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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 27η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 234/2018 

Σήμερα 06/9/2018 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. 167052/31-8-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
31-8-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 5ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
υλοποίηση των έργων «Απορροή ομβρίων Νότιας περιοχής ΔΕ Σπάτων». 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης),  Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
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Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, 
Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά 
Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά 
Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 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, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - 
Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, 
Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
  
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Γάκης Αντώνιος, 
Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δημάκος Δημήτριος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς 
Νικόλαος. 
 
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. 197757/17/25-7-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
 

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

2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 
όπως τροποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της 
υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας 
Αττικής, ο περιφερειακός σύμβουλος κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και 
μεταβιβάζονται σε αυτόν αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής.  

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

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

6. Την ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 
(ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 
1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ κ.ά (Α’91)” και την ΥΑ με αριθμ 
ΔΙΠΑ/οικ37674/27-7-16 (ΦΕΚ2471/Β΄/10-8-16) όπως τροποποίησε και 
αντικατέστησε την ΥΑ 1958/12  

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

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

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

10. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. 

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

12.  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». 

13. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού 
συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

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

15. Τις διατάξεις της 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) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 
με αριθμ οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης … και συναφείς διατάξεις. 

16. Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», το Ν3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και την ΥΑ αριθμ 15277/23-3-12 (ΦΕΚ1077/Β΄/12) 
περί εξειδίκευσης διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της 
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, 
για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με 
αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ21/Β΄/12), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011. 

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

18. 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» 

19. 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) 

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

21. Το με ΑΠ:οικ193459/26-09-2017 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/ Δ/νσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού/ Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ:204469/6-10-2017 Δ/νσής μας) 
διαβιβαστικό μετά της με ΑΠ:193456/126-09-2017 Περιφ Αττικής αποστολή 
ανακοίνωσης και του με ΑΠ:77443/4264/20-09-2017 Τμήματος Περιβάλλοντος 
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και Χωρικού Σχεδιασμού/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβιβαστικού μετά 
συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: «Απορροή 
ομβρίων Νότιας περιοχής ΔΕ Σπάτων» 

22. Το συνημμένο στην (21) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Γενική Διάταξη Έργων – 
Θέσεις Λήψεως Φωτογραφιών» αριθμ σχέδ ΜΠΕ 1 σε κλίμακα 1:5.000 με 
ημερομηνία Ιούλιος 2017 Αναθεώρηση/ Μάρτιος 2014, ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ  

23. Το συνημμένο στην (21) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Κατά Μήκος Τομή 
Προτεινόμενων Έργων» αριθμ σχέδ ΜΠΕ 2 σε κλίμακα 1:2.000/1:100 με 
ημερομηνία Ιούλιος 2017 Αναθεώρηση/ Μάρτιος 2014, ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ  

24. Το συνημμένο στην (21) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τυπικές Διατομές» 
αριθμ σχέδ ΜΠΕ 3 σε κλίμακα 1:20 με ημερομηνία Ιούλιος 2017 Αναθεώρηση/ 
Μάρτιος 2014, ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ  

25. Το συνημμένο στην (21) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεων Γης» 
αριθμ σχέδ ΜΠΕ 4 σε κλίμακα 1:5.000 με ημερομηνία Ιούλιος 2017 Αναθεώρηση/ 
Μάρτιος 2014, ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ  

26. Το συνημμένο στην (21) έγγραφο με ΑΠ:130025/77827/4676/26-06-2014 της Β΄ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού 
με θέμα: «Απόψεις επί της μελέτης υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου «απορροή 
ομβρίων Νότιας περιοχής της ΔΕ Σπάτων εντός των δήμων Σπάτων Αρτέμιδος 
και Παιανίας» 

27. Το συνημμένο στην (21) έγγραφο με ΑΠ:29389/2333/2014/16-5-2017 του 
Δασαρχείου Πεντέλης/ Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής/ Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Μελέτη Απορροής Ομβρίων Νότιας Περιοχής 
Δημοτικής Ενότητας Σπάτων» 

28. Την από 11 - 06 -2018 διενεργηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας μας στους χώρους 
του έργου  

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (21) σχετική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο «Μελέτη απορροής 
ομβρίων νότιας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων». Αντικείμενο της μελέτης είναι 
ο συνολικός σχεδιασμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης 
ομβρίων της περιοχής που ορίζεται από το νοτιοδυτικό αστικό τμήμα των Σπάτων, το 
οποίο περιλαμβάνει και τις οδούς Θερμοπυλών και Αγίου Γεωργίου, έως τις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις νότια της πόλης.Η μελέτη η οποία απεστάλη από τo Tμήμα 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, και 
αφορά το έργο του θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (21) σχετική 
διαβιβασθείσα μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών και φωτογραφιών και 
συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών μας, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 
ii. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο - Κατάταξη του έργου 
Ονομασία Έργου:   «Μελέτη απορροής ομβρίων νότιας περιοχής Δημοτικής 
Ενότητας Σπάτων». 

Είδος και μέγεθος του Έργου 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η μελέτη του αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή 

όπου ορίζεται από το νοτιοδυτικό αστικό τμήμα της πόλης των Σπάτων, το οποίο 
περιλαμβάνει και τις οδούς Θερμοπυλών και Αγίου Γεωργίου, έως τις καλλιεργούμενες 
εκτάσεις νότια της πόλης. 
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Τα υπό μελέτη έργα αφορούν σε υπόγειο σωληνωτό οχετό συνολικού μηκους 
5.364,40μ με σκοπό τη μεταφορά των ομβριων υδάτων της περιοχής που ορίζεται από 
το νοτιοδυτικό αστικό τμήμα των Σπάτων, το οποίο περιλαμβάνει και τις οδούς 
Θερμοπυλών και Αγίου Γεωργίου εως και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις νότια της πόλης 
στην Τάφρο της Αττική οδού. Στα πλαίσια της οριστικής υδραυλικής μελέτης 
εξετάστηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις ως προς την διαστασιολόγηση και την επιλογή 
των υλικών των αγωγών, οι οποίες αφορούσαν στην τοποθέτηση ορθογωνικού οχετού 
από σκυρόδεμα εσωτερικών ανοιγμάτων 2,0 Χ 1,5 ή σωληνωτού οχετού Φ1600 από 
Μελέτη απορροής ομβρίων νότιας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων GRP και 
κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης που παρατίθεται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας, 
υιοθετήθηκε η κατασκευή σωληνωτού οχετού από GRP.  

Τα υπό μελέτη έργo υπάγεται στην α/α 7 (Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και 
χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του 
θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες 
μεταφοράς υδάτων κλπ) της ομάδας 2 του παραρτήματος ΙΙ της ΥΑ 1958 (ΦΕΚ 
21/Β/13-1-2012) περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν.4014/21.09.2011 όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΥΑ 
ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/2016). 

Σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) το έργο κατατάσσεται στην 
Α2’ κατηγορία, καθώς το συνολικό “ισοδύναμο” μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 
35.552,92m (((1*1.827m (επί υφιστάμενων οδών) + 2*3.471,40 (εκτός υφιστάμενων 
οδών)) *2,01 (S (m2) για οχετό d=1,6m)*2+2*66m (εκτός υφιστάμενων οδών)) *1,13 (S 
(m2) για οχετό d=1,2m)*2)). 

Αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου είναι το τμήμα 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (αρχή, μέση και πέρας) του υπό μελέτη έργου 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1 στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 
(ΕΓΣΑ 87) και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS 84).  

Πίνακας 1.1 
Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 
α/α Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) Παγκόσμιο Γεωδαιτικό 

Σύστημα Αναφοράς 1984 (WGS 84) 
X Y Φ Λ 
1 491604,2036 4200941,2782 23,90613 37,958631 
2 490456,9388 4199508,9038 23,893089 37,94571 
3 490144,3994 4197162,3606 23,889563 37,924557 
 
Κατάταξη του έργου 
Σε συνέχεια των μελετών «Διερεύνηση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και 

Αποχέτευσης Ομβρίων Περιοχής Σπάτων» η οποία εκπονήθηκε και εγκρίθηκε το 2004 
και «Υδραυλική Μελέτη Αντιπλημμυρικού Έργου επί της οδού Θερμοπυλών με 
αποδέκτη σωληνωτό οχετό επί της οδού Δ. Σιδέρη» η οποία εκπονήθηκε και εγκρίθηκε 
το 2010, σε  εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 221/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Σπάτων - Αρτέμιδος, ανατέθηκε με την από 6-9-2013 Σύμβαση η μελέτη «Μελέτη 
απορροής ομβρίων νότιας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων» στη σύμπραξη 
μελετητικών γραφείων, Θ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (κατηγορίες 13, 16) και ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. 
(κατηγορία 27). 
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Το μελετητικό αντικείμενο όπως καθορίζεται στη σχετική σύμβαση περιλαμβάνει το 
συνολικό σχεδιασμό έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων 
της περιοχής που ορίζεται από το νοτιοδυτικό αστικό τμήμα των Σπάτων, το οποίο 
περιλαμβάνει και τις οδούς Θερμοπυλών και Αγίου Γεωργίου, έως τις καλλιεργούμενες 
εκτάσεις νότια της πόλης. 

Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: 
 Τοπογραφική Μελέτη 
 Υδραυλική Μελέτη 
 Περιβαλλοντική μελέτη 

Τον Οκτώβριο του 2013 παραδόθηκε η 1η Φάση μελετών (Προκαταρκτική μελέτη) 
στην οποία έγινε διερεύνηση με βάση τα υφιστάμενα τοπογραφικά διαγράμματα και 
υδραυλικά στοιχεία της πορείας του υπό μελέτη οχετού ομβρίων μέχρι τον τελικό 
αποδέκτη με κατεύθυνση το αντιπλημμυρικό έργο της Αττικής οδού (περιοχή Παιανίας) 
ή το ρέμα της Ραφήνας, διερχόμενου του οχετού στο δυτικό όριο του αεροδρομίου και 
βόρεια. 

Στη συνέχεια η Προκαταρκτική μελέτη παρουσιάστηκε στην αρμόδια επιτροπή Κ.Σ.Ε 
(υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και συντονισμό έργων ομβρίων στην Αττική), η 
οποία γνωμοδότησε επί της μελέτης και προκρίνει ως Λύση του τελικού αποδέκτη του 
εξεταζόμενου οχετού, το αντιπλημμυρικό έργο της Αττικής Οδού (περιοχή Παιανίας). 

Τον Μάρτιο του 2014 εκπονήθηκε μελέτη για την περιβαλλοντικη αδειοδότηση του 
έργου, στα πλαίσια της 2η φάσης μελετών μαζί με την Οριστική Υδραυλική Μελέτη και 
την Τοπογραφική Μελέτη. 

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) περί κατάταξης δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011, τα υπό μελέτη έργα κατατάσονταν 
στην Β κατηγορία και υπάγονταν στις διατάξεις των ΠΠΔ με αρμόδια για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αρχή το τμήμα Περιβάλλοντος, της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Στα πλαίσια της προετοιμασίας του ΠΠΔ 
εστάλησαν αιτήσεις στις προς γνωμοδότηση υπηρεσίες, σύμφωνα με την ΥΑ 171923 
(ΦΕΚ 3071/Β/2013). Καθώς η γνωμοδότηση από το δασαρχείο παρελήφθει τον Ιούνιο 
του 2017, μετά την έκδοση της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/2016), σύμφωνα με 
την οποία το έργο υπάγεται πλέον στην Α2 κατηγορία, εκπονήθηκε η παρούσα 
Περιβαλλοντική μελέτη στα πλαίσια της 2η φάσης μελετών μαζί με την Οριστική 
Υδραυλική Μελέτη και την Τοπογραφική Μελέτη, σε στάδιο Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και καλύπτει όλο το πλαίσιο του σχεδιασμού των έργων με στόχο την 
έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων του υπό μελέτη έργου. 

 
iii. Γεωγραφική Θέση – Έκταση – Διοικητική Υπαγωγή  
Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στις Δημοτικές Ενότητες Σπάτων – Λούτσας και 

Παιανίας των ομώνυμων Δήμων Σπάτων – Λούτσας και Παιανίας με έδρα τα Σπάτα και 
την Παιανία αντίστοιχα. Χωροταξικά υπάγεται στον Νομό Αττικής, διοικητικά ανήκει 
στην Περιφέρεια Αττικής και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής, μετά την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης (Ν.3852/2010). 

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, συστάθηκε από τους τέως Καποδιστριακούς Δήμους 
Σπάτων - Λούτσας και Αρτέμιδος, οι οποίοι καταργήθηκαν από τον προαναφερόμενο 
Ν. 3852/2010 και καταλαμβάνει έκταση 73,69 km2. Αποτελείται από τις Δημοτικές 
Ενότητες Σπάτων - Λούτσας και Αρτέμιδος και συγκεκριμένα από: 
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 την Δημοτική Κοινότητα Σπάτων-Λούτσας η οποία αποτελείται από τους οικισμούς 
Σπάτα, Αγία Κυριακή, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Νικόλαος Μπούρα, Άγιος Σεραφείμ, 
Βελανιδιά, Έτος Στέκο, Ήμερος Πεύκος, Νεάπολη, Φοίνικας, Χριστούπολη.  

 την Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδος η οποία αποτελείται από τους οικισμούς 
Άρτεμις, Βραυρώνα, Βελανιδέζα, Πράσινος Λόφος, Βρύση. 

Ο Δήμος Παιανίας, συστάθηκε από τους τέως Καποδιστριακούς Δήμους Παιανίας 
και Γλυκών Νερών, οι οποίοι καταργήθηκαν από τον προαναφερόμενο Ν. 3852/2010 
και καταλαμβάνει έκταση 47,14 km2. Αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Γλυκών 
Νερών και Παιανίας και συγκεκριμένα από: 

 την Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών αποτελούμενη από τον οικισμό Γλυκά 
Νερά. 

 την Δημοτική Κοινότητα Παιανίας η οποία αποτελείται από τους οικισμούς Αργιθέα 
και Παιανία. 

 
iv. Φορέας του έργου  

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Δημάρχου Χρ. Μπέκα & B.Παύλου/ 19004 Σπάτα Αττικής 

Τηλ: 213 2007300/ Fax: 210-6633311/ e-mail: info@spata-artemis.gr 

ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μαρία Μαλλιαρού, Πολιτικός Μηχανικός 

 

v. Συντάκτες της μελέτης: 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΠΕ) 
Μονεμβασίας 27/ Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι 
210 6898610/ 210 6842420/ central@epsilon.gr/ http://www.epsilon.g 

 
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η μελέτη συντάχθηκε από τους παρακάτω μελετητές: 
Δέσποινα Καλλιδρομίτου Πολ. Μηχανικός, Υδραυλικός – Περιβαλλοντολόγος 
Ευάγγελος Καρράς Χημικός, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός 
Ευτυχία Νάκου Περιβαλλοντολόγος, MSc 
Ελισάβετ Χουρδάκη Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
Για την ομάδα μελέτης: Δέσποινα Καλλιδρομίτου/ Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος 
της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε 

 
vi. Περιεχόμενα μελέτης: 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ..............................................................................................................................  1-1 
2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  .............................................................................................................................  2-1 
3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ  .................................................  3-1 
4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ..................................................................  4-1 
5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  ..............................................................................................................  5-1 
6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ........................................................................................  6-1 
7 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  .....................................................................................................  7-1 
8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ......................................................................................................  8-1 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ..............................................................................................  Β-1__ 
 

vii. Σκοπιμότητα έργου - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

mailto:central@epsilon.gr/
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Στόχος του υπό μελέτη έργου είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση του νότιου τμήματος 
της πόλης των Σπάτων και η προστασία των παρακείμενων ιδιοκτησιών και 
καλλιεργειών από τις πλημμύρες λόγω της ανεπάρκειας του υφιστάμενου 
αποχετευτικού δικτύου της περιοχής. 

Τα όμβρια της περιοχής του νότιου τμήματος των Σπάτων δεν καταλήγουν σήμερα 
σε αποδέκτη και διοχετεύονται εντός των εγκεκριμένων ορίων του σχεδίου πόλης και 
στα όρια με παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις όπου παρουσιάζονται προβλήματα 
απορρόφησης και απορροής των ομβρίων. 

Μετά την έγκριση της υπό εκπόνησης υδραυλικής μελέτης και την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των έργων θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης τους.  

 
Σήμερα το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται 

ανεπαρκές δημιουργώντας συχνά πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. 
Ειδικότερα, η οδός Θερμοπυλών, η οποία κινείται σε χαμηλή υψομετρικά περιοχή, 

είναι αποδέκτης σημαντικής ποσότητας ομβρίων που προέρχεται από το νότιο τμήμα 
της πόλης των Σπάτων, που δημιουργούν πρόβλημα υγιεινής (λιμνάζοντα νερά) και 
προσβασιμότητας, τόσο στις κατοικίες της περιοχής όσο και στα διερχόμενα οχήματα.  

Το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων, το οποίο αποτελείται από σωληνωτό (Φ800) και 
κιβωτοειδή (3,0 x 1,0) οχετό έχει σταματήσει επί της οδού Θερμοπυλών, 150μ νότια της 
οδού Χαριλάου Τρικούπη. Έχει μελετηθεί η κατασκευή αγωγού εντός σχεδίου πόλης, ο 
οποίος θα παραλαμβάνει τα όμβρια από τους προαναφερόμενους αγωγούς και θα τα 
οδηγεί στον υφιστάμενο αγωγό Φ1000 o οποίος κινείται επί της οδού Δ. Σιδέρη. 

Ο αγωγός της Δ. Σιδέρη όμως δεν έχει αποδέκτη και διοχετεύει τα νερά εντός των 
εγκεκριμένων ορίων του σχεδίου πόλης και στα όρια με παρακείμενες αγροτικές 
εκτάσεις όπου παρουσιάζονται προβλήματα απορρόφησης και απορροής των 
ομβρίων, οπότε ουσιαστικά η νότια ζώνη των Σπάτων δεν αποχετεύεται.  

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργου για τη μεταφορά των 
υδάτων στην υφιστάμενη τάφρο της Αττικής Οδού. 

 
viii. Εναλλακτικές Λύσεις  
Στα πλαίσια της προκαταρκτικής μελέτης εξετάστηκαν 2 λύσεις οδεύσεων οχετού, με 

αντίστοιχους αποδέκτες το ρέμα της Ραφήνας (Λύση 1) και την Τάφρο της Αττικής 
Οδού (Λύση 2) και προκρίθηκε μετά την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ΚΣΕ 
(υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και συντονισμό έργων ομβρίων στην Αττική) ως 
Λύση του τελικού αποδέκτη του υπό μελέτη οχετού το αντιπλημμυρικό έργο της Αττικής 
Οδού. Στη συνέχεια δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων όπως 
περιγράφησαν στην προκαταρκτική υδραυλική μελέτη και ακολουθεί η συγκριτική 
αξιολόγησή τους συμπεριλαμβανόμενης και της μηδενικής. 

 
Περιγραφή Εναλλακτικών Λύσεων 
ΛΥΣΗ 1 
Η όδευση του οχετού έχει αφετηρία την οδό Σιδέρη και στη συνέχεια κινείται προς τα 

Νότιο ανατολικά με κατεύθυνση προς τη δυτική πλευρά του Αεροδρομίου. Μετά από 
διαδρομή 3.500m η πορεία του οχετού στρέφεται προς τα βόρεια όπου τέμνει την 
λεωφόρο Σπάτων – Λούτσας στη Χ.Θ. 4.600m. Από εκεί και μετά ο οχετός κινείται 
προς τα βορειοανατολικά και καταλήγει στο ρέμα της Ραφήνας διανύοντας συνολική 
απόσταση 8.188m. H πορεία του οχετού ακολουθεί υφιστάμενους χωματόδρομους 
εντός του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, εκτός από κάποια τμήματα από όπου διέρχεται 
από αγροτικές εκτάσεις. 
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ΛΥΣΗ 2 
Η όδευση του οχετού έχει αφετηρία την οδό Σιδέρη και στη συνέχεια κινείται προς 

νότια με κατεύθυνση την Αττική οδό. Μετά από απόσταση 600μ ο οχετός  εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Παιανίας και αποκλίνει προς τα ανατολικά με σκοπό να 
περάσει παράπλευρα από το λόφο του Αγ. Γεωργίου. Στη συνέχεια και μετά από 
1.900m ο οχετός συναντά πάλι την οδό πρώην Σπάτων – Κορωπίου και τέμνοντάς την 
διέρχεται δυτικά της οδού εντός αγροτικών εκτάσεων. Ο οχετός κινείται εντός 
αγροτικών εκτάσεων σε μήκος 1.750m ώσπου να συναντήσει ξανά την οδό Σπάτων – 
Κορωπίου και στη συνέχεια κινείται εντός του υφιστάμενου χωματόδρομου  
παραπλεύρως της Αττικής Οδού σε μήκος 700m μέχρι την εκβολή του στην 
παρακείμενη Τάφρο. Το συνολικό μήκος της όδευσης είναι 4.962m. 

Και για τις δύο Λύσεις μπορούν να κατασκευαστούν είτε Σωληνωτός Οχετός DN 
1800 από GRP είτε προκατασκευασμένος οχετός από σκυρόδεμα εσωτερικών 
διαστάσεων 2.00 x 2.00. Στην περίπτωση που υιοθετηθεί η κατασκευή σωληνωτού 
οχετού θα προβλεφθούν φρεάτια επίσκεψης από συνθετικά υλικά, ενώ στην 
περίπτωση του προκατασκευασμένου οχετού θα προβλεφθούν φρεάτια επίσκεψης από 
σκυρόδεμα. Και στις δύο Λύσεις η ελάχιστη κατά μήκος κλίση είναι 0.2%.  

 
Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων & μηδενικής λύσης 
Εναλλακτικές λύσεις προκαταρκτικής υδραυλικής μελέτης  
Αρχικά φαίνεται ότι η Λύση 2 πλεονεκτεί καθώς έχει μήκος περίπου 5.000m και 

μικρότερες εκσκαφές, ενώ η Λύση 1 έχει μήκος 8.200m περίπου και μεγαλύτερες 
εκσκαφές. 

Το μειονέκτημα της Λύσης 2 είναι ότι κινείται σε μεγαλύτερο τμήμα εντός αγροτικών 
εκτάσεων που ανήκουν στο Δήμο Παιανίας συγκριτικά με τη Λύση 1 που όλες οι 
αγροτικές εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος. Επιπλέον η Λύση 1 
παρουσιάζει το πλεονέκτημα της όδευσης εντός ζώνης στην οποία δύναται μελλοντικά 
να γίνει έργο συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων της επέκτασης του Σχεδίου πόλης 
προς τα ανατολικά, ενώ η Λύση 2 κινείται στο μεγαλύτερο μέρος της εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Παιανίας και δεν δύναται να συνδυαστεί με κάποιο 
μελλοντικό έργο αποχέτευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 

 
Μηδενική Λύση 
Η λύση μη υλοποίησης του έργου, δηλαδή η μηδενική λύση (do nothing scenario) 

δεν θεωρείται αποδεκτή, καθώς κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή του υπό μελέτη 
έργου ώστε: 

 να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής 
 να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κατακλίσεων από όμβρια ύδατα, που 

παρουσιάζονται στην υπό μελέτη περιαστική και αγροτική περιοχή. 
 
ix. Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου αφορούν στο: 

 Φυσικό περιβάλλον, 
 Βιοτικό περιβάλλον και 
 Ανθρωπογενές περιβάλλον διακρίνονται δε από χρονικής πλευράς σε επιπτώσεις 

κατά την: 
 Κατασκευή και 
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 Λειτουργία του έργου. 
Οι κυριότερες ενδεχόμενες επιπτώσεις εντοπίζονται στα ακόλουθα: 

 Οχλήσεις στους περίοικους και τις οικονομικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου από την παραγωγή και μεταφορά σκόνης από τις 
χωματουργικές εργασίες 

 Ενδεχόμενη αισθητική υποβάθμιση του τοπίου λόγω μη κατάλληλης διάθεσης των 
πλεοναζόντων προϊόντων 

 Όχληση των παρόδιων ιδιοκτησιών κατά τις εργασίες κατασκευής  
 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Μορφολογία 

Δεδομένης της φύσης των υπό μελέτη έργων, οι όποιες επιπτώσεις αναμένονται 
μόνο κατά τη φάση κατασκευής των έργων και δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις στο τοπίο 
της περιοχής, θα είναι μικρής κλίμακας, δεν προβλέπεται να επιφέρουν σημαντικές 
επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους και στην αισθητική του τοπίου. Κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου, θα υπάρξουν αλλοιώσεις της φυσιογνωμίας του τοπίου, που θα 
προκληθούν από τις εγκαταστάσεις εργοταξίων, τους αποθεσιοθαλάμους και 
δανειοθαλάμους, τις χωματουργικές δραστηριότητες και τις κατασκευαστικές εργασίες. 
Συγκεκριμένα, οι πιο σημαντικές επιπτώσεις που αναμένονται κατά την φάση της 
κατασκευής προκύπτουν: 

 από τις κατά τόπους, διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις και υπερκαλύψεις του 
επιφανειακού στρώματος του εδάφους λόγω εκσκαφών, ισοπεδώσεων και 
επιχωματώσεων που θα πραγματοποιηθούν. 

 από την λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής, από την μεταφορά και 
αποθήκευση υλικών, τη διάθεση τυχόν πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής κ.λ.π. Οι 
επιπτώσεις αυτές θα είναι προσωρινές και πλήρως αναστρέψιμες μετά το πέρας των 
εργασιών κατασκευής. 

 από τη δημιουργία προσωρινών χώρων απόθεσης των υλικών όπου θα 
δημιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο δεδομένου ότι θα συντελεσθούν 
τοπικές αλλαγές των αισθητικών χαρακτηριστικών με τη δημιουργία τοπικών εξάρσεων 
και υφέσεων και μάλιστα με νωπό εδαφικό υλικό. 

Η έκταση αυτών των επιπτώσεων θεωρείται περιορισμένη, δεδομένου ότι το ύψος 
των συγκεκριμένων λοφίσκων δεν θα είναι αντιληπτό από μεγάλες αποστάσεις. Η 
επίπτωση που θα προκαλέσουν οι σωροί αποθέσεων είναι προσωρινή και πλήρως 
αναστρέψιμη μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής.  

 από την δημιουργία χώρων απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, αλλά και απόληψης 
υλικών κατασκευής. Η διαχείριση της περίσσειας των υλικών που θα προκύψουν από 
τις εκσκαφές και δεν θα χρησιμοποιηθεί σε άλλα τμήματα του έργου, θα γίνει σε 
ανενεργά λατομεία της περιοχής πριν την αποκατάστασή τους, όπως ορίζεται στο Ν. 
2742/7-10-99 (ΦΕΚ 207/Α) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις». Η διαδικασία απόθεσης διέπεται από την Υ.Α. 15420/3278/2000 
(783/Β/2000) «Διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων νομού 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και 
προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και θα γίνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Αθήνας (ΟΡΣΑ), τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) και 
τον οικείο Δήμο. Εφόσον η διάθεσή της περίσσιας χωματισμών γίνει σύμφωνα με τα 
παραπάνω, σε νομίμως αδειοδοτημένο χώρο, σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης 
αποκατάστασης, οι επιπτώσεις δεν χαρακτηρίζονται σημαντικές. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στην αισθητική αξία της 

περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής, αναμένεται να είναι μικρής κλίμακας και σε ένα 
βαθμό αναστρέψιμες, προϋποθέτοντας ότι κατά τα τελευταία στάδια της κατασκευής, θα 
γίνουν έργα αποκατάστασης του τοπίου.  

Λόγω της φύσης του έργου, δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο της 
περιοχής κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.  

 
Έδαφος 

Το έδαφος αποτελεί μια σημαντική παράμετρο του φυσικού περιβάλλοντος. Οι 
επιπτώσεις στο έδαφος από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σχετίζονται με το 
μέγεθος και το είδος των τεχνικών έργων και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του 
εδάφους. 

Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει ασταθείς καταστάσεις εδάφους 
ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. Οπωσδήποτε όμως κατά τις 
εργασίες κατασκευής, αναμένεται να υπάρξουν διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις 
και υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους, οι οποίες, δεν αναμένεται 
να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις. 

Το έδαφος της άμεσης περιοχής του έργου αναμένεται να επιβαρυνθεί κατά τη φάση 
κατασκευής από: 

 Επιφανειακές απορροές εργοταξιακών χώρων επιβαρημένες σε αιωρούμενα 
στερεά, υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα. 

 
 Ενδεχόμενες διαρροές καυσίμων και λιπαντικών από τη λειτουργία και συντήρηση 

των οχημάτων του εργοταξίου. 
 Την εκλυόμενη σκόνη, η οποία επικάθεται στο έδαφος μειώνοντας τη 

διηθητικότητά του και αυξάνοντας το συντελεστή απορροής των ομβρίων και των 
φερτών υλικών. 

 Απόθεση στερεών αποβλήτων (πλην των γαιωδών υλικών που αφορούν τις 
χωματουργικές εργασίες) που θα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής των έργων. 

Οι επιπτώσεις αυτές, θα περιοριστούν στην ζώνη κατάληψης των έργων και γύρω 
από τα εργοτάξια και μπορεί να περιοριστούν με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.  

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, δεν αναμένεται καμία επίπτωση στα εδάφη της 
περιοχής. 

 
Γεωλογία 

Το προτεινόμενο έργο δεν προβλέπεται να προκαλέσει αλλαγές στη γεωλογική 
διάταξη των πετρωμάτων. Βέβαια, κατά τη φάση κατασκευής, λόγω των εκσκαφών, 
των ισοπεδώσεων και των επιχωματώσεων, θα προκληθούν κατά τόπους διασπάσεις, 
μετατοπίσεις και συμπιέσεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους οι οποίες όμως, 
δεν θα  επηρεάσουν τα κατώτερα γεωλογικά στρώματα. Το προτεινόμενο έργο δεν 
συνδέεται με κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές 
(σεισμοί και κατολισθήσεις εδαφών). 

 
Υδάτινοι Αποδέκτες 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων δεν αναμένεται να απαιτηθούν σημαντικές 
ποσότητες νερού. Η αναγκαία ποσότητα νερού για εργοταξιακή χρήση θα λαμβάνεται 
από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής μετά τη σύμφωνη γνώμη του φορέα λειτουργίας 
του και με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
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Οι επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων προέρχονται από τα υγρά απόβλητα που 
παράγονται στη διαδικασία κατασκευής των έργων όπως τα υγρά υπολείμματα 
σκυροδέματος μέσα στις μπετονιέρες σκυροδετήσης που δεν θα πρέπει να διατίθενται 
απευθείας στο περιβάλλον, αφού προκαλούν ρύπανση των υδάτων, καθώς διαθέτουν 
υψηλό pH και αιωρούμενα στερεά. 

Σημαντική επιβάρυνση προέρχεται και από την διαφυγή στερεών υλικών στο 
περιβάλλον, όπως σκόνης και στερεών σωματιδίων από τις χωματουργικές εργασίες. 
Τα σωματίδια αυτά μετά την εκσκαφή και τη χαλάρωση του επιφανειακού στρώματος 
του εδάφους παρασύρονται εύκολα από τα όμβρια ύδατα. Το ίδιο και τα υλικά προς 
επίχωση που αποτίθενται σε σωρούς απ' όπου τα παραλαμβάνουν τα μηχανήματα 
(διαμορφωτήρας κ.λ.π.) και τα διαστρώνουν. Τα σωματίδια αυτά, αφού μεταφερθούν με 
την ελεύθερη επιφανειακή απορροή στα παρακείμενα ρέματα και στραγγιστικές 
τάφρους μετακινούνται σαν αιωρούμενα σωματίδια (SS) ή εναποτίθενται στην κοίτη και 
τα πρανή. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων είναι δυνατόν να εμφανιστούν κατά την 
διαφυγή ή κακή διαχείριση υγρών αποβλήτων του εργοταξίου, όπως έλαια 
αυτοκινήτων και μηχανημάτων ή απόρριψη λυμάτων κατά τις εργασίες κατασκευής. Οι 
ουσίες αυτές εφ’ όσον διατεθούν στο έδαφος είναι δυνατόν είτε να μεταφερθούν με 
επιφανειακή απορροή μετά από άμεση βροχή προς τα υδατορεύματα της περιοχής, 
είτε να καταλήξουν στα υπόγεια ύδατα της περιοχής. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί 
να προκαλέσουν χημική ρύπανση, που μάλιστα στην περίπτωση των υπογείων 
υδάτων είναι δύσκολη η εκ των υστέρων αντιμετώπισή της. Απαιτείται λοιπόν η λήψη 
κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης. Μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένονται στην 
περίπτωση ατυχήματος με ανεξέλεγκτη διαρροή καυσίμων, λιπαντικών ή / και 
παραπροϊόντων των εργασιών κατασκευής, αν και αυτή η πιθανότητα είναι αρκετά 
περιορισμένη. 

Εκτός αυτών, ρύπανση των υδατικών πόρων της περιοχής, έστω και περιορισμένη 
λόγω του μικρού τους όγκου, μπορεί να προέλθει από τη διάθεση των λυμάτων του 
προσωπικού των εργοταξίων. 

Συνολικά, οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου στα ύδατα, υπόγεια και 
επιφανειακά, αναμένεται να μην είναι σημαντικές και γενικώς αναστρέψιμες μετά τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας, όσο διάστημα δηλαδή διαρκεί η κατασκευή του 
έργου. 

Δεδομένου ότι το υπό μελέτη έργο αφορά κυρίως στην βελτίωση και ανάπτυξη του 
υφιστάμενου ελλιπούς δικτύου ομβρίων, αναμένεται να επιφέρει μικρές και όχι 
ιδιαίτερης σημασίας αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, και στον ρυθμό και την 
ποσότητα απόπλυσης των εδαφών από τον ήδη υπάρχοντα. Λόγω της μείωσης των 
κατακλύσεων ως επί το πλείστον στις κατάντη καλλιεργούμενες εκτάσεις, αναμένεται 
πολύ περιορισμένη μείωση απορρόφησης του νερού προς το υπέδαφος. Όσον αφορά 
στο ρυθμό απορρόφησης, δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στην κατεύθυνση ή 
την παροχή υπογείων υδάτων. 

Συνολικά, το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται κατά τη φάση λειτουργίας του να 
προξενήσει επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής πέραν βεβαίως του 
γεγονότος ότι θα συμβάλει στην ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών απορροών, οι 
οποίες θίγουν τις παρακείμενες κατοικημένες και αγροτικές περιοχές προξενώντας 
εκτεταμένες ζημιές. Επισημαίνεται ότι η παροχή σχεδιασμού της Αντιπλημμυρικής 
τάφρου της Αττικής Οδού είναι Q = 270 m3/s ενώ η μέγιστη εισρέουσα παροχή από 
τον εξεταζόμενο αγωγό μεταφοράς είναι Q = 6,68m3/s δηλαδή ποσοτό 2,5 %. 
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Απορρίμματα 

Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένονται σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων. 
Οι μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων προέρχονται, κυρίως, από τα αστικού τύπου 
απορρίμματα των εργαζομένων στα έργα, καθώς και τα διάφορα απορρίμματα, όπως 
συσκευασίες οικοδομικών υλικών και λειτουρίας του εργοταξίου, η διαχείριση των 
οποιων γίνεται μαζί με τα αστικού τύπου απορρίμματα του Δήμου. Εντούτοις οι 
ποσότητες είναι πολύ μικρές και ασήμαντες σε σχέση με τα παραγόμενα απορρίμματα 
στην περιοχή, συνεπώς και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι αντίστοιχα μικρές. 

Ιδιαίτερη προσοχή επίσης θα δοθεί στη διαχείριση των προς εγκατάσταση σωλήνων 
και εξαρτημάτων (ή τμημάτων αυτών) που για οποιαδήποτε λόγο δεν θα 
χρησιμοποιηθούν τελικά στα έργα και τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν στον 
προμηθευτή τους, η οποία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-
2010)). 
 
Ατμόσφαιρα 

Κατά τηv κατασκευή τoυ έργoυ oι πηγές αέριας ρύπαvσης είvαι: 
α) Οι εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μηχανήματα (φoρτηγά, εκσκαφείς, 

φoρτωτές κλπ.) πoυ χρησιμoπoιoύvται στις διάφoρες εργασίες κατασκευής. 
β) Σκόvη από τις εκσκαφές και τις εργασίες σε μη ασφαλτoστρωμέvες επιφάvειες. 
γ) Πρόσθετες εκπομπές από τηv κυκλoφoρία τωv oχημάτωv λόγω τυχόv 

κυκλoφoριακής συμφόρησης και μείωσης της ταχύτητας κίvησης από 
παρεμπόδιση της κυκλoφoρίας τωv oχημάτωv σε υφιστάμεvoυς δρόμoυς από τις 
εργασίες κατασκευής. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την φάση κατασκευής αναμένεται: 
 Επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στο εργοτάξιο. Ο 

υπολογισμός των εκπομπών των αέριων ρύπων λόγω μεταφοράς υλικών με βαρέα 
οχήματα, γίνεται με βάση τον εκτιμώμενο αριθμό διελεύσεων βαρέων οχημάτων την 
ώρα αιχμής, την αναμενόμενη μέση διανυόμενη απόσταση ανά κίνηση βαρέος 
οχήματος (άδεια, γεμάτα) και τους ενδεικτικούς συντελεστές εκπομπής. H παραπάνω 
επιβάρυνση δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη, κυρίως λόγω των μικρών ποσοτήτων 
εκπομπών, που θα προέρχονται από περιορισμένο αριθμό μηχανικών μέσων ενώ θα 
είναι χρονικά περιορισμένη. 

Συμπερασματικά, δεδομένης της φύσης του έργου, επιπτώσεις από τη σκόνη και τα 
αιωρούμενα σωματίδια αναμένεται να υπάρξουν στην άμεση περιοχή των έργων, σε 
απόσταση που εξαρτάται από τις ανεμολογικές και τοπογραφικές συνθήκες, εάν δεν 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Η εκλυόμενη σκόνη είναι ανόργανης 
προέλευσης και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για 
την υγεία, τόσο των εργαζομένων όσο και των διερχόμενων κατοίκων. Όσον αφορά την 
ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από την κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων 
και επιβατικών οχημάτων των εργαζομένων εκτιμάται ότι θα είναι αμελητέα. 
 
Θόρυβος 

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του θορύβου κατά την κατασκευή, αποτελούν ήδη σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο το βασικό αντικείμενο έρευνας ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που 
χαρακτηρίζονται από την εκπομπή εξαιρετικά υψηλής στάθμης θορύβου, όπως π.χ. 
υπόγειες εργασίες, γεωτρήσεις, θόρυβος από μηχανήματα εργοταξίου, εγκαταστάσεις 
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επεξεργασίας αδρανών κ.λ.π. Όσον αφορά στην ελαχιστοποίηση εκπομπής θορύβου  
στην πηγή, δηλαδή στα μηχανήματα και λοιπές εγκαταστάσεις έχουν γίνει σημαντικές 
βελτιώσεις. Αυτές όμως οι βελτιώσεις ακόμη δεν είναι σε θέση να επιλύσουν το 
πρόβλημα της ηχορρύπανσης χωρίς τη λήψη επιπλέον μέτρων. 

Ο θόρυβος κατά την κατασκευή ενός έργου προέρχεται κυρίως από τις παρακάτω 
κύριες πηγές: 

 την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και των μηχανημάτων μεταφοράς και 
διάστρωσης των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή των επιχωμάτων και της 
οδοστρωσίας και των προϊόντων εκσκαφής των ορυγμάτων προς τους χώρους 
απόθεσης, αδρανή υλικά από λατομεία, έτοιμο σκυρόδεμα ή ασφαλτοσκυρόδεμα από 
τα εργοστάσια παραγωγής και κάθε άλλο υλικό που χρειάζεται για την κατασκευή του 
έργου. Ο θόρυβος από τα οχήματα αυτά μπορεί να επιβαρύνει και περιοχές μακριά 
από το εργοτάξιο, π.χ. κατά μήκος οδών που ακολουθούν τα οχήματα αυτά προς και 
από το εργοτάξιο. 

 τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, κινητά και ακίνητα, όπως 
μηχανήματα εκσκαφής η χαλάρωσης εδαφών, φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής, 
μεταφοράς, συμπίεσης και διάστρωσης των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή 
των επιχωμάτων και της οδοστρωσίας και των προϊόντων εκσκαφής των ορυγμάτων, 
διατρητικά μηχανήματα και μηχανήματα παραγωγής αδρανών, σκυροδέματος ή 
ασφαλτοσκυροδέματος. 

 την χρήση εκρηκτικών για τη χαλάρωση εδαφών, εάν αυτά είναι βραχώδη ή πολύ 
συνεκτικά. Οι ανατινάξεις προκαλούν ισχυρό κρότο, αλλά και δόνηση του εδάφους. 

 την οδική κίνηση από την μετακίνηση του προσωπικού του εργοταξίου. 
Από τις παραπάνω επιπτώσεις ο θόρυβος του εργοταξίου αποτελεί την 

σημαντικότερη και κύρια πηγή θορύβου κατά την κατασκευή. Η μείωση του θορύβου 
εκτός των ορίων του εργοταξίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ένας εκ των 
οποίων είναι και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα με την αύξηση της υγρασίας 
μειώνεται ο θόρυβος. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο θόρυβος 
από μια σημειακή πηγή μειώνεται από 3 μέχρι 6 dB, με διπλασιασμό της απόστασης 
από την πηγή, κατά 20 dB με δεκαπλασιασμό της απόστασης από την πηγή, ενώ 
αυξάνεται κατά 6 dB με διπλασιασμό της ταχύτητας. Μέθοδοι που μειώνουν την ένταση 
του θορύβου είναι τα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, όπως δέντρα, τοίχοι, ηχοπετάσματα.  

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι 
περιορισμένη, ενώ ενδέχεται το διάστημα κατά το οποίο το εργοτάξιο θα δουλεύει με 
πλήρη σύνθεση να είναι πολύ μικρότερο. 

 
Σε σχετικό πίνακα στην μελέτη παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι μηχανημάτων και 

οχημάτων που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο, καθώς και οι 
αντίστοιχες τυπικές τιμές Α-σταθμισμένης ηχοστάθμης και οι μέγιστες επιτρεπόμενες 
στάθμες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η συνολική ηχοστάθμη (Lτ) από ένα 
σύνολο ηχητικών πηγών (L;) δίνεται από την σχέση: Lτ = 10 log(Σ10Li). 

Πίνακας 
Τυπική και επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου σε 15 m απόσταση 

από το μηχάνημα/όχημα (Magrab, 1975) Μηχάνημα / Όχημα 
Εύρος Α-ηχοστάθμης dB(A)*/ Επιτρεπόμενη στάθμη dB(A) 
Θραυστήρας 81-98 111(1) 
Αναμικτήρας σκυροδέματος 75-88 114(1) 
Grader > 160 kW, <350 KW 80-93 113(2) 
Προωθητήρας 72-93 113(2) 
Μηχανικός εκσκαφέας 80-93 113(2) 
Ανατρεπόμενο όχημα 80-93 113(2) 
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Φορτωτής 72-93 108(2) 
(1) ΥΑ 69001/192Ι, ΦΕΚ 751/18.10.1988, (2) ΥΑ 765 ΦΕΚ 81/21.2.1991 

 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του θορύβου κατά τη κατασκευή τέτοιων έργων, είναι η 

διακύμανσή του στο χρόνο. Τα εργοτάξια λειτουργούν συνήθως από τις 7 π.μ. έως τις 
3 μ.μ., επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα τις απογευματινές, βραδινές και νυχτερινές 
ώρες. Εάν δεν υπάρχει ανάγκη επίσπευσης των εργασιών, τα Σαββατοκύριακα δεν 
εκτελούνται εργασίες στο εργοτάξιο. 

Ο θόρυβος από τις εργασίες κυμαίνεται ανάλογα με τη φάση, στην οποία βρίσκεται 
το έργο και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Όσον αφορά στο θόρυβο 
από τα μηχανήματα χαλάρωσης και εκσκαφής κατά το στάδιο των χωματουργικών 
εργασιών, η πηγή του θορύβου κινείται μαζί με το μέτωπο των εργασιών με μια 
λιγότερο ή περισσότερο αργή ταχύτητα, ανάλογα με τη φύση του έργου.  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά 
στην επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου των διαφόρων μηχανημάτων και οχημάτων 
εργοταξίου,  καθώς και οι κανόνες της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης πρόχειρων ηχοπετασμάτων, όπου αυτό 
απαιτείται. 

Για τον εργασιακό θόρυβο ισχύει στη χώρα μας από 18-3-1991 το Π.Δ. 85/1991 
«Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 
τους στο θόρυβο κατά την εργασία». 

Συμπερασματικά, κατά τη φάση κατασκευής, αναμένονται προσωρινές αρνητικές 
επιπτώσεις, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

 
Δονήσεις 
Κατά την φάση κατασκευής αναμένονται δονήσεις που προέρχονται κυρίως από: 

 την κίνηση βαρέων οχημάτων, οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής ή 
μεταφοράς υλικών, φορτωτών: Οι δονήσεις αυτές, ακόμα και σε ακραίες 
περιπτώσεις, δεν γίνονται αισθητές στις κατοικημένες περιοχές. Επομένως η 
επιβάρυνση που αναμένεται να δημιουργηθεί από τις δραστηριότητες των 
μηχανημάτων δεν κρίνεται σημαντική. 

 τη χρήση εκρηκτικών: Κατά την κατασκευή υπόγειων ή επιφανειακών έργων 
δημιουργούνται ταλαντώσεις (δονήσεις) οι οποίες έχουν επίπτωση στην γειτονική 
δομημένη περιοχή. Πιθανή χρήση εκρηκτικών αναμένεται να έχει επιπτώσεις στα 
υπάρχοντα κτίρια, αρχαιότητες και ευαίσθητες χρήσεις. 

Η Ελληνική Νομοθεσία δεν έχει θεσπίσει όρια δονήσεων. Το βασικό όριο ασφάλειας 
για την αποφυγή ζημιών είναι η τιμή της ταχύτητας δόνησης (ταλάντωσης) σωματιδίου 
να μην ξεπερνά τα 50mm/sec στην επιφάνεια του εδάφους. Ωστόσο με το ανωτέρω 
όριο δεν διασφαλίζεται απόλυτα η μη δημιουργία ζημιών στα κτίρια, δεδομένου ότι σε 
μη συνεκτικά εδάφη και για μικρότερες τιμές της ταχύτητας δόνησης, έχουν 
παρατηρηθεί καθιζήσεις. 

Πάντως συνηθίζεται να ισχύουν τα εξής όρια: 
Κατοικημένες περιοχές 
για τη συχνότητα f = 16,5 Hz, Vv = 12 mm/sec 
για τη συχνότητα f = 63 Hz, Vv = 15 mm/sec 
Για διατηρητέα κτίρια και αρχαιολογικά μνημεία: 
α) για πηγές δονήσεων συνεχόμενες ή με διακοπές χρονικής διάρκειας < 1 sec: 

 για τη συχνότητα f = 16,5 Hz, Vv = 6 mm/sec 
 για τη συχνότητα f = 63 Hz, Vv = 8 mm/sec 
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β) για πηγές δονήσεων παλμικής μορφής ή επαναλαμβανόμενων παλμών με 
χρονικά διαλείμματα διάρκειας > 1 sec και διάρκεια εκπομπής μεταξύ δυο διαλειμμάτων 
πολύ μικρή:  

 για τη συχνότητα f = 16,5 Hz, Vv = 3 mm/sec 
 για τη συχνότητα f = 63 Hz, Vv = 4 mm/sec 

 
ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Χλωρίδα 

Κατά την φάση κατασκευής των έργων θα υπάρξει μικρή επιβάρυνση του φυσικού 
περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής λόγω: 

• Αποψίλωσης της βλάστησης, στις αγροτικές εκτάσεις από τις οποίες θα διέλθει 
τμήμα του υπό μελέτη αγωγού. Κατά την κατασκευή των έργων, ενδέχεται να απαιτηθεί 
η εκρίζωση μικρού αριθμού αμπέλων, τα οποία όμως δύναται να επαναφυτευτούν μετά 
το πέρας των εργασιών, δεδομένου ότι ο υπό μελέτη αγωγός θα τοποθετηθεί σε 
κατάλληλο βάθος (βλ. Σχέδιο Τυπικών Διατομών – ΜΠΕ 3). Δεν αναμένονται 
επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες της άμεσης περιοχής των έργων καθώς η χάραξη 
του αγωγού θα διέλθει διαμέσου των ελαιοδένδρων εκμεταλλευόμενη την απαιτούμενη 
απόσταση μεταξύ των ελαιόδενδρων. 

• Αποψίλωσης και κατάληψης της βλάστησης για την εγκατάσταση του εργοταξίου 
και σε μικρότερο βαθμό στη ζώνη παραπλεύρως του υφιστάμενου δρόμου, όπου θα 
τοποθετηθεί ο σωληνωτός αγωγός. Οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι σημαντικές 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργοτάξια θα χωροθετηθούν εκτός γεωργικών εκτάσεων και 
σε εκτάσεις που δεν εντοπίζεται σημαντική βλάστηση και ότι ο σωληνωτός αγωγός θα 
τοποθετηθεί εκατέρωθεν των υφιστάμενων δρόμων. 

• Έντονης σχετικά ανθρώπινης παρουσίας και θορύβου στην περιοχή του έργου. 
• Κάποιας επιβάρυνσης του εδάφους και του αέρα (κυρίως σκόνη). H βλάστηση και 

η χλωρίδα της περιοχής θα επηρεαστεί σε μικρό βαθμό από την παραγωγή σκόνης 
λόγω της κίνησης των εργοταξιακών οχημάτων και των δραστηριοτήτων των  
εργοταξίων. H παραγωγή σκόνης σε τέτοιου είδους έργα δεν αποτελεί συνήθως 
ιδιαίτερο πρόβλημα, εφόσον ο ανάδοχος συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες 
διατάξεις της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας και λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
(διαβροχή επιφανειών, πλύση τροχών οχημάτων κ.τ.λ.). 
 
Πανίδα 

Σύμφωνα με την υποβληθείσα σχετική μελέτη, τα υπό μελέτη έργα δεν διέρχεται από 
οικοτόπους με αξιόλογη πανίδα. Έτσι η πανίδα της περιοχής αναμένεται να επηρεαστεί 
ελάχιστα από το έργο και κυρίως στην φάση κατασκευής, λόγω της γενικής 
αναστάτωσης στο χώρο. 
 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Οικισμοί 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων θα υπάρξουν μικρές αρνητικές επιπτώσεις 
στις διάσπαρτες κατοικίες, εμπορικές και αγροτικές δραστηριότητες στην άμεση 
περιοχή των έργων και αφορούν: 

 Οχλήσεις από τον θόρυβο (κίνηση εργοταξιακών μηχανημάτων, χρήση 
εκρηκτικών κ.α.) και την σκόνη. 

 Δημιουργία κυκλοφοριακών προβλημάτων, καθώς στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης 
περιοχής των έργων θα προστεθούν τα φορτηγά μεταφοράς των υλικών 
εκσκαφής και των υλικών για την κατασκευή των έργων. 
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 Προβλήματα στην προσπελασιμότητα περιοχών, αφού σε ορισμένες περιοχές 
όπου θα εκτελούνται έργα θα υπάρχει τοπική παράκαμψη της κυκλοφορίας, με 
αποτέλεσμα να μειωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης για περιορισμένα χρονικά 
διαστήματα. 

Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να περιοριστούν σε ένα βαθμό λαμβάνοντας τα 
κατάλληλα μέτρα. 

 
Οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες 

Κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να προκληθεί όχληση από τη σκόνη και το 
θόρυβο στις δραστηριότητες που χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή των έργων.  

Όλες οι παραπάνω επεμβάσεις του έργου δεν αναμένεται να έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στις παραγωγικές δραστηριότητες (καλλιέργειες, εμπορικές 
δραστηριότητες) αλλά θα επιφέρουν μια προσωρινή αναστάτωση. 

Κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικές θετικές 
επιδράσεις στην απασχόληση, αφενός λόγω των άμεσα εργαζομένων στην κατασκευή 
και αφετέρου λόγω της αύξησης του δυναμικού στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις 
αναγκαίες εισροές (υλικά και μηχανήματα) για την κατασκευή των έργων. 

Κατά τη φάση λειτουργίας, το έργο λόγω της φύσης του δεν αναμένεται να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες της ευρύτερης 
περιοχής των έργων, αλλά αντίθετα ένα τέτοιο έργο υποδομής που συμβάλει στην 
βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, αποτελεί ένα μοχλό για την 
συνολικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της ευρύτερης περιοχής. 

 
Έργα υποδομής 
Δίκτυα μεταφοράς - Οδικό δίκτυο 
Οι επιπτώσεις του έργου στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης διακρίνονται μόνο σε 
προσωρινές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του, οι οποίες αφορούν κυρίως: 

 την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στα σημεία των εργασιών και 
 την επιβάρυνση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής των έργων 

Οι επιπτώσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου 
θα είναι αρνητικές, μικρές, πλήρως αναστρέψιμες και προσωρινού χαρακτήρα. 
 
Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 

Η περιοχή εξυπηρετείται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Στην περίπτωση που 
απαιτηθεί μετατόπιση των δικτύων κυρίως σε ότι αφορά στο αστικό τμήμα των έργων, η 
μελέτη και η εκτέλεση των έργων μετατόπισης των δικτύων θα γίνει σε συνεργασία με 
την ΕΥΔΑΠ και τους Δήμους Σπάτων –  Αρτέμιδος και Παιανίας. Δεν αναμένονται 
επιπτώσεις στην ύδρευση της περιοχής μελέτης, δεδομένου ότι θα ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποκατάσταση των θιγόμενων 
δικτύων. 

Όσον αφορά το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά την 
φάση κατασκευής των έργων δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις θα γίνουν άμεσα και θα 
ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό των έργων η αποκατάσταση των υφιστάμενων δικτύων 
που θίγονται. 

Κατά τη φάση λειτουργίας, η ολοκλήρωση των έργων θα συμβάλλει στην απορροή 
της πλεονάζουσας ποσότητας βρόχινων υδάτων (αποχέτευση ομβρίων υδάτων). 

 
 Αρχαιολογικοί Χώροι 

Σύμφωνα με την σχετική μελέτη, η κατασκευή των έργων δεν φαίνεται να θίγει 
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καταγεγραμμένα ιστορικά μνημεία ή αρχαιολογικές περιοχές. Στην άμεση και ευρύτερη 
περιοχή των έργων είναι πιθανό να αποκαλυφθούν ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, 
τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής. 

Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και η 
παρουσία εκπροσώπου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια κατασκευής 
των έργων που απαιτούν εκσκαφές ή γενικότερα κινήσεις γης, θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα αρχαιολογικών ευρημάτων που ενδεχομένως έλθουν στο φως από τις 
εκσκαφές.  

Όσον αφορά την πιθανή επίπτωση σε σχέση με αρχαιότητες, εάν κατά την 
κατασκευή προκύψουν κινητά ευρήματα στην περιοχή του έργου, αυτά θα 
καταγραφούν και θα αναδειχθούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την συνεργασία του Αναδόχου. 

 
Χρήσεις γης 
Ο αγωγός χωροθετείται σε εκτός του ορίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

της πόλης των Σπάτων εκτάσεις. Κινείται επί υφιστάμενου οδικού δικτύου για μήκος 
1.827m και εντός αγροτικών εκτάσεων (σε μήκος 2.786,10m). Λόγω της φύσης του 
έργου, δεν απαιτείται απαλλοτρίωση των εκτάσεων από τις οποίες διέρχεται, αλλά 
δύναται να γίνει χρήση δουλείας. 

Οι χρήσεις γης της άμεσης και ευρύτερης περιοχής του έργου, παρουσιάζονται στο 
Χάρτη χρήσεων γης ΜΠΕ 4 της υποβληθείσας μελέτης. 

 
Κίνδυνοι ατυχημάτων 
Κατά τη φάση κατασκευής εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ενδέχεται να 
προκληθούν ατυχήματα, τα οποία θα περιοριστούν στην ζώνη κατάληψης των έργων.  
Κατά τη φάση λειτουργίας των επιμέρους έργων, δεν αναμένεται να προκληθεί 
κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές. Αντιθέτως, θα οδηγήσουν 
στην μελλοντική εξάλειψη τέτοιων φαινομένων και στην προστασία των κατοικιών, των 
εμπορικών εγκαταστάσεων και των καλλιεργούμενων εκτάσεων από τον κίνδυνο 
πλημμύρας. 

 
x. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο οχετός έχει αφετηρία την οδό Σιδέρη και στη συνέχεια κινείται προς νότια με 

κατεύθυνση την Αττική οδό. Μετά από απόσταση 600μ ο οχετός εισέρχεται εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Παιανίας και αποκλίνει προς τα ανατολικά με σκοπό να 
περάσει παράπλευρα από το λόφο του Αγ. Γεωργίου. Στη συνέχεια και μετά από 
1900m ο  οχετός συναντά πάλι την οδό πρώην Σπάτων – Κορωπίου και τέμνοντάς την 
διέρχεται δυτικά της οδού εντός αγροτικών εκτάσεων. Ο οχετός κινείται εντός 
αγροτικών εκτάσεων σε μήκος 1.750m ώσπου να συναντήσει ξανά την οδό Σπάτων – 
Κορωπίου, και στη συνέχεια κινείται εντός του υφιστάμενου χωματόδρομου 
παράπλευρα από την Αττική Οδό (περιοχή μελλοντικού κόμβου) μέχρι την εκβολή του 
στην παρακείμενη Τάφρο ακριβώς ανάντη της αφετηρίας του κλειστού τμήματος της 
τάφρου. Το συνολικό μήκος της όδευσης είναι 5.364,40m. 

Τα σκάμματα προβλέπεται να είναι με κατακόρυφα πρανή σταθερού πλάτους καθ’ 
ύψος. Το τυπικό πλάτος του σκάμματος είναι 2,80μ. Το πλάτος εκσκαφής προβλέπεται 
μεγαλύτερο κατά 1,20 m από την εξωτερική διάμετρο του οχετού (0,6μ εκατέρωθεν).  

Ο οχετός θα εγκιβωτίζεται σε άμμο πάχους 30 cm πάνω από την άντυγα και 15 cm 
κάτω από τον πυθμένα του. Όπου το έδαφος κάτω από τον οχετό είναι χαλαρό 
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(ιλυώδες κ.λ.π.), ο οχετός θα τοποθετείται πάνω σε στρώση συμπυκνωμένου 
θραυστού υλικού πάχους 20 cm. 

Τα προϊόντα εκσκαφής θα παραμένουν παραπλεύρως του ορύγματος με σκοπό την 
διαλογή κατάλληλων για επανεπίχωση και των υπολοίπων για φόρτωση και μεταφορά 
σε χώρους απόρριψης μέγιστης απόστασης 20χλμ. 

Πάνω από τη ζώνη εγκιβωτισμού προβλέπεται επανεπίχωση με γαιώδη υλικά 
εκσκαφής κατάλληλα συμπυκνωμένα, ενώ θα διατίθεται περιθώριο ύψους 0,3μ μέχρι 
την άνω στάθμη των χωματουργικών το οποίο θα καταλαμβάνεται απο στρώση 
συμπυκνωμένου θραυστού υλικού της ΠΤΠ O155 (3Α). 

Για την επίσκεψη του οχετού θα τοποθετηθούν φρεάτια σε μέγιστη απόσταση 180μ 
τα οποία θα είναι προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1917. εσωτ. διαμέτρου 1,80 m, ενώ για τη σύνδεση του σωλήνα με το φρεάτιο 
επίσκεψης προβλέπονται κατάλληλες φλάντζες. 

Στο τέλος της πορείας του οχετού και προ της εκβολής του, προβλέπεται η 
κατασκευή ειδικού φρεατίου από σκυρόδεμα διαστάσεων 3.0 x 2.0 με σκοπό τη μερική 
ανάσχεση και τη ρύθμιση της ροής. Από το φρεάτιο αυτό θα ξεκινά δίδυμος οχετός 
GRP D1200mm, ο οποίος με όδευση μήκους 33μ θα μεταφέρει τα όμβρια στην εκβολή 
σε συνθήκες οριακά υπερκρίσιμης ροής, ενώ η ροή της τάφρου είναι σχεδιασμένη ως 
υπερκρίσιμη με μεγαλύτερη κατά μήκος κλίση. 

Η γενική διάταξη των προτεινομένων έργων παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΜΠΕ 1. Η 
Κατά Μήκος τομή του σωληνωτού οχετού από την αφετηρία του ανάντη μέχρι την 
εκβολή  του κατάντη παρουσιάζεται στο Σχέδιο ΜΠΕ 2 και οι τυπικές διατομές των 
έργων στο Σχέδιο ΜΠΕ 3. 
 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
Δεδομένα Υδραυλικών Υπολογισμών 

Οι παροχές απορροής των ομβρίων υδάτων υπολογίσθηκαν με την Ορθολογική 
Μέθοδο και με τη σχέση: 

Q = c x i x A 
Όπου: 
Q = παροχή υπολογισμού 
c = συντελεστής απορροής 
i = ένταση βροχόπτωσης 
Α = εμβαδόν λεκάνης απορροής 
Ο σχεδιασμός των έργων έγινε με την όμβρια καμπύλη της υδρολογικής μελέτης της 

«Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτ. Περ. Λ. Υμηττού» 
(Γραφείο ΜΑΧΑΙΡΑ - ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ 1988), όπου για περίοδο επαναφοράς 
Τ=10 έτη, εφαρμόζεται η ακόλουθη σχέση: 

i = 62,60 / ( tc + 0,407 ) 
όπου: 
i = ένταση βροχόπτωσης (mm/h) 
tc = διάρκεια βροχόπτωσης (min) 
 
Για τον υπολογισμό της κρίσιμης έντασης βροχόπτωσης, ετέθη διάρκεια 

βροχόπτωσης ίση με το χρόνο συρροής στο σημείο ελέγχου. Οι χρόνοι συρροής 
προκύπτουν ως εξής: 

Στις λεκάνες με σαφώς καθορισμένη μισγάγκεια εφαρμόζεται η σχέση Kirpich: 
tσ= 3,98 x (L3/H)0.385 
όπου: 
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tσ = ο χρόνος συρροής (min) 
L = το μήκος της διαδρομής της φυσικής κοίτης (km) 
H = η μέγιστη υψομετρική διαφορά (km) 
 
Σε λεκάνες που αποτελούνται από επιφάνεια μικρότερη από 1km2 και δεν υπάρχει 

σχηματισμένη μισγάγγεια ο χρόνος συρροής υπολογίζεται από τον τύπο: 
tσ=3,26 x (1,1-C) x L ½ / J 1/3 
όπου: 
tσ = ο χρόνος συρροής (min) 
C = ο συντελεστής απορροής 
L = η απόσταση ροής σε m του πλέον απομακρυσμένου σημείου της λεκάνης από 

τη θέση ελέγχου. 
J = η μέση κατά μήκος κλίση σε m/100m της διαδρομής της απόστασης L. 
 
Ο συντελεστής απορροής λαμβάνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής (C=0,30 – 0,80). 
 
Σύμφωνα με την επεξεργασία που έγινε στο στάδιο της Προκαταρκτικής Μελέτης η 

συνολική έκταση που αφορά στο συλλεκτήρα οχετό επί της οδού Θερμοπυλών είναι Α 
= 0,3 km2, και με χρόνο συρροής t= 30 min προκύπτει παροχή σχεδιασμού Q = 3,95 
m3/s. 

Όπως επισημάνθηκε στην εισαγωγή, στο πλαίσιο αντιπλημμυρικής μελέτης της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε 
στην οδό Θερμοπυλών Κιβωτοειδής οχετός 3 x 1 με παροχή σχεδιασμού 5,79 m3/s, ο 
οποίος παραλαμβάνει και όμβρια από την οδό Σπάτων – Παιανίας. 

Από την εγκεκριμένη μελέτη του οχετού εντός σχεδίου πόλης, ο οποίος θα 
παραλαμβάνει τα όμβρια από τους προαναφερόμενους οχετούς και θα τα οδηγεί στον 
υφιστάμενο οχετό Φ1000 o οποίος κινείται επί της οδού Δ. Σιδέρη υπολογίσθηκε 
μέγιστη παροχή Q= 6,68 m3/s > 5,79 m3/s που έχει σχεδιασθεί ο κατασκευασμένος 
κιβωτοειδής οχετός. 

Επισημαίνεται ότι η παροχή σχεδιασμού της Αντιπλημμυρικής τάφρου της Αττικής 
Οδού είναι Q = 270 m3/s ενώ η μέγιστη εισρέουσα παροχή από τον εξεταζόμενο οχετό 
μεταφοράς είναι Q = 6,68 m3/s δηλαδή ποσοστό 2,5 %. 

Ο εξεταζόμενος αγωγός μεταφοράς (οχετός) υπολογίζεται με τις συνθήκες 
ελεύθερης ροής όπου εφαρμόζεται η συνθήκη συνεχείας σε συνδυασμό με τον τύπο 
του Manning: 

Q = A x V 
V = (1/n) x R2/3 x S1/2 
Όπου: 
Q = η παροχή (m3/s) 
A = η υγρή διατομή (m2) 
V = η ταχύτητα ροής (m/s) 
n = ο συντελεστής τραχύτητας Manning 
R = η υδραυλική ακτίνα (m) 
S = η κατά μήκος κλίση σε απόλυτο αριθμητικό μέγεθος 
 
Συντελεστής τραχύτητας 
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Ο συντελεστής τραχύτητας για την περίπτωση του οχετού από σκυρόδεμα 
λαμβάνεται ίσος με 0,015, ενώ στην περίπτωση σωληνωτού οχετού από υλικό GRP 
λαμβάνεται ίσος με 0,009. 

Μέγιστες ταχύτητες ροής 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα νερού για τις επενδεδυμένες τα άφρους και 

οχετούςλαμβάνεται ίση προς 6.0 m/s. 
Ελάχιστες διάμετροι σωλήνων 
Ως ελάχιστη διάμετρος ομβρίων λαμβάνεται 0.40μ. (Π.Δ. 696/74). 
 

Διαστασιολόγηση Οχετών 
Για την διαστασιολόγηση των οχετών ελήφθησαν υπόψη οι ελάχιστες κατά μήκος 

κλίσεις, όπως προέκυψαν από την τοπογραφική αποτύπωση και εξετάσθηκαν δύο 
εναλλακτικές λύσεις που διαφοροποιούνται ως προς το υλικό κατασκευής:  

1. ορθογωνικού οχετού από σκυρόδεμα εσωτερικών ανοιγμάτων 2.0 x 1,5,  
2. σωληνωτού οχετού από GRP διατομής DN 1600 mm 
Κατόπιν της συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων υιοθετήθηκε η 

κατασκευή σωληνωτού οχετού από GRP για τους παρακάτω λόγους:  
 Ο οχετός GRP σύμφωνα με τους υδραυλικούς υπολογισμούς υπερτερεί σε 
παροχετευτικότητα έναντι του ορθογωνικού οχετού από σκυρόδεμα καθώς έχει 
μικρότερο ποσοστό πλήρωσης. 

 Η ευκολία κατασκευής (συγκέντρωσης – τοποθέτησης) του σωληνωτού οχετού 
από GRP είναι δεδομένη συγκριτικά με αυτή του οχετού από σκυρόδεμα, καθώς 
το υλικό σωλήνα GRP είναι πολύ ελαφρύτερο από την αντίστοιχη διατομή του 
οχετού από σκυρόδεμα οχετού. 

 Το σκάμμα τοποθέτησης του σωληνωτού οχετού έχει μικρότερο πλάτος (2,8μ) 
κατά 40% από το αντίστοιχο πλάτος του οχετού από σκυρόδεμα (3,7μ) και κατ’ 
επέκταση μικρότερο κόστος χωματουργικών, μικρότερο εύρος κατάληψης κατά τη 
φάση κατασκευής ειδικά στη διέλευση του οχετού μέσα από γεωργική γή και 
συνεπώς σημαντικά μικρότερη όχληση του έργου στην περίπτωση του οχετού 
από σκυρόδεμα σε σχέση με αυτή του σωληνωτού οχετού είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη. 

 
 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 
Η περίσσεια εκσκαφών ανέρχεται σε 41.194 m3, και όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 6.2.2 του τεύχους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η απόθεση 
της περίσσειας των υλικών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές και δεν θα 
χρησιμοποιηθεί σε άλλα τμήματα του έργου, θα γίνει σε ανενεργά λατομεία της 
περιοχής πριν την αποκατάστασή τους, όπως ορίζεται στο Ν. 2742/7-10-99 (ΦΕΚ 
207/Α) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και στον 
Νόμο 4030/25-11-11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευών και 
λοιπές διατάξεις». Η διαχείριση των εκσκαφών διέπεται από την Υ.Α. 15420/3278/2000 
(783/Β/2000) «Διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων νομού 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και 
προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και θα γίνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Αθήνας (ΟΡΣΑ), τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) και το 
Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος. Εφόσον η διάθεση της περίσσιας χωματισμών γίνει σύμφωνα 
με τα παραπάνω, σε νομίμως αδειοδοτημένο χώρο, σύμφωνα με τα πορίσματα της 
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μελέτης αποκατάστασης, οι επιπτώσεις δεν χαρακτηρίζονται σημαντικές. Να σημειωθεί 
ότι το πλησιέστερο ανενεργό λατομείο της περιοχής των έργων, το λατομείο 
Μαρκόπουλου, χωροθετείται σε απόσταση 16 km περίπου από την περιοχή των 
έργων. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τα άρθρα των εργασιών και οι αντίστοιχες τιμές μονάδας ελήφθησαν από την 
τελευταία αναπροσαρμογή των νέων τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ (2009, τελευταία 
ενημέρωση 2-2012). 

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των έργων σύμφωνα με τις οριστικές υδραυλικές 
μελέτες, (συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτων, Αναθεωρήσεων και 
Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε: 8.856.000,00 € και αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Προϋπολογισμός δαπάνης για το σύνολο των έργων 
Καθαρή Δαπάνη 4.983.162,00€ 
ΓΕ & ΟΕ (18%) 896.969,16€ 
ΣΥΝΟΛΟ με ΓΕ & ΟΕ 5.880.131,16€ 
Απρόβλεπτη δαπάνη (15%) 882.019,67€ 
ΣΥΝΟΛΟ με απρόβλεπτα 6.762.150,83€ 
Αρχαιολογία (4%) 270.486,03€ 
Σύνολο προ Αναθεώρησης 7.032.636,86€ 
Αναθεώρηση 167.363,14€ 
Σύνολο προ ΦΠΑ 7.200.000,00€ 
ΦΠΑ (23%) 1.656.000,00€ 
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 8.856.000,00€ 

 

xi. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
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>> όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί 
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σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) 
«Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

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) όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ: 
191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’αριθμ 
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
(Β΄354) και συναφείς διατάξεις» 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). Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 
(ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων» 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία άδειες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (πχ δασαρχείο, 
πολεοδομίες, κλπ αδειοδοτούσες αρχές). 

5. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα 
πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων 
ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ έγκριση 
εκτέλεσης εργασιών, πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις 
εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

6. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.  

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

8. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική περιβαλλοντική μελέτη στην 
αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης στην οποία να 
υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

9. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου (κύρια και δευτερεύοντα και τα οποία θα 
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πρέπει να καταλαμβάνουν όσο το δυνατό μικρότερη έκταση) θα πρέπει να 
αποτυπωθούν – χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα 
συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (με στοιχεία για την 
έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη 
διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί 
για έγκριση ή θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη των έργων. Πέραν 
των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας των εργοταξίων που θα 
περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και 
οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και προς το 
έργο με σαφή καθορισμό δρομολογίων των οχημάτων που θα εξυπηρετούν τα 
εργοτάξια με στόχο την ελάχιστη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής.  

10. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής ομβρίων 
της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο. 

11. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις μισγάγγειες 
και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων 

12. Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, κατά τη 
φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό 
διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα και να 
παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα αλλά και στους 
κατοίκους. Για το διάστημα αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται 
εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει γι’αυτό η κατάλληλη σήμανση ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. 

13. Πριν την έναρξη των έργων όπως αυτά περιγράφονται στην υποβληθείσα μελέτη, θα 
πρέπει να έχει καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών για την ελαχιστοποίηση των 
προκαλούμενων οχλήσεων και να έχουν προσδιορισθεί τα σημεία εκείνα που 
χρήζουν λήψης μέτρων ηχοπροστασίας και σχετικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

14. Κατά τη κατασκευή του έργου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις κατοικίες, στις εμπορικές μονάδες της περιοχής και στις καλλιέργειες, μέσω 
κατάλληλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

15. Να μην διανοιχθούν νέοι δρόμοι για τις ανάγκες των εργοταξίων και να 
χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες. 

16. Για την ομαλότερη τελική διαμόρφωση των περιοχών των εκσκαφών θα πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα ώστε να μη γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ μετά το 
πέρας των εργασιών να πραγματοποιηθούν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης 
τους, οι οποίες περιλαμβάνουν επιχωματώσεις και κατάλληλες κατά περίπτωση 
επιστρώσεις και φυτεύσεις) έτσι ώστε να μειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές 
συνέπειες στην αισθητική του τοπίου και το έργο να ενσωματωθεί αρμονικά με το 
τοπίο  

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

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

19. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
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άλλων υλικών από οποιοδήποτε χώρο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση όπως και η 
αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους 

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

21. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 

22. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική 
Νομοθεσία χωρίς την απαραίτητη γνωμοδότηση επέμβασης από την αρμόδια 
υπηρεσία, αφού πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα 
νομοθεσία διαδικασίες  

23. Να γίνει αποκατάσταση έγκαιρα των όποιων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις και 
γενικότερα σε φυτοκοινωνίες που θα θιγούν κατά την κατασκευή του έργου με βάσει 
ειδικές φυτοτεχνικές μελέτες. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη. Η 
δαπάνη για τις φυτεύσεις και η μέριμνά τους (συντήρηση, αντικατάσταση κλπ) 
βαρύνει το φορέα του έργου. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να 
συλλέγεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης. 

24. Αποφυγή άσκοπης κοπής, αποψίλωσης και εκχέρσωσης της υπάρχουσας 
βλάστησης. Να γίνει κοπή όσο το δυνατόν λιγότερων δένδρων και θάμνων. Στις 
περιπτώσεις που η διάσωση υψίκορμων δέντρων είναι δυνατή, προτείνεται η 
δημιουργία προστατευτικών κατασκευών.  

25. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για την γρήγορη 
ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.  

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

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

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

29. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής μελέτης, πριν την έναρξη 
των εργασιών που να περιλαμβάνουν: Οριστικό Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του 
έργου. Ακριβείς θέσεις των εργοταξίων και περιφερειακών εγκαταστάσεων. Δεν 
επιτρέπεται η μόνιμη και προσωρινή στάθμευση τροχοφόρων που εξυπηρετούν το 
έργο σε χώρους έκτος του εργοταξίου. Ακριβείς προσωρινές και μόνιμες θέσεις 
απόθεσης υλικών εκσκαφών και καθαιρέσεων Εξέταση της δυνατότητας 
χωροθέτησης τους σε περιοχές που δεν δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα.  

30. Να αποκατασταθούν αμέσως μετά το πέρας των εργασιών οι θέσεις λήψης και 
απόθεσης των υλικών.  

31. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των υλικών εκσκαφής και των αδρανών υλικών δεν 
θα πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.  
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32. Να γίνει έγκαιρη σήμανση και οριοθέτηση των θέσεων των εργοταξίων και της 
προσωρινής απόθεσης υλικών και καθαιρέσεων.  

33. Με την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών εκσκαφών πρέπει 
να απομακρυνθεί, ώστε να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις των κοιτών  

34. Να εξασφαλισθεί σε όλες τις φάσεις του έργου, η ομαλή επικοινωνία και λειτουργία 
των δικτύων υποδομής στην περιοχή.  

35. Να αποκατασταθούν έγκαιρα, από τον ανάδοχο του έργου όλα τα επηρεαζόμενα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας.  

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

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

 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 

38. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές, 
διανοίξεις και εκχερσώσεις  για την κατασκευή του έργου να αποθηκεύονται 
προσωρινά. 

39. Να αποφευχθεί η χρήση εκρηκτικών 

40. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες 
επιχώσεις. 

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

42. 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 (πχ προτεινόμενη περίοδος για 
το έργο από Απρίλιο έως Οκτώβριο) ενώ δεν θα πρέπει να μένουν ακάλυπτες για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

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

44. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις 
ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις 
τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ΄ 
εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό 
διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον μεταφέρονται χύδην 
υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες 
με ειδικό κάλυμμα. 

45. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. Ειδικότερα, 
ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα 
εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, εργαλεία, 
ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και 
για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του 
Έργου. 
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46. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την 
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ 
προδιαγραφές.  

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

48. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

49. Απαγορεύεται να θιγεί η βλάστηση σε οποιαδήποτε σημείο της ζώνης άμεσης 
επιρροής του έργου που βρίσκεται έξω από την ζώνη εκτέλεσης του έργου. 
Αντίστοιχα και η χωροθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να γίνει χωρίς 
να θιγεί με άμεσο η έμμεσο τρόπο η παρακείμενη βλάστηση. 

50. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής ή / και φυτικής βλάστησης να περιορισθεί στην 
ελάχιστη δυνατή. 

51. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει μόνο αφού 
αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική έγγραφη 
γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 

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

53. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές (πχ παρουσία υδροφόρας ή πυροσβεστικού πλησίον 
των εργασιών). Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και 
θα εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των 
εργασιών. 

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

55. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα καθώς.  

56. Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα 
σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά 
ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή και 
βράχοι, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες κλπ. 

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

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

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

60. Η προκαλούμενη στάθμη θορύβου κατά την φάση κατασκευής δεν θα πρέπει να 
υπερβεί το όριο των 65 dB(A), όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Π.Δ. 1180/81. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω ορίου (με κατάλληλο προγραμματισμό χρήσης 
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των μηχανημάτων, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κλπ)  

61. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007). 

62. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή ευαίσθητων 
αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέμβασης (όπως χώροι 
περίθαλψης, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκομία κλπ) προκειμένου να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα ηχοπροστασίας. 

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

64. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

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

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

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

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

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

70. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου και στα 
εργοτάξια με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με τους Δήμους. 

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

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

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

➢ Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών (χώματα προς εκσκαφή, 
ανασφάλτωτοι εργοταξιακοί δρόμοι) με μόνιμα ή μεταφερόμενα συστήματα 
διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

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

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

73. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός 
που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 

74. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 
την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός του 
χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών κλπ). 

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

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

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

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

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

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

τηρούνται: 

80. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός του αγωγού. Όλα 
τα στοιχεία του έργου κατά τη λειτουργία του, θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και 
υγιεινής.  

81. Θα πρέπει οι αρμόδιοι Δήμοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνομων εκροών 
υπονόμων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων εντός του αγωγού 
ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υποβάθμισης της ποιότητας των νερών που θα 
παροχετεύονται.  

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

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τα 
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παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως του έργου. Πριν την έναρξη των έργων θα 
πρέπει να κατατεθεί τεχνική περιβαλλοντική μελέτη στην αδειοδοτούσα αρχή, στην 
οποία να προσδιορίζεται ο χώρος τελικής απόθεση των εκσκαφών μετά σχετικών 
συμφωνητικών 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
υλοποίηση των έργων «Απορροή ομβρίων Νότιας περιοχής ΔΕ Σπάτων», εφόσον :   

• πριν την έναρξη των έργων κατατεθεί τεχνική περιβαλλοντική μελέτη στην 
αδειοδοτούσα αρχή, στην οποία θα προσδιορίζεται ο χώρος τελικής απόθεση των 
εκσκαφών μετά σχετικών συμφωνητικών,  

• τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής και έχουν ως εξής : 

 

Α)  Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις 

προτεινόμενος 
αγωγός 
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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>> όπως έχει τροποποιηθεί και 
καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-
2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

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) όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ: 
191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’αριθμ 
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
(Β΄354) και συναφείς διατάξεις» 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). Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 
(ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων» 

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

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88), γ) 

Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), δ) ΚΥΑ με α.η.π. 
14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

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

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

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

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

 
Β) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και 
να εφαρμόζονται: 

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

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

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

4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες 
από την κείμενη νομοθεσία άδειες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (πχ δασαρχείο, 
πολεοδομίες, κλπ αδειοδοτούσες αρχές). 

5. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα 
πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες 
αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ 
έγκριση εκτέλεσης εργασιών, πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να 
παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

6. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες να διακοπούν και να 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.  

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

8. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική περιβαλλοντική μελέτη στην 
αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης στην οποία να 
υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

9. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου (κύρια και δευτερεύοντα και τα οποία θα 
πρέπει να καταλαμβάνουν όσο το δυνατό μικρότερη έκταση) θα πρέπει να 
αποτυπωθούν – χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο να 
συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (με στοιχεία για την 
έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, 
τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριμμάτων) και να 
υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη των 
έργων. Πέραν των ανωτέρω, να γίνει περιγραφή της λειτουργίας των εργοταξίων 
που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη 
και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και προς 
το έργο με σαφή καθορισμό δρομολογίων των οχημάτων που θα εξυπηρετούν τα 
εργοτάξια με στόχο την ελάχιστη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής.  

10. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής 
ομβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπου κριθεί 
απαραίτητο. 

11. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις 
μισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων 

12. Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, 
κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό 
χρονικό διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται 
άμεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα 
οχήματα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστημα αυτό της δέσμευσης των 
δρόμων, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει γι’ αυτό η κατάλληλη 
σήμανση ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. 

13. Πριν την έναρξη των έργων όπως αυτά περιγράφονται στην υποβληθείσα 
μελέτη, θα πρέπει να έχει καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών για την 
ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων οχλήσεων και να έχουν προσδιορισθεί τα 
σημεία εκείνα που χρήζουν λήψης μέτρων ηχοπροστασίας και σχετικών 
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κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

14. Κατά τη κατασκευή του έργου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
πρόσβαση στις κατοικίες, στις εμπορικές μονάδες της περιοχής και στις 
καλλιέργειες, μέσω κατάλληλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

15. Να μην διανοιχθούν νέοι δρόμοι για τις ανάγκες των εργοταξίων και να 
χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες. 

16. Για την ομαλότερη τελική διαμόρφωση των περιοχών των εκσκαφών θα πρέπει 
να ληφθεί μέριμνα ώστε να μη γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ 
μετά το πέρας των εργασιών να πραγματοποιηθούν άμεσα οι εργασίες 
αποκατάστασης τους, οι οποίες περιλαμβάνουν επιχωματώσεις και κατάλληλες 
κατά περίπτωση επιστρώσεις και φυτεύσεις) έτσι ώστε να μειωθούν κατά το 
δυνατό οι αρνητικές συνέπειες στην αισθητική του τοπίου και το έργο να 
ενσωματωθεί αρμονικά με το τοπίο  

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

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

19. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών 
ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε χώρο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση όπως και η 
αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους 

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

21. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 

22. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική 
Νομοθεσία χωρίς την απαραίτητη γνωμοδότηση επέμβασης από την αρμόδια 
υπηρεσία, αφού πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την 
ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες  

23. Να γίνει αποκατάσταση έγκαιρα των όποιων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις 
και γενικότερα σε φυτοκοινωνίες που θα θιγούν κατά την κατασκευή του έργου με 
βάσει ειδικές φυτοτεχνικές μελέτες. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη. 
Η δαπάνη για τις φυτεύσεις και η μέριμνά τους (συντήρηση, αντικατάσταση κλπ) 
βαρύνει το φορέα του έργου. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να 
συλλέγεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης. 

24. Αποφυγή άσκοπης κοπής, αποψίλωσης και εκχέρσωσης της υπάρχουσας 
βλάστησης. Να γίνει κοπή όσο το δυνατόν λιγότερων δένδρων και θάμνων. Στις 
περιπτώσεις που η διάσωση υψίκορμων δέντρων είναι δυνατή, προτείνεται η 
δημιουργία προστατευτικών κατασκευών.  

25. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για την 
γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.  
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26. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω 
και προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων 
υλών, απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, 
διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής διέλευσης οχημάτων κλπ ή 
οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει 
προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο. 

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

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

29. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής μελέτης, πριν την έναρξη 
των εργασιών που να περιλαμβάνουν: Οριστικό Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής 
του έργου. Ακριβείς θέσεις των εργοταξίων και περιφερειακών εγκαταστάσεων. 
Δεν επιτρέπεται η μόνιμη και προσωρινή στάθμευση τροχοφόρων που 
εξυπηρετούν το έργο σε χώρους έκτος του εργοταξίου. Ακριβείς προσωρινές και 
μόνιμες θέσεις απόθεσης υλικών εκσκαφών και καθαιρέσεων Εξέταση της 
δυνατότητας χωροθέτησης τους σε περιοχές που δεν δημιουργούν 
περιβαλλοντικά προβλήματα.  

30. Να αποκατασταθούν αμέσως μετά το πέρας των εργασιών οι θέσεις λήψης και 
απόθεσης των υλικών.  

31. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των υλικών εκσκαφής και των αδρανών υλικών 
δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.  

32. Να γίνει έγκαιρη σήμανση και οριοθέτηση των θέσεων των εργοταξίων και της 
προσωρινής απόθεσης υλικών και καθαιρέσεων.  

33. Με την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών εκσκαφών 
πρέπει να απομακρυνθεί, ώστε να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις των κοιτών.  

34. Να εξασφαλισθεί σε όλες τις φάσεις του έργου, η ομαλή επικοινωνία και 
λειτουργία των δικτύων υποδομής στην περιοχή.  

35. Να αποκατασταθούν έγκαιρα, από τον ανάδοχο του έργου όλα τα επηρεαζόμενα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας.  

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

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

 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 

38. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές, 
διανοίξεις και εκχερσώσεις  για την κατασκευή του έργου να αποθηκεύονται 
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προσωρινά. 

39. Να αποφευχθεί η χρήση εκρηκτικών. 

40. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες 
επιχώσεις. 

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

42. 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 (πχ προτεινόμενη 
περίοδος για το έργο από Απρίλιο έως Οκτώβριο) ενώ δεν θα πρέπει να μένουν 
ακάλυπτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

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

44. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις 
ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις 
τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την 
κατ΄ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το 
χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον 
μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των 
φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 

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

46. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με 
την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ 
προδιαγραφές.  

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

48. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

49. Απαγορεύεται να θιγεί η βλάστηση σε οποιαδήποτε σημείο της ζώνης άμεσης 
επιρροής του έργου που βρίσκεται έξω από τη ζώνη εκτέλεσης του έργου. 
Αντίστοιχα και η χωροθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να γίνει 
χωρίς να θιγεί με άμεσο η έμμεσο τρόπο η παρακείμενη βλάστηση. 

50. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής ή / και φυτικής βλάστησης να περιορισθεί στην 
ελάχιστη δυνατή. 

51. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει μόνο 
αφού αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική 
έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας δασικής 
υπηρεσίας. 

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

53. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές (πχ παρουσία υδροφόρας ή πυροσβεστικού 
πλησίον των εργασιών). Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να 
ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την 
έναρξη των εργασιών. 

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

55. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα καθώς.  

56. Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε 
επικίνδυνα σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα 
ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, επιχωματώσεις, 
χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες κλπ. 

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

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

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

60. Η προκαλούμενη στάθμη θορύβου κατά την φάση κατασκευής δεν θα πρέπει να 
υπερβεί το όριο των 65 dB(A), όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Π.Δ. 1180/81. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω ορίου (με κατάλληλο προγραμματισμό 
χρήσης των μηχανημάτων, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κλπ)  

61. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007). 

62. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή 
ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέμβασης (όπως 
χώροι περίθαλψης, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκομία κλπ) προκειμένου να 
ληφθούν πρόσθετα μέτρα ηχοπροστασίας. 

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

64. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 
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65. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά 
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

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

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

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

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

70. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου και 
στα εργοτάξια με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με τους Δήμους. 

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

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

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

➢ Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών (χώματα προς εκσκαφή, 
ανασφάλτωτοι εργοταξιακοί δρόμοι) με μόνιμα ή μεταφερόμενα συστήματα 
διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

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

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

73. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός 
που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 

74. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα 
για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός 
του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών 
κλπ). 

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

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

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

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

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

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

τηρούνται: 

80. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός του αγωγού. 
Όλα τα στοιχεία του έργου κατά τη λειτουργία του, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας 
και υγιεινής.  

81. Θα πρέπει οι αρμόδιοι Δήμοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνομων εκροών 
υπονόμων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων εντός του 
αγωγού ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υποβάθμισης της ποιότητας των 
νερών που θα παροχετεύονται.  

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

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ν. Αδαμόπουλος, Α. 
Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου, Α. Μαντάς, Ι. Πρωτονοτάριος. 
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