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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 8η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 81/2019 

Σήμερα 21/3/2019 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. 77048/15-3-
2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
15-3-2019 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 11ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση 
των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου (ΑΚ) Αγ. 
Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας». 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) παρόντων επί συνόλου 
εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι 
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Κορωναίου – 
Καμπά Σοφία, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – 
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Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα 
Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γιάμαλη Αναστασία, Δαμιανός Πέτρος, 
Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δανιά Νικολέττα, 
Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς 
(Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, 
Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), 
Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας 
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού 
Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Παππά Παναγιώτα, 
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης 
Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας Σπυρίδων. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Βέττα Καλλιόπη, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πάντζας 
Σπυρίδων, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Τζίβα 
Αιμιλία. 
 
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. 241604 /18/15-3-2019 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 

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 
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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 219173/6-11-2018 Γεν Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής 
Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στον 
Προϊστάμενο τμήματος κο Φλώρο Κων/νο (ΑΠ:221344/8-11-18 Δ/νσής μας) 

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 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» όπως ισχύει μετά τον Ν4014/11 

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

10. Το Ν.4280/14 (ΦΕΚ159/Α΄/8-8-2014) περί Περιβαλλοντικής αναβάθμισης και 
ιδιωτικής πολεοδόμησης − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις όπως τροποποίησε σχετικά το 998/79 περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας 

11. 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» 

12. 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» 

13. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των 
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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». 

14. 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». 

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

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

17. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά 
με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών κλπ» όπως αντικατέστησε το Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) 
Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες 
(β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 
73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών 
Στηλών και Συσσωρευτών» 

18. Την Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» όπως 
τροποποιήθηκε με τα: ΠΔ15/2006 (ΦΕΚ12/Α΄/06), ΥΑοικ133480/2011 
(ΦΕΚ2711/Β΄/11) και ΠΔ114/2013 (ΦΕΚ147/Α΄/13) 

19. 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». 

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

21. 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». 

22. 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 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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υπουργικής απόφασης … και συναφείς διατάξεις. 
23. 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. 

24. 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 

25. Το με ΑΠ:οικ233079/22-11-2018 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/ Δ/νσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού/ Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ:241604/4-12-2018 Δ/νσής μας) 
διαβιβαστικό μετά του με ΑΠ:233073/22-11-2018 Περιφ Αττικής αποστολή 
ανακοίνωσης και του με ΑΠ:97606/5736/18/05-11-2018 Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής/ Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού διαβιβαστικού μετά συνημμένης 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: «Κατασκευή του έργου Α/Κ 
Αγίας Βαρβάρας επί της Λεωφόρου Κηφισίας» (ΑΠ:225034/13-11-2018 Δ/νσής μας) 
και του με ΑΠ:οικ235736/26-11-2018 Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής 
εγγράφου και της με ΑΠ:22-11-2018 ορθής επανάληψης αποστολής ανακοίνωσης 
(ΑΠ:243755/5-12-18 Δ/νσής μας) 

26. Το με ΑΠ:οικ235736/26-11-2018 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Περιφέρειας 
Αττικής έγγραφο μετά του με ΑΠ:233073/22-11-2018 εγγράφου κοινοποίησης ορθής 
επανάληψης (ΑΠ:243755/5-12-2018 Δ/νσής μας)  

27. Τη συνημμένη στην (25) σχετική Μελέτη με ΑΠ:101443/14-06-2001 ΕΥΠΕ/ 
Τμήματος Α΄/ΥΠΕΧΩΔΕ Κοινή Απόφαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ ΥΠ Πολιτισμού με θέμα 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Τμήμα Ολυμπιακού Δακτυλίου από Λ 
Συγγρού μέχρι Κόμβο Σίδερα Χαλανδρίου Ανισόπεδοι Κόμβοι Φάρου Ψυχικού, 
Αγίας Βαρβάρας και Φιλοθέης 

28. Τα συνημμένα στην (25) σχετική μελέτη Βροχομετρικά Στοιχεία 
29. Το Συνημμένο στην (25) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Ευρύτερη Περιοχή 

Έργου» με αρ σχεδ ΠΕ-01, σε κλίμακα 1:50.000 υπό κ Ο. Κοντόπουλου της ΝΑΜΑ 
Συμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ 

30. Το Συνημμένο στην (25) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεων Γης» με 
αρ σχεδ ΠΕ-02, σε κλίμακα 1:5.000 υπό κ Ο. Κοντόπουλου της ΝΑΜΑ Σύμβουλοι 
Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ 

31. Το Συνημμένο στην (25) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία από τη 
Μελέτη Οδοποιϊας» με αρ σχεδ ΠΕ-03, φύλλο 1 από 3, σε κλίμακα 1:500 υπό κ Εμμ 
Μαρματάκη της ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ 

32. Το Συνημμένο στην (25) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία από τη 
Μελέτη Οδοποιϊας» με αρ σχεδ ΠΕ-03, φύλλο 2 από 3, σε κλίμακα 1:500 υπό κ Εμμ 
Μαρματάκη της ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ 

33. Το Συνημμένο στην (25) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία από τη 
Μελέτη Οδοποιϊας» με αρ σχεδ ΠΕ-03, φύλλο 3 από 3, σε κλίμακα 1:500 υπό κ Εμμ 
Μαρματάκη της ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ 

34. Το Συνημμένο στην (25) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Μηκοτομή / Διάγραμμα 
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Επικλίσεων από τη Μελέτη Οδοποιϊας» με αρ σχεδ ΠΕ-04, σε κλίμακα 1:1000/1:200 
υπό κ Εμμ Μαρματάκη της ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ 

35. Το με ΑΠ:47614/27-12-2018 Δήμου Χαλανδρίου, διαβιβαστικό απόψεων για τη 
Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας «Κατασκευή Α/Κ Αγ 
Βαρβάρας στη Λεωφ Κηφισίας» μετά συνημμένου αποσπάσματος από το πρακτικό 
της υπ αριθμ 26ης /2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Χαλανδρίου με αριθμ Απόφασης 631/2018 (ΑΠ:261827/28-12-18 Δ/νσής μας) 

36. Την πραγματοποιηθείσα αυτοψία στους χώρους του έργου του θέματος  
37. Το με ΑΠ:15-02-2019 Τμήματος Συλλογικών Περιφ Αττικής διαβιβαστικό μετά 

συνημμένου Αποσπάσματος πρακτικών της από 18-01-2019 Συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Ψυχικού (ΑΠ:1251/5-2-2019 Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού και ΑΠ:48952/15-2-2018 Δ/νσής μας) 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (25) σχετική μελέτη 

που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου Κατασκευή 
Ανισόπεδου Κόμβου (ΑΚ) Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας 
Σύμφωνα με την (25) σχετική το έργο που εξετάζεται στην υποβληθείσα Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στη 
Λεωφ. Κηφισίας επί της συμβολής της οδού Εθν. Αντιστάσεως (Χαλάνδρι) και διάφορα 
συνοδά έργα (π.χ. πεζογέφυρα, σήμανση, φυτεύσεις). 

Η μελέτη η οποία απεστάλη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και αφορά το 
έργο του θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην σχετική διαβιβασθείσα 
μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών και εγγράφων και συνοπτικότερα στη συνέχεια, 
διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωμένης. 
 

ii. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο 
Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου (ΑΚ) Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας 
 
 iii. Κατάταξη του έργου/  
Η προτεινόμενη επέμβαση κατατάσσεται ως ακολούθως: 
Ομάδα 1η (έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών) 
α/α 14 (ΒΙΙΙ – Αστική αρτηρία) 
Υποκατηγορία Α2 
Με βάση την ανωτέρω κατάταξη (Υποκατηγορία Α2), συντάσσεται και υποβάλλεται 
φάκελος ΜΠΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

 
iv. Φορέας του Έργου 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), 
Μουστοξύδη 7, Αθήνα 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Δ. Τασιόπουλος, Πολ. Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. 

 
v. Μελετητής του έργου 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος «ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ» υποστήριξε τη 
Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην 
εκπόνηση της ΜΠΕ του έργου. 
ΝΑΜΑ ΑΕ: Περρίκου 32, 11524 Αθήνα, τηλ. 210-6974600__ 

 
vi. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη (179 σελίδων) μετά συνοδευτικών 

παραστατικών και διαγραμμάτων) περιλαμβάνει: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  
ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6 
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ8 
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12 
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 37 
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 38 
9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 87 
10. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 121 
11. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 128 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 135 
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 138 

 

vii. Γεωγραφική Θέση – Διοικητική Υπαγωγή του ¨Έργου 
Η θέση του έργου βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας με την οδό Εθν. 
Αντιστάσεως (Χαλάνδρι) 
Διοικητική Υπαγωγή του έργου 
Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα 
Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου 
1.3.3 Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) Χ = 480 729,12, Υ = 4 206 633,10 
Χ = 480 610,55, Υ = 4 206 756,58 
Χ = 480 311,74, Υ = 4 206 345,52 

 
viii. Χρήσει Γης – Κοινωνικό - Οικονομική Φυσιογνωμία της Περιοχής 

Αποστάσεις του Έργου 
Ο υπό μελέτη ΑΚ Αγ. Βαρβάρας, βρίσκεται εντός αστικού ιστού αλλά εκτός και σε 
μεγάλη απόσταση από προστατευόμενες ζώνες ή περιοχές της Αττικής. 
 
Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στα όρια των δήμων Ψυχικού – Φιλοθέης και 
Χαλανδρίου. Στην περιοχή μελέτης δεν έχει εκπονηθεί ΣΧΟΟΑΠ. 

Το 1908 με το Βασιλικό Διάταγμα 21-01-1908 (ΦΕΚ Α΄ 16/25-01-1908) εγκρίνεται το 
διάγραμμα ρυμοτομίας Ψυχικού, που είναι και το αρχικό σχέδιο της πόλεως του 
Ψυχικού. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός στο Ψυχικό άρχισε το 1923, ήταν πρώτη 
ιδιωτική πολεοδόμηση στη χώρα, και τελείωσε το 1936 με την επέκταση του ΡΣ 
Ψυχικού στην περιοχή άνω της οδού Δάφνης, Νέα Αγορά. 

Το πρώτο ΓΠΣ Χαλανδρίου (ΦΕΚ 419Δ/16-06-1989) αντιμετώπιζε το δήμο ως ενιαία 
πολεοδομική περιοχή, με 17 πολεοδομικές ενότητες, χρήσεις και θέσεις κοινωνικού 
εξοπλισμού. Το ΓΠΣ τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1266Δ/05-10-1993, με ρυθμίσεις, 
ζώνης κοινόχρηστου πρασίνου 250μ από το νεκροταφείο, γενική κατοικία στο βασικό 
οδικό δίκτυο, καθώς και ρυθμίσεις για οδικό δίκτυο και μετρό. Το νέο επικαιροποιημένο 
ΓΠΣ του δήμου Χαλανδρίου, που έχει υποβληθεί προς έγκριση στο ΥΠΕΝ, προβλέπει 
για την περιοχή της Λεωφόρου Κηφισίας λειτουργίες κυρίως μητροπολιτικές, δηλαδή 
λειτουργίες επιχειρήσεων, εμπορίου (εκθέσεις), δημόσιων οργανισμών, υγείας, 
αθλητισμού, υπερτοπικού χαρακτήρα. Αυτός ο μητροπολιτικός χαρακτήρας της 
περιοχής αναμένεται να τονωθεί από τη δημιουργία του έργου, έχοντας θετική 
επίδραση στην πρόσβαση αλλά και στον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής. 
Το έργο δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις πέραν των ήδη υπαρχόντων οδών, μην 
επιφέροντας καμία αλλαγή χρήσης της ήδη θεσμοθετημένης κοινωφελούς έκτασης και 
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των χώρων δημοσίου πρασίνου στις πλησίον του δρόμου νησίδες. Οι θεσμοθετημένες 
χρήσεις γης παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στην επόμενη εικόνα. 

Όσον αφορά το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια 
Αττικής, δεν γίνεται κάποια συγκεκριμένη αναφορά στην περιοχή επιρροής του έργου, 
πέραν της σημασίας της Λεωφόρου Κηφισίας ως διεθνούς και εθνικής εμβέλειας 
αρτηρίας, χαρακτήρας που αναμένεται να τονωθεί από τη δημιουργία του έργου, 
διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία σε αυτήν. 

 
Στην περιοχή μελέτης καταγράφονται τρεις (3) κύριες χρήσεις γης: 
Κατοικίας αποκλειστικής χρήσης, στη δυτική πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας, που 

ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα Ψυχικού. 
Κέντρο δημοτικού διαμερίσματος, στα οικοδομικά τετράγωνα πλησίον της Λεωφ. 

Κηφισίας, που ανήκουν στο δημοτικό διαμέρισμα Κάτω Χαλανδρίου. 
Γενική κατοικία, στα οικοδομικά τετράγωνα πλησίον της Λεωφ. Κηφισίας και της 

οδού Εθν. Αντιστάσεως, τα οποία ανήκουν στο δημοτικό διαμέρισμα Νέου Ψυχικού. 
 

Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν 
3937/2011 (Α’60) 
Η περιοχή άμεσης επιρροής του έργου περιλαμβάνει τμήματα των δήμων Αθηνών, 
Φιλοθέης - Ψυχικού και Χαλανδρίου. Στην περιοχή δεν υπάρχουν περιοχές του 
εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, βάσει του ν 3937/2011 (Α’60). Η 
πλησιέστερη στο έργο προστατευόμενη περιοχή είναι ο «Υμηττός - Αισθητικό δάσος 
Καισαριανής - Λίμνη Βουλιαγμένης» του δικτύου NATURA 2000 (GR30000006), με 
έκταση 8 123 εκτάρια, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περί τα 3,7 χιλιόμετρα από το 
έργο. 
 
Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 
Το έργο δεν εμπίπτει σε δάσος ή δασική έκταση 
 
Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφελείας 

Στην περιοχή μελέτης, αναπτύσσεται ένα δίκτυο οδικών αξόνων με υπερτοπική 
σημασία, κυρίως λόγω της θέσης της περιοχής στον βορειοανατολικό τομέα του 
λεκανοπεδίου και της εγγύτητας με την κεντρική περιοχή της Αθήνας. 

Κυρίαρχη θέση στο οδικό δίκτυο κατέχει η Λεωφ. Κηφισίας, άξονας διεθνούς και 
εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών, που ανήκει στην Ομάδα 
Οδών Κατηγορίας ΒIΙΙ (βλ. ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ). 

Υπερτοπική σημασία έχει και ο διαμπερής άξονας της οδού Εθν. Αντιστάσεως, που 
λειτουργεί ως όριο ανάμεσα στα δημοτικά διαμερίσματα κάτω Χαλανδρίου και Νέου 
Ψυχικού και ο οποίος ανήκει στην Ομάδα Οδών Κατηγορίας ΒIV (βλ. ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ). 
Ο υφιστάμενος κόμβος της Αγ. Βαρβάρας αποτελεί μια από τις κύριες προσβάσεις στη 
Λεωφ. Κηφισίας, των περιοχών Χαλανδρίου και Νέου Ψυχικού. Το δίκτυο 
συμπληρώνεται από πλήθος διασταυρούμενων τοπικών οδών. 

Τα Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς διέρχονται, στις δύο κατευθύνσεις, τόσο στη 
Λεωφ. Κηφισίας, όσο και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. 

Η περιοχή του έργου εξυπηρετείται από δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ). Στη ζώνη εκτέλεσης του έργου βρίσκονται οι κάτωθι υπόγειοι 
αγωγοί ΟΚΩ : 

αγωγοί ΔΕΗ χαμηλής τάσης, συνολικού μήκους ~145 m 
αγωγοί ΔΕΗ μέσης τάσης, συνολικού μήκους ~210 m 
αγωγοί στεγανής σωλήνωσης ΟΤΕ, συνολικού μήκους ~200 m 
υπόνομος όμβριων Ø1300, συνολικού μήκους ~15 m 
αγωγοί ύδρευσης ΕΥΔΑΠ: 
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- κατά μήκος της οδού Εθν. Αντιστάσεως (στη βόρεια πλευρά της), δυο των Ø150 
έκαστος μήκους ~120 m, ένας των Ø75 μήκους ~120 m 

- εγκαρσίως στη Λεωφ. Κηφισίας, ένας τροφοδοτικός Ø400 μήκους ~50 m 
- κατά μήκος της Λεωφ. Κηφισίας, ένας Ø200 μήκους ~20 m 

Τα νερά της βροχής του μεγαλύτερου μέρους της ζώνης του έργου καταλήγουν μέσω 
ειδικά κατασκευασμένου δικτύου αποχέτευσης στο ρέμα της Φιλοθέης (Ποδονίφτη), 
που τέμνει τον άξονα της Λ. Κηφισιάς. 
Τα νερά του μικρότερου πρώτου μέρους της ζώνης εκτέλεσης του έργου, από την αρχή 
τους μέχρι το Φάρο, αποχετεύονται στον καλυμμένο πλέον Ιλισό. 
 
Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται έντονα αστική, με ιδιαίτερα σύγχρονο 
χαρακτήρα. Το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε 
σύγκριση με το κέντρο της Αθήνας. Τα μνημεία που απαντώνται στην περιοχή 
αποτελούν μέρος της νεότερης κυρίως ιστορίας και περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

Το βυζαντινό εκκλησάκι της Αγ. Βαρβάρας, στον ομώνυμο κόμβο και πολύ κοντά 
στη θέση του έργου, περί τα 170 m. 

Το σπίτι του Κοσμά Πολίτη, στη γωνία των οδών Στρατηγού Κάλαρη 13 και Κωστή 
Παλαμά στο Παλαιό Ψυχικό, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, το 
οποίο έχει διαμορφωθεί σήμερα και λειτουργεί ως δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού και βρίσκεται σε απόσταση ~200 m από τη θέση του κόμβου.__ 

Η Βίλλα Αφροφίλητο με τον κήπο της, στην οδό Τσάκωνα 3, στο Παλαιό Ψυχικό, ως 
χαρακτηριστικό δείγμα, τυπολογικά και μορφολογικά, της αρχιτεκτονικής του 
μεσοπολέμου, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, που 
βρίσκεται σε απόσταση ~640 m από τη θέση του κόμβου. 

Τα κτήρια επί των οδών Διαμαντίδου 18 και Σισμανόγλου 15, ΟΤ 31, στο Παλαιό 
Ψυχικό, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Πολυλάντ Κτηματική μονοπρόσωπη 
ΕΠΕ, ως σημαντικά δείγματα μεσοπολεμικής επώνυμης αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερου 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, που απέχουν ~470 m από τη θέση του κόμβου. 

Το κτηριακό σύνολο της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού, ιδιοκτησίας της ΚΕΚΡΩΨ ΑΕ, 
που καλύπτει το οικοδομικό τετράγωνο το οποίο περικλείεται από τις οδούς 
Αμαρυλλίδος, Κοντολέοντος, Πασχαλιάς και Χρυσανθέμου, ως χαρακτηριστικό 
δείγμα επώνυμης αρχιτεκτονικής δημοσίων χώρων της περιόδου του 
μεσοπολέμου, ένα από τα ελάχιστα που διατηρούνται σήμερα, που απέχει ~820 m 
από τη θέση του κόμβου. 

 
Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου 

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις γης και τους όρους 
δόμησης της περιοχής θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για την περιοχή μελέτης ισχύουν 
τα ακόλουθα: 

Στην περιοχή μελέτης δεν έχει εκπονηθεί ΣΧΟΟΑΠ. 
Το 1908 με το Βασιλικό Διάταγμα 21-01-1908 (ΦΕΚ Α΄ 16/25-01-1908) εγκρίνεται το 

διάγραμμα ρυμοτομίας Ψυχικού, που είναι και το αρχικό σχέδιο της πόλεως του 
Ψυχικού. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός στο Ψυχικό άρχισε το 1923, ήταν πρώτη 
ιδιωτική πολεοδόμηση στη χώρα, και τελείωσε το 1936 με την επέκταση του ΡΣ 
Ψυχικού στην περιοχή άνω της οδού Δάφνης, Νέα Αγορά. 

Το πρώτο ΓΠΣ Χαλανδρίου (ΦΕΚ 419Δ/16-06-1989) αντιμετώπιζε το δήμο ως ενιαία 
πολεοδομική περιοχή, με 17 πολεοδομικές ενότητες, χρήσεις και θέσεις κοινωνικού 
εξοπλισμού. Το ΓΠΣ τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1266Δ/05-10-1993, με ρυθμίσεις, 
ζώνης κοινόχρηστου πρασίνου 250μ από το νεκροταφείο, γενική κατοικία στο βασικό 
οδικό δίκτυο, καθώς και ρυθμίσεις για οδικό δίκτυο και μετρό. Το νέο επικαιροποιημένο 
ΓΠΣ του δήμου Χαλανδρίου, που έχει υποβληθεί προς έγκριση στο ΥΠΕΝ, προβλέπει 
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για την περιοχή της Λεωφόρου Κηφισίας λειτουργίες κυρίως μητροπολιτικές, δηλαδή 
λειτουργίες επιχειρήσεων, εμπορίου (εκθέσεις), δημόσιων οργανισμών, υγείας, 
αθλητισμού, υπερτοπικού χαρακτήρα. 

Το έργο δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις πέραν των ήδη υπαρχόντων οδών, μην 
επιφέροντας καμία αλλαγή χρήσης της ήδη θεσμοθετημένης κοινωφελούς έκτασης και 
των χώρων δημοσίου πρασίνου στις πλησίον του δρόμου νησίδες. Οι θεσμοθετημένες 
χρήσεις γης παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στην παράγραφο 8.6.1. καθώς και στα 
σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, όμως δεν 
γίνεται κάποια συγκεκριμένη αναφορά στην περιοχή επιρροής του έργου, πέραν της 
σημασίας της Λεωφόρου Κηφισίας ως διεθνούς και εθνικής εμβέλειας αρτηρίας, 
χαρακτήρας που αναμένεται να τονωθεί από τη δημιουργία του έργου, διευκολύνοντας 
σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία σε αυτήν.  

Όσον αφορά τα ειδικά σχέδια διαχείρισης για την περιοχή μελέτη ισχύουν τα εξής: 
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εντός του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (GR06), 

για το οποίο έχει εγκριθεί το «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής (GR06)» (ΦΕΚ 2561/Β/25-09-2014). Η περιοχή του έργου 
βρίσκεται εντός της ΛΑΠ Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26), του Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής (GR06). Στη άμεση περιοχή του έργου δεν βρίσκεται κάποιο χαρακτηρισμένο 
επιφανειακό ΥΣ της ΛΑΠ Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26). 
 

ix.  Στόχος και Σκοπιμότητα Υλοποίησης του Έργου 
Υπό Μελέτη Έργο 

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου (ΑΚ) στη Λεωφ. 
Κηφισίας επί της συμβολής της οδού Εθν. Αντιστάσεως (Χαλάνδρι). H μετατροπή του 
υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Αγ. Βαρβάρας σε ανισόπεδο κόμβο, είναι αναγκαία και 
επείγουσα, λόγω του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος, που παρατηρείται σε 
καθημερινή βάση. Για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών ζητημάτων της περιοχής 
επέμβασης, προτείνεται η κατασκευή κατευθυντηρίου υπόγειου κλάδου, που θα 
παραλάβει τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού Εθν. Αντιστάσεως της κατεύθυνσης 
«Χαλάνδρι-Αθήνα» και ο οποίος θα αποτελείται από τρία τμήματα ως εξής: 

α. Τμήμα πρόσβασης (μήκος 90 m) του υπόγειου τμήματος, με έναρξη της 
απαιτούμενης βύθισης στη συμβολή της οδού Πίνδου και πέρας στην ανατολική 
πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας 

β. Τμήμα υπόγειο (μήκος 70 m) από την ανατολική πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας 
μέχρι τη δυτική πλευρά αυτής, όπου ακολουθεί η ανάδυση στην επιφάνεια της 
Λεωφ. Κηφισίας 

γ. Τμήμα πρόσβασης (μήκος 120 m) της Λεωφ. Κηφισίας από το υπόγειο τμήμα 
Η περιοχή ανάπτυξης του έργου βρίσκεται στα όρια των Δήμων Ψυχικού – Φιλοθέης 
και Χαλανδρίου, οι οποίοι ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
Στόχος και Σκοπιμότητα 

Το αστικό οδικό τμήμα, από τη διασταύρωση Λεωφ. Συγγρού – Καλλιρόης μέχρι τον 
ΑΚ Σίδερα Χαλανδρίου – Λεωφ. Κηφισίας, διαμέσου των οδών Βασ. Κωνσταντίνου – 
Βασ. Σοφίας και Λεωφ. Κηφισίας αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους 
οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας αυτού 
κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη κυκλοφοριακή κατάσταση όλου του λεκανοπεδίου. 

Ειδικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στη 
Λεωφ. Κηφισίας επί της συμβολής της οδού Εθν. Αντιστάσεως (Χαλάνδρι). H 
μετατροπή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Αγ.Βαρβάρας σε ανισόπεδο κόμβο, 
είναι αναγκαία και επείγουσα, λόγω του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος, που 
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παρατηρείται σε καθημερινή βάση. Αιτία του προβλήματος είναι ο μεγάλος 
κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Εθν. Αντιστάσεως στην κατεύθυνση Χαλάνδρι-Αθήνα, 
επειδή η ροή αυτού ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση, σε συνδυασμό βέβαια και με 
το φόρτο που εξυπηρετεί η Λεωφ. Κηφισίας, ως μια από τις κύριες οδικές αρτηρίες της 
Αθήνας. 

Η κατασκευή του ΑΚ Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας θα βελτιώσει σημαντικά τη 
ροή των οχημάτων, τόσο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, όσο και επί της 
Λεωφ. Κηφισίας. Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της μέσης ταχύτητας στους εν λόγω 
οδικούς άξονες και κατά συνέπεια η βελτίωση των μετακινήσεων χωρίς τις σημερινές 
καθυστερήσεις. 

 
x. Ιστορική Εξέλιξη του Έργου 
Το έργο χωροθετήθηκε με το ν 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/30-06-2000), στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Έργων, ωστόσο δεν κατασκευάστηκε μέχρι 
σήμερα. Στη συνέχεια εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ιανουάριος 
2001, Νίκος Β. Γιαννακάκης) υπό την επίβλεψη της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ. Αυτή οδήγησε στην έκδοση 
περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 101443/14-06-2001), των οποίων η ισχύς εξέπνευσε στις 
31-12-2014, και ως εκ τούτου απαιτείται η εκ νέου εκπόνηση ΜΠΕ, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Συσχέτιση του Έργου με Άλλα Έργα 

Ο προτεινόμενος ΑΚ Αγ. Βαρβάρας χωροθετείται επί της Λεωφ. Κηφισίας, η ιστορία 
της οποίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία των Βορείων Προαστίων. Η Λεωφ. 
Κηφισίας κατασκευάστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα, επάνω στο ίχνος της 
προϋπάρχουσας οδού. Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 κατασκευάστηκε και η 
παρακαμπτήριος οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος (σημερινή Βασ. Σοφίας), ενώ από το 
1970 και μετά η Λεωφ. Κηφισίας υφίσταται συνεχώς «βελτιώσεις». 

Περί το 1970 διαπλατύνθηκε το τμήμα μεταξύ Ψυχικού και Κηφισιάς, ενώ στη 
συνέχεια έγινε διαπλάτυνση χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Από το 1980 
και μετά κατασκευάστηκαν τρεις ανισόπεδοι κόμβοι: στην Κατεχάκη, στα Σίδερα 
Χαλανδρίου και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όμως αυτοί δεν έλυσαν το συνολικό 
κυκλοφοριακό πρόβλημα, με αποτέλεσμα τα διερχόμενα οχήματα από τον κόμβο, στη 
συνέχεια να παραμένουν μποτιλιαρισμένα σε μικρή απόσταση από το επιθυμητό 
σημείο εξόδου τους από τη Λεωφ. Κηφισίας. 

Τα εν λόγω προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μερικώς με την κατασκευή του ΑΚ 
Φάρου στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, ωστόσο η μη υλοποίηση (κατασκευή) 
των ΑΚ Αγ. Βαρβάρας (κυρίως) και (δευτερευόντως) Φιλοθέης έχει αφήσει σε 
εκκρεμότητα την οριστική λύση για την κυκλοφορία των οχημάτων στο εν λόγω τμήμα 
της Λεωφ. Κηφισίας. 

 
xi. Προτεινόμενο Έργο 

Αντικείμενο του Έργου 
Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ΑΚ στη Λεωφ. Κηφισίας επί της 

συμβολής της οδού Εθν. Αντιστάσεως (Χαλάνδρι). 
H μετατροπή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Αγ. Βαρβάρας σε ανισόπεδο 

κόμβο, είναι αναγκαία και επείγουσα, λόγω του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος, 
που παρατηρείται σε καθημερινή βάση από την πρωινή μέχρι την απογευματινή 
κυκλοφοριακή αιχμή. 

Αιτία του προβλήματος είναι ο μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως στην κατεύθυνση Χαλάνδρι-Αθήνα, η ροή του οποίου ρυθμίζεται με 
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φωτεινή σηματοδότηση, σε συνδυασμό βέβαια και με το φόρτο της Λεωφ. Κηφισίας, ως 
μια από τις κύριες οδικές αρτηρίες της Αθήνας. 

Η κατασκευή του ΑΚ Αγ. Βαρβάρας θα βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, 
τόσο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, όσο και επί της Λεωφ. Κηφισίας. Το αποτέλεσμα 
θα είναι η αύξηση της μέσης ταχύτητας στους εν λόγω δυο οδικούς άξονες και κατά 
συνέπεια η βελτίωση των μετακινήσεων χωρίς τις σημερινές καθυστερήσεις. 
 
Περιοχή Εκτέλεσης Εργασιών 

Ο υφιστάμενος κόμβος της Αγ. Βαρβάρας αποτελεί μια από τις κύριες προσβάσεις 
στη Λεωφ. Κηφισίας των περιοχών Χαλανδρίου και Νέου Ψυχικού. Εποπτική εικόνα 
της ευρύτερης περιοχής του κόμβου παρουσιάζεται στο παράρτημα. 

Η κεντρική νησίδα της Λεωφ. Κηφισίας στο τμήμα που ορίζεται 290 m πριν από τη 
διασταύρωση και 100 m μετά από αυτή, είναι διαμορφωμένη με λωρίδες αριστερής 
στροφής, των οποίων η λειτουργία έχει καταργηθεί από το 2004. 

Η υφιστάμενη παράπλευρη οδός της Λεωφ. Κηφισίας με ονομασία Λεωφ. 
Μαραθωνοδρόμων έχει πλάτος οδοστρώματος 5,50 m, μεταξύ των κρασπέδων. 

Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς διέρχονται, τόσο στη Λεωφ. Κηφισίας (και στις 
δυο κατευθύνσεις), όσο και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως (και στις δυο κατευθύνσεις). 
Οι στάσεις των ΜΜΜ που βρίσκονται επί της Λεωφ. Κηφισίας και επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως απεικονίζονται στην σχετική Εικόνα. 
 
Προτεινόμενες Επεμβάσεις 

Για την αντιμετώπιση των θεμάτων, που προαναφέρονται σε σχέση με τις παλαιές 
εγκεκριμένες μελέτες, προβλέπεται η κατασκευή κατευθυντηρίου υπόγειου κλάδου, που 
θα παραλάβει τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού Εθν. Αντιστάσεως της κατεύθυνσης 
«Χαλάνδρι – Αθήνα». Αυτός αποτελείται από τρία τμήματα ως εξής: 

α. Τμήμα πρόσβασης (μήκος 85 m) του υπόγειου τμήματος, με έναρξη της 
απαιτούμενης βύθισης στη συμβολή της οδού Πίνδου και πέρας στην ανατολική 
πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας 

β. Τμήμα υπόγειο (μήκος 70 m) από την ανατολική πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας 
μέχρι τη δυτική πλευρά αυτής, όπου ακολουθεί η άνοδος στην επιφάνεια της 
Λεωφ. Κηφισίας 

γ. Τμήμα πρόσβασης (μήκος 105 m) της Λεωφ. Κηφισίας από το υπόγειο τμήμα_ 
Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή μιας πεζογέφυρας, η αποκατάσταση αγωγών 
Κοινής Ωφέλειας (δίκτυα όμβριων κλπ.), η κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης, η κατασκευή πεζοδρομίων, νησίδων πρασίνου και λοιπών 
αναδιαμορφώσεων. 
Το συνολικό κόστος των εργασιών εκτιμάται σε 6,5 εκ. €. 

 
Περιοχή Εκτέλεσης Εργασιών 

Ο υφιστάμενος κόμβος της Αγίας Βαρβάρας αποτελεί μια από τις κύριες προσβάσεις 
στη Λεωφ. Κηφισίας των περιοχών Χαλανδρίου και Νέου Ψυχικού. Αντιθέτως, για την 
περιοχή Ψυχικού ο κόμβος προσφέρει δευτερεύουσας σημασίας πρόσβαση. Η εν 
λόγω άποψη προκύπτει και από το μέγεθος του κυκλοφοριακού φόρτου, που 
εξυπηρετεί η πρόσβαση της Λεωφ. Κηφισίας μέσω της οδού Ελικώνος. Συγκεκριμένα, 
ο εξυπηρετούμενος φόρτος σε ώρα αιχμής της πρόσβασης, από την οδό Ελικώνος 
προς Αθήνα ανέρχεται σε 56 οχ/ώρα, ενώ ο αντίστοιχος φόρτος που θα εξυπηρετεί ο 
υπόγειος κλάδος από την Εθνική Οδό προς Αθήνα ανέρχεται σε 1033 οχ/ώρα. 

Όσον αφορά στην κίνηση από οδό Ελικώνος προς Κηφισιά (βλ. Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία, Παράρτημα Α), που θα καθοδηγείται με κατάλληλες πινακίδες σήμανσης, 
αναφέρονται τα εξής: 
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Ο κυκλοφοριακός φόρτος (μετρήσεις Νοεμβρίου 2017) ανέρχεται τις καθημερινές, 
στο διάστημα των ωρών 7:00 έως 20:00 κατά μέσο όρο σε 4 οχήματα ανά λεπτό της 
ώρας. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος του εν λόγω φόρτου αφορά σε διαμπερή μετακίνηση, 
ως προς την κοινότητα του Ψυχικού, η κατάργηση της χρήσης της οδού Ελικώνος για 
τέτοιο σκοπό, θα αποτελέσει μέτρο θετικό για την κοινότητα («ουδέν κακόν αμιγές 
καλού»). 

Εποπτική εικόνα της περιοχής του ισόπεδου κόμβου παρουσιάζεται στην 
προηγούμενη Εικόνα 2.1-1. 

Η κεντρική νησίδα της Λεωφ. Κηφισίας στο τμήμα της, που ορίζεται 290 m νοτίως 
της διασταύρωσης και 100 m βορείως αυτής, είναι διαμορφωμένη με λωρίδες 
αριστερής στροφής, των οποίων η λειτουργία έχει καταργηθεί από το 2004. 

Η υφιστάμενη οδός Μαραθωνοδρόμου (παράπλευρη της Λεωφ. Κηφισίας) έχει 
πλάτος οδοστρώματος 5,50 m, μεταξύ των κρασπέδων, στο τμήμα της μεταξύ των 
οδών Οίτης και Ταϋγέτου, ενώ στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ταϋγέτου και Ελικώνος 
5,00 m. 

Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) διέρχονται, και στις δυο κατευθύνσεις, 
από τη Λεωφ. Κηφισίας και από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Οι στάσεις των ΜΜΜ, 2 
επί της Λεωφ. Κηφισίας και 1 επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, απεικονίζονται στην 
επόμενη Εικόνα 6.1-1. 

Ο υφιστάμενος κόμβος ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση, που λειτουργεί τυπικά 
σε κύκλο δύο φάσεων. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κόμβου περιγράφονται στον 
επόμενο πίνακα.__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Νέων Έργων 
Γενικά 

Τα νέα έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδιασμού, του 
προτεινόμενου ανισόπεδου κόμβου, διακρίνονται σε δυο χαρακτηριστικές ενότητες: 

Έργα κατασκευής υπόγειου κλάδου 
Για την αντιμετώπιση των θεμάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2, 

προβλέπεται η κατασκευή κατευθυντηρίου υπόγειου κλάδου, που θα παραλαμβάνει τον 
κυκλοφοριακό φόρτο της οδού Εθν. Αντιστάσεως της κατεύθυνσης Χαλάνδρι-Αθήνα. 
Αυτός αποτελείται από τρία τμήματα ως εξής:  

α. Ανοικτό τμήμα (μήκος 85 m) πρόσβασης του κλειστού τμήματος, με έναρξη της 
βύθισης στη διασταύρωση της οδού Πίνδου με την οδό Εθν. Αντιστάσεως 

β. Κλειστό τμήμα (μήκος 70 m) από την ανατολική πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας μέχρι 
τη δυτική πλευρά αυτής 
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γ. Ανοικτό τμήμα (μήκος 105 m) πρόσβασης από το κλειστό τμήμα μέχρι το σημείο 
ανάδυσης στη Λεωφ. Κηφισίας 

Έργα συμπληρωματικά 
Προβλέπονται συμπληρωματικά έργα, που αφορούν σε τροποποιήσεις και 

αναπροσαρμογές κρασπεδορείθρων, νησίδων, σε κατασκευή πεζογέφυρας, 
αποκαταστάσεις αγωγών όμβριων, ακαθάρτων και λοιπών ΟΚΩ, εγκατάσταση νέων 
ιστών οδοφωτισμού, μετεγκατάσταση στάσεων ΜΜΜ, μετεγκατάσταση πυροσβεστικού 
κρουνού και ιστού με videocamera, αποκατάσταση εναέριας γραμμής τρόλεϊ, φύτευση 
νέων επιφανειών νησίδων, κλπ. 
 
Γεωμετρία νέων έργων 
Υπόγειος κλάδος 

Ο νέος υπόγειος κλάδος (που θα λειτουργεί ως μονόδρομος) ανήκει σε ομάδα οδών 
λειτουργικής κατηγορίας ΒIV (Αστική Κύρια Συλλεκτήρια Οδός), σύμφωνα με τις 
ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ. Ως εκ τούτου η γεωμετρία του, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ΟΜΟΕ-
ΚΑΟ. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η χάραξη διαμορφώνεται με τα στοιχεία που αναφέρονται 
στον επόμενο πίνακα. 

Συγκρίνοντας τις τιμές που αναγράφονται στον εν λόγω πίνακα, και συγκεκριμένα 
εκείνες της στήλης (2) με εκείνες της στήλης (3), προκύπτει ότι τα γεωμετρικά στοιχεία 
σχεδιασμού, που εφαρμόζονται στην παρούσα μελέτη συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις των ΟΜΟΕ-ΚΑΟ. 
 
Στοιχείο σχεδιασμού Μέγεθος σχεδιασμού παρούσας μελέτης και ΟΜΟΕ-ΚΑΟ 
Ταχύτητα μελέτης V=40 km/h <-> Vmin=40 km/h 
Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης R=45 m <-> Rmin=40 m 
Μέγιστη κατά μήκος κλίση κατωφέρειας S=9% <-> Smax=12% 
Μέγιστη κατά μήκος κλίση ανωφέρειας S=7,5% <-> Smax=12% 
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κυρτής καμπύλης R=450 m <-> Rmin=450 m 
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κοίλης καμπύλης R=250 m <-> Rmin=250 m 
Μήκος ορατότητας στάσης D=36,3 m <-> Dmin=33,3 m 
Επίκλιση οριζόντιας καμπύλης R=45 m Q=+2,0% <-> Q=+2,0% 
Επίκλιση (αρνητική) οριζόντιας καμπύλης R=80 m Q=-2,0% <-> Qεπιτρ.=-2,5% 
 

Επιπλέον, προβλέπεται το πλάτος καταστρώματος (μεταξύ των εκατέρωθεν τοιχίων) 
να είναι 5,50 m, που επιτρέπει την έκτακτη παράκαμψη τυχόν ακινητοποιημένου από 
βλάβη οχήματος. Αυτό το πλάτος απαρτίζουν μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 m 
και δυο ασφαλτικά ερείσματα, το αριστερό πλάτους 1,50 m και το δεξιό πλάτους 0,50 
m. Η επιλογή του πλάτους του αριστερού ερείσματος αντιμετωπίζει και την ανάγκη 
διαθεσιμότητας μήκους ορατότητας στάσης, για ταχύτητα 40 km/h, σύμφωνα με 
ΟΜΟΕ-Χ. 

Λωρίδες εξόδου / εισόδου μεταξύ Λεωφ. Κηφισίας και οδού Μαραθωνοδρόμου 
Η χάραξη τους έχει οριζόντιες καμπύλες με ακτίνες R≥125 m, που επιτρέπουν 

ταχύτητα κίνησης 60 km/h. 
Οι χαρακτηριστικές διατομές και οι θέσεις τους στο νέο έργο παρουσιάζονται στο 

σχέδιο της οριζοντιογραφίας, που συνοδεύει τη μελέτη οδοποιίας. 
Τμήμα Λεωφ. Κηφισίας με αλλαγή πλάτους κεντρικής νησίδας 
Στο τμήμα της λεωφόρου όπου καθαιρείται η υφιστάμενη κεντρική νησίδα, 

μεταβλητού πλάτους από 4,25 έως 5,25 m, προκειμένου να αντικατασταθεί με 
αμφίπλευρο στηθαίο σκυροδέματος εφαρμόζονται τα εξής: 

Στον κλάδο της λεωφόρου της κατεύθυνσης «Κηφισιά – Αθήνα», εφαρμόζεται 
χάραξη με δυο αντίρροπες καμπύλες ακτίνας R=500 m, που επιτρέπουν ταχύτητα 
κίνησης 70 km/h, η οποία είναι και σήμερα η ανώτατη επιτρεπόμενη 
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Ο κλάδος της κατεύθυνσης «Αθήνα – Κηφισιά» παραμένει ως έχει ευθυτενής 
Γραμμή 4 ΜΕΤΡΟ 
Κατά μήκος της Λεωφ. Κηφισίας προβλέπεται η κατασκευή της Γραμμής 4 του 

ΜΕΤΡΟ. Κατά την εκπόνηση της Γεωμετρικής Μελέτης αυτής έχει ληφθεί υπόψη 
η μελέτη του παρόντος ΑΚ. Ως εκ τούτου, έχουν επιλυθεί οποιαδήποτε 
προβλήματα στη θέση διασταύρωσης του υπόγειου κλάδου και της σήραγγας του 
ΜΕΤΡΟ. 

 
Κυκλοφοριακή Ρύθμιση Νέου Ανισόπεδου Κόμβου 

Προβλέπονται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διαμορφώσεις ως εξής: 
Οι δύο κατευθύνσεις της Λεωφ. Κηφισίας λειτουργούν με ελεύθερη ροή (καταργείται 

η υφιστάμενη φωτεινή σηματοδότηση) 
Η κατεύθυνση «Κηφισιά - Φάρος» εξυπηρετείται μέσω της παράπλευρης οδού 

Μαραθωνοδρόμου με ελεύθερη ροή, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ελικώνα και 
Ταϋγέτου μήκους 120 m 

Η κατεύθυνση «Εθν. Αντιστάσεως - (Αθήνα + Φάρος)» λειτουργεί με ελεύθερη ροή, 
μέσω του κατασκευαζόμενου υπόγειου κλάδου 

Οι κινήσεις «Εθν. Αντιστάσεως - Κηφισιά» και «Αθήνα - Εθν. Αντιστάσεως» 
λειτουργούν με ελεύθερη ροή μέσω του παραμένοντος πλάτους της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως, που θα διακόπτονται μόνο για τη διέλευση πεζών μεταξύ της βόρειας και 
της νότιας πλευράς της οδού με λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης 

Η κατεύθυνση «Εθν. Αντιστάσεως - Φάρος» γίνεται μετά την έξοδο (ανάδυση) του 
υπογείου κλάδου (επί της Λεωφ. Κηφισίας), μέσω του υφιστάμενου κλάδου (2 
λωρίδων), που καταλήγει στο Φάρο Η κατεύθυνση «Ψυχικό – (Αθήνα + Φάρος)», η 
οποία εισέρχεται στην περιοχή του ΑΚ μέσω της οδού Ελικώνος, θα καθοδηγείται επί 
της παράπλευρης οδού Μαραθωνοδρόμου με ελεύθερη ροή, που θα διακόπτεται από 
πεζοδιάβαση, η οποία μπορεί να λειτουργεί μόνο με οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση (άνευ φωτεινής σηματοδότησης)  

Η εξυπηρέτηση της κατεύθυνσης «Ψυχικό – Κηφισιά», που σήμερα επιτρέπεται 
μέσω της οδού Ελικώνος, θα καθοδηγείται με πινακίδες, σε κατάλληλες θέσεις, μέσω 
του εσωτερικού οδικού δικτύου του Ψυχικού, ενώ θα επιτρέπεται η πορεία, όπως και 
σήμερα, της αριστερής στροφής από την οδό Ελικώνος προς την οδό Εθνάρχη 
Μακαρίου (βλ. προηγούμενη Εικόνα 6.1-1) 
 
Τυπικές και χαρακτηριστικές διατομές 

Οι τυπικές και χαρακτηριστικές διατομές, που δείχνουν τη διαμόρφωση στο νέο 
έργο, παρουσιάζονται στο Σχέδιο Οριζοντιογραφίας. 

Για τη γενική αντίληψη του έργου κατασκευής του υπόγειου κλάδου παρουσιάζονται 
στη συνέχεια τρεις εικόνες «εικονικής πραγματικότητας». 
 
Στοιχεία αισθητικής στον υπόγειο κλάδο 

Η αισθητική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού των 
συγκοινωνιακών έργων, που δεν πρέπει να απαιτεί πρόσθετες εργασίες. Τα σχέδια 
παρουσίασης των στοιχείων αισθητικής δεν είναι αντικείμενο μιας ύστερης σκέψης για 
να εξωραϊστούν ή προστεθούν διακοσμητικά, στολίδια, γιρλάντες, ή πρόσθετα στοιχεία 
για την κάλυψη των άσχημης εμφάνισης τμημάτων των έργων. Οικονομικά προσιτός, 
δημοπρατήσιμος, κατασκευάσιμος και συντηρήσιμος σχεδιασμός μπορεί να 
ανταποκριθεί αρμονικά στην οδική ασφάλεια, στην κινητικότητα και στις αισθητικές 
αξίες. Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν εγνωσμένα αισθητικά θέματα, ή όταν ένα έργο 
είναι ήσσονος σημασίας, τα συγκοινωνιακά έργα δεν επιτρέπεται να είναι άσχημα και 
να μειώνουν την ομορφιά του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα μιας πόλης. 
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Κατά το σχεδιασμό των έργων, είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ 
της μορφής, της λειτουργίας, του χρώματος, της υφής, της αντοχής και του κόστους. 
Εφαρμογή βασικών αισθητικών χαρακτηριστικών, στο σχεδιασμό των έργων, 
περιλαμβάνει ισορροπημένο συνδυασμό και εφαρμογή στοιχείων, όπως είναι: μορφή, 
κλίμακα, αναλογία, τοποθεσία, υλικά, χρώμα, προοπτική, προβολή, ανθεκτικότητα, 
προσανατολισμός, άποψη, έκθεση σε θέα, φωτεινότητα, σκοτάδι, σκίαση, σκιά και 
ανάκλαση.  

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, τα τοιχώματα και η οροφή, στο κλειστό και στα ανοικτά τμήματα 
του τεχνικού του υπόγειου κλάδου, προβλέπεται να κατασκευαστούν με προδιαγραφές 
που θα συνταχθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η εμφάνιση λείων επιφανειών με τη φυσική 
απόχρωση του σκυροδέματος. 

Στο κατώτερο τμήμα της επιφάνειας των τοιχωμάτων, ύψους 0,80 m από την 
επιφάνεια κύλισης, προβλέπεται η διαμόρφωση του προφίλ στηθαίου ασφαλείας. Στο 
υπόλοιπο τμήμα της επιφάνειας τους προβλέπεται η διαμόρφωση κατά διαστήματα 
οριζόντιων ευθύγραμμων σκοτιών, που θα χρωματιστούν, όπως για παράδειγμα 
δείχνεται στην επόμενη εικόνα. 

Στο κλειστό τμήμα του υπόγειου κλάδου προβλέπεται η εγκατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων τεχνολογίας LED στο ανώτερο τμήμα των τοιχωμάτων (βλ. επόμενη εικόνα). 
Σε όλη την επιφάνεια των τοιχωμάτων και της οροφής θα εφαρμοστεί αντιρρυπαντική 
βαφή. Σε όλο το έργο, ίδια βαφή θα εφαρμοστεί σε όλες τις επιφάνειες 
σκυροδέματος.__ 
 
Πεζοδρόμια και πεζοδιαβάσεις στο νέο έργο 

Ο σχεδιασμός του νέου έργου έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων που 
διασφαλίζουν ένα βιώσιμο συγκοινωνιακό έργο. Αυτό σημαίνει πως ο σχεδιασμός 
συμμορφώνεται με τη γενική αρχή ότι εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα: 

α. ο πεζός 
β. ο χρήστης των ΜΜΜ 
γ. το όχημα ΜΜΜ 
δ. το μικρό επιβατηγό όχημα (ΙΧ) 
 
Συγκεκριμένα, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση, προβλέπονται οι ακόλουθες 

επεμβάσεις: 
Πεζοδρόμιο νότιας πλευράς οδού Εθν. Αντιστάσεως 
Κατά μήκος του εν λόγω πεζοδρομίου αναπτύσσονται δραστηριότητες πεζών με 

σκοπό την πρόσβαση καταστημάτων όπως, κομμωτήριο, εστιατόρια, ζαχαροπλαστείο, 
πολυώροφα κτήρια επαγγελματικής στέγης και εμπορικά καταστήματα, με παράλληλη 
λειτουργία στάσης ΜΜΜ. 

Στο τμήμα μεταξύ των οδών Πινδάρου (οδός ήπιας κυκλοφορίας) και Μαντζάρου, 
προβλέπεται η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, ώστε συνολικά αυτό να έχει πλάτος από 
1,35 m (υφιστάμενο) μέχρι και 3,30 m (νέο). 

Πεζοδρόμιο βόρειας πλευράς οδού Εθν. Αντιστάσεως 
Ειδικά, το πεζοδρόμιο, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της οδού Εθν. 

Αντιστάσεως (μετρούμενο από τη γωνία επί της Λεωφ. Κηφισίας) και έχει μήκος 72 m, 
προβλέπεται να περιορισθεί σε πλάτος από τα 2,00 έως 4,20 m, που έχει σήμερα, σε 
1,25 m για μήκος 35 m και 1,45 m για μήκος 27 m, (τμήματα που θα βρίσκονται δίπλα 
στην κατασκευαζόμενη πρόσβαση του υπόγειου κλάδου). Επισημαίνεται ότι στο 
υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρομίου, ιδιαίτερα μπροστά από την εκκλησία της Αγ. 
Βαρβάρας, θα παραμείνει ως έχει. 

 
Πεζοδρόμιο δυτικής πλευράς οδού Μαραθωνοδρόμου (παράπλευρη Λεωφ. 

Κηφισίας) 
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Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις είναι: 
α. Στο τμήμα μεταξύ των οδών Οίτης και Ταϋγέτου, προβλέπεται διαπλάτυνση του 

πεζοδρομίου, ώστε να αποκτήσει πλάτος ~2,15 m, ενώ θα διατηρηθεί πλάτος 
μιας λωρίδας κυκλοφορίας (βλ. χαρακτηριστική διατομή Δ-Δ, Σχέδιο της 
Οριζοντιογραφίας). Επισημαίνεται ότι με τη σημερινή κατάσταση ουσιαστικά το 
υπάρχον πεζοδρόμιο (πλάτος ~1,10 m) καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τα 
μονίμως σταθμεύοντα οχήματα (όπου δεν υπάρχει δένδρο, ή είσοδος 
ιδιοκτησίας), που αφήνουν πραγματικό ελεύθερο πλάτος οδοστρώματος για τη 
διέλευση μόνο μικρών επιβατηγών, βλ. επόμενη εικόνα.__ 

β. Στο τμήμα μεταξύ των οδών Ταϋγέτου και Ελικώνος, όπου το υφιστάμενο 
πεζοδρόμιο έχει πλάτος 1,0 έως 1,2 m (και μεγάλα τμήματά του καταλαμβάνονται 
από κορμούς πεύκων διαμέτρου 0,8 έως 1,0 m, ή άλλων δένδρων, καθώς και 
από ιστούς της ΔΕΗ, βλ. επόμενη εικόνα), προβλέπεται (βλ. χαρακτηριστικές 
διατομές Β-Β και Γ-Γ, Σχέδιο της Οριζοντιογραφίας) να διαμορφωθούν: 
- στην πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής, ζώνη πρασίνου πλάτους 1,9 έως 2,7 m 
- στην πλευρά του κρασπέδου, ζώνη πεζοδρομίου 1,5 m 

Η προτεινόμενη διαμόρφωση, με καθαίρεση της υφιστάμενης διαχωριστικής 
νησίδας, μεταξύ οδού Μαραθωνοδρόμου και Λεωφ. Κηφισίας, επιλέχθηκε προκειμένου 
να υλοποιηθεί πραγματικό πλάτος πεζοδρομίου στην πλευρά της ρυμοτομικής 
γραμμής, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα με τα επικείμενα εμπόδια (βλ. Εικόνα 6.2.6-2). 

 
Πεζοδρόμια οδών Μαντζάρου και Παλαμά 
Στο πλαίσιο βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας στη γύρω περιοχή του έργου, 

προβλέπονται οι επεμβάσεις που παρουσιάζονται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας. 
Συγκεκριμένα, προβλέπονται διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, οι οποίες οριοθετούν και 
τους χώρους στάθμευσης μικρών επιβατηγών, ως εξής: 

α. Στις δυο πλευρές της οδού Μαντζάρου, λωρίδα στάθμευσης παράλληλα με τα 
πεζοδρόμια 

β. Στη βόρεια πλευρά της οδού Παλαμά, θέσεις στάθμευσης υπό γωνία 45° (με 
οπισθοπορεία που διευκολύνει την εποπτεία της οδού από τους οδηγούς), 
προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων, σε σχέση με τη 
σημερινή κατάσταση όπου σταθμεύουν παράλληλα με τα πεζοδρόμια 

 
Πεζοδρόμιο δυτικής πλευράς οδού Εθν. Μακαρίου 
Παραμένει σε πλάτος το ίδιο, αλλά προβλέπεται προεξοχή πλάτους 2,5 m στη θέση 

της πεζοδιάβασης, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών. 
 
Πεζοδιαβάσεις 
Στην περιοχή του έργου προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων πεζοδιαβάσεων: 
- Εγκαρσίως της Λεωφ. Κηφισίας, εγγύς της προβλεπόμενης πεζογέφυρας, που θα 

λειτουργεί με φωτεινή σηματοδότηση επενεργούμενη από τους πεζούς, και η 
οποία θα συντονίζεται με την αντίστοιχη υπάρχουσα πεζοδιάβαση (βορειότερα 
αυτής) στη συνέχεια της οδού Κοκκώνη 

- Εγκαρσίως της οδού Εθν. Αντιστάσεως στην ανατολική πλευρά της Λεωφ. Εθν. 
Αντιστάσεως, που θα λειτουργεί με φωτεινή σηματοδότηση επενεργούμενη από 
τους πεζούς 

- Ειδικά, για την ασφαλή διέλευση των πεζών, κατά μήκος της Λεωφ. Κηφισίας, στη 
θέση της ισόπεδης συμβολής της οδού Εθν. Αντιστάσεως, προβλέπεται η 
εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης, που θα ενεργοποιείται με κομβίο από 
τους πεζούς, της οποίας ο σχεδιασμός θα καθοριστεί από σχετική μελέτη 

- Σε θέση του αναμορφούμενου κόμβου στη συμβολή της οδού Τζαβέλα με την οδό 
Εθν. Αντιστάσεως, ο οποίος λειτουργεί με φωτεινή σηματοδότηση 
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Στάσεις ΜΜΜ 

Με δεδομένο ότι επί της Λεωφ. Κηφισίας κατασκευάζεται πεζογέφυρα σε απόσταση 
~80 m βορείως της οδού Εθν. Αντιστάσεως, προβλέπεται η κατασκευή εσοχών στο 
πεζοδρόμιο (εγγύς της πεζογέφυρας), όπου θα μεταφερθούν τα αντίστοιχα στέγαστρα 
των δυο εγγύς στάσεων. Συγκεκριμένα, στη δυτική πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας θα 
μεταφερθεί η στάση που βρίσκεται στα 120 m νοτίως της οδού Ελικώνος. Αντίστοιχα, 
στην ανατολική πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας θα μεταφερθεί η στάση που βρίσκεται στα 
20 m νοτίως της οδού Αγησιλάου. 

Επίσης, στη νότια πλευρά της οδού Εθν. Αντιστάσεως, ο σχεδιασμός που 
προβλέπεται, περιλαμβάνει διαπλατύνσεις των υφιστάμενων πεζοδρομίων μαζί με τη 
δημιουργία εσοχής, για στάση ΜΜΜ, όπου θα πρέπει να μεταφερθεί το στέγαστρο της 
υφιστάμενης στάσης, που θα βρίσκεται στα ~25 m από την οδό Ν. Μαντζάρου. 

Επιπλέον, προβλέπεται η μετεγκατάσταση της στάσης που βρίσκεται στην ανατολική 
πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας και στο ύψος της οδού Κοκκώνη (σε απόσταση ~20 m 
βορειότερα), ώστε να συνδυαστεί με την προβλεπόμενη αναδιαμόρφωση της 
υφιστάμενης πεζοδιάβασης εγκαρσίως της Λεωφ. Κηφισίας. 

Δηλαδή, συνολικά προβλέπεται η μετεγκατάσταση τεσσάρων στάσεων ΜΜΜ. 
 
Συμπληρωματικά έργα 

Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προβλέπονται τα εξής συμπληρωματικά 
έργα:  

Στην ανατολική πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας 
Αναδιαμόρφωση της εισόδου στη Λεωφ. Κηφισίας από την ανατολική 

παράπλευρη οδό Ολυμπιονικών, στη θέση έναρξης της 3ης λωρίδας της 
λεωφόρου στην κατεύθυνση «Αθήνα – Κηφισιά», νοτίως της οδού Παλαμά 

Κατασκευή εξόδου από τη Λεωφ. Κηφισίας προς την παράπλευρη οδό 
Ολυμπιονικών, εγγύς της οδού Αγησιλάου 

Κλείσιμο μιας εισόδου από την παράπλευρη οδό Ολυμπιονικών, στη Λεωφ. 
Κηφισίας εγγύς της οδού Νέστορος και μιας εξόδου εγγύς της οδού 
Αγαμέμνονος από τη Λεωφ. Κηφισίας προς την παράπλευρη οδό 
Ολυμπιονικών 

Αναδιαμόρφωση υφιστάμενης εισόδου στη Λεωφ. Κηφισίας από την οδό 
Ολυμπιονικών, που βρίσκεται στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αγαμέμνονος 
και Λυκούργου 

Κλείσιμο υφιστάμενης εξόδου από τη Λεωφ. Κηφισίας προς την παράπλευρη οδό 
Ολυμπιονικών, εγγύς της οδού Λυκούργου 

Στη δυτική πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας 
Αναδιαμόρφωση της εισόδου από την παράπλευρη οδό Μαραθωνοδρόμου προς 

τη Λεωφ. Κηφισίας, που βρίσκεται εγγύς της οδού Εθν. Μακαρίου 
Κλείσιμο εισόδου από την παράπλευρη οδό Μαραθωνοδρόμου προς τη Λεωφ. 

Κηφισίας, εγγύς της οδού Αγ. Δημητρίου 
Αναδιαμόρφωση της εξόδου από τη Λεωφ. Κηφισίας προς την παράπλευρη οδό 

Μαραθωνοδρόμου, που βρίσκεται εγγύς της οδού Σταδίου 
Επί της Λεωφ. Κηφισίας 

Βελτίωση του χώρου των στάσεων ΜΜΜ και στις δυο πλευρές της Λεωφ. 
Κηφισίας, στο ύψος της οδού Κοκκώνη (στο Ψυχικό), με κατασκευή ραμπών 
για ΑμεΑ, τις οποίες δεν διαθέτει υφιστάμενη πεζοδιάβαση με φωτεινή 
σηματοδότηση. 

Οικονομικά στοιχεία έργου 
Η εκτιμώμενη δαπάνη κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 6,5 εκ. ευρώ. 
Τα χαρακτηριστικά μέρη των κατασκευαζόμενων έργων είναι: 
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Τεχνικό υπόγειου κλάδου (ανοικτά και κλειστό τμήματα) 
Πεζογέφυρα επί της Λεωφ. Κηφισίας, συνολικού ανοίγματος γεφύρωσης ~36 m 
Κατασκευή νέων οδοστρωμάτων 
Αποκαταστάσεις ΟΚΩ, που αφορούν σε υπόνομους όμβριων και ακαθάρτων, 

αγωγούς ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, καθώς και σε αγωγούς ΔΕΗ, ΟΤΕ και οπτικών 
ινών  

Εναέριοι αγωγοί ηλεκτροδότησης τρόλεϊ επί του νέου υπόγειου κλάδου, καθώς και 
επί της Λεωφ. Κηφισίας στην κατεύθυνση «Κηφισιά – Αθήνα» 

Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση (περιλαμβάνεται εγκατάσταση γεφυρών 
σήμανσης)  

Συμπληρωματικά έργα κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, στηθαίων, κλπ. 
Οδοφωτισμός επί της Λεωφ. Κηφισίας και στον υπόγειο κλάδο 
Φωτεινή σηματοδότηση πεζοδιάβασης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 
Μετεγκατάσταση τεσσάρων στάσεων ΜΜΜ 
Μετεγκατάσταση ιστού με videocamera 
Μετεγκατάσταση πυροσβεστικού κρουνού 
Φυτεύσεις πρασίνου 
Προσωρινά έργα εκτροπών της κυκλοφορίας στη διάρκεια κατασκευής του υπόγειου 

κλάδου Το τελικό κόστος του έργου θα οριστικοποιηθεί κατά την εκπόνηση των 
τευχών δημοπράτησης και θα περιλαμβάνει και τα αναγκαία κόστη για την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Αξιολόγηση κυκλοφοριακής λειτουργίας νέου έργου ΑΚ 
Για την αξιολόγηση της λειτουργίας του ανισόπεδου κόμβου παρατίθεται ο επόμενος 

πίνακας, όπου παρουσιάζεται αντίστοιχα η λειτουργική αποτελεσματικότητα των δυο 
καταστάσεων, που είναι: 

α. Η λειτουργία του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου, όπως ρυθμίζεται σήμερα με 
φωτεινή σηματοδότηση 

β. Η λειτουργία του νέου έργου με την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου, όπου σε 
όλα τα ρεύματα κυκλοφορίας η κίνηση γίνεται με ελεύθερη ροή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα αναγραφόμενα μεγέθη κυκλοφοριακής ικανότητας, που αντιστοιχούν στις δυο εν 
λόγω λειτουργίες (α) και (β), έχουν προκύψει με τη βοήθεια του λογισμικού HCS 
(Highway Capacity Software). 

Η κυκλοφοριακή ικανότητα του νέου έργου, δηλαδή με τη λειτουργία ανισόπεδου 
κόμβου, σε σχέση με τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο, παρουσιάζει τα εξής: 

η εξυπηρέτηση του κρίσιμου ρεύματος κυκλοφορίας «Χαλάνδρι - Αθήνα» 
βελτιώνεται κατά 86% η κυκλοφοριακή ικανότητα των δυο λωρίδων, που θα 
εξυπηρετούν με συνθήκες ελεύθερης ροής, το ρεύμα κυκλοφορίας «Κηφισιά - Αθήνα» 
έχουν μεγαλύτερη ικανότητα από τις τρεις λωρίδες, που σήμερα λειτουργούν με 
φωτεινή σηματοδότηση (βλ. στήλες 3 και 6), κατά επιπλέον 560 οχήματα (=3920-3360) 
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στη σημερινή κατάσταση η μέση καθυστέρηση ανά όχημα είναι 90 s, ενώ με το νέο 
έργο αυτή περιορίζεται σε 9 s, δηλαδή είναι υποδεκαπλάσια 
 
Φάση Κατασκευής 

Το εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει κατά σειρά τις ακόλουθες εργασίες κατασκευής: 
1. Καθαιρέσεις υφισταμένων στοιχείων και πρόδρομες εργασίες νέας διαρρύθμισης 

του κόμβου, περιλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης των θιγόμενων 
αγωγών ΟΚΩ. 

2. Κατασκευή τεχνικού έργου υπόγειου κλάδου (φρεατοπάσσαλοι και πλάκα 
κάλυψης του κλειστού τμήματος, με εφαρμογή συγκεκριμένου προγραμματισμού 
κατάλληλων εκτροπών της κυκλοφορίας στη Λεωφ. Κηφισίας και στην οδό Εθν. 
Αντιστάσεως, ώστε να διατηρείται (χωρίς διακοπή) η λειτουργία τριών λωρίδων 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση στη Λεωφ. Κηφισίας και μιας λωρίδας ανά 
κατεύθυνση στο τμήμα της οδού Εθν. Αντιστάσεως μεταξύ της οδού Μαντζάρου 
και Λεωφ. Κηφισίας. 

3. Ολοκλήρωση της κατασκευής του υπόγειου κλάδου (εκσκαφές, κατασκευή 
ανοικτού και κλειστού κιβωτίου οπλισμένου σκυροδέματος, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, εναέριων αγωγών ηλεκτροδότησης τρόλεϊ, σήμανσης, κλπ.) 

4. Εργασίες φυτεύσεων και κατασκευή τεχνικού έργου πεζογέφυρας 
 

Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων 
κατασκευής, περιλαμβανομένων των ενδεχομένως απαιτούμενων καθαιρέσεων 

Καθαιρέσεις 
Για την κατασκευή του νέου έργου προβλέπονται καθαιρέσεις υφιστάμενων 

στοιχείων που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα. 
Πίνακας 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιμέρους έργα 
Χωματουργικές εργασίες 

Κατά την κατασκευή των νέων έργων προβλέπεται εκσκαφή εδαφικού υλικού 
συνολικού όγκου 9 500 m3, που κυρίως προκύπτει από τις εκσκαφές για την 
υλοποίηση του προβλεπόμενου υπόγειου κλάδου. 
 
Κλειστό και ανοικτά τμήματα υπόγειου κλάδου 
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Ο υπόγειος κλάδος του ΑΚ υλοποιείται με την κατασκευή μιας σειράς 
φρεατοπασσάλων σε κάθε πλευρά του και ακολουθούν οι εξής εργασίες: 

στα ανοικτά τμήματα, γίνεται η εκσκαφή του εδαφικού υλικού μεταξύ των πασσάλων 
και κατασκευάζεται πλάκα δαπέδου και εκατέρωθεν τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος, 
ώστε να δημιουργείται ανοικτό στεγανό κιβώτιο, σύμφωνα με τη στατική μελέτη στο 
κλειστό τμήμα κατασκευάζεται η πλάκα οροφής, που στηρίζεται στους 
φρεατοπασσάλους, ενώ στη συνέχεια γίνεται η εκσκαφή του εδαφικού υλικού μεταξύ 
των πασσάλων και ακολουθεί η κατασκευή της πλάκας δαπέδου και των πλευρικών 
τοιχίων, τα οποία συνδέονται δομικά με την πλάκα οροφής, ώστε να δημιουργείται ένα 
κλειστό στεγανό κιβώτιο πριν από την κατασκευή της πλάκας δαπέδου κατασκευάζεται 
στραγγιστική στρώση, σύμφωνα με τη μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της συνέχειας του υφιστάμενου 
υδροφορέα, η οποία παρεμποδίζεται από το τεχνικό έργο του υπόγειου κλάδου 
 
Νέα οδοστρώματα 

Προβλέπεται η κατασκευή νέων οδοστρωμάτων, συνολικού όγκου ~700 m3, στις 
θέσεις που είναι:  
ο υπόγειος κλάδος 

το τμήμα της Λεωφ. Κηφισίας, όπου το οδόστρωμα καθαιρείται για την κατασκευή 
του τεχνικού «Cover & Cut» 

το τμήμα της κεντρικής νησίδας της Λεωφ. Κηφισίας, που καθαιρείται και 
αντικαθιστάται με νέο οδόστρωμα 

η ανατολική πλευρά της Λεωφ. Κηφισίας, στη θέση συμβολής της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως 

η διαπλάτυνση του οδοστρώματος της παράπλευρης οδού «Λεωφ. 
Μαραθωνοδρόμων» 

το καθαιρούμενο τμήμα του πεζοδρομίου στη συμβολή της οδού Τζαβέλα με την οδό 
Εθν. Αντιστάσεως, όπως προβλέπεται από τη νέα διαμόρφωση του ισόπεδου 
κόμβου 

Δεδομένου ότι επί της Λεωφ. Κηφισίας κατασκευάστηκε νέος τάπητας προσφάτως 
(4ο τρίμηνο 2017) η κατασκευή νέων οδοστρωμάτων περιορίζεται μόνο στις επιφάνειες 
που γίνονται καθαιρέσεις του υφιστάμενου οδοστρώματος (κατασκευαστικές 
επεμβάσεις για την υλοποίηση του υπόγειου κλάδου). 
 
Έργα αποκατάστασης αγωγών ΟΚΩ 

Προβλέπεται η κατασκευή νέων αγωγών ΟΚΩ, για την αποκατάσταση των τμημάτων 
αυτών που θα αποξηλωθούν για την κατασκευή του προβλεπόμενου υπόγειου κλάδου. 
Οι κύριοι αγωγοί που αποξηλώνονται και επανακατασκευάζονται σε άλλη θέση είναι 
ένας αγωγός όμβριων Ø1500, μήκους ~45 m και ένας αγωγός ακαθάρτων Ø350, 
μήκους ~285 m.__ 
 
Τεχνικό έργο πεζογέφυρας 

Προβλέπεται κατασκευή πεζογέφυρας μήκους ~36 m, βορειότερα (κατά ~80 m) της 
οδού Εθν. Αντιστάσεως  εγκαρσίως της Λεωφ. Κηφισίας, για την αποκατάσταση της 
επικοινωνίας των πεζών μεταξύ των δυο πλευρών αυτής. Η πρόσβαση της 
πεζογέφυρας θα γίνεται με μια κλίμακα και έναν ανελκυστήρα, σε κάθε πλευρά της 
Λεωφ. Κηφισίας. 
 
Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης όμβριων 
Γενικά 

Η κατασκευή των έργων του ΑΚ δεν προσθέτει επιπλέον αδιαπέρατες επιστρωμένες 
επιφάνειες. Αντίθετα, σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή του έργου 
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δημιουργούνται νέες επιφάνειες πρασίνου 4000 m2, που αντικαθιστούν επιστρωμένες 
επιφάνειες (κυρίως ασφαλτικών οδοστρωμάτων). Επομένως, δεν απαιτείται καμία 
επέμβαση αναβάθμισης του δικτύου όμβριων της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως. 

Η σχέση μεταξύ του όγκου της βροχόπτωσης και του όγκου που απορρέει από 
επιφάνειες στις οποίες αυτός πίπτει χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

Σε επιστρωμένες επιφάνειες, η απορροή που καταλήγει στους αποδέκτες όμβριων, 
θεωρείται ότι ανέρχεται στο 90% του όγκου της βροχόπτωσης, ενώ το υπόλοιπο 10% 
θεωρείται ως απολυμένο. 

Σε επιφάνειες χωμάτινες με φύτευση, η απορροή που καταλήγει στους αποδέκτες 
όμβριων, θεωρείται ότι ανέρχεται στο 10% του όγκου της βροχόπτωσης, ενώ το 
υπόλοιπο 90% θεωρείται ότι κατεισδύει στο υπέδαφος ή απόλλυται. 

Για παράδειγμα, στο παρόν έργο, για διάρκεια βροχόπτωσης 3 ωρών, ο όγκος της 
βροχόπτωσης σε επιφάνεια 4 000 m2, ανέρχεται σε όγκο V=200 m3, εκ του οποίου 
όγκου ποσότητα 90% x 200 = 180 m3, σήμερα επιβαρύνει το υφιστάμενο δίκτυο 
αποχέτευσης. Αυτή η ποσότητα, με την κατασκευή του έργου του ΑΚ μειώνεται στην 
ποσότητα των 10% x 200 = 20 m3, δηλαδή επιτυγχάνεται μείωση κατά 89%. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικών «βιώσιμου συστήματος αποχέτευσης», 
προτείνεται η κατασκευή ανοικτών λεκανών συγκράτησης και δεξαμενών αποθήκευσης 
όμβριων, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 

Η λειτουργία του εν λόγω συστήματος λεκανών συγκράτησης και δεξαμενών 
αποθήκευσης θα αποτελέσει μια βελτίωση (επιπλέον ωφέλιμη συνεισφορά του νέου 
έργου) στην αντιπλημμυρική προστασία που υπάρχει σήμερα και θα λειτουργεί 
επικουρικά με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων, που είναι σχεδιασμένο για 
περίοδο επαναφοράς 5-ετίας. 

Οι υπολογισμοί για τα μεγέθη των όγκων των βροχοπτώσεων που προαναφέρονται, 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Δ: Βροχομετρικά Στοιχεία. 
 
Κύρια έργα αποχέτευσης όμβριων 

Τα κύρια έργα αποχέτευσης όμβριων, που θα κατασκευαστούν, είναι: 
Η αποκατάσταση του υφιστάμενου αγωγού όμβριων Ø1300 στην ανατολική πλευρά 

της Λεωφ. Κηφισίας 
Για την αποχέτευση του υπόγειου κλάδου προβλέπεται η κατασκευή διαμήκους 

αγωγού με σχάρα (βλ. χαρακτηριστικές διατομές στο σχέδιο οριζοντιογραφίας), που θα 
συλλέγει την επιφανειακή απορροή από το οδόστρωμα και θα την οδηγεί σε υπόγεια 
δεξαμενή με αντλιοστάσιο__ 

Κατασκευή ανοιχτών λεκανών συγκράτησης απορροής όμβριων (βάθους μέχρι 0,50 
m), στο πλαίσιο εφαρμογής κανόνων βιώσιμου συστήματος αποχέτευσης 

Η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε νέες θέσεις, λόγω των νέων 
διαμορφώσεων στα οδικά τμήματα του έργου 

Οι ανοιχτές λεκάνες συγκράτησης απορροής όμβριων, παρέχουν ενεργό χώρο 
αποθήκευσης της απορροής όμβριων υδάτων, προκειμένου να μειώνονται οι παροχές 
που οδηγούνται σε τεχνητούς ή φυσικούς αποδέκτες. 

Συνήθως, οι λεκάνες συγκράτησης χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ροής, σε 
θέσεις όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην επιφάνεια εδάφους, με στόχο τη 
διασφάλιση της διήθησης της απορροής προς τον υπόγειο υδροφορέα. 

Στην επιφάνεια των λεκανών συγκράτησης, προβλέπεται φύτευση με κατάλληλα 
υδρόφιλα φυτά, που επικουρούν στην απορρόφηση και στην εξάτμιση των όμβριων. 

Κάτω από την επιφάνεια των λεκανών συγκράτησης, προβλέπεται η τοποθέτηση 
ειδικών πλαστικών κιβωτίων, στα οποία θα αποθηκεύονται τα διηθούμενα από την 
επιφάνεια των λεκανών όμβρια. Σκοπός είναι, αφενός να διατηρείται υγρασία στο 
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υπέδαφος για τη συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών και αφετέρου η περαιτέρω 
κατείσδυση των όμβριων προς το υποκείμενο έδαφος. 

Υποδείγματα της διάταξης λεκανών συγκράτησης, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση 
πλαστικών κιβωτίων, των οποίων το 95% του όγκου τους διατίθεται στην αποθήκευση 
των όμβριων, παρουσιάζονται στα επόμενα Σχήματα 6.4.2-1 και 6.4.2-2. 

Προκειμένου να εισρέει η απορροή από τα εκατέρωθεν των πλευρικών νησίδων της 
Λεωφ. Κηφισίας οδοστρώματα προβλέπεται η διακοπή της συνέχειας των κρασπέδων 
σε μήκος 0,5 m κάθε 5,0 m (βλ. Σχήμα 6.4.2-3). Διακοπές της συνέχειας του 
κρασπέδου (ανοίγματα εισροής της απορροής) θα κατασκευάζονται και πριν από κάθε 
φρεάτιο υδροσυλλογής (κατά την έννοια της ροής). Σκοπός είναι, πρώτα να 
διοχετεύεται η απορροή στη λεκάνη συγκράτησης και στην περίπτωση υπερχείλισης 
αυτής, η υπόλοιπη ποσότητα της να εισρέει στο παρακείμενο φρεάτιο υδροσυλλογής. 

 
Η ιδέα του συνδυασμού κατασκευής λεκανών συγκράτησης και δεξαμενών 

αποθήκευσης της απορροής όμβριων στηρίζεται στη μελέτη αποχέτευσης – 
αποστράγγισης, της οποίας το σχετικό βασικό συμπέρασμα αναφέρεται στη συνέχεια. 

α. Κατά μήκος του τμήματος της Λεωφ. Κηφισίας, στο οποίο προβλέπεται η 
κατασκευή των υπό μελέτη έργων, καταλήγουν οι όμβριες απορροές τμήματος 
αστικής λεκάνης των Δήμων Ψυχικού, Νέου Ψυχικού και Χαλανδρίου, η οποία 
οριοθετείται: 
- στα δυτικά, από τις πλατείες Βασ. Γεωργίου του Β’, Καμάρα και 

Μιχαλακοπούλου και τις οδούς Ταϋγέτου και Κοκκώνη 
- στα ανατολικά από τις οδούς Εθν. Αντιστάσεως και Αγαμέμνονος 

β. Η έκταση της εν λόγω λεκάνης εκτιμάται σε ~125 στρέμματα και ο χρόνος 
συρροής της σε 30 λεπτά 

γ. Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία των πρασιών και των χώρων πρασίνου, εντός 
των ιδιοκτησιών, ο μέσος ανηγμένος συντελεστής απορροής της λεκάνης 
εκτιμάται σε 75% 

δ. Το αστικό ανάγλυφο της λεκάνης είναι γενικά ήπιων κλίσεων 
ε. Σε τμήματα της λεκάνης υπάρχουν δίκτυα όμβριων, τα οποία απορροφούν τμήμα 

της επιφανειακής απορροής της λεκάνης και αυξάνουν το χρόνο εκδήλωσης της 
επιφανειακής απορροής της 

στ. Τα υφιστάμενα δίκτυα όμβριων της περιοχής μελέτης έχουν σχεδιασθεί και 
μπορεί να απορροφήσουν τη βροχόπτωση 5-ετίας της περιοχής 

ζ. Από τη σύγκριση των Υδρογραφημάτων και των Καμπυλών Διακύμανσης των 
Όγκων των Βροχοπτώσεων για τη λεκάνη απορροής των υπό μελέτη έργων, για 
περιόδους επαναφοράς Τ=20 και Τ=5 έτη, συμπεραίνεται ότι η κατασκευή 
λεκανών συγκράτησης σε συνδυασμό με «δεξαμενές αποθήκευσης όμβριων» 
είναι μια εναλλακτική αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων 

η. Η προτεινόμενη κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης συνολικού όγκου περίπου 1 
000 έως 2 000 m3, κυρίως στους χώρους πρασίνου των νέων έργων, μπορεί να 
απορροφά την υπερβάλλουσα της 5-ετίας πλημμυρική παροχή της 20-ετίας για 
βροχοπτώσεις διάρκειας ~1,5 έως 3 ωρών 

θ. Η χωροθέτηση και η διαστασιολόγηση των δεξαμενών αποθήκευσης, που 
ενδεικτικά παρουσιάζονται στα δυο προηγούμενα σχήματα, θα καθοριστούν από 
την Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης των όμβριων 

 
Μέτρα αποκατάστασης συνέχειας υφιστάμενου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα 

Σύμφωνα με τα δεδομένα των γεωτρήσεων, που είχαν εκτελεστεί (έτος 2000), 
εντοπίζεται η παρουσία υδροφόρου ορίζοντα με ανώτερη στάθμη σε ~ 4 m κάτω από 
την επιφάνεια της Λεωφ. Κηφισίας. 
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Επειδή, η κατασκευή του τεχνικού έργου του υπόγειου κλάδου θα διακόπτει τη 
συνέχεια του υδροφορέα, για την αποκατάσταση αυτής της επικοινωνίας προβλέπεται 
η υλοποίηση των εξής μέτρων:  

α. Κατασκευή στραγγιστήριας στρώσης κάτω από την πλάκα σκυροδέματος του 
δαπέδου του τεχνικού, μεταξύ των φρεατοπασσάλων 

β. Εγκατάσταση στραγγιστηρίων στο ύψος της ανώτερης στάθμης του υφιστάμενου 
υδροφόρου ορίζοντα, μεταξύ της νότιας πασσαλοστοιχίας και του κιβωτίου/ 
τοιχίου του υπόγειου κλάδου, που θα συλλέγουν τις υπερβάλλουσες ποσότητες 
νερού του υδροφόρου ορίζοντα, που ενδεχομένως θα προκύπτουν μετά από 
βροχοπτώσεις, όταν η στάθμη αυτού θα υπερβαίνει την κανονική (-4 m) 

γ. Εγκατάσταση κατακόρυφων σωλήνων, στα διαστήματα μεταξύ των 
φρεατοπασσάλων, που θα συνδέουν τα προαναφερόμενα στραγγιστήρια (β) με τη 
δεξαμενή αντλιοστασίου 

 
Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 

Προβλέπεται η κατασκευή έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης επί της 
Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Εθν. Αντιστάσεως, που θα καθοριστούν από τη μελέτη 
σήμανσης. 

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή γεφυρών σήμανσης επί της Λεωφ. Κηφισίας στην 
κατεύθυνση «Κηφισιά – Αθήνα», σε κατάλληλες θέσεις βορειότερα της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως, επί των οποίων θα τοποθετηθούν νέες πινακίδες με αναγραφή των 
ανάλογων προορισμών. 
 
Έργα φύτευσης και άρδευσης νησίδων 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, επιπλέον από τις υφιστάμενες επιφάνειες 
πρασίνου, προβλέπεται η ανάπτυξη νέων επιφανειών 4 000 m2. Το ήδη υπάρχον 
σύστημα άρδευσης πρασίνου θα επεκταθεί, ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες των νέων 
επιφανειών. 

Ο κύριος σκοπός της φύτευσης είναι πολύ πέραν του καλλωπιστικού ρόλου αυτής 
και αφορά σε πρακτικές αντιμετώπισης της συγκράτησης των όγκων της απορροής 
όμβριων, αποτρέποντας αυτούς τους όγκους να επιβαρύνουν το υφιστάμενο δίκτυο 
αποχέτευσης όμβριων. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο δίκτυο είναι σχεδιασμένο να 
ανταποκρίνεται σε περίοδο επαναφοράς 5-ετίας. 

Η παραδοσιακή διαχείριση των αστικών απορροών επικεντρώνεται στην 
απομάκρυνση της επιφανειακής απορροής το συντομότερο δυνατόν για την προστασία 
της δημόσιας ασφάλειας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι υπερβολικές ποσότητες 
επιφανειακών απορροών υδάτων αποστραγγίζονται γρήγορα από αστικές περιοχές, 
αυτές δεν είναι πλέον διαθέσιμες για επαναφόρτιση υπογείων υδάτων, άρδευση 
αστικών τοπίων, διατήρηση οικοτόπων χλωρίδας και άλλες χρήσεις. 

Η πράσινη υποδομή χρησιμοποιεί φυσικά ή μηχανικά συστήματα, που μιμούνται τις 
φυσικές διεργασίες για τον έλεγχο της απορροής των όμβριων υδάτων. Για 
παράδειγμα, οι λεκάνες συγκράτησης χρησιμοποιούνται ευρέως (σε άλλες χώρες) για 
την άμβλυνση των συνεπειών της απορροής από καταιγίδες και η διαπερατή 
επίστρωση για την προώθηση της κατείσδυσης της βροχής στο έδαφος όπου πέφτει. Η 
βλάστηση είναι μια στρατηγική πράσινης υποδομής, που μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη διαχείριση επιφανειακών απορροών. Σε πολλές πόλεις έχουν 
δημιουργηθεί μεγάλης κλίμακας προγράμματα δενδροκαλλιέργειας για το μετριασμό της 
επίδρασης της αστικής θερμότητας, τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού αέρα και τη 
μείωση και αντιμετώπιση της αστικής απορροής όμβριων. 

Οι λεκάνες συγκράτησης είναι αβαθή συστήματα αποστράγγισης που γεμίζουν με 
βλάστηση, υλικό κομποστοποίησης και / ή λιθορριπές. Ως παρεμβαλλόμενο τμήμα στη 
διαδρομή της επιφανειακής απορροής, αυτές σχεδιάζονται ώστε να μεγιστοποιείται ο 
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χρόνος παραμονής του νερού σε λεκάνη, πράγμα που βοηθά στην παγίδευση και 
καταστροφή ορισμένων ρύπων. 

Οι λεκάνες συγκράτησης έχουν αναγνωριστεί ευρέως ως μια αποτελεσματική 
αποκεντρωμένη βέλτιστη πρακτική διαχείρισης των όμβριων, για τον έλεγχο των 
απορροών σε αστικό περιβάλλον. Η επίδρασή τους είναι τριπλή: 

α. Η βλάστηση διακόπτει την πορεία της βροχόπτωσης, μειώνοντας τις καθαρές 
ποσότητες βροχόπτωσης που δέχεται το έδαφος 

β. Η απορρόφηση νερού μέσω της διαπνοής μειώνει την υγρασία του εδάφους, 
αυξάνοντας έτσι την ικανότητα αποθήκευσης υπογείων υδάτων 

γ. Το ριζικό σύστημα της βλάστησης ως αγωγοί βελτιώνουν τη κατείσδυση των 
όγκων της απορροής Επιπλέον, τα δέντρα προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας. 
Για παράδειγμα, τα στρατηγικά τοποθετημένα δέντρα σκιάς - τουλάχιστον τρία 
μεγάλα δέντρα γύρω από ένα κτήριο μπορεί να μειώνουν το κόστος κλιματισμού 
έως 30%. Φυλλοβόλα δέντρα, που φυτεύονται στη νότια και δυτική πλευρά των 
κτηρίων, τα οποία ρίχνουν τα φύλλα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
παρέχουν σκιά και μπλοκάρουν τη θερμότητα κατά τους θερμότερους μήνες. Με 
την πτώση των φύλλων τους το φθινόπωρο, επιτρέπουν στο ηλιακό φως, στους 
ψυχρότερους μήνες, να προσπίπτει στα κτήρια. 

Χρειάζεται η σκίαση όλων των σκληρών επιφανειών, όπως είναι τα οδοστρώματα 
και τα πεζοδρόμια, για να ελαχιστοποιείται το φορτίο θερμότητας στο περιβάλλον. 

Η φύτευση αειθαλών δέντρων, που διατηρούν τα φύλλα / βελόνες τους όλο το 
χρόνο, σε μια προσχεδιασμένη διάταξη, μπορεί να χρησιμεύουν ως ανεμοφράκτες για 
την εξοικονόμηση από 10 έως 50% της ενέργειας που χρειάζεται για τη θέρμανση των 
κτηρίων. 

Τα αειθαλή δέντρα προσφέρουν τα καλύτερα οφέλη όταν: 
συνήθως φυτεύονται στη βόρεια πλευρά του κτηρίου για να αναχαιτίζουν τους 

χειμερινούς άνεμους δεν φυτεύονται στη νότια ή δυτική πλευρά του κτηρίου, επειδή θα 
εμποδίζουν το φως του ήλιου κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

Αυτά τα δέντρα παρέχουν, επίσης, κάποια πλεονεκτήματα σκίασης κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού. Ακόμη, πρέπει να επισημανθεί ότι το φύλλωμα των δένδρων έχει την 
ικανότητα να συγκρατεί και βοηθά στην εξάτμιση του 30% του όγκου της 
βροχόπτωσης. Δηλαδή, υποστηρίζει την εφαρμογή πολιτικών «βιώσιμου συστήματος 
αποχέτευσης όμβριων». 
 
Αποκατάσταση κυκλοφορίας στη διάρκεια κατασκευής του έργου- Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής των προτεινόμενων έργων χρειάζεται να γίνονται 
εκτροπές των υφιστάμενων λωρίδων κυκλοφορίας, με εφαρμογή των απαιτούμενων 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ως εξής: 

στην οδό Εθν. Αντιστάσεως, και στο τμήμα της μεταξύ Λεωφ. Κηφισίας και οδού 
Μαντζάρου, το πλάτος του οδοστρώματος θα περιορισθεί σε 2 λωρίδες, 
εφαρμόζοντας το σχεδιασμό του οριστικού έργου, επομένως θα συνεχίσει η 
λειτουργία των ΜΜΜ χωρίς καμία τροποποίηση των δρομολογίων τους (προς 
τούτο θα μετακινηθούν οι εναέριοι αγωγοί ηλεκτροδότησης των τρόλεϊ της 
κατεύθυνσης «Χαλάνδρι – Αθήνα» για την απεμπλοκή τους από τις εργασίες του 
μηχανήματος κατασκευής πασσάλων αν χρειαστεί) 

στη Λεωφ. Κηφισίας θα εφαρμοσθούν σταδιακές εκτροπές, που θα διασφαλίζουν τη 
λειτουργία 6 λωρίδων κυκλοφορίας, 3 λωρίδες για κάθε κατεύθυνση 

Κατά την εφαρμογή κάθε σταδίου εκτροπής των λωρίδων κυκλοφορίας θα λειτουργεί 
σύστημα φωτεινής σηματοδότησης, με σηματοδότες επί κινητού φορείου, 
εφαρμόζοντας το εκάστοτε κατάλληλο πρόγραμμα σηματοδότησης. 
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Ο σχεδιασμός των εκάστοτε εκτροπών των ορίων της Λεωφ. Κηφισίας προκειμένου 
να διασφαλίζεται λειτουργία 6 λωρίδων κυκλοφορίας (3 λωρίδες ανά κατεύθυνση) είναι 
αντικείμενο της Οριστικής Μελέτης του έργου και θα περιληφθεί στα Τεύχη 
Δημοπράτησης του έργου. 
 
Διαθέσιμος χώρος εργοταξίου 
Ο διαθέσιμος χώρος εργοταξίου δείχνεται στο επόμενο σχήμα, και αποτελείται από το 
καταλαμβανόμενο τμήμα της ανατολικής παράπλευρης οδού της Λεωφ. Κηφισίας. 
 
Χρονοδιάγραμμα 
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και απόδοσης του στην κυκλοφορία, από την έναρξη 
των κατασκευαστικών εργασιών, εκτιμάται σε 6 μήνες. Αυτό θα επιτευχθεί με την 
κατάλληλη πρόβλεψη στα Τεύχη Δημοπράτησης για τη διαθεσιμότητα και ταυτόχρονη 
χρήση ικανού αριθμού μηχανημάτων κατασκευής φρεατοπασσάλων. 

 
Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 
Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Στις δράσεις του έργου, που μπορεί να επηρεάσουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
της περιοχής μελέτης υπάγονται: 

α. Οι κατασκευαστικές διεργασίες και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα που σχετίζονται 
με την αναμόρφωση του ισόπεδου κόμβου της Αγ. Βαρβάρας. 

β. Η διαφοροποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών, λόγω της λειτουργίας της νέας 
μορφής του κόμβου. που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, 
τόσο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, όσο και επί της Λεωφ. Κηφισίας, με αποτέλεσμα 
την αύξηση της μέσης ταχύτητας στους εν λόγω οδικούς άξονες και κατά συνέπεια τη 
βελτίωση των μετακινήσεων χωρίς τις σημερινές καθυστερήσεις 

H προσέγγιση που επιχειρείται για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει προσδιορισμό των 
ρυπαντικών φορτίων στην περιοχή, λόγω κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ως 
χρονικός ορίζοντας έναρξης κατασκευής εξετάζεται το διάστημα 2020-2021, ενώ ως 
χρονικοί ορίζοντες λειτουργίας τα έτη 2022 και 2032 (1ο και 10ο έτος λειτουργίας 
αντίστοιχα). Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν τα ρυπαντικά φορτία στην περιοχής 
μελέτης, χωρίς το έργο (ισόπεδος κόμβος), στη διάρκεια των ετών 2022 και 2032 και 
συγκρίθηκαν με τα εκτιμώμενα για τον ίδιο χρονικό ορίζοντα επίπεδα με την λειτουργία 
του έργου (ανισόπεδος κόμβος). 

 
Φάση κατασκευής 
Κατά την φάση κατασκευής του έργου αναμένονται επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της 

περιοχής από ομάδες διεργασιών, που είναι: 
Οι χωματουργικές και λοιπές εργασίες της κατασκευής 
Η κίνηση των οχημάτων, που εμπλέκονται στην κατασκευή όπως, φορτηγά, 

μηχανήματα εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών κλπ. 
Οι αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων της συνήθους κυκλοφορίας, που οφείλονται 

στις μεταβολές της κυκλοφοριακής ροής, αλλά και σε άλλες οχλήσεις λόγω της 
κατασκευής του έργου 

Θεωρείται ότι, η ατμοσφαιρική συνεισφορά των (κατά πλειοψηφία) των 
πετρελαιοκίνητων οχημάτων των κατασκευαστικών εργασιών είναι αμελητέα, επειδή οι 
αντίστοιχοι φόρτοι αναμένεται να είναι μικροί. Ουσιαστικά, ο βασικότερος 
ατμοσφαιρικός ρύπος, που αναμένεται κατά την φάση κατασκευής του εξεταζόμενου 
έργου, είναι η σκόνη, η οποία δημιουργείται από τις ακόλουθες ενέργειες: 

αποξέσεις ή και κονιοποίηση των υλικών της επιφάνειας, που βρίσκονται στον 
χώρο του εργοταξίου μηχανικής φύσεως διαταραχές εδαφικών υλικών, που 
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χαρακτηρίζονται από χαμηλή συνοχή, π.χ. εκσκαφές, αποθέσεις και άλλες 
χωματουργικές εργασίες μεταφορά και διανομή εδαφικού υλικού και άλλων 
εύκολα θρυμματιζόμενων υλικών, ανάμιξη και (άλλη) επεξεργασία αυτών των 
υλικών κατά τις μετέπειτα φάσεις κατασκευής__ 

παράσυρση από τον άνεμο σωματιδίων σκόνης, που έχουν ήδη εκτεθεί με 
προηγούμενες κατασκευαστικές εργασίες, π.χ. εκσκαφές 

Η διαφεύγουσα σκόνη, κατά τις εν λόγω διαδικασίες (fugitive dust), δεν 
απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα με ένα καθορισμένο ρεύμα ροής. Τα φυσικά φαινόμενα 
που προκαλούν τη γένεση της σκόνης κατά τις λόγω διαδικασίες είναι: 

Η κονιοποίηση και απόξεση των επιφανειακών υλικών, λόγω της εφαρμογής 
μηχανικής δύναμης από διάφορα μέσα (τροχοί και διάφορα εξαρτήματα μηχανημάτων) 

Η παγίδευση σωματιδίων σκόνης από τη δράση τυρβώδους αέριου ρεύματος (π.χ. 
διάβρωση που προκαλείται σε μια επιφάνεια από άνεμο ταχύτητας μεγαλύτερης των 19 
km/h)  

Η επίδραση, των εν λόγω δραστηριοτήτων στη γένεση και μεταφορά σκόνης, στην 
ατμοσφαιρική ποιότητα εξαρτάται από την ποσότητα και το δυναμικό παράσυρσης των 
σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρα. Τα μεγαλύτερα σωματίδια καθιζάνουν κοντά 
στην πηγή, ενώ τα λεπτότερα σωματίδια διασκορπίζονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. 
Η απόσταση, που μπορεί να παρασυρθούν τα λεπτότερα σωματίδια, εξαρτάται από το 
αρχικό ύψος διάχυσής τους στην ατμόσφαιρα, την ταχύτητα καθίζησης και τον βαθμό 
ατμοσφαιρικής ανατάραξης. Θεωρητικοί υπολογισμοί παρουσιάζουν ότι, για μια τυπική 
μέση ταχύτητα ανέμου 16 km/h, σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη των 100 μ 
καθιζάνουν μέσα σε απόσταση 6 ως 9 m από το σημείο εκπομπής τους. Τα σωματίδια 
διαμέτρου 30-100 μ, συνήθως παρεμποδίζονται στην καθίζηση τους και ανάλογα με 
τον βαθμό ατμοσφαιρικής ανατάραξης καθιζάνουν σε αποστάσεις ~30 έως ~150 m από 
το σημείο εκπομπής. Τα μικρότερα σωματίδια παρουσιάζουν μικρές ταχύτητες 
καθίζησης, λόγω βαρύτητας, με αποτέλεσμα το ποσοστό καθίζησης να επηρεάζεται 
από την ατμοσφαιρική ανατάραξη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (Environmental Protection Agency) δίνει τιμή 1 έως 10 kg 
σκόνης/όχημα/km εκπομπής σκόνης για την κίνηση οχημάτων σε μη επιστρωμένες 
επιφάνειες. 

Η κατασκευή απαιτεί όγκο εκσκαφών της τάξης των 10 000 m3, για την υλοποίηση 
του υπόγειου κλάδου. 

Οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν κυρίως από βόρειες (19%), βορειανατολικές (19%), 
νότιες (17%) και νοτιοδυτικές (12%) διευθύνσεις, ασθενείς (<3 m/s), σε ποσοστό 56% 
περίπου, ενώ οι νηνεμίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό χρόνου 14,2%. Η εμφάνιση 
ισχυρών ανέμων δεν είναι ιδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο, και πρόκειται κατά κύριο λόγο 
για βόρειους, ή νότιους ανέμους, που οφείλονται σε μετωπική δραστηριότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη την άμεση σχέση μεταξύ της απόστασης μεταφοράς σκόνης 
και της έντασης του ανέμου, η επιβάρυνση αφορά στην άμεση ζώνη κατασκευής του 
έργου (200 m περί τον χώρο εργασιών) και αναμένεται σχετικά μικρού μεγέθους, λόγω 
της μεθόδου κατασκευής του υπόγειου έργου (Cover & Cut), της περιοδικότητας των 
κινήσεων των μηχανημάτων της σχετικά μικρής διάρκειας των υπόψη εργασιών, αλλά 
και ιδιαίτερα της υποχρεωτικής διαβροχής των μετώπων εκσκαφής. 

Λόγω του αστικού χαρακτήρα της περιοχής, οι επιπτώσεις κρίνονται μέτριες 
αρνητικές, βραχύβιες και αντιμετωπίσιμες με τη λήψη μέτρων. Επισημαίνεται ότι η 
εφαρμογή συστηματικής διαβροχής των μετώπων εργασιών θα περιορίσει σημαντικά, 
τόσο το εκπεμπόμενο φορτίο σκόνης, όσο και την διασπορά αυτής στην γύρω περιοχή. 
Η συστηματική διαβροχή των υλικών, που συγκεντρώνονται σε σωρούς ή μέτωπα 
εργασιών ελαττώνει τη συνολική εκπομπή σωματιδίων μέχρι και 90%. 

 
Φάση λειτουργίας 
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Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τα μεγέθη φόρτου κυκλοφορίας, στο οδικό δίκτυο 
πέριξ του κόμβου Αγ. Βαρβάρας, τα οδικά τμήματα Κηφισίας, Εθν. Αντιστάσεως και 
Ελικώνος και των στρεφουσών κινήσεων του κόμβου, μελετήθηκε η επιβάρυνση που 
προκαλείται στην ποιότητα της ατμόσφαιρας (Σχήμα 9.10.2-1). Με την παραδοχή ότι τα 
υπόψη τμήματα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την εκπομπή ρύπων, θεωρείται ότι 
τα υπόλοιπα οδικά τμήματα της άμεσης περιοχής έχουν μικρή συνεισφορά. 

Υπολογισμός ρυπαντικών φορτίων 
Για την εκτίμηση των εκπομπών αερίων ρύπων, που οφείλονται στην οδική 

κυκλοφορία επί ενός οδικού τμήματος χρησιμοποιείται η μεθοδολογία CORINAIR, για 
τις εν θερμώ εκπομπές οχημάτων (hot emissions) (EMEP/CORINAIR Atmospheric 
Emission Inventory Guidebook, 2007), καθώς και κυκλοφοριακά δεδομένα του οδικού 
τμήματος (ΕΜΗΚ, ωριαίος φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας). Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι για 
τους οποίους εφαρμόζεται η μεθοδολογία είναι τα CO, NOx, VOC, PM10, SO2. Οι 
εκπομπές διαφοροποιούνται, αναλόγως της κατηγορίας των οχημάτων, του κυβισμού, 
της τεχνολογίας κινητήρα, του είδους του χρησιμοποιούμενου καυσίμου και της 
ταχύτητας κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, οι εκπομπές SO2 υπολογίζονται βάσει της 
κατανάλωσης καυσίμου και της περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο, θεωρώντας ότι 
όλο το θείο που περιέχεται στο καύσιμο μετατρέπεται πλήρως σε SO2. 

Τα κυκλοφοριακά δεδομένα, δηλαδή ΕΜΗΚ, σύνθεση και ταχύτητα κυκλοφορίας, 
που αναμένονται στα οδικά τμήματα του ΑΚ Αγ. Βαρβάρας, τα έτη 2022 και 2032 
παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα στοιχεία προέρχονται από αναγωγή κυκλοφοριακών μετρήσεων στη περιοχή το 
2017, λαμβάνοντας υπόψη ετήσιο συντελεστή αύξησης κυκλοφορίας 2%. Οι 
κυκλοφοριακές μετρήσεις, ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας, αποτυπώνουν τις 
υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας του εξεταζόμενου κόμβου στη διάρκεια μιας τυπικής 
καθημερινής του έτους 2017. Τα κυκλοφοριακά στοιχεία, ανά κατεύθυνση 
κυκλοφορίας, τα οποία αποτυπώνουν τις συνθήκες λειτουργίας του εξεταζόμενου 
κόμβου, μετά το έργο, παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. Για τις ανάγκες των 
υπολογισμών θεωρήθηκε ότι η σύνθεση κυκλοφορίας και το ποσοστό βαρέων 
οχημάτων δεν μεταβάλλονται σε σχέση με αυτά του έτους μετρήσεων (2017). 

Τα ρυπαντικά φορτία [kg/km], που προκύπτουν από την κυκλοφορία στα υπό μελέτη 
οδικά τμήματα της περιοχής, σε βάση 24-ώρου και ώρας αιχμής, παρουσιάζονται 
στους επόμενους πίνακες. 

 
Τα εκτιμώμενα φορτία ατμοσφαιρικών ρύπων στη ζώνη άμεσης επιρροής 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 9.10.2 
*  
Για τις ανάγκες των υπολογισμών, στη περιοχή μελέτης θεωρήθηκε μήκος οδικών 

τμημάτων Λεωφ. Κηφισίας 1 
(0,5 km), Λεωφ. Κηφισίας 2 (0,5 km), Εθν. Αντιστάσεως (0,5 km), Ελικώνος (0,2 

km). 
Οι εκτιμώμενοι φόρτοι ατμοσφαιρικών ρύπων (πλην SO2), στην ζώνη άμεσης 

επιρροής του ΑΚ Αγ. Βαρβάρας το έτος 2032, εμφανίζονται χαμηλότεροι αυτών του 
έτους 2022, καθώς έχει ληφθεί υπόψη πλήρης αντικατάσταση του στόλου των 
συμβατικών αυτοκινήτων. 

 
Από τον προηγούμενο πίνακα προκύπτει ότι, η αναμόρφωση του κόμβου Αγ. 

Βαρβάρας θα μειώσει τα ρυπαντικά φορτία στην άμεση περιοχή του κόμβου, καθώς θα 
βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες (βελτίωση ροής οχημάτων, αύξηση μέσης 
ταχύτητα κυκλοφορίας) στους οδικούς άξονες που εξυπηρετούνται από αυτόν. 

Συνολικά, οι επιπτώσεις αυτής της μεταβολής στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, 
κρίνονται ως σημαντικά θετικές και μακροχρόνιες. 

 
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Οι δράσεις του έργου, που μπορεί να επηρεάσουν το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής μελέτης αφορούν στα εξής: 

α. κατά τη φάση κατασκευής, η λειτουργία του εργοταξίου και οι διάφορες ρυθμίσεις 
της κυκλοφορίας των οχημάτων που διέρχονται περί τον κόμβο της Αγ. 
Βαρβάρας 

β. κατά τη φάση λειτουργίας, η διαφοροποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών, 
λόγω της λειτουργίας της νέας μορφής του κόμβου. Όπως προαναφέρεται, η 
λειτουργία του ΑΚ Αγ. Βαρβάρας αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των 
οχημάτων, τόσο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, όσο και επί της Λεωφ. Κηφισίας. 
Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της μέσης ταχύτητας στους εν λόγω οδικούς 
άξονες και κατά συνέπεια η βελτίωση των μετακινήσεων χωρίς τις σημερινές 
καθυστερήσεις. 

H προσέγγιση, που επιχειρείται για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, περιλαμβάνει προσδιορισμό των 
επιπέδων θορύβου, λόγω κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ως χρονικός 
ορίζοντας έναρξης κατασκευής εξετάζεται το διάστημα 2020-2021, ενώ ως χρονικοί 
ορίζοντες λειτουργίας τα έτη 2022 και 2032. 

Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι στάθμες θορύβου στην περιοχής μελέτης, χωρίς το 
έργο (ισόπεδος κόμβος), τα έτη 2022 και 2032 και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις 
εκτιμώμενες για τον ίδιο χρονικό ορίζοντα στάθμες θορύβου κατά τη λειτουργία του 
έργου (ανισόπεδος κόμβος). 

 
Φάση κατασκευής 

Η εκτίμηση του θορύβου που οφείλεται στο εργοτάξιο κατασκευής γίνεται σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που προτείνεται από τις Βρετανικές προδιαγραφές BS 5228 (Noise 
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control on construction and open sites, BSI-1984) και οι οποίες αναφέρονται στην 
αναγκαιότητα της προστασίας των ατόμων, που ζουν και εργάζονται κοντά σε τέτοιες 
περιοχές από τον θόρυβο. 

Στην παρούσα φάση της μελέτης δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση ενός ακριβούς 
μητρώου δεδομένων της λειτουργίας του εργοταξίου κατασκευής (π.χ. τύποι 
μηχανημάτων, χρόνος πραγματικής λειτουργίας τους, χρονοδιαγράμματα κατασκευής 
των έργων, ηχητικές στάθμες ενεργειακής ισχύος κλπ). Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει 
παρά μόνο την προσεγγιστική εκτίμηση των επιπτώσεων από τον θόρυβο κατά την 
κατασκευή. Για το σύνολο του έργου θεωρήθηκε κινητό εργοτάξιο 12ωρης λειτουργίας 
με την σύνθεση που ακολουθεί: 

Ένας (1) εκσκαφέας 
Ένας (1) φορτωτής 
Ένας (1) ισοπεδωτής 
Δύο (2) φορτηγά 
‘Ένας (1) οδοστρωτήρας 
Ένα (1) ασφαλτικό συγκρότημα 
 
Η εκτίμηση της ισοδύναμης ενεργειακής στάθμης θορύβου (Leq) στο χρονικό 

διάστημα 12-ωρης ημερήσιας λειτουργίας γίνεται για δέκτη ευρισκόμενο σε αποστάσεις 
15 έως 400 m από το εργοτάξιο, για αστικό (με ανακλάσεις) περιβάλλον, χωρίς την 
ύπαρξη πετασμάτων. Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης της στάθμης θορύβου, Leq 
(12h) παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 
 
 
 
 
 
 

 
Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-1981) καθορίζει τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια 

θορύβου που εκπέμπονται στο περιβάλλον από εγκαταστάσεις, ανάλογα με τις χρήσεις 
γης, όπως παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στα τμήματα ανάπτυξης του εργοταξίου, αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα 
ηχομείωσης γύρω από αυτό, ο θόρυβος υπερβαίνει το όριο των 50 dB(A) σε 
αποστάσεις τουλάχιστον 400 m από τα όρια αυτού. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, οι παραπάνω στάθμες θορύβου από τη λειτουργία του 
εργοταξίου αντιπροσωπεύουν το δυσμενέστερο σενάριο λειτουργίας κατά το οποίο όλα 
τα μηχανήματα του εργοταξίου λειτουργούν ταυτόχρονα. Η περιοδική φάση λειτουργίας 
του εργοταξίου μετριάζει σημαντικά τη διάρκεια των επιπτώσεων, ιδιαίτερα αν 
συνδυαστεί με μέτρα αντιθορυβικής προστασίας. 

Λόγω του αστικού χαρακτήρα της περιοχής, οι επιπτώσεις κρίνονται μέτριες 
αρνητικές, βραχύβιες και αντιμετωπίσημες με τη λήψη μέτρων. Συγκεκριμένα, για την 
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αποφυγή όχλησης από την κατασκευή του έργου, κρίνεται αναγκαίο ο κατασκευαστής 
του έργου να επιλέξει και εφαρμόσει ειδικά μέτρα αντιθορυβικής προστασίας στα 
τμήματα με κατοικίες εκατέρωθεν του έργου. 

 
Φάση λειτουργίας 
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τα μεγέθη φόρτου κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 

πέριξ του κόμβου Αγ.Βαρβάρας, τα οδικά τμήματα Λεωφ. Κηφισίας, Εθνικής 
Αντιστάσεως και Ελικώνος και οι στρέφουσες του κόμβου, μελετήθηκαν ως προς την 
επιβάρυνση που προκαλούν στο ακουστικό περιβάλλον (Σχήμα 9.2). Με την παραδοχή 
ότι τα υπόψη τμήματα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την εκπομπή θορύβου, 
θεωρείται ότι τα υπόλοιπα οδικά τμήματα της άμεσης περιοχής έχουν μικρότερη 
συνεισφορά. 

Υπολογισμός δεικτών θορύβου 
Ο υπολογισμός των δεικτών οδικού θορύβου Lden και Lnight κατά μήκος ενός 

οδικού τμήματος, έγινε σύμφωνα με την Γαλλική μέθοδο (NMPR-Routes 96). Η εν 
λόγω μέθοδος περιγράφει την διαδικασία για τον υπολογισμό της ηχοστάθμης που 
προκαλεί η οδική κυκλοφορία πλησίον μιας οδού λαμβάνοντας υπόψη τα 
κυκλοφοριακά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου (φόρτος κυκλοφορίας, 
ταχύτητα κίνησης, ποσοστό βαρέων οχημάτων, κλίση οδού, κατηγορία, επιφάνεια και 
ηλικία οδοστρώματος). Επιπλέον υπολογισμοί λαμβάνονται υπόψη για την γεωμετρική 
απόκλιση λόγω της απόστασης διάδοσης, την ατμοσφαιρική απορρόφηση και την 
επίδραση του εδάφους. 

Η πραγματοποίηση των υπολογισμών της μεθόδου περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
βήματα: 

1ο βήμα: Ανάλυση των πηγών θορύβου σε σημειακές ηχητικές πηγές 
2ο βήμα: Καθορισμός του επιπέδου της ακουστικής ισχύος καθεμιάς από τις πηγές 
3ο βήμα: Αναζήτηση των διαδρομών διάδοσης ανάμεσα σε κάθε μια πηγή και τον 

δέκτη 
4ο βήμα: Σε κάθε διαδρομή διάδοσης υπολογίζεται η διάδοση σε ευνοϊκές συνθήκες, 

η διάδοση σε ομοιογενείς συνθήκες και το μακροπρόθεσμο επίπεδο που 
προκύπτει από τις ευνοϊκές και ομοιογενείς συνθήκες 

5ο βήμα: Άθροιση των μακροπρόθεσμων ηχητικών επιπέδων κάθε διαδρομής που 
επιτρέπει επιπλέον τον υπολογισμό του συνολικού επιπέδου θορύβου στον δέκτη. 

 
Η αντιπροσώπευση της οδού γίνεται από μια γραμμική πηγή τοποθετημένη στον 

άξονα του δρόμου ή σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια γίνεται ο 
διαχωρισμός της γραμμικής πηγής σε μεμονωμένες σημειακές πηγές. Στην αξιολόγηση 
του θορύβου λαμβάνονται υπόψη δύο τύποι οχημάτων, τα ελαφριά (καθαρό φορτίο 
<3,5 τόνων) και τα βαριά οχήματα (καθαρό φορτίο >= 3.5 τόνων). 

 
Από τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας, στην περιοχή μελέτης, για τα έτη 2022 και 

2032 διαπιστώνουμε τα εξής: 
Λεωφ. Κηφισίας (Αθήνα – ΙΚ Αγ. Βαρβάρας): για τον δείκτη Lden παρατηρείται 

υπέρβαση του ορίου σε αποστάσεις μικρότερες των 60 m από την άκρη της οδού, 
ενώ για τον δείκτη Lnight σε αποστάσεις μικρότερες των 20 m από την άκρη της 
οδού 

Λεωφ. Κηφισίας (ΙΚ Αγ. Βαρβάρας-Κηφισιά): για τον δείκτη Lden παρατηρείται 
υπέρβαση του ορίου σε αποστάσεις μικρότερες των 60 m από την άκρη της οδού, 
ενώ για τον δείκτη Lnight σε αποστάσεις μικρότερες των 20 m από την άκρη της 
οδού 
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Εθνικής Αντιστάσεως: για το δείκτη Lden παρατηρείται υπέρβαση του ορίου σε 
αποστάσεις μικρότερες των 10 m από την άκρη της οδού, ενώ για τον δείκτη 
Lnight δεν παρατηρείται υπέρβαση του ορίου 

Ελικώνος: για τους δείκτες Lden και Lnight δεν παρατηρείται υπέρβαση των ορίων 
 
Σύμφωνα με τους ανωτέρω υπολογισμούς, τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου, για 

τους δείκτες Lden και Lnight, αναμένονται κατά μήκος της Λεωφ. Κηφισίας και Εθνικής 
Αντιστάσεως, που δέχονται τους μεγαλύτερους φόρτους κυκλοφορίας στην περιοχή 
μελέτης. 

 
Από τους προηγούμενους πίνακες προκύπτει ότι, η λειτουργία του ΑΚ Αγ. 

Βαρβάρας θα επιφέρει μια πολύ μικρή αύξηση της στάθμης θορύβου κατά μήκος των 
τμημάτων της Λεωφ. Κηφισίας, ενώ θα μειώσει σημαντικά τις στάθμες θορύβου στην 
οδό Ελικώνος, και δεν θα διαφοροποιήσει ουσιαστικά τις στάθμες θορύβου στην οδό 
Εθν. Αντιστάσεως. Αυτό οφείλεται, για την Λεωφ. Κηφισίας στην αύξηση της ταχύτητας 
κυκλοφορίας (από 40-41 km/h σε 63-67 km/h), ενώ για την οδό Ελικώνος στην μείωση 
του φόρτου κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω υπολογισμοί αφορούν επίπεδη 
περιοχή και συνεπώς, οι στάθμες θορύβου κατά μήκος της βύθισης και του υπόγειου 
τμήματος της οδού Εθν. Αντιστάσεως, μήκους περί τα 150 m, αναμένονται χαμηλότερες 
στάθμες. 

Συνολικά, οι εν λόγω επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης κρίνονται ασθενείς θετικές, 
κυρίως λόγω της βελτίωσης του ακουστικού περιβάλλοντος, που διαμορφώνεται 
εκατέρωθεν του τμήματος της οδού Ελικώνος, όπου είναι περιοχή αποκλειστικής 
χρήσης κατοικίας. 
 
Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού, υλικών & τρόποι 
διάθεσής τους 
Οι καθαιρούμενες κατασκευές αναφέρονται λεπτομερώς σε προηγούμενο Πίνακα 
 
Έκτακτες Συνθήκες και Κίνδυνοι για το Περιβάλλον 
Κατά την κατασκευή του έργου 
Κατά την κατασκευή του έργου δεν αναμένονται έκτακτες καταστάσεις από ατυχήματα ή 
ζημιές δεδομένου ότι θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα μέτρα από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ 
(ΦΕΚ905/Β/20-05-2011). 
 
Κατά τη λειτουργία του έργου 
Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται ατυχήματα δεδομένου ότι ο σχεδιασμός 
του έργου προβλέπει τα κατάλληλα μέτρα οδικής ασφάλειας. 
Όσον αφορά στον κίνδυνο από πλημμύρα του υπόγειου κλάδου, αυτός αντιμετωπίζεται 
με την πρόνοια του σχεδιασμού της μελέτης αποχέτευσης με περίοδο επαναφοράς 50-
ετίας. 

 
xii. Εναλλακτικές Λύσεις 
Στο πλαίσιο της αρχικής ΜΠΕ του έργου, που περιλάμβανε τους τρεις κόμβους της 

Λεωφ. Κηφισίας: τον κατασκευασμένο του Φάρου, τον υπό μελέτη της Αγ. Βαρβάρας 
και τον μελλοντικό Φιλοθέης (Κολέγιο), εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν δύο 
εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής των ανισόπεδων κόμβων. Με τη μια λύση η 
διασταύρωση των κινήσεων επιτυγχάνεται με την κατασκευή υπόγειου κλάδου, ενώ με 
τη δεύτερη η διασταύρωση των κινήσεων επιτυγχάνεται με την κατασκευή κλάδου σε 
γέφυρα. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική θεώρηση, που περιλαμβάνεται στην 
εκπονηθείσα ΜΠΕ (Ιανουάριος 2001), οι κάτω διαβάσεις (υπόγειοι κλάδοι) υπερτερούν 
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των άνω διαβάσεων (γεφυρών), λόγω του ότι προσφέρουν αντιθορυβική προστασία 
και πολύ μικρότερη αισθητική όχληση. 

 
Στο πλαίσιο του παρόντος φακέλου, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, 

αξιολογήθηκε ως εναλλακτική λύση μόνο η μηδενική (λύση μη έργο), η οποία και 
παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7 της Μελέτης 

 
xiii.  Επιπτώσεις από την Κατασκευή και Λειτουργία του Έργου 

Σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου, προβλέπονται τα εξής: 
α. κατά τη φάση κατασκευής, αναμένονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος 

(χωματουργικές εργασίες, αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών κλπ.), στους 
ανθρωπογενείς δέκτες της άμεσης περιοχής και στις υποδομές απορροής 
όμβριων υδάτων 

β. κατά τη φάση λειτουργίας: 
- αναμένονται ιδιαίτερα θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, 

λόγω της βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών κατά μήκος της Λεωφ. 
Κηφισίας, αλλά και στις κάθετες προσβάσεις αυτής 

- αναμένεται περιορισμός του χρόνου μετακίνησης των χρηστών του υπόψη 
οδικού έργου 

- αναμένεται η αποτροπή τυχόν πλαγιο-μετωπικών, που είναι συνήθης σε 
διασταυρώσεις με φωτεινή σηματοδότηση (όπως είναι ο υφιστάμενος ισόπεδος 
κόμβος) 

 
Οφέλη από την Υλοποίηση του Έργου 

Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, που εκπονήθηκε για το συγκεκριμένο έργο, 
τα οφέλη από την υλοποίηση και λειτουργία του υπό μελέτη ΑΚ θα είναι πολύ 
σημαντικά, για τη λειτουργικότητα της Λεωφ.Κηφισίας, αλλά και της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως. Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας της 
Λεωφ. Κηφισίας κατά 63% στο ρεύμα καθόδου «Κηφισιά – Αθήνα» και κατά 43% στο 
ρεύμα ανόδου «Αθήνα – Κηφισιά». Για την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, τα οφέλη είναι 
πολύ πιο σημαντικά καθώς προβλέπεται αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας κατά 
86% στο ρεύμα «Χαλάνδρι – Αθήνα» και 435% στο ρεύμα «Χαλάνδρι – Κηφισιά». 

 
xiv. 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 
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ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών  

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

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 

και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 
179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. 
Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

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

10. Μεταφορά Επικινδύνων: ΚΥΑ υπ αριθμ. 40955/4862 (ΦΕΚ2514/Β΄/7-10-
2013) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη 
προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της 
οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

11. 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» 

12. 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). 

13. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 
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α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασμένων αεροσφυρών», 
β) Υπ. Απ. 56206/1613 (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.  

14. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε με την ΥΑ 9272/471/2007.  

15. Συγκοινωνιακός Θόρυβος: ΚΥΑ οικ211773/27-4-2012 (ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-
2013)  περί Καθορισμού Δεικτών Αξιολόγηση ς και Ανωτάτων Επιτρεπομένων 
Ορίων Δεικτών Περιβαλλοτικού Θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία 
συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών 
υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, 
προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και 
άλλες διατάξεις 

16. 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.» 

17. 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 
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τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 
18. 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 

 
xv. 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, γνωμοδοτήσεις (πχ Δασαρχείο, Υπηρεσίες 
Δόμησης, Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για επί μέρους έργα ή εγκαταστάσεις. 

5. Σε κάθε επιμέρους περιοχή και πριν την έναρξη των εργασιών να αναζητηθεί η 
πρόσφατα ενημερωμένη υφιστάμενη κατάσταση όλων των υπαρχόντων δικτύων 
κοινής ωφελείας με τα οποία συναντιέται ή βρίσκεται αρκετά κοντά το σχεδιαζόμενο 
έργο. Για όλα τα δίκτυα για τα οποία επιτραπεί ο επηρεασμός τους θα πρέπει 
αποκατασταθούν μετά το πέρας των εργασιών. 

6. 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 λήψη σχετικών 
αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, 
να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

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

8. 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 εγκρίσεων και των αδειών. 

9. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση στις αρμόδιες 
υπηρεσίες στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των 
έργων. 

10. Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί σε 
τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή του 
εργοταξιακού χώρου (με στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις 
υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση 
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ορυκτελαίων και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην 
αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της 
λειτουργίας του εργοταξίου 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. 

11. Για όλα τα ρέματα με τα οποία το έργο διασταυρώνεται ή επηρρεάζει έστω και κατά 
το στάδιο της κατασκευής του, θα πρέπει εκπονηθεί από τον αρμόδιο φορέα 
υλοποίησης κατάλληλη υδραυλική μελέτη. Έτσι, ώστε βάσει των υδραυλικών 
υπολογισμών να εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα των υδατορεμάτων και των 
αγωγών ομβρίων υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων, με κατάλληλη διευθέτησή 
τους. 

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

13. 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. Για το 
διάστημα αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και 
να υπάρχει γι’αυτό η κατάλληλη σήμανση. 

14. 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).  

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

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

17. Απαγορεύεται η αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους 
18. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική 

Νομοθεσία χωρίς την απαραίτητη γνωμοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία, αφού 
πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία 
διαδικασίες  

19. Να γίνει αποκατάσταση 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 βαρύνει το φορέα του έργου. Σε 
περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να συλλέγεται προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης. 

20. 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. 

21. 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 
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διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο 
αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 

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

23. 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. 

24. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 
χρησιμοποιηθούν για την επίχωση των ορυγμάτων. 

25. Να προσδιορισθούν πριν την έναρξη του έργου με κατάλληλη επιλογή, οι χώροι 
προσωρινής εναπόθεσης των εξορυχθέντων υλικών αλλά και αυτοί της τελικής 
διαθέσής τους, για τους οποίους θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη 
αποκατάσταση. Οι αντίσοιχοι χώροι και διαδικασίες θα συμπεριληφθούν στην 
Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη.  

26. Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη αποκατάσταση όλων των χώρων απόληψης 
αλλά και τελικής διάθεσης των εκσκαφών. 

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

28. 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. 

29. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 

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

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

32. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
33. 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. Να λαμβάνεται μέριμνα για την 
αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Να 
προβλέπεται η ύπαρξη πλαστικών φύλλων για πιθανή προστατευτική κάλυψη των 
πρανών, φυτεύσεις πρανών με ταχυαυξή φυτά, σταθεροποίηση εδαφών με 
θραυστά υλικά, αποφυγή εργασιών εντός ημερών με έντονη βροχόπτωση, μείωση 
του χρόνου μεταξύ εκσκαφής και επίχωσης. 

34. Σε θέσεις όπου η οδός διέρχεται εγκάρσια από ρέματα να διαμορφωθούν 
κατάλληλα σχεδιασμένα και βασισμένα σε αντίστοιχη υδραυλική μελέτη, τεχνικά 
έργα για την ελεύθερη απορροή των επιφανειακών υδάτων, για τα οποία θα ληφθεί 
μέριμνα ώστε να συντηρούνται τακτικά 

35. Φορτηγά τα οποία μεταφέρουν χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), θα πρέπει 
οι καρότσες τους να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 

36. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την 
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ 
προδιαγραφές.  

37. 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 
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προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  
38. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 

επιφανειών. 
39. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή. 
40. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου της ανέγερσης), να γίνει μόνο 

αφού αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική 
έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας δασικής 
υπηρεσίας. 

41. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας 

42. 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. 

43. 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.  

44. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την και κατά την κατασκευή του έργου και να 
υπάρχουν ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας στα σημεία του 
υπάρχοντος δικτύου για τα οποία θα κριθεί αυτό αναγκαίο, μετά από κατάλληλο 
σχεδιασμό και συνδιοργάνωση των συνυπεύθυνων φορέων όπως: ο κύριος του 
έργου, ο κατασκευαστής, η τροχαία, η αδειοδοτούσα αρχή, οι τεχικές υπηρεσίες 
των τοπικών δήμων και της περιφέρειας, ο φορέας ή/και ο υπέυθυνος λειτουργίας 
της κάθε μελετούμενης οδού 

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

46. 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. 

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

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

49. Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
50. 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. 
Να καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών και να προσδιορισθούν τα σημεία εκείνα 
χρήζοντα τοποθέτησης αντιθορυβικών πετασμάτων και βέλτιστης τοποθέτησης των 
χρησιμοποιούμενων υλών. 

51. 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. 

52. 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 (ΦΕΚ1418/Β΄/03) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
ΗΠ9272/471 (ΦΕΚ286/Β΄/07). 

53. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
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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). 

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

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

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

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

58. 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. 

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

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

61. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
➢ Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

➢ Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που 
το μέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές 
ουσίες. 

➢ 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. 

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

63. 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). 

64. 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. 

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

66. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
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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 ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄/2-3-2004). 

67. 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. 

68. 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. 

69. 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. 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 

τηρούνται: 
70. Για ικανό χρονικό διάστημα (προτείνεται διάστημα διετίας) από την έναρξη 

λειτουργίας του δικτύου να πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση για την 
αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών   

71. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος για τυχόν καθιζήσεις, 
μετατοπίσεις, υποχωρήσεις κλπ αστοχίες των κατασκευών του έργου. Επίσης να 
ελέγχονται όλα τα στοιχεία του έργου των οποίων η διαφοροποίησή τους μπορεί να 
οδηγεί σε δυσλειτουργίες.  

72. Οι δρόμοι θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά 
και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή σημεία θα 
πρέπει να εντοπίζονται και να αποκαθιστώνται άμεσα. Η τοποθέτηση κατακόρυφης 
και οριζόντιας σήμανση σε όλο το μήκος της οδού καθώς και στηθαίων ασφαλείας 
θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή ατυχημάτων 

73. Η προς εκμετάλλευση εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αντιμετώπισης 
εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
πλημμύρες κλπ) και θα πρέπει να λαμβάνει σχετικά προληπτικά μέτρα 
αντιμετώπισής τους. 

74. Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή ή ανάφλεξη 
βυτίων χημικών, τοξικών, καυσίμων κλπ κατά τη διέλευση οχημάτων. 

75. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός των χώρων 
γύρω από τις οδούς από σκουπίδια, αποθέσεις και συμπαρασύρσεις ομβρίων τα 
οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα 
ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες 
(χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ). 

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 
παραπάνω, εισηγείται υπέρ του έργου του θέματος που αφορά την Κατασκευή του 
Ανισόπεδου Κόμβου (ΑΚ) Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας. 
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- πριν την έναρξη των έργων (υπόγεια διάβαση, πεζογέφυρα κλπ) 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 και ασφαλείας 

- πριν την έναρξη των έργων να προηγηθεί η γνωμοδότηση/ έγκριση της 
κυκλοφοριακής μελέτης τόσο σε θέματα κυκλοφοριακών συνθηκών όσο και 
ασφαλείας από την αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Έργων  

- κατά την κατασκευή του έργου να προβλεφθεί η τοποθέτηση σε κατάλληλα σημεία 
ηλεκτρονικών πινακίδων άμεσης ενημέρωσης στις οποίες θα εμφανίζονται οι 
επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και οι εκτιμούμενες καθυστερήσεις, ενώ θα 
προτείνονται και εναλλακτικές διαδρομές 

- μέσα από σχετικές μελέτες να τοποθετηθούν σε όλες τις θέσεις αυξημένης 
εκπομπής θορύβου τόσο κατά την κατασκευή του έργου όσο και κατά την 
λειτουργία του κατάλληλα ηχοπετάσματα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 

θετική ψήφο επί της αναφερομένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
επισημαίνει τα κάτωθι:  

 

• «Επιλέγεται η συγκεκριμένη λύση της υπογειοποίησης της μίας λωρίδας της Εθ. 
Αντιστάσεως και όχι όλης της λεωφόρου Κηφισίας λόγω του πολύ μεγαλύτερου 
κόστους στην δεύτερη περίπτωση αλλά και της μικρότερης όχλησης, που θα 
προκαλέσει η πρώτη επέμβαση, η οποία δεν θα απαιτήσει και το πλήρες 
κλείσιμο της Κηφισίας. 

• Επιπρόσθετα από την Κηφισίας θα περάσει η γραμμή Μετρό 4. Μελετάται σε 
προχωρημένο στάδιο τουλάχιστον και το Β τμήμα της γραμμής 4 το οποίο 
προβλέπει ομοαξονική όδευση σε βάθος 20-30 μ. κάτω από τη Κηφισίας και για 
το τμήμα που συζητάμε.  

• Θέματα ασφάλειας κυκλοφορίας έχουν επιλυθεί.» 
 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου (ΑΚ) 
Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας», σύμφωνα με τις παρατηρήσεις-επισημάνσεις, 
τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής και έχουν ως εξής : 
 
▪ Παρατηρήσεις -Επισημάνσεις  
- πριν την έναρξη των έργων (υπόγεια διάβαση, πεζογέφυρα κλπ) 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 και ασφαλείας, 

- πριν την έναρξη των έργων να προηγηθεί η γνωμοδότηση/ έγκριση της 
κυκλοφοριακής μελέτης τόσο σε θέματα κυκλοφοριακών συνθηκών όσο και 
ασφαλείας από την αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Έργων,  

- κατά την κατασκευή του έργου να προβλεφθεί η τοποθέτηση σε κατάλληλα σημεία 
ηλεκτρονικών πινακίδων άμεσης ενημέρωσης στις οποίες θα εμφανίζονται οι 
επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και οι εκτιμούμενες καθυστερήσεις, ενώ θα 
προτείνονται και εναλλακτικές διαδρομές 

- μέσα από σχετικές μελέτες να τοποθετηθούν σε όλες τις θέσεις αυξημένης 
εκπομπής θορύβου τόσο κατά την κατασκευή του έργου όσο και κατά την 
λειτουργία του κατάλληλα ηχοπετάσματα.  

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

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

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

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

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 

και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 
179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 
β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. 
Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

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

10. Μεταφορά Επικινδύνων: ΚΥΑ υπ αριθμ. 40955/4862 (ΦΕΚ2514/Β΄/7-10-
2013) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη 
προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της 
οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

11. 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 
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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» 

12. 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). 

13. 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. 56206/1613 (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.  

14. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποποιήθηκε με την ΥΑ 9272/471/2007.  

15. Συγκοινωνιακός Θόρυβος: ΚΥΑ οικ211773/27-4-2012 (ΦΕΚ1367/Β΄/27-4-
2013)  περί Καθορισμού Δεικτών Αξιολόγηση ς και Ανωτάτων Επιτρεπομένων 
Ορίων Δεικτών Περιβαλλοτικού Θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία 
συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών 
υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, 
προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και 
άλλες διατάξεις 

16. 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.» 
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17. 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. 

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

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

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, γνωμοδοτήσεις (πχ Δασαρχείο, 
Υπηρεσίες Δόμησης, Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συμπεριλαμβανομένων των 
εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για επί μέρους έργα ή 
εγκαταστάσεις. 

5. Σε κάθε επιμέρους περιοχή και πριν την έναρξη των εργασιών να αναζητηθεί η 
πρόσφατα ενημερωμένη υφιστάμενη κατάσταση όλων των υπαρχόντων δικτύων 
κοινής ωφελείας με τα οποία συναντιέται ή βρίσκεται αρκετά κοντά το 
σχεδιαζόμενο έργο. Για όλα τα δίκτυα για τα οποία επιτραπεί ο επηρεασμός τους 
θα πρέπει αποκατασταθούν μετά το πέρας των εργασιών. 

6. 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 λήψη σχετικών 
αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, 
να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

7. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες να διακοπούν και να 
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ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.  
8. 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 εγκρίσεων και των αδειών. 

9. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση στις αρμόδιες 
υπηρεσίες στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των 
έργων. 

10. Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί 
σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο να συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή του 
εργοταξιακού χώρου (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 αδειοδοτούσα αρχή. Πέραν των ανωτέρω, να γίνει περιγραφή της 
λειτουργίας του εργοταξίου 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. 

11. Για όλα τα ρέματα με τα οποία το έργο διασταυρώνεται ή επηρεάζει έστω και κατά 
το στάδιο της κατασκευής του, θα πρέπει εκπονηθεί από τον αρμόδιο φορέα 
υλοποίησης κατάλληλη υδραυλική μελέτη. Έτσι, ώστε βάσει των υδραυλικών 
υπολογισμών να εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα των υδατορεμάτων και των 
αγωγών ομβρίων υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων, με κατάλληλη διευθέτησή 
τους. 

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

13. 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. Για το διάστημα αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται 
εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει γι’ αυτό η κατάλληλη σήμανση. 

14. 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).  

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

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

17. Απαγορεύεται η αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους. 
18. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική 

νομοθεσία χωρίς την απαραίτητη γνωμοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία, αφού 
πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία 
διαδικασίες  

19. Να γίνει αποκατάσταση 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 βαρύνει το φορέα του έργου. Σε 
περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να συλλέγεται προκειμένου να 
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χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης. 
20. 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. 

21. 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. 

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

23. 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. 

24. Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να 
χρησιμοποιηθούν για την επίχωση των ορυγμάτων. 

25. Να προσδιορισθούν πριν την έναρξη του έργου με κατάλληλη επιλογή, οι χώροι 
προσωρινής εναπόθεσης των εξορυχθέντων υλικών αλλά και αυτοί της τελικής 
διαθέσής τους, για τους οποίους θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη 
αποκατάσταση. Οι αντίστοιχοι χώροι και διαδικασίες να συμπεριληφθούν στην 
Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη.  

26. Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη αποκατάσταση όλων των χώρων απόληψης 
αλλά και τελικής διάθεσης των εκσκαφών. 

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

28. 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. 

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

2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
30. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για 

την κατασκευή του έργου. 
31. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες 

επιχώσεις. 
32. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
33. 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. Να λαμβάνεται μέριμνα για την 
αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Να 
προβλέπεται η ύπαρξη πλαστικών φύλλων για πιθανή προστατευτική κάλυψη των 
πρανών, φυτεύσεις πρανών με ταχυαυξή φυτά, σταθεροποίηση εδαφών με 
θραυστά υλικά, αποφυγή εργασιών εντός ημερών με έντονη βροχόπτωση, μείωση 



 50 

του χρόνου μεταξύ εκσκαφής και επίχωσης. 
34. Σε θέσεις όπου η οδός διέρχεται εγκάρσια από ρέματα να διαμορφωθούν 

κατάλληλα σχεδιασμένα και βασισμένα σε αντίστοιχη υδραυλική μελέτη, τεχνικά 
έργα για την ελεύθερη απορροή των επιφανειακών υδάτων, για τα οποία θα 
ληφθεί μέριμνα ώστε να συντηρούνται τακτικά 

35. Φορτηγά τα οποία μεταφέρουν χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), θα πρέπει 
οι καρότσες τους να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 

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

37. 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.  

38. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

39. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή. 
40. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου της ανέγερσης), να γίνει μόνο 

αφού αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική 
έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας δασικής 
υπηρεσίας. 

41. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας 

42. 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 τον κίνδυνο πρόκλησης 
σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

43. 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.  

44. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την και κατά την κατασκευή του έργου και να 
υπάρχουν ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας στα σημεία του 
υπάρχοντος δικτύου για τα οποία θα κριθεί αυτό αναγκαίο, μετά από κατάλληλο 
σχεδιασμό και συνδιοργάνωση των συνυπεύθυνων φορέων όπως: ο κύριος του 
έργου, ο κατασκευαστής, η τροχαία, η αδειοδοτούσα αρχή, οι τεχικές υπηρεσίες 
των τοπικών δήμων και της περιφέρειας, ο φορέας ή/και ο υπεύθυνος λειτουργίας 
της κάθε μελετούμενης οδού. 

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

46. 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. 

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

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

49. Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
50. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 

κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη 
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μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ. 
Να καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών και να προσδιορισθούν τα σημεία εκείνα 
χρήζοντα τοποθέτησης αντιθορυβικών πετασμάτων και βέλτιστης τοποθέτησης 
των χρησιμοποιούμενων υλών. 

51. 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. 

52. 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 (ΦΕΚ1418/Β΄/03) όπως τροποποιήθηκε με την 
ΚΥΑ ΗΠ9272/471 (ΦΕΚ286/Β΄/07). 

53. 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). 

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

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

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

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

58. 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. 

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

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

61. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
➢ Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

➢ Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που 
το μέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές 
ουσίες. 

➢ 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 
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χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 
62. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός 

που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 
63. 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). 

64. 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. 

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

66. 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 ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄/2-3-2004). 

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

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

69. 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. 
 

2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 
τηρούνται: 
70. Για ικανό χρονικό διάστημα (προτείνεται διάστημα διετίας) από την έναρξη 

λειτουργίας του δικτύου να πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση για 
την αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών   

71. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος για τυχόν καθιζήσεις, 
μετατοπίσεις, υποχωρήσεις κλπ αστοχίες των κατασκευών του έργου. Επίσης να 
ελέγχονται όλα τα στοιχεία του έργου των οποίων η διαφοροποίησή τους μπορεί 
να οδηγεί σε δυσλειτουργίες.  

72. Οι δρόμοι θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά 
και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή σημεία θα 
πρέπει να εντοπίζονται και να αποκαθιστώνται άμεσα. Η τοποθέτηση 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανση σε όλο το μήκος της οδού καθώς και 
στηθαίων ασφαλείας θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή ατυχημάτων 

73. Η προς εκμετάλλευση εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αντιμετώπισης 
εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
πλημμύρες κλπ) και θα πρέπει να λαμβάνει σχετικά προληπτικά μέτρα 
αντιμετώπισής τους. 
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74. Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή ή 
ανάφλεξη βυτίων χημικών, τοξικών, καυσίμων κλπ κατά τη διέλευση οχημάτων. 

75. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός των χώρων 
γύρω από τις οδούς από σκουπίδια, αποθέσεις και συμπαρασύρσεις ομβρίων τα 
οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται 
τα ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες 
ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ). 
 

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. Βασιλάκη, Μ. Κουκά, Α. 
Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Σγουρός, Δ. Αγγελάκη, Μ. 
Αναγνωστοπούλου, Δανέζη – Λούρα Αναστασία, Στ. Δήμου, Κ. Καράμπελας, Ν. 
Καστανιάς, Α. Μεθυμάκη, Ι. Σμέρος, Γ. Βλάχος, Φ. Βρύνα, Π. Ευαγγελίου, Ν. 
Κωστόπουλος, Δ. Μαραβέλιας, Κ. Βλάχος. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


