752 m2. Αντίστοιχα η 
επιφάνεια κατάληψης των προβλεπόμενων εργασιών επί του θαλασσίου πυθμένα 
(εργασίες βυθοκορήσεων, καθαρισμού πυθμένα, προστασία εκ λιθορριπών) 
αντιστοιχεί σε 2.671 m2. Η δε επιφάνεια κατάληψης του συνόλου των λιμενικών 
εγκαταστάσεων του λιμένα Αγ. Νικολάου Πόρτο Ράφτη ανέρχεται σε 30.282 m2. Η 
τελική θέση ανάπτυξης του εργοταξίου, η έκτασή του και η οργάνωση των χώρων 
του, θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο Κατασκευής, βάσει του διατιθέμενου 
εξοπλισμού και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και θα πρέπει να εγκριθεί από 
τον Φορέα του Έργου. Ο χώρος θα πρέπει να αποκατασταθεί και να παραδοθεί, 
μετά το πέρας των εργασιών, στην αρχική του κατάσταση. 
 
5.3 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1301 Απόβλητα υδραυλικών ελαίων 
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- ΕΚΑ: 13 1 11* «Συνθετικά υδραυλικά έλαια», προερχόμενα από τη συντήρηση και 
λειτουργία οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού εργοταξίου, απόβλητα 
λιπαντελαίων. 
- ΕΚΑ: 13 1 13* « Άλλα λιπαντικά έλαια», προερχόμενα από τη συντήρηση και 
λειτουργία οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού εργοταξίου, απόβλητα 
λιπαντελαίων. 
 
1302 Απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
- ΕΚΑ: 13 2 06* «Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης», 
προερχόμενα από τη συντήρηση και λειτουργία οχημάτων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού εργοταξίου, απόβλητα λιπαντελαίων. 
- ΕΚΑ: 13 2 07* «Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης » και , «Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης» 
προερχόμενα από τη συντήρηση και λειτουργία οχημάτων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού εργοταξίου, απόβλητα λιπαντελαίων. 
 
1406 Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, 
ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά 
- ΕΚΑ: 14 6 03* «Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών », προερχόμενα από 
ψυκτικά. 
 
2001 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 
- ΕΚΑ: 20 10 08 «Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης», 
προερχόμενα από Αστικά υγρά απόβλητα, π.χ. τουαλέτες, κλπ. 
 
 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1501 Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας) 
- ΕΚΑ: 15 01 01 «Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι», προερχόμενα από Υλικά 
συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 02 «Πλαστική συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 03 «Ξύλινη συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 04 «Μεταλλική συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 05 «Συνθετική συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 06 «Μεικτή συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 07 «Γυάλινη συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
 
1601 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη 
διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση 
οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων 16 06 και 16 
08) 
- ΕΚΑ: 16 01 03 «Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους», προερχόμενα από 
Ελαστικά οχημάτων εργοταξίου 
 
1602 Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
- ΕΚΑ: 16 02 04 «Αναδευτήρες, αντλίες και άλλα ανταλλακτικά από τη συντήρηση 
των μηχανημάτων», προερχόμενα από Συντήρηση μηχανημάτων εργοταξίου 
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1606 Μπαταρίες και συσσωρευτές 
- ΕΚΑ: 16 06 04 «Αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 16 06 03)», 
προερχόμενα από Μπαταρίες 
- ΕΚΑ: 16 06 05 «Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές», προερχόμενα από 
Μπαταρίες οχημάτων κ.λπ. 
 
1705 Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες 
τοποθεσίες),πέτρες, και μπάζα εκσκαφών 
- ΕΚΑ: 17 05 04 «Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 
03», προερχόμενα από Εκσκαφικό υλικό 
- ΕΚΑ: 17 05 06 «Mπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 
05», προερχόμενα από Εκσκαφικό υλικό 
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1301 Απόβλητα υδραυλικών ελαίων 
- ΕΚΑ: 13 1 11* «Συνθετικά υδραυλικά έλαια», προερχόμενα από τη συντήρηση και 
λειτουργία οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού εργοταξίου, απόβλητα 
λιπαντελαίων σκαφών λιμένα. 
- ΕΚΑ: 13 1 13* « Άλλα λιπαντικά έλαια», προερχόμενα από τη συντήρηση και 
λειτουργία οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού εργοταξίου, απόβλητα 
λιπαντελαίων σκαφών λιμένα. 
 
1302 Απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
- ΕΚΑ: 13 2 06* «Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης», 
προερχόμενα από τη συντήρηση και λειτουργία οχημάτων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού εργοταξίου, απόβλητα λιπαντελαίων σκαφών λιμένα. 
- ΕΚΑ: 13 2 07* «Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης » και , «Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης» 
προερχόμενα από τη συντήρηση και λειτουργία οχημάτων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού εργοταξίου, απόβλητα λιπαντελαίων σκαφών λιμένα. 
 
1304 Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 
- ΕΚΑ: 13 4 01* «Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοίας», 
προερχόμενα από Απόβλητα έλαια σκαφών. 
- ΕΚΑ: 13 4 02* «Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων» 
και «Έλαια υδρασυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοίας», προερχόμενα από 
Απόβλητα έλαια σκαφών. 
 
1305 Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού 
- ΕΚΑ: 13 5 06* «Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού», προερχόμενα από 
Απόβλητα έλαια σκαφών. 
- ΕΚΑ: 13 5 07* «Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού», προερχόμενα 
από Απόβλητα έλαια σκαφών. 
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1406 Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, 
ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά 
- ΕΚΑ: 14 6 03* «Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών », προερχόμενα από 
ψυκτικά. 
 
2001 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 
- ΕΚΑ: 20 10 08 «Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης», 
προερχόμενα από Αστικά υγρά απόβλητα, π.χ. τουαλέτες, σεντίνες κ.λπ. 
 
 
 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1501 Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας) 
- ΕΚΑ: 15 01 01 «Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι», προερχόμενα από Υλικά 
συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 02 «Πλαστική συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 03 «Ξύλινη συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 04 «Μεταλλική συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 05 «Συνθετική συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 06 «Μεικτή συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
- ΕΚΑ: 15 01 07 «Γυάλινη συσκευασία», προερχόμενα από Υλικά συσκευασίας 
 
1606 Μπαταρίες και συσσωρευτές 
- ΕΚΑ: 16 06 04 «Αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 16 06 03)», 
προερχόμενα από Μπαταρίες 
- ΕΚΑ: 16 06 05 «Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές», προερχόμενα από 
Μπαταρίες οχημάτων κ.λπ. 
1704 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 
- ΕΚΑ: 17 04 01 «Xαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος», προερχόμενα από Χαλκός 
περιλαμβάνεται κυρίως στα υφαλοχρώματα και στις αντιαποθετικές βαφές 
 
2003 Άλλα δημοτικά απόβλητα 
- ΕΚΑ: 20 03 01 «Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα», προερχόμενα από Απορρίμματα 
οικιακού τύπου 
 
5.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
  

Ο λιμένας Αγ. Νικολάου Πόρτο Ράφτη δεν είναι υπόχρεος να διαχειρίζεται 
επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8111.1.41/2009 (ΦΕΚ 412/Β/06-03-
2009), όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 3085/Β/28-09-2016, καθώς δεν εμπίπτει 
στις κατηγορίες των λιμένων του παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω ΚΥΑ (Λιμένες 
Διεθνούς ενδιαφέροντος, Λιμένες Εθνικής Σημασίας, Λιμένες Μείζονος 
Ενδιαφέροντος, Λιμενικές εγκαταστάσεις που έχουν ως φορέα διαχείρισης ιδιωτική 
επιχείρηση, Τουριστικοί Λιμένες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2160/93). 

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να αυξήσει τις 
υφιστάμενες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων. Η λειτουργία της εγκατάστασης 
δεν αναμένεται να παράγει σημαντικές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων. Οι 
όποιες ποσότητες προέρχονται κυρίως από τους χώρους ελλιμενισμού των σκαφών. 
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Τέτοια απόβλητα περιλαμβάνουν τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, βαφές, 
συντηρητικά καθώς και οποιαδήποτε υλικά εμποτισμένα με τέτοιες ουσίες, 
ηλεκτρικούς συσσωρευτές, συσκευασίες κ.λπ. Για τα απόβλητα αυτά θα πρέπει 
επίσης να προσκομίζονται έντυπα αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Στην 
παρούσα προτείνεται η κατάρτιση Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων.  
 
5.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Ο χώρος των λιμενικών εγκαταστάσεων θα διαθέτει επαρκή αριθμό και 

ικανοποιητικής χωρητικότητας κάδους διάθεσης απορριμμάτων, σε διάφορα μεγέθη 
ανάλογα με την προορισμό τους. Οι κάδοι θα φέρουν κάλυμμα ώστε το περιεχόμενό 
τους να μη διασκορπίζεται από τον άνεμο ή τα αδέσποτα ζώα και τα πτηνά. Τα 
απορρίμματα θα συλλέγονται από εξουσιοδοτημένο ανάδοχο και θα διατίθενται σε 
οργανωμένο χώρο απόθεσης/απόρριψης. Επίσης, στο λιμάνι θα τοποθετηθούν 
κατάλληλοι κάδοι ανακύκλωσης με την ανάλογη σήμανση για την συλλογή γυάλινων 
αντικειμένων (φιάλες, κ.λπ.), χρησιμοποιημένων μπαταριών, αλουμίνιο (π.χ. κουτιά 
αναψυκτικών, κλπ.), χαρτιού, κ.λπ. καθώς επίσης και για χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες και χρώματα. Συνήθης πηγή ρύπανσης είναι τα νεκρά ψάρια που 
προέρχονται από την διαλογή της «ψαριάς» ακατάλληλα προς πώληση που 
συνήθως καταλήγουν στη θάλασσα. Η διαδικασία αποσύνθεσης συνοδεύεται από 
την κατανάλωση οξυγόνου. Εάν η ποσότητα των νεκρών ψαριών ξεπεράσει την 
φέρουσα ικανότητα του συστήματος τότε μπορούν να δημιουργηθούν ανοξικές 
συνθήκες. Οι ανοξικές συνθήκες εάν και εφόσον δημιουργηθούν θα επηρεάσουν την 
δυνατότητα συντήρησης έμβιων οργανισμών του οικοσυστήματος καταλήγοντας σε 
ένα «φτωχό» οικοσύστημα. Η συχνή ανανέωση του ύδατος της λιμενολεκάνης 
λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην δημιουργία ανοξικών συνθηκών. Τα 
στερεά απόβλητα καθώς επίσης και τα νεκρά ψάρια οπωσδήποτε θα δημιουργούν 
και αισθητικό πρόβλημα. 
 
5.6 ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ 
 

Τα υλικά που θα προκύψουν από τις εργασίες βυθοκόρησης, δύναται να 
διατεθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, μετά από τη θετική γνωμάτευση κατάλληλου 
εργαστηρίου (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστημίου). Για την απόθεση των βυθοκορημάτων στο 
θαλάσσιο χώρο θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 
- η θέση απόρριψης πρέπει να βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 50μ. βάσει της 
ΥΑ Γ4/0/1/169/955. 
- η θέση απόρριψης πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τα λιβάδια 
Ποσειδωνίας, 
- η θέση απόρριψης πρέπει να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτή, πάντα σε 
βάθος μεγαλύτερο από 50μ., για να αποφεύγονται οι μεγάλες μετακινήσεις, 
- τα υλικά να ισοκατανεμηθούν στην επιφάνεια που περικλείεται από τα στίγματα που 
θα οριστούν από τη λιμενική αρχή, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 
- η απόρριψη να πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν βαθύτερα από 
την επιφάνεια της θάλασσας,  
- οι εργασίες απόρριψης να γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά από 
καθημερινή ενημέρωση της λιμενικής αρχής, 
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- να υποβάλλεται εβδομαδιαία, κατά τη διάρκεια των εργασιών απόρριψης, στη 
λιμενική αρχή ο καταγραφικός χάρτης με τις πορείες και τα στίγματα απόρριψης. 

Σημειώνεται ότι ο πυθμένας στη θέση των έργων δεν αναμένεται να έχει 
προβλήματα χημικής ή τοξικής ρύπανσης, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχουν 
βιοτεχνικές ή βιομηχανικές λειτουργίες, αλλά ούτε μεγάλα αστικά κέντρα και μεγάλου 
κυκλοφοριακού φόρτου οδικοί άξονες. Παράλληλα η θαλάσσια κίνηση των σκαφών 
δεν είναι τόσο μεγάλη που να αναμένονται ιδιαίτερη χημική ρύπανση, ενώ δεν 
εξυπηρετούνται φορτηγά πλοία την τελευταία 30-ετία, μετά την κατάρρευση τμήματος 
του ανατολικού κρηπιδότοιχου. Συνεπώς, τα παραγόμενα βυθοκορήματα εκτιμάται 
ότι δεν θα περιέχουν φορτία ρυπαντών (βαρέα μέταλλα ή βιολογικό φορτίο). 
Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις αναλύσεις που θα 
γίνουν κατά τη φάση κατασκευής. 

Για τη διάθεση των ακατάλληλων προϊόντων καθαιρέσεων, αλλά και των 
υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό του πυθμένα από τις πάσης φύσεως 
απορρίψεις, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα: 
- Η Διαχείριση της περίσσειας των προϊόντων εκσκαφής του έργου θα γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 
- Στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν εγκεκριμένα από την ΕΟΑΝ Συλλογικά 
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, στα 
οποία δύναται να διατεθεί η περίσσεια υλικού. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να γίνει η 
απόρριψη σε κάποιον από τους προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ της ευρύτερης περιοχής 
ή σε άλλο κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. Σε κάθε 
περίπτωση η περιοχή διάθεσης θα οριστικοποιηθεί έπειτα από τις συστάσεις της 
οικείας λιμενικής αρχής, η οποία θα υποδείξει την κατάλληλη θέση και θα εποπτεύσει 
τη διαδικασία. 

 
5.7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 
Για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα απαιτηθούν: 
• Εκσκαφές συνολικού όγκου περί τα 1000 m3 για τις εργασίες καθαρισμού πυθμένα 
• Εκσκαφές συνολικού όγκου περί τα 750 m3 του επιφανειακού στρώματος χαλαρών 
υλικών των υφιστάμενων επιστρώσεων των προς καθαίρεση χερσαίων χώρων του 
λιμένα 
• Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών υφιστάμενων λιμενικών έργων, συνολικού 
όγκου περί τα 1500 m3 
• Σκύρα υλικά συνολικού όγκου περί τα 950 m3 για την διαμόρφωση των χερσαίων 
χώρων του έργου και των στρώσεων οδοστρωσίας 
• Φυσικοί ογκόλιθοι και λιθορριπές συνολικού όγκου περί τα 1.800 m3 
• Σκυροδέματα συνολικού όγκου περί τα 600 m3 
 
6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
6.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Φάση Κατασκευής 
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Οι δυνητικές επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής μελέτης από το έργο αφορούν αποκλειστικά στη φάση κατασκευής του 
έργου και περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Καυσαέρια από τις μετακινήσεις των εργαζομένων και των φορτηγών από και 
προς το χώρο του έργου. 

 Καυσαέρια από τις μετακινήσεις των φορτηγών και των μηχανημάτων 
κατασκευής εντός του χώρου του έργου. 

Συμπερασματικά, οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου και των λοιπών 
ατμοσφαιρικών ρύπων από την κατασκευή του έργου αναμένεται να είναι εξαιρετικά 
περιορισμένες, βραχυπρόθεσμες και δεν αναμένεται να επιφέρουν επιπτώσεις στα 
κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Το υπό μελέτη έργο δεν δύναται να επηρεάσει τα κλιματικά και βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά της μελέτης. Η επιβάρυνση του αέρα με ρύπους και εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, από τη λειτουργία των μηχανών των πλοίων και σκαφών, 
αναμένεται εξαιρετικά περιορισμένη, εξαιτίας του μικρού πλήθους εξυπηρετούμενων 
σκαφών και πλοίων. 
 
6.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φάση Κατασκευής 

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να δημιουργήσουν τοπική αλλοίωση 
της αισθητικής του τοπίου στην άμεση περιοχή του έργου. Κατά την διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται να δημιουργηθούν αντιαισθητικοί όγκοι 
μπαζών. Αντικείμενο οπτικής ρύπανσης αποτελεί και ο χώρος του εργοταξίου όπου 
θα παρουσιάζεται μεγάλη κινητικότητα οχημάτων και μηχανημάτων. 

Οι άμεσα επηρεαζόμενοι από την οπτική όχληση κατά την διάρκεια της 
κατασκευής του έργου πέραν των μόνιμων κατοίκων, αναμένεται να είναι οι αλιείς 
που χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και κυρίως 
κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων - 
αναψυκτηρίων, καθώς και οι επισκέπτες – τουρίστες.  

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε εργασίες επισκευής των υφιστάμενων 
λιμενικών εγκαταστάσεων, ενώ δεν προτείνονται έργα επέκτασης. Συνεπώς το τοπίο 
έχει ήδη δεχθεί ανθρωπογενείς επεμβάσεις, ενώ οι επισκευαστικές εργασίες 
συνάδουν με τη φύση και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις. 

Οι μεταβολές που θα προκληθούν στο θαλάσσιο ανάγλυφο αφορούν 
αποκλειστικά την περιοχή έμπροσθεν των κρηπιδωμάτων, όπου προβλέπεται η 
αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών του κρηπιδώματος και ο καθαρισμός από 
τις πάσης φύσεως απορρίψεις, ο δε συνολικός όγκος αναμενόμενων εκσκαφών θα 
είναι μικρός (1.000 m3). Κατά τις εργασίες των εκσκαφών/βυθοκορήσεων, 
αναμένεται η δημιουργία αιωρούμενων ιζημάτων στο βυθό και στην επιφάνεια της 
θάλασσας που θα προκαλέσουν τοπικά θολότητα της θαλάσσιας στήλης στην 
περιοχή των έργων. Όσον αφορά στην μορφολογία της ακτής, καθώς δεν 
προβλέπεται η κατασκευή νέων έργων, δεν αναμένεται καμία μεταβολή. 

Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στη μορφολογία της περιοχής από 
τις αποθέσεις πλεοναζόντων υλικών, καθώς οι ποσότητες των προϊόντων 
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καθαιρέσεων αναμένονται μικρές (~1.500 m3). Τα υλικά αυτά θα μεταφερθούν και 
αποτεθούν, με ευθύνη του εργολάβου και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας, σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους ταφής ή σε κατάλληλο 
αποθεσιοθάλαμο. Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά κριθούν κατάλληλα, είναι 
δυνατόν ένα μέρος αυτών να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών 
επιχώσεων του έργου. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Στοιχείο οπτικής ρύπανσης μπορεί να αποτελέσει η εικόνα επιπλεόντων 
στερεών αποβλήτων και ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα. Ένα τέτοιο γεγονός θα 
είχε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες του έργου, ειδικότερα στους τουρίστες και 
στους χρήστες της ευρύτερης παραλιακής ζώνης, κατά συνέπεια θα πρέπει να 
ληφθούν αυστηρά μέτρα για το δραστικό περιορισμό συγκεντρώσεων οργανικών και 
πετρελαιοειδών αποβλήτων και απορριμμάτων από τη διαχείριση της εγκατάστασης. 
 
6.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Φάση Κατασκευής 

Τα προτεινόμενα έργα αφορούν κατά κύριο λόγο επισκευαστικές εργασίες 
των ανωδομών, των επιστρώσεων και κατασκευαστικών αστοχιών (σφράγιση 
διευρυμένων αρμών), ενώ προβλέπονται όπως έχει ήδη αναφερθεί και οι, μικρής 
κλίμακας και έκτασης, εργασίες βυθοκορήσεων και καθαρισμού του. Εκσκαφή 
πυθμένα προβλέπεται μόνο στο ανατολικό όριο της εγκατάστασης, σε μήκος περί τα 
50 μ, για την απαραίτητη θωράκιση του έργου, το οποίο έχει αστοχήσει. Το σύνολο 
των εκσκαφών έχει περιοριστεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, αφορά κατά κύριο 
λόγο σε απομάκρυνση των επιφανειακών χαλαρών σχηματισμών και αποθέσεων και 
δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάτμηση πετρωμάτων. 

Το μικρό βάθος εκσκαφών στο ανατολικό όριο του έργου αποτρέπει τη 
δημιουργία ασταθών καταστάσεων και κατολισθήσεων, ωστόσο, σε κάθε 
περίπτωση, κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, ο ανάδοχος θα διασφαλίσει 
ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα υποθεμελίωσης ή εν γένει ευστάθειας του 
υφιστάμενου κρηπιδοτοίχου. 

Οι επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες σχετίζονται με την 
ποιότητα του εδάφους είναι κυρίως: 
• H συμπίεση του εδάφους λόγω της χρήσης βαρέων οχημάτων ή εξοπλισμού 
• Η ρύπανση του εδάφους με τοξικές ουσίες, π.χ. μηχανέλαια, καύσιμα κ.λπ. 
• Η διάβρωση του εδάφους 
• Η αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος του εδάφους 
• Η επικάλυψη του εδάφους με μπετόν 
• Η αφαίρεση ή καταστροφή της βλάστησης 
 
Φάση Λειτουργίας 

Το έργο λόγω της φύσης, του είδους και της χρήσης του δεν δύναται με την 
λειτουργία του να προκαλέσει επιπτώσεις που αφορούν: 

- Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων. 
- Σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. πηγών, 
σπηλαίων κ.λπ. 
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- Σε πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής σπουδαιότητας, όπως 
ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις κ.λπ. 

Οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από την χρήση του λιμένα αφορούν 
αποκλειστικά στη ρύπανση των θαλάσσιων ιζημάτων από τις ίδιες πηγές, οι οποίες 
προκαλούν καταρχήν ρύπανση της θαλάσσιας υδάτινης μάζας κυρίως στο 
εσωτερικό του λιμένα.  
 
6.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Φάση Κατασκευής 
 
Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων δεν επιφέρει ουδεμία επίπτωση σε 
δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς πρόκειται για επισκευαστικές εργασίες επί 
υφιστάμενης λιμενικής εγκατάστασης. 
 
Επιπτώσεις στις περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Το έργο δεν δύναται να επηρεάσει με την κατασκευή και λειτουργία του 
περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, καθώς όπως έχει 
προαναφερθεί, η περιοχή του υπό εξέταση έργου, δεν χωροθετείται εντός 
προστατευόμενων περιοχών ούτε βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με αυτές. 
 
Επιπτώσεις σε εκτάσεις της ξηράς και στα εσωτερικά ύδατα 

Οι κατασκευαστικές εργασίες των προτεινόμενων έργων δεν αναμένεται να 
επιφέρουν επιπτώσεις στο χερσαίο φυσικό περιβάλλον και δεν αναμένεται να 
επηρεάσουν την όποια χερσαία χλωρίδα στην περιοχή ενδιαφέροντος. Οι 
επιπτώσεις στην ξηρά περιορίζονται στη περιοχή του λατομείου/ων, από όπου θα 
γίνει λήψη φυσικών προϊόντων και υλικών (αδρανή σκυροδέματος, λίθοι, λιθορριπές, 
σκύρα κ.λπ.) για την κατασκευή του έργου οι οποίες αφορούν εξαιρετικά 
περιορισμένες ποσότητες και κατά κανόνα αφορούν σε αδειοδοτημένους 
περιβαλλοντικά χώρους. Τέλος δεν αναμένονται επιπτώσεις στα εσωτερικά ύδατα 
καθόσον δεν προβλέπονται βαθιές θεμελιώσεις για την κατασκευή των 
προτεινόμενων λιμενικών έργων, ούτε διάνοιξη γεωτρήσεων για την κάλυψη των 
υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του έργου. 
 
Επιπτώσεις στην χερσαία πανίδα και την ορνιθοπανίδα 

Το έργο κατασκευάζεται σε περιοχή που δεν αποτελεί οικοκλίνη κάποιου 
σπάνιου ή προστατευόμενου είδους πανίδας. Το γεγονός αυτό παράλληλα με την 
ούτως ή άλλως σχετικά φτωχή πανίδα της ευρύτερης περιοχής μελέτης, συντελεί 
στην ισχνή παρουσία ειδών της πανίδας και της ορνιθοπανίδας στην εξεταζόμενη 
έκταση, η οποία συνίσταται κυρίως στην παρουσία κοινών ειδών εξοικειωμένων με 
την ανθρώπινη παρουσία. Ωστόσο, αυτά τα είδη θα οχληθούν από την κατασκευή 
του έργου, χωρίς όμως να υπάρξουν επιπτώσεις, παρά μόνο παροδικές τοπικές 
μετακινήσεις μακριά από την περιοχή εργασιών. 
 
Επιπτώσεις σε θαλάσσιες εκτάσεις – θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα 

Στην έκταση του θαλάσσιου πυθμένα που προβλέπονται εργασίες 
βυθοκορήσεων και μικρής έκτασης εκσκαφές (θωράκιση ανατολικού ορίου), 
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σημαντική επίπτωση είναι ο αφανισμός του βενθικού οικοσυστήματος. Τόσο τα 
δυσκίνητα όσο και τα ευκίνητα βενθικά ζώα στην έκταση αυτή θα θανατωθούν κατά 
την αρπαγή τους μαζί με το υπόστρωμα από το εκσκαπτικό μηχάνημα ή θα 
καταπλακωθούν από τα υλικά του έργου. Σε κάθε περίπτωση η απώλεια μερικών 
οικοσυστημάτων θα συνοδεύεται από την δημιουργία νέων ή και ίδιας ομάδας 
οικοσυστημάτων που θα αναπτυχθούν πάνω και πλησίον των νέων έργων.  

Σε περίπτωση που επιλεγεί απόρριψη των υλικών εκσκαφής/βυθοκορήσεων 
στα βαθιά στην επιλεγείσα (κατόπιν άδειας της Λιμενικής Αρχής) θαλάσσια περιοχή, 
θα παρουσιαστούν επίσης προβλήματα στην επιβίωση των βενθικών οργανισμών 
της περιοχής αυτής. Κατά τις εργασίες των τοπικών εκσκαφών και βυθοκορήσεων, 
αναμένεται η δημιουργία πλουμιών αιωρούμενων ιζημάτων στο βυθό και στην 
επιφάνεια της θάλασσας. Οι κυριότερες διεργασίες που προκαλούν την θολότητα 
είναι οι εκσκαφές. Τα πλούμια ιζημάτων που δημιουργούνται αποτελούνται κυρίως 
από λεπτόκοκκα ιζήματα και αργίλους και αναμένεται να προκαλέσουν θολότητα της 
θαλάσσιας στήλης στην περιοχή των έργων. Η θολότητα του νερού στις περιοχές 
εκσκαφής, εκτός από την επίπτωση στην αισθητική, είναι κυρίως ο περιορισμός της 
διαπερατότητας του φωτός στην θαλάσσια στήλη με αποτέλεσμα τη μείωση της 
παραγωγικότητας ορισμένων ειδών φυτοπλαγκτόν. 

Περαιτέρω, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη διακίνηση των ψαριών από 
την περιοχή μελέτης τα οποία θα θελήσουν να παρακάμψουν την επηρεαζόμενη 
περιοχή. Η κατακάθιση των ιζημάτων αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
βενθικό περιβάλλον αφού θα επικαλύψει τις φυτοκοινωνίες και άλλους οργανισμούς 
με αποτέλεσμα είτε την θανάτωσή τους είτε την μείωση της παραγωγικότητάς τους. 

Οι επιπτώσεις από την κατακάθιση των ιζημάτων αναμένεται να είναι τοπικές 
σε έκταση και να περιορίζονται στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή των έργων. Σε 
κάθε περίπτωση ο όγκος των εκσκαφών είναι εξαιρετικά περιορισμένος και οι 
επιπτώσεις τους στον βυθό της περιοχής θα είναι περιορισμένες. Σημειώνεται ότι, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί ότι τα προτεινόμενα έργα χωροθετούνται εκτός χώρου 
ανάπτυξης λιβαδιών Ποσειδωνίας και συνεπώς δεν αναμένεται να προκαλέσουν 
οποιασδήποτε μορφής όχληση. 

Η διενέργεια θαλάσσιων έργων όπως η εκσκαφή και η κατασκευή 
επιχωμάτων, αποτελούν πηγή υποθαλάσσιου θορύβου και δονήσεων. Ο θόρυβος 
που εκπέμπεται από τέτοιου είδους διεργασίες είναι συνήθως μεσαίας ή χαμηλής 
συχνότητας και περιορισμένης διάρκειας. Οι πιο κοινές επιπτώσεις στα ψάρια από 
θόρυβο και δονήσεις, είναι η πρόκληση πανικού, η αλλαγή δρομολογίων και η 
αλλαγή χώρων εύρεσης τροφής έτσι ώστε να αποφεύγουν περιοχές με υψηλά 
επίπεδα θορύβου. 

Επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα στη φάση κατασκευής του έργου, 
μπορεί να οφείλονται και σε τυχόν διαρροές πετρελαιοειδών προϊόντων (καυσίμων 
και λιπαντικών) από τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό κατασκευής του αναδόχου 
(πλωτά ή χερσαία). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 
που θα δεσμεύουν τον ανάδοχο για την αποφυγή διαρροών. 

Επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν και από τις επιφανειακές απορροές. Οι 
επιφανειακές απορροές αφορούν κυρίως σε: 
• Απορροές από τις διαδικασίες απολύμανσης/καθαρισμού εξοπλισμού και 
μηχανημάτων 
• Απορροές από διαρροές ή αλόγιστη χρήση νερού 
• Απορροές από περιστατικά βροχοπτώσεων 
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Φάση Λειτουργίας 
Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 
Η λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων δεν επιφέρει ουδεμία επίπτωση σε δάση 
και δασικές εκτάσεις. 
 
Επιπτώσεις στις περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 
Το έργο δεν δύναται να επηρεάσει με την λειτουργία του περιοχές του εθνικού 
συστήματος προστατευόμενων περιοχών, καθώς όπως έχει προαναφερθεί, η 
περιοχή των υπό μελέτη λιμενικών εγκαταστάσεων δεν βρίσκονται σε άμεση 
γειτνίαση με προστατευόμενες περιοχές. 
 
Επιπτώσεις σε εκτάσεις της ξηράς και στα εσωτερικά ύδατα 
Το έργο στην φάση λειτουργίας δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε εκτάσεις 
ξηράς, ή στα εσωτερικά ύδατα. 
 
Επιπτώσεις στην χερσαία πανίδα και την ορνιθοπανίδα 
Το έργο δεν αναμένεται να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή του σημερινού καθεστώτος 
διαβίωσης της πανίδας και ορνιθοπανίδας στην άμεση περιοχή του έργου. 
 
Επιπτώσεις σε θαλάσσιες εκτάσεις – θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα 
Οι κυριότερες επιπτώσεις από τη λειτουργία των υπό μελέτη λιμενικών 
εγκαταστάσεων, στο θαλάσσιο περιβάλλον εν δυνάμει περιλαμβάνουν: 
• Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στους 
χρήστες του λιμένα 
• Επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς  
Τα λιμενικά έργα μπορεί να αποτελέσουν πηγή σημειακής και μη-σημειακής πηγής 
μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, παρόλο που συνήθως δεν 
περιλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις που ρυπαίνουν σημαντικά το περιβάλλον. Η 
εισαγωγή ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα από μια εγκατάσταση όπως ο υπό 
εξέταση λιμένας, συμβαίνει κυρίως με δύο τρόπους, την εισαγωγή ρύπων από τα 
πλοία και σκάφη που ελλιμενίζονται ή διακινούνται στη λιμενολεκάνη και από την 
εισροή ρύπων οι οποίοι δημιουργούνται στους χερσαίους χώρους του έργου 
(δρόμους, τουριστικές/εμπορικές μονάδες κ.λπ.) και βρίσκουν δίοδο στην 
λιμενολεκάνη. Ο συνδυασμός της χαμηλής κυκλοφορίας και της απόρριψης 
ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα μπορεί να προκαλέσει την αύξηση της 
συγκέντρωσης ρυπογόνων ουσιών στη θαλάσσια στήλη, τα ιζήματα και τους 
θαλάσσιους οργανισμούς. Οι ρύποι οι οποίοι μπορεί να δημιουργούνται δυνητικά 
στο έργο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

Πίνακας 6.1: Πιθανοί ρύποι που μπορεί να προκληθούν κατά τη λειτουργία του έργου 
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Αναφορικά με τα αλιευτικά και τα διερχόμενα/μόνιμα τουριστικά σκάφη που 

ελλιμενίζονται στις εγκαταστάσεις, ρύπανση μπορεί να προκύψει από τα κάτωθι: 
-Οι αντιαποθετικές βαφές που εφαρμόζονται στα ύφαλα των σκαφών περιέχουν 
τοξικές ουσίες όπως πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB’s) ή TBT υδραργύρου και 
αρσενικού. Τα PCB’s λόγω της λιποδιαλυτότητας τους συσσωρεύονται στους 
λιπαρούς ιστούς των θαλάσσιων οργανισμών. Η οξεία τοξικότητα των PCB’s είναι 
σχετικά μικρή, αλλά οι χρόνιες επιπτώσεις είναι σημαντικές. Μικρές συγκεντρώσεις 
PCB’s παρεμποδίζουν την ανάπτυξη διαφόρων οργανισμών και ελαττώνουν την 
ταχύτητα φωτοσύνθεσης στο φυτοπλαγκτόν. 
-Το άδειασμα της σεντίνας των σκαφών γίνεται ορισμένες φορές μέσα στα λιμάνια 
αφού τελειώσουν οι διαδικασίες πρόσδεσης. Οι επιπτώσεις από τα απόβλητα αυτά 
δεν είναι σοβαρές και αφορούν κυρίως την αισθητική των νερών που ενίοτε 
παρουσιάζουν κάποια κηλίδα στην επιφάνειά τους που σε πολύ μικρό χρόνο 
εξαφανίζεται. Επειδή ο χρόνος και τόπος αδειάσματος των σεντινών είναι 
ελεγχόμενος, το πρόβλημα αυτό μπορεί εύκολα να αντιμετωπισθεί. 
- Διαρροές ορυκτελαίων μηχανών των σκαφών καθώς και άκαυστων καυσίμων.  
- Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές των σκαφών περιέχουν οξέα τα οποία είναι τοξικά και 
καυστικά ενώ ηπιότερης μορφής οξέα βρίσκονται σε καθαρτικά. Συνήθως βρίσκουν 
δίοδο στη θάλασσα από ατυχηματικές διαρροές σε σκάφη. 
 
Στερεά Απόβλητα 

Κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης, κυρίως από τους χερσαίους 
χώρους, δύναται να δημιουργεί ποσότητες στερεών αποβλήτων όπως χάρτινες και 
πλαστικές συσκευασίες, πλαστικές σακούλες, γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια, 
τενεκεδάκια αλουμινίου, αποτσίγαρα, πλαστικά καλαμάκια κ.ά. τα οποία εάν δεν 
διαχειρίζονται σωστά μπορεί να καταλήξουν εντός της θαλάσσιας περιοχής. Τα 
απόβλητα αυτά αποτελούν κίνδυνο για τους θαλάσσιους οργανισμούς οι οποίοι 
μπορεί να παγιδευτούν σε αυτά ή να τα καταναλώσουν περνώντας για τροφή.  
 
Οργανικές ουσίες 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου οργανικές ουσίες όπως αστικά 
λύματα, τρόφιμα, σκουπίδια κ.ά. δύναται να βρουν δίοδο στην θάλασσα. Η 
βιοαποικοδόμηση των ουσιών αυτών καταναλώνει οξυγόνο με αποτέλεσμα να 
μειώνονται τα επίπεδα οξυγόνου εντός της θαλάσσιας στήλης. Εάν τα επίπεδα 
οξυγόνου πέσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τότε μπορεί να επηρεάσουν τους 
θαλάσσιους οργανισμούς. Η περίπτωση εμφάνισης του φαινομένου αυτού γίνεται 
περισσότερο κατά την καλοκαιρινή περίοδο που η κίνηση στο έργο είναι αυξημένη, 
αλλά και γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού το καλοκαίρι μειώνει την 
ικανότητά του να συγκρατεί οξυγόνο.  
 
Ρύπανση από την απορροή ομβρίων 

Η απορροή των ομβρίων από την χερσαία επιφάνεια των υπό μελέτη 
λιμενικών εγκαταστάσεων μπορεί να μεταφέρει στον θαλάσσιο αποδέκτη τυχόν 
ποσότητες υλικών που πέφτουν στο έδαφος γύρω από την εγκατάσταση. 
Μέταλλα 
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Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μικροεργασιών συντήρησης των σκαφών 
αλλά ή/και μέσω των ομβρίων υδάτων διάφορα μεταλλικά στοιχεία και βαρέα 
μέταλλα μπορεί να καταλήξουν στο θαλάσσιο χώρο όπως: 
- Αρσενικό: βρίσκεται σε βαφές, εντομοκτόνα και συντηρητικά ξύλου 
- Zinc: Βρίσκεται σε συντηρητικά μεταλλικών καρινών, ενώ βρίσκεται και σε 
λιπαντικά και ελαστικά 
- Χαλκός: Χρησιμοποιείται σε συντηρητικά και βαφές 
- Νικέλιο: Βρίσκεται στα φρένα αυτοκινήτων 
- Κάδμιο: Βρίσκεται στα φρένα αυτοκινήτων και σε ηλεκτρικούς 
συσσωρευτές/μπαταρίες 
 
Υδρογονάνθρακες 
Πιθανές πηγές υδρογονανθράκων του έργου αποτελούν τα όμβρια ύδατα από τους 
χερσαίους χώρους. 
 
Παθογόνες ουσίες 

Παθογόνες ουσίες όπως κολοβακτηρίδια θα μπορούσαν να εισέλθουν στο 
θαλάσσιο χώρο του έργου από την απόρριψη αστικών λυμάτων των σκαφών 
κατευθείαν στη θάλασσα, από απορροφητικούς βόθρους και από τα όμβρια ύδατα. 
Η παρουσία τέτοιων συγκεντρώσεων παθογόνων ουσιών μπορεί να αποτελέσει 
κίνδυνο στην υγεία λουομένων στη λιμενολεκάνη και στην άμεση θαλάσσια περιοχή. 
 
Διακίνηση Σκαφών 

Η διακίνηση σκαφών στη θάλασσα ταυτίζεται κυρίως με τα μηχανοκίνητα 
σκάφη, η διακίνηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει τις πιο κάτω επιπτώσεις: 
• Διάβρωση παραλίας εάν κινούνται με μεγάλη ταχύτητα κοντά στην ακτή 
• Αποκοπή θαλάσσιας χλωρίδας 
• Διατάραξη των ιζημάτων του βυθού 
• Θανάτωση ψαριών από κτυπήματα με την προπέλα 

Το μέγεθος των πιο πάνω επιπτώσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 
όπως το μέγεθος των διακινούμενων σκαφών/πλοίων, την ταχύτητα πλεύσης, την 
παρουσία θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, το βάθος της λιμενολεκάνης. Οι πιο 
πάνω επιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως σε αβαθή, κάτω των τριών μέτρων και σε 
μεγάλες ταχύτητες πλεύσης. 
 
6.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Χωροταξικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις 
στον χωροταξικό σχεδιασμό και χρήσεις γης, μιας και δεν προβλέπεται επέκταση 
των λιμενικών εγκαταστάσεων, ούτε και κατασκευή νέων έργων, παρά μόνο 
αναβάθμιση και αποκατάσταση των υφιστάμενων έργων. 
 
Διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Η κατασκευή του υπό μελέτη έργου ενδέχεται να προκαλέσει μία σχετική 
δυσχέρεια στη χρήση των υφιστάμενων οδών, λόγω των εργασιών κατασκευής και 
την αύξηση του υφιστάμενου κυκλοφοριακού φόρτου. Κατά τη φάση κατασκευής 
αναμένεται δυσχέρεια στις τοπικές (κατά κύριο λόγο τουριστικές) δραστηριότητες, 
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καθώς και στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Το μελετώμενο έργο 
αναμένεται να συμβάλει θετικά στη διάρθρωση και λειτουργία του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, καθώς με την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της εν γένει 
εικόνας του λιμένα αναμένεται αναβάθμιση των, σχετιζόμενων με τον τουρισμό, 
οικονομικών δραστηριοτήτων. 

 
Πολιτιστική κληρονομιά 

Το προτεινόμενο έργο δεν εντοπίζεται εντός των ορίων κηρυγμένων 
αρχαιολογικών χώρων, ούτε θίγει θεσμοθετημένα μνημεία. Επίσης, σημειώνεται ότι 
κατά την επί τόπου αυτοψία στην περιοχή δεν εντοπίστηκε κάποιο ορατό 
αρχαιολογικό στοιχείο στην άμεση περιοχή μελέτης. Συνεπώς, δεν αναμένονται 
επιπτώσεις σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, σε ιστορικά μνημεία και 
γενικότερα σε θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Παράλληλα, στην άμεση περιοχή μελέτης δεν απαντώνται παραδοσιακοί 
οικισμοί ή οικισμοί που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, 
αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού ή αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα. Κατά 
συνέπεια, δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία 
του έργου στο πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 
 
6.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Φάση Κατασκευής 

Οι οικονομικές επιπτώσεις κρίνονται θετικές, καθώς για την κατασκευή των 
έργων θα δημιουργηθούν προσωρινές θέσεις εργασίας. Συμπληρωματικά θα 
τονωθούν και άλλοι τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με τον τομέα των 
κατασκευών (εμπόριο, υπηρεσίες). 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου δεν αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά 
την ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή αφού η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 
στην κατασκευαστική φάση είναι πολύ περιορισμένη. Ο κίνδυνος που παρουσιάζεται 
στην φάση κατασκευής είναι η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος το οποίο να 
περιλαμβάνει το δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ. αποκοπή εναέριων ή υπόγειων 
καλωδίων). Η σοβαρότητα των επιπτώσεων από ένα τέτοιο ατύχημα εξαρτάται από 
την έκταση της βλάβης όμως γενικά μπορεί να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει διακοπή 
στην ηλεκτροδότηση μέρους της χερσαίας ζώνης. Σημειώνεται ότι το ηλεκτροδοτικό 
δίκτυο που θα τοποθετηθεί θα είναι υπόγειο.  

Το έργο δεν θα επιβαρύνει σημαντικά το δίκτυο ύδρευσης το οποίο είναι 
πλήρως ανεπτυγμένο στην περιοχή.  Η περιοχή του έργου καλύπτεται από δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών το οποίο είναι πλήρως ανεπτυγμένο και στην ευρύτερη περιοχή. 
Επομένως τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και λειτουργίας το έργο δεν 
αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις.  

Το έργο δεν αναμένεται να κάνει χρήση οποιουδήποτε φυσικού πόρου ή 
οποιαδήποτε χρήση σημαντικών ποσοτήτων καύσιμου ή ενέργειας. 

Αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό ή το εμπόριο από τα κατασκευαστικά 
έργα συνδέονται κυρίως με την οπτική ρύπανση της περιοχής, την δημιουργία 
όχλησης, την μείωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος, τον 
επηρεασμό των δημόσιων υποδομών και την μείωση της ποιότητας ζωής στην 
περιοχή. Δεν αναμένεται να υπάρξουν αξιολογήσιμες επιπτώσεις στο εμπόριο και 
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τον τουρισμό της περιοχής, ιδιαίτερα αν η κατασκευή του έργου δεν υλοποιηθεί σε 
περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης. 

Σημαντική όχληση αναμένεται να προκληθεί κατά τη διάρκεια των 
επισκευαστικών εργασιών στους επαγγελματίες αλιείς που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή και ελλιμενίζονται σήμερα στις εγκαταστάσεις, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις 
ελλιμενισμού θα μειωθούν. Ωστόσο, η όχληση μπορεί να μετριαστεί αν οι 
προβλεπόμενες εργασίες γίνουν τμηματικά και σε φάσεις, ώστε να παραμένει τμήμα 
του έργου λειτουργικό, όσο πραγματοποιούνται εργασίες στο υπόλοιπο έργο. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Το έργο δεν περιλαμβάνει οικοδομικές εγκαταστάσεις, ως εκ τούτου δεν έχει 
καμία επίπτωση στα πολεοδομικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, δεν 
θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στον πρωτογενή τομέα κατά τη λειτουργία του, 
αφού η έκταση που θα καταληφθεί δεν αφορά γεωργικές ή παρεμφερείς χρήσεις.  

Η κατασκευή των προβλεπόμενων έργων και η λειτουργία τους, δεν έχει 
καμία άμεση επίπτωση στον δευτερογενή τομέα καθώς η έκταση που 
καταλαμβάνεται δεν ανήκει σε βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση. 

Το έργο κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου σε δημόσιο χώρο και δεν έχει 
επιπτώσεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τα προτεινόμενα λιμενικά έργα δεν 
επηρεάζουν αρνητικά την παράκτια ακτομηχανική και στερεομεταφορά. 

Τέλος, τα προτεινόμενα έργα θα βελτιώσουν τη λειτουργία του συνόλου των 
λιμενικών εγκαταστάσεων, και κατ’ επέκταση θα οδηγήσει στις κάτωθι θετικές 
επιπτώσεις: 
• Βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού των εξυπηρετούμενων σκαφών, 
καλύπτοντας τις ανάγκες του αλιευτικού στόλου της περιοχής, συμβάλλοντας θετικά 
στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα 
• Ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας με την ανάπτυξη του τουρισμού. Οι ευκολίες που 
θα παρέχονται από τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις, στις οποίες ελλιμενίζονται 
τουριστικά σκάφη, και η εν γένει βελτίωση της εικόνας των λιμενικών 
εγκαταστάσεων, που σήμερα παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης (ρωγμές, 
καθιζήσεις, φθαρμένες επιστρώσεις, οξειδωμένος λιμενικός εξοπλισμός). Το γεγονός 
αυτό θα οδηγήσει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και κατ’ 
επέκταση θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 
 
6.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
Φάση Κατασκευής 
 
Επιπτώσεις στην κυκλοφορία 

Οι κινήσεις για την κατασκευή των θαλάσσιων εργασιών και οι κινήσεις για 
την κατασκευή των χερσαίων επεμβάσεων εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνουν τα 20 
δρομολόγια ανά ημέρα με βάση την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής. Αν και δεν 
αναμένεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις γενικές συνθήκες 
κυκλοφορίας, εντούτοις θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, κυρίως κατά τη θερινή 
τουριστική περίοδο, για τη μείωση της όχλησης.  

Όσον αφορά στη ναυσιπλοΐα, αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα στην 
κίνηση των σκαφών κατά τη διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων/καθαρισμού του 
πυθμένα, αλλά και από το γεγονός ότι θα μειωθούν οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης 
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σκαφών. Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η όχληση μπορεί να μετριαστεί αν οι 
προβλεπόμενες εργασίες γίνουν τμηματικά και σε φάσεις, ώστε να παραμένει τμήμα 
του έργου λειτουργικό, όσο πραγματοποιούνται εργασίες στο υπόλοιπο έργο. 
 
Επιπτώσεις στην υδροδοτικό δίκτυο 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου εκτιμάται ότι μπορεί να καλυφθεί από 
το υφιστάμενο υδροδοτικό δίκτυο.  
 
Επιπτώσεις στο Ηλεκτροδοτικό δίκτυο 

Οι εργασίες κατασκευής δεν αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά τη ζήτηση 
ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή, αφού η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
κατασκευαστική φάση είναι περιορισμένη. Ο εν δυνάμει κίνδυνος που παρουσιάζεται 
στην φάση κατασκευής είναι η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος το οποίο να 
περιλαμβάνει το δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ. αποκοπή καλωδίων). Η σοβαρότητα 
των επιπτώσεων από ένα τέτοιο ατύχημα εξαρτάται από την έκταση της βλάβης 
όμως γενικά μπορεί να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει διακοπή στην ηλεκτροδότηση 
μέρους της χερσαίας ζώνης. Πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών θα 
καταγραφεί σε συνεργασία με την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η όδευση των 
δικτύων στην περιοχή προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτά. 
 
Επιπτώσεις στις Τηλεπικοινωνίες 

Η περιοχή του έργου καλύπτεται από πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών. Οι διεργασίες κατασκευής των προτεινόμενων έργων δεν 
αναμένεται να έχουν καμιά αρνητική επίπτωση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών της 
ευρύτερης περιοχής. 
 
Απορρίμματα 

Η συλλογή των αστικού τύπου παραγόμενων απορριμμάτων κατά τη φάση 
κατασκευής, τα οποία δημιουργούνται από τους εργαζόμενους, καθώς και οι 
περιορισμένες ποσότητες αποβλήτων που αφορούν σε υπολείμματα 
κατασκευαστικών υλικών, άχρηστες συσκευασίες οικοδομικών, ηλεκτρολογικών 
κ.λπ. υλικών θα γίνεται από τον ανάδοχο και θα οδηγούνται στο σύστημα 
αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου. Οι ποσότητες αυτές θα είναι 
πολύ μικρές και δε θα επιφέρουν καμία αλλαγή στα υπάρχοντα συστήματα κοινής 
ωφελείας του Δήμου.  
 
Φάση Λειτουργίας 
Επιπτώσεις στην κυκλοφορία 

Αναφορικά με τη χερσαία κυκλοφορία, η λειτουργία του έργου δημιουργεί 
πιέσεις στο οδικό δίκτυο, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, όταν και η τουριστική 
κίνηση είναι στο απόγειό της. Ωστόσο, στην σημερινή κατάσταση, δεν 
παρατηρούνται αξιοσημείωτα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και δεν αναμένονται να 
υπάρξουν ούτε μετά την κατασκευή των προβλεπόμενων έργων, καθώς δεν 
προβλέπεται αύξηση των εξυπηρετούμενων σκαφών. 

Όσον αφορά στη ναυσιπλοΐα, ο Λιμένας Αγίου Νικολάου βρίσκεται σε 
σημαντική απόσταση από άλλες λιμενικές υποδομές αλλά και από την ρότα των 
πλοίων. Συνεπώς, η λειτουργία του λιμένα δεν θα επιβαρύνει την υφιστάμενη 
θαλάσσια κίνηση. 
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Επιπτώσεις στην υδροδοτικό δίκτυο 

H λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να επιφέρει επιβάρυνση στο 
υδροδοτικό δίκτυο της περιοχής που μπορεί να αναληφθεί χωρίς πρόβλημα από τα 
υφιστάμενα δίκτυα. 
 
Επιπτώσεις στο Ηλεκτροδοτικό δίκτυο 

Το ηλεκτροδοτικό δίκτυο του οικισμού είναι ικανοποιητικό και επαρκές και 
είναι ικανό να καλύψει όλες τις ανάγκες του λιμένα. 

 
Επιπτώσεις στις Τηλεπικοινωνίες 

Η λειτουργία του λιμένα δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στα 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών της περιοχής. 
 
Επιπτώσεις από απορρίμματα 

Η συλλογή των αστικού τύπου παραγόμενων απορριμμάτων κατά τη φάση 
λειτουργίας, θα γίνεται από τον φορέα του έργου και θα οδηγούνται στο σύστημα 
αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου. 
 
6.8 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ  
 

Το υπό μελέτη έργο δεν σχετίζεται άμεσα με τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς 
πιέσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και κατά συνέπεια δεν ενισχύει τις 
εν λόγω ανθρωπογενείς πιέσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι επιπτώσεις στους 
θαλάσσιους οργανισμούς και στο θαλάσσιο υδατικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, το 
έργο θα μπορούσε να συνδεθεί εμμέσως με τις πιέσεις στην ποιότητα της 
ατμόσφαιρας και με την ηχορύπανση. 

Κατά τη φάση της κατασκευής θα αυξηθούν τοπικά και με μικρή ένταση οι 
πιέσεις στο ακουστικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον από τη λειτουργία των 
μηχανημάτων κατασκευής, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια της παρούσας 
εισήγησης.   
 

 
6.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
 
Φάση Κατασκευής 
 
Εκπομπές σκόνης 

Κατά την κατασκευή του έργου θα αυξηθούν οι εκπομπές και τελικά οι 
συγκεντρώσεις της σκόνης στην  περιοχή του έργου εξ’ αιτίας των παρακάτω 
δραστηριοτήτων ή παραγόντων: 
- Κίνηση των οχημάτων 
- Παράσυρση από τον άνεμο σωματιδίων σκόνης από γυμνές επιφάνειες 
- Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, αποθέσεις) 
- Μεταφορά, διανομή και αποθήκευση αδρανών υλικών 
 
Αέρια ρύπανση 
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Πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την κατασκευή αποτελεί κυρίως η 
λειτουργία του εξοπλισμού και των μηχανημάτων τα οποία δημιουργούν καυσαέρια 
και τα οποία χρησιμοποιούνται είτε για τις κατασκευαστικές διεργασίες είτε για την 
διακίνηση προσωπικού ή υλικών.  
 
Φάση Λειτουργίας 

Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του λιμένα είναι περιορισμένες και αφορούν: 
- Την οδική κυκλοφορία που σχετίζεται με το λιμένα που αφορά στα οχήματα 
τροφοδοσίας των σκαφών με καύσιμα και στα Ι.Χ. οχήματα των χρηστών του λιμένα, 
- στις εκπομπές των σκαφών/πλοίων που οφείλονται κυρίως στην καύση του 
καυσίμου που χρησιμοποιείται κατά την κίνησή τους 
- Η κυκλοφορία οχημάτων επιβαρύνει τον ατμοσφαιρικό αέρα της περιοχής μελέτης. 
 
6.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ/ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
 
Φάση Κατασκευής 

Οι κυριότερες διεργασίες που αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση των 
επιπέδων θορύβου στην περιοχή του έργου είναι: 

 η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν διάφορα φορτία όπως 
αδρανή, λίθους διαφόρων διαβαθμίσεων, υλικά εκσκαφών (μπάζα), εντός ή 
εκτός του εργοταξίου 

 η λειτουργία διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων που θα εργάζονται στο 
χώρο του εργοταξίου π.χ. μηχανήματα εκσκαφής, φόρτωσης προϊόντων, 
μεταφοράς υλικών, κ.λπ.) 

Στην πρώτη σειρά των πλησιέστερων κτισμάτων προς το έργο ο θόρυβος για τις 
ανωτέρω παραδοχές εργασιών κατασκευής εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει το όριο της 
ελληνικής νομοθεσίας 65 dB(A). 
Ανάμεσα στις επιπτώσεις που αναμένεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών, είναι και η πρόκληση δονήσεων. Οι κυριότερες 
διεργασίες που προκαλούν σημαντικά επίπεδα δονήσεων είναι τα χωματουργικά 
έργα και οι εκσκαφές. Οι δονήσεις σε αυτή την περίπτωση διαδίδονται μέσω του 
εδάφους και διεγείρουν τα κτίρια μέσω των θεμελιώσεων τους προκαλώντας 
δυσάρεστες αισθήσεις στους παρευρισκομένους καθώς και πιθανές ζημιές στα 
κτίρια. Ο τύπος του υπεδάφους και η μέθοδος εκσκαφής που θα ακολουθηθεί για τις 
χωματουργικές εργασίες υλοποίησης ενός έργου καθορίζουν και τα ακριβή επίπεδα 
δονήσεων. Εν προκειμένω, με δεδομένο ότι οι εργασίες εκσκαφών και 
βυθοκορήσεων είναι εξαιρετικά μικρής έκτασης, εκτιμάται ότι δεν θα δημιουργηθεί 
όχληση από δονήσεις. Σημειώνεται ότι για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων 
δεν προβλέπεται να γίνει χρήση εκρηκτικών. 
 
Φάση Λειτουργίας 
Οι κυριότερες πηγές ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία του λιμένα Αγίας Μαρίνας 
είναι: 
o οι μηχανές των σκαφών και των πλοίων (όταν αυτά είναι στάσιμα και οι 

μηχανές λειτουργούν)  
o η διακίνηση οχημάτων 
o οι διεργασίες συντήρησης του έργου 
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6.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
 
Τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται 
επιπτώσεις από την εκπομπή ακτινοβολιών από καμία δραστηριότητα. 
 
6.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 

Σχέδια διαχείρισης υδάτων και κινδύνων πλημμύρας 

Δεν αναμένεται να επέλθουν επιπτώσεις σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπονται 
στα εν λόγω Σχέδια.  
 
Επιφανειακά Ύδατα 
 
Φάση Κατασκευής 

To έργο δεν δύναται να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο υδρογραφικό 
δίκτυο και στη διαθεσιμότητα του υδατικού δυναμικού. Επίσης, στην περιοχή του 
εργοταξίου δεν εντοπίζεται κάποιο επιφανειακό ρέμα και συνεπώς δεν αναμένεται να 
επηρεαστεί η επιφανειακή απορροή της περιοχής. 

Αναφορικά με την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, τα υγρά απόβλητα που 
παράγονται αφορούν σε αστικού τύπου απόβλητα του εργοταξίου, αλλά και σε 
υπολείμματα λειτουργίας των μηχανημάτων και αναμένεται να είναι μικρής 
ποσότητας. 

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης αφορούν: 
- Στην ίδια την κατασκευή των λιμενικών έργων αναφορικά με την αύξηση της 
συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων στην στήλη του νερού και κατ’ 
επέκταση αύξηση της θολερότητας. 
- Τις εργασίες βυθοκορήσεων. Οι προβλεπόμενες βυθοκορήσεις εκτιμώνται μικρού 
όγκου. Ως αποτέλεσμα αναμένεται μικρή ποσότητα (και μικρής διάρκειας εμφάνισης) 
επαναιώρηση λεπτόκοκκου ιζήματος και ανάδευση πυθμενικού υλικού. Η 
επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις εργασίες βυθοκόρησης θα είναι 
εντονότερη στη θέση των εργασιών, ενώ θα εξασθενεί σταδιακά σε μικρή ακτίνα 
γύρω από αυτή. 
- Όσον αφορά σε ατυχηματικές απορρίψεις λιπαντικών ή καυσίμων από τα 
κατασκευαστικά μηχανήματα, ή σε ατυχηματική απόπλυση υπολειμμάτων των 
υλικών κατασκευής, δεν αποκλείεται. Εντούτοις, εκτιμάται ότι στην υπό μελέτη 
περίπτωση αυτά τα κρούσματα ατυχηματικής ρύπανσης αφορούν σε 
μικροποσότητες ρυπαντών και δεν θα έχουν ουσιαστική αρνητική επίπτωση στο 
θαλάσσιο περιβάλλον 
 
Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία του θαλάσσιου έργου δεν δύναται να επιφέρει επιπτώσεις στο 
υδατικό δίκτυο και στη διαθεσιμότητα του υδατικού δυναμικού. Το ανάπτυγμα και ο 
προσανατολισμός του όρμου σε συνδυασμό με την απουσία εξωτερικών έργων 
προστασίας έναντι κυματισμών συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται 
προβλήματα ανανέωσης των θαλάσσιων υδάτων της λιμενολεκάνης και κατ’ 
επέκταση δεν αναμένονται προβλήματα εμφάνισης φαινομένων ευτροφισμού και 
ουσιαστική μείωση του διαλυμένου στο θαλάσσιο νερό οξυγόνου. Έτσι, ακόμη και 
κατά την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο, οπότε παρατηρείται στρωμάτωση των νερών 
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και μικρότερη ανανέωση των υδάτων, εκτιμάται ότι δεν θα δημιουργηθούν τοπικά 
φαινόμενα ευτροφισμού (αυξημένα επίπεδα θρεπτικών αλάτων, περιορισμένη 
συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου) ή ανοξικές συνθήκες στο εσωτερικό του λιμένα. 

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, από τους διάφορους 
τύπους υγρών αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και σκάφη που θα 
χρησιμοποιούν το λιμένα στην πλήρη ανάπτυξη του, αλλά και τα αστικά απόβλητα 
που θα παράγονται, γίνεται η εκτίμηση που ακολουθεί: 
- Πετρελαιοειδή απόβλητα αλιευτικών και τουριστικών σκαφών. Εκτιμάται ότι δεν θα 
ξεπερνούν τα 2.5kg/ημέρα. 
- Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων. Θεωρούνται όλα τα βιομηχανικά ή λιπαντικά έλαια 
ορυκτής, συνθετικής ή μικτής βάσης τα οποία κατέστησαν ακατάλληλα για τη χρήση, 
την οποία προορίζονταν αρχικά και κυρίως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων 
εσωτερικής καύσης, κιβωτίων μειωτήρων και τα  λιπαντικά έλαια μηχανών, 
στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από πλοία. Υπολογίζεται ότι θα υπάρχει 
παραγωγή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από όλα τα σκάφη που καταπλέουν ή 
ελλιμενίζονται στις υπό μελέτη λιμενικές εγκαταστάσεις, εκτιμάται δε ότι οι ποσότητες 
τους δεν θα ξεπερνούν το 1,0 m3 μηνιαίως. 

Σημειώνεται ότι ο λιμένας Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη δεν είναι υπόχρεος 
να διαχειρίζεται επικίνδυνα απόβλητα. 
Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον ενδέχεται να προκληθούν από τα κάτωθι: 
- Ατυχηματική απόρριψη λυμάτων από τα ελλιμενισμένα σκάφη.  
- Η πιθανή ατυχηματική διαρροή ή απόρριψη καυσίμων, λιπαντικών και 
σεντινόνερων στη θάλασσα από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Προκαλείται ρύπανση 
από πετρελαιοειδή ή άλλες χημικές ενώσεις. Τα πετρελαιοειδή δημιουργούν στην 
επιφάνεια της θάλασσας ένα λεπτό στρώμα ("φιλμ"), το οποίο παρεμποδίζει τη 
διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας και τη διάχυση του οξυγόνου. Η μείωση της 
εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τη μείωση του διαλυμένου 
οξυγόνου.  
- Απόρριψη στερεών αποβλήτων στη θάλασσα. Οδηγεί σε αισθητική υποβάθμιση 
του θαλάσσιου χώρου, αλλά και σε υποβάθμιση της ποιότητας των νερών.  
- Χρήση τοξικών υφαλοχρωμάτων στα σκάφη και ειδικά αυτών που περιέχουν 
ενώσεις κασσιτέρου (Tributyltin, TBT). Προκαλείται αύξηση των επιπέδων 
τοξικότητας στο θαλάσσιο νερό, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις για την 
θαλάσσια ζωή.  
- Μηχανική ανάδευση του πυθμένα από τις έλικες και τις άγκυρες των σκαφών. 
Συνεπάγεται φθορά των βενθικών οργανισμών και παράσυρση των αμμωδών και 
ιλυωδών στοιχείων του πυθμένα. Η επίπτωση αυτή είναι ωστόσο τοπικού 
χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται συνολική υποβάθμιση της ποιότητας των νερών και 
της βενθικής βιοκοινότητας.  
 
Υπόγεια Ύδατα 

Η φύση και το μέγεθος του έργου δεν σχετίζεται με τα υπόγεια ύδατα και 
συνεπώς δεν δύναται να επιφέρει επιπτώσεις στην ποσότητα, την υδραυλική δίαιτα 
και την ποιότητά τους, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας. 
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6.13 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ 
 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην παράκτια δίαιτα της ευρύτερης παράκτιας 
ζώνης από τις προβλεπόμενες εργασίες στην υπό μελέτη λιμενική εγκατάσταση, 
διότι αυτές αφορούν εργασίες επισκευής ως επί τω πλείστον στο έξαλο τμήμα του 
έργου, χωρίς να μεταβάλουν κατά κανένα τρόπο το περίγραμμα της υφιστάμενης 
εγκατάστασης. 
 
 
7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» 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: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 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): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: 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). Η υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη 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 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 
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9.  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 
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται 
για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και 
μολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και 
διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και 
Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 
του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 

δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για 
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

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

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασμένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/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 751/Β΄/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 από την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/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). 
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Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

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. 

16. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) 
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. 

17. 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. 

 
8. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 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. 
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Α. Γενικές Υποχρεώσεις 
1. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν 
ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές 
διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την 
κατασκευή ή/και την λειτουργία του. 
2. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εκτείνεται σε χερσαία έκταση και εντός 
εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει: 
α) η υλοποίηση του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασική έκταση, 
β) να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου 
χωροθετείται η δραστηριότητα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, 
γ) να λαμβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την 
περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε 
παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης) και  
δ) ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί 
από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
3. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.01) όπως εκάστοτε ισχύει. 
4. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων 
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» όπως εκάστοτε ισχύει. 
5. Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο της 
περιοχής, να ληφθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άδεια ή 
έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία. 
6. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. 
δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
7. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας 
κατά τη φάση κατασκευής, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν 
από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τους Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), όπως 
κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 
8. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των 
Περιβαλλοντικών Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή 
λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους. 
 
Β. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Κατασκευής 
Β.1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ 
9. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να 
εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών 
υλικών. 
10.  Να διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού − παραλίας. 
11.  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κ.λπ.) για την 
αποφυγή ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου. 
12.  Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο 
βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
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13.  Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν 
χημικές τουαλέτες. 
14.  Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται 
τα ακόλουθα: 

• Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και 
γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις 
ξηρές περιόδους. 
• Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να 
είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 
• Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 

15.  Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον 
χώρο του εργοταξίου. 
16.  Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος, 
πριονίδια) για αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή λιπαντικών από 
τυχαία γεγονότα). 
17.  Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η 
οποιαδήποτε, επί του χώρου του εργοταξίου, εργασία συντήρησης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του 
έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. 
18.  Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των 
ηχητικών εκπομπών. Κατ’ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 
α) Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται 
η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 
37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ’ αριθμ. 
9272/2007 (ΦEK Β΄ 286) Κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες 
χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ.) να τηρούνται τα κάτωθι: 

• Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
• Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του 
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται. 

19.  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. 
20.  Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του εργοταξίου ο κύριος του έργου θα 
πρέπει να φροντίζει για την καλή μορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή 
απορριμμάτων κ.λπ.) προκειμένου να μην δημιουργηθεί οπτική ρύπανση. 
21.  Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του 
έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων 
αναγκών του έργου, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της 
αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. 
22.  Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την 
κατασκευή των έργων να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την απόρριψη υλικών. 
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23.  Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) κοινή 
υπουργική απόφαση και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η 
διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
24.  Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή 
των αστικού τύπου στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα 
παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον 
εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο 
συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ. 
25.  Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να 
συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες 
εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 
26.  Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: 
α) να απομακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 
συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κ.λπ.) και να αποκατασταθεί πλήρως ο 
εργοταξιακός χώρος 
β) να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων 
πλεοναζόντων υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Β.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
27.  Ο φορέας θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να είναι σε συνεχή 
επαφή και συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη τήρηση της ασφάλειας 
της ναυσιπλοΐας στη περιοχή. 
28.  Σχετικά με τις εργασίες βυθοκόρησης, να υπάρχει σε διαθεσιμότητα κατάλληλος 
σύγχρονος εξοπλισμός (πλωτά φράγματα, siltation curtains κ.λπ.), για την 
συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών υλικών, σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
κατά τις εργασίες βυθοκόρησης αυξημένη θολερότητα. 
29.  Για τις εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία 
Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού για την τυχόν φωτοσήμανση των υπόψη έργων 
τόσο κατά την κατασκευή όσο και μετά την αποπεράτωσή τους. 
30.  Τα πλωτά μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου 
θα πρέπει να φέρουν καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τα προβλεπόμενα από τον 
Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ) σήματα 
ημέρας και φώτα. 
31.  Τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν από τις εκσκαφές να διατεθούν σε 
κατάλληλο χώρο στην ξηρά ή αλλιώς να απορριφθούν σε θαλάσσια βάθη 
μεγαλύτερα από 50 m και σε απόσταση τουλάχιστον 1 ναυτ. μιλίου από την 
ακτογραμμή, μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΛΚΕΘΕ, 
Πανεπιστημίου κ.α.), από την οποία να προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι 
επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και με άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής.  
32.  Να διασφαλιστεί ότι στα υλικά κατασκευής των στοιχείων των προβλητών, δεν 
περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού 
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Συμβουλίου 1100/91/91 (ΦΕΚ Β΄ 1008/12−12−1991) και στις υπ’ αριθμ. 
475/2002/03 (Β΄ 208/2003) και 121/2003/03 (Β΄ 1045/2003) υπουργικές αποφάσεις 
όπως εκάστοτε ισχύουν, δηλαδή ενώσεις υδράργυρου, αρσενικού και 
οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χημικές ουσίες που θεωρούνται 
επικίνδυνες, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών και για τις 
οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους για το θαλάσσιο και 
γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον. 
 
Γ. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Λειτουργίας 
33.  Να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία του 
έργου και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι 
αντίστοιχοι Χάρτες και οι λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις. 
34.  Ο κύριος του έργου οφείλει να συντηρεί το έργο και να φροντίζει για την καλή 
λειτουργία του. 
35.  Κατά την λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα θα 
υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα με το Ν. 743/77 (Α΄ 315) 
όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 

 
Τέλος, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εξεταζόμενη 

ΜΠΕ εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της 
υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 
 

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

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο 
της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου: 
«Βυθοκόρηση και επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους, τα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα 
αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν 
ως εξής : 

 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

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

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 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): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: 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). Η υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη 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 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  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 
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται 
για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και 
μολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και 
διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 
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2000» 

γ)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και 
Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 
του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 

δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για 
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

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

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασμένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/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 751/Β΄/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 από 
την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/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). 

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

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

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 
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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. 

16. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) 
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. 

17. 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. 

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

 
Α. Γενικές Υποχρεώσεις 
1. Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν 
ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές 
διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την 
κατασκευή ή/και την λειτουργία του. 
2. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εκτείνεται σε χερσαία έκταση και εντός 
εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα 
πρέπει: 
α) η υλοποίηση του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασική έκταση, 
β) να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου 
χωροθετείται η δραστηριότητα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, 
γ) να λαμβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την 
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περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε 
παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης) και  
δ) ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί 
από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
3. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 285/19.12.01) όπως εκάστοτε ισχύει. 
4. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» όπως εκάστοτε ισχύει. 
5. Εφόσον απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο της 
περιοχής, να ληφθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άδεια ή 
έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία. 
6. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. 
δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
7. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας 
κατά τη φάση κατασκευής, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν 
από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τους Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 319), όπως 
κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 
8. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των 
Περιβαλλοντικών Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή 
λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους. 
 
Β. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Κατασκευής 
Β.1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ 
9. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να 
εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών 
υλικών. 
10.  Να διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού − παραλίας. 
11.  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κ.λπ.) για την 
αποφυγή ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου. 
12.  Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο 
βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
13.  Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν 
χημικές τουαλέτες. 
14.  Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται 
τα ακόλουθα: 

• Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και 
γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά 
τις ξηρές περιόδους. 
• Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να 
είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 
• Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 

15.  Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον 
χώρο του εργοταξίου. 
16.  Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος, 
πριονίδια) για αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή λιπαντικών από 
τυχαία γεγονότα). 
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17.  Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η 
οποιαδήποτε, επί του χώρου του εργοταξίου, εργασία συντήρησης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του 
έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. 
18.  Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των 
ηχητικών εκπομπών. Κατ’ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 
α) Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται 
η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 
37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ’ αριθμ. 
9272/2007 (ΦEK Β΄ 286) Κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε 
ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ.) να τηρούνται τα 
κάτωθι: 

• Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
• Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του 
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται. 

19.  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. 
20.  Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του εργοταξίου ο κύριος του έργου θα 
πρέπει να φροντίζει για την καλή μορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή 
απορριμμάτων κ.λπ.) προκειμένου να μην δημιουργηθεί οπτική ρύπανση. 
21.  Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του 
έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων 
αναγκών του έργου, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της 
αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής. 
22.  Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την 
κατασκευή των έργων να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την απόρριψη υλικών. 
23.  Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) κοινή 
υπουργική απόφαση και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η 
διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
24.  Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή 
των αστικού τύπου στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα 
παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον 
εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο 
συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ. 



 48 

25.  Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να 
συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες 
εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 
26.  Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: 
α) να απομακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 
συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κ.λπ.) και να αποκατασταθεί πλήρως ο 
εργοταξιακός χώρος 
β) να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων 
πλεοναζόντων υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Β.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
27.  Ο φορέας θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να είναι σε συνεχή 
επαφή και συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη τήρηση της ασφάλειας 
της ναυσιπλοΐας στη περιοχή. 
28.  Σχετικά με τις εργασίες βυθοκόρησης, να υπάρχει σε διαθεσιμότητα κατάλληλος 
σύγχρονος εξοπλισμός (πλωτά φράγματα, siltation curtains κ.λπ.), για την 
συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών υλικών, σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
κατά τις εργασίες βυθοκόρησης αυξημένη θολερότητα. 
29.  Για τις εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία 
Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού για την τυχόν φωτοσήμανση των υπόψη έργων 
τόσο κατά την κατασκευή όσο και μετά την αποπεράτωσή τους. 
30.  Τα πλωτά μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου 
θα πρέπει να φέρουν καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τα προβλεπόμενα από τον 
Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ) σήματα 
ημέρας και φώτα. 
31.  Τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν από τις εκσκαφές να διατεθούν σε 
κατάλληλο χώρο στην ξηρά ή αλλιώς να απορριφθούν σε θαλάσσια βάθη 
μεγαλύτερα από 50 m και σε απόσταση τουλάχιστον 1 ναυτ. μιλίου από την 
ακτογραμμή, μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΛΚΕΘΕ, 
Πανεπιστημίου κ.α.), από την οποία να προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι 
επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και με άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής.  
32.  Να διασφαλιστεί ότι στα υλικά κατασκευής των στοιχείων των προβλητών, δεν 
περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού 
Συμβουλίου 1100/91/91 (ΦΕΚ Β΄ 1008/12−12−1991) και στις υπ’ αριθμ. 
475/2002/03 (Β΄ 208/2003) και 121/2003/03 (Β΄ 1045/2003) υπουργικές αποφάσεις 
όπως εκάστοτε ισχύουν, δηλαδή ενώσεις υδράργυρου, αρσενικού και 
οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χημικές ουσίες που θεωρούνται 
επικίνδυνες, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών και για 
τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους για το θαλάσσιο 
και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον. 
 
Γ. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη Φάση Λειτουργίας 
33.  Να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία του 
έργου και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι 
αντίστοιχοι Χάρτες και οι λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις. 
34.  Ο κύριος του έργου οφείλει να συντηρεί το έργο και να φροντίζει για την καλή 
λειτουργία του. 
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35.  Κατά την λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας καθώς και τυχόν πρόσθετα 
μέτρα θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα με το Ν. 743/77 
(Α΄ 315) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 

 
Τέλος, ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην εξεταζόμενη ΜΠΕ 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


