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ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ   

ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ   

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΣΩΟΗΘΝ  Φ. 70 ΚΠΔ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ Ξξνο: 

ΡΚΖΚΑ ΞΔΟ/ΘΝ & ΣΩΟΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ Πίλαθαο απνδεθηψλ 

Σαρ. Γ/λζε:                                    Θαβέηζνπ 1  

Σαρ. Θψδηθαο: 81132, Mπηηιήλε  

Σει: +30 22510  47688-44-22  

E-mail: pvadpexo@apdaigaiou.gov.gr.gr Kνηλ:  

Πιεξνθνξίεο: Γξ. Θνπινχξε Καξία Πίλαθαο απνδεθηψλ 

   

ΘΔΚΑ: Αλαλέσζε-Σξνπνπνίεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε αιηεπηηθνχ 

θαηαθπγίνπ Αγ. Ηζηδψξνπ, ζηελ ζέζε «Άγηνο Ηζίδσξνο», ηεο Σνπηθήο Θνηλφηεηαο Γξαθαηψλ, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θαξινβαζίσλ, ηνπ Γήκνπ άκνπ, ηνπ Λ. άκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ». 

 
ΑΞΝΦΑΠΖ 

Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 
ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΗΓΑΗΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Σν Λ.4014/2011 (ΦΔΘ 209/Α’/21.09.2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνίεζεθε θαη ηζρχεη. 

2) Σν Λ. 4685/2020 (ΦΔΘ 92/Β’/07.05.2020) «Δθζπγρξνληζκφο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, 
ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηψλ 2018/844 θαη 2019/692 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

3) Σν Λ.4819/2021(ΦΔΘ 129/Α’/03.07.2021) «Οινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ- Δλζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ 2018/ 851 θαη 2018/852 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Καΐνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΘ πεξί 
απνβιήησλ θαη ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΘ πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζηψλ, πιαίζην 
νξγάλσζεο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο, δηαηάμεηο γηα ηα πιαζηηθά πξντφληα θαη ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμηθέο- πνιενδνκηθέο, ελεξγεηαθέο θαη ζπλαθείο 
επείγνπζεο ξπζκίζεηο». 

4) Σελ Τ.Α. Αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/ΦΔΘ 2471/Β’/10.08.2016 «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 1958/2012-Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 
θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Λ. 4014/21.09.2011 
(ΦΔΘ Α’209/2011), φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη». 

5) Σελ κε ηελ ΘΤΑ αξηζκ. 21398 (ΦΔΘ 1470/Β’/03.05.2012) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ δηθηπαθνχ 
ηφπνπ γηα ηελ αλάξηεζε απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), ησλ απνθάζεσλ 
αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο  ΑΔΠΟ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19α ηνπ Λφκνπ 4014/2011 (ΦΔΘ 
Α/209/2011)». 

6) Σελ ΤΑ Αξηζ. νηθ. 48963/ΦΔΘ 2703/05.12.2012 «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ 
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α’ ηεο ππ’ 
αξηζ. 1958/13.01.2012 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο 
(Β’ 21), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ Λ. 4014/2011 (Α’ 209)». 

7) Σελ ΤΑ Αξηζκ. Οηθ.:167563/ΔΤΠΔ/ΦΔΘ964/Β’/19.04.2013 «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 
εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 
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3,4,5,6,7 ηνπ Λ. 4014/2011, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνχ, ησλ 
εηδηθψλ εληχπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο 
απηέο ζέκαηνο». 

8) Σελ ΘΤΑ Αξηζκ. 15277/ΦΔΘ1077/Β’/09.04.2012 «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζηηο 
Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Λνκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 1958/2012 
(ΦΔΘ21/Β’/13.01.2012), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Λ. 4014/2011». 

9) Σελ ΤΑ Αξηζκ. Οηθ. 170225/ΦΔΘ135/27.01.2014 «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ θαθέισλ 
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Θαηεγνξίαο Α’ ηεο Απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012(Β’ 21) φπσο ηζρχεη, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Λ. 4014/2011 (Α’ 209), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο 
ιεπηνκέξεηαο». 

10) Σν Π.Γ. ππ’ αξηζκ. 256/ΦΔΘ 190/Α’/12.08.1998 «πκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ. 541/1978 
(Α’ 116) «Πεπί καηηγοπιών μελεηών»».  

11) Σελ ΘΤΑ Αξηζκ. 36259/1757/Δ103/ΦΔΘ1312/Β’/24.08.2010 «Κέηξα, φξνη θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ).» 

12) Σν Λ.2939/2001 «Πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 
πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ 
Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

13) Σνλ Λ. 4496/2017 «Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2939/2001 γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 2015/720/ ΔΔ, ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ 
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

14) Σελ ΘΤΑ Αξηζ Ζ.Π. 23615/651/Δ.103/ΦΔΘ 1184/Β’/09.05.2014 «Θαζνξηζκφο θαλφλσλ, φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηα 
απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)», ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

15) Σελ Θ.Τ.Α. Αξηζκ. Δ.Γ.: νηθ. 412 /ΦΔΘ 2019/Β’/17.09.2015 «Έγθξηζε ηνπ ρέδηνπ Γηαρείξηζεο ησλ 
Ιεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Λήζσλ Αηγαίνπ», φπσο αλαζεσξήζεθε 
απφ ηελ Απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ Αξηζκ. Δ.Γ:νηθ. 895/ΦΔΘ 4677/Β’/29.12.2017 
«Έγθξηζε ηεο 1εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Ιεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ 
Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Λήζσλ Αηγαίνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο ηξαηεγηθήο Κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ». 

16) Σνλ Λ. 4285/2014 (ΦΔΘ 94/Α’/14.04.2014) «Γηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα 
πδαηνξέκαηα-ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο Λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

17) Σελ ΘΤΑ Αξηζκ.νηθ.170545/ΦΔΘ 2425/Β’/27.09.2013 Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο 
(ΠΠΓ) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Θαηεγνξίαο Β ηεο 3εο Οκάδαο «Ιηκεληθά έξγα» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗI ηεο ππ’ αξηζκ. 1958/2012(ΦΔΘ Β΄ 21) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη. 

18) Σνλ Λ.2971/2001 (ΦΔΘ285/Α’/19.12.2001) «Αηγηαιφ, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

19) Σνλ Λ.4607/2019 (ΦΔΘ 65/Α’/24.04.2019) «Η. Θχξσζε ηεο πκθσλίαο γηα ηελ Αζηαηηθή Σξάπεδα 
Τπνδνκψλ θαη Δπελδχζεσλ…IV. Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2971/2001 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

20) Σν κε Α.Π. Γ.Σ.Δ.2502/04.11.2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο άκνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

21) Σελ κε Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Οξζή Δπαλάιεςε σο πξνο ηνλ αξηζκφ πξσηνθφινπ) Απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα 

ην έξγν « Αιηεπηηθφ θαηαθχγην Αγ. Ηζηδψξνπ Θνηλφηεηαο Γξαθαηψλ Λ. άκνπ, κήθνπο πξνζήλεκνπ 

κψινπ 65κ. θαη εκβαδνχ 4ζηξ. πεξίπνπ». 

22) Σελ ππ’ αξηζκ. 1071893/7822/Β0010/ΦΔΘ695/Γ’/19.10.2000 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

«Θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ αηγηαινχ θαη δεκηνπξγία δψλεο παξαιίαο ζηελ πεξηνρή φξκνο Αγίνπ 

Ηζηδψξνπ Γξαθαηψλ Λνκ. άκνπ». 

23) Σελ ππ’ αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΛΑΘ/28789/837/ΦΔΘ 240/Β’/12.06.2007 (νξζή επαλάιεςε, σο πξνο ηνλ 

Αξηζκφ Πξσηνθφιινπ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ «Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ ηφπνπ ηεο 

πεξηνρήο εληφο ηεο νπνίαο επξίζθεηαη ην ζπγθξφηεκα ησλ λαππεγείσλ μχιηλσλ ζθαθψλ, ζηνλ Άγην 
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Ηζίδσξν ηνπ Γήκνπ Θαξινβαζίνπ ζηε λήζν άκν, θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Φηινπάηε, 

Ησάλλε θαη Θπξηάθνπ Παπατσάλλνπ, Η. Καλσιηάδε, Αζ. Θαπάληαε, Θ. Θνδψλε, Κ. Παπαεκκαλνπήι, 

Θπξηάθνπ θαη Θσλζηαληίλνπ Θνδψλε, θιεξ. ηπιηαλνχ ηδέξε, Η. θαη Β. Φηινπάηε, Η. Θαξακνχδε θαη 

. Καλσιάθελα». 

24) Σελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 12903/1279/θεθ 260/Γ’/29.06.2009 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ «Κεξηθφο επαλαθαζνξηζκφο νξίσλ δψλεο παξαιίαο θαη δηφξζσζε 

ζπληεηαγκέλσλ θνξπθψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζηε ζέζε «ξκνο Αγίνπ Ηζηδψξνπ» Γ.Γ. Γξαθαηψλ 

Γήκνπ Θαξινβάζηνπ Λ. άκνπ». 

25) Σν κε Α.Π. 1581/09.01.2015 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

26) Σν κε Α.Π. νηθ.23371/1857/27.04.2015 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. άκνπ γηα 

ηελ επίζπεπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

27) Σν κε Α.Π. 134/04.04.2016 έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ ΟΣΑ Γήκσλ Βαζέσο-Ππζαγνξείνπ γηα ηελ 

απνδνρή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

28) Σν κε Α.Π. Γ.Σ.Δ. 1403/25.07.2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο άκνπ γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

29) Σν κε Α.Π. 72026/11.10.2016 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

30) Σν κε Α.Π. ΤΠΔΛ/ΓΠΒΔΓΑ/8507/98/20.06.2017 Πιεξνθνξηαθφ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 

Βηνπνηθηιφηεηαο θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα 

ηελ ρνξήγεζε δεδνκέλσλ βηνπαξαθνινχζεζεο 2007-2015. 

31) Σν κε Α.Π. Γ.Σ.Δ. 1473/29.09.2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο άκνπ γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

32) Σν κε Α.Π. 61996/06.10.2017 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

αληηγξάθσλ θαη ζπκπιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ. 

33) Σν κε Α.Π. Γ.Σ.Δ. 63/16.01.2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

άκνπ γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

34) Σν κε Α.Π. 9180/13.02.2018 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

35) Σν κε Α.Π. 28320/29.06.2018 έγγξαθν ηεο Θηεκαηηθήο Τπεξεζίαο άκνπ γηα ηελ δηαβίβαζε ηεο 

ΚΠΔ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

36) Σν κε Α.Π. 24941/08.05.2019 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο γηα ηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη 

ζπιινγήο γλσκνδνηήζεσλ πξνο: 1. Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, 2. Τπνπξγείν Λαπηηιίαο & Αηγαίνπ, Γ/λζε Ιηκεληθψλ Τπνδνκψλ, Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο Ιηκέλσλ Δ..Α.Ι. 

37) Σν κε Α.Π. 3121.6/51701/2019/05.07.2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ιηκεληθψλ Τπνδνκψλ, Δπηηξνπή 

ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ιηκέλσλ Δ..Α.Ι., Τπνπξγείν Λαπηηιίαο & Αηγαίνπ πξνο ην Ιηκελαξρείν 

άκνπ γηα ηελ θαηάζεζε απφςεσλ. 

38) Σν κε Α.Π. Γ.Σ.Δ. 925/08.07.2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο άκνπ γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ αληηγξάθσλ. 

39) Σελ κε Α.Π. 30823/459/24.06.2020 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ηελ δηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

40) Σν κε Α.Π. 62894/1207/05.01.2021 έληππν Γ10 ηεο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ κε νκφθσλα ζεηηθή γλσκνδφηεζε κε πξνυπνζέζεηο. 

41) Σν κε Α.Π. 3121.6/9822/2022/11.02.2022 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ιηκεληθψλ θαη 
Θηηξηαθψλ Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Λαπηηιίαο θαη Λεζησηηθήο Πνιηηηθήο, κε ζπλεκκέλν ΣΟ 
Πξαθηηθφ ηεο 90εο /02.12.2021/ΑΓΑ:67ΚΗ4653ΠΧ-5Ζ2 ζπλεδξίαζεο ηεο ΔΑΙ, ζέκα 1ν, κε 
νκφθσλα ζεηηθή γλσκνδφηεζε κε πξνυπνζέζεηο. 

42) Σν κε Α.Π.8202/24.02.2022 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο πξνο ην ΠΔΠΑ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ (1) ζρεηηθνχ λφκνπ, κε ζπλεκκέλν εηζεγεηηθφ 
ζεκείσκα. 

43) Σελ κε Α.Π. 10457/Φ. ΠΔΠΑ/ 10.03.2022 Πξφζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΔΠΑ ζηηο 18.03.2022. 

44) Σν κε Α.Π.12359/Φ.ΠΔΠΑ/22.03.2022 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΔΠΑ κε 
ζπλεκκέλν ην ππ’ αξηζκ. 4/18.03.2022 Πξαθηηθφ κε ηελ εμήο γλσκνδφηεζε: 

«Σν πκβνχιην κεηά απφ εθηελή δηαινγηθή ζπδήηεζε γλωκνδόηεζε νκόθωλα ζεηηθή γλωκνδόηεζε ππέξ ηεο 
αλαλέωζεο – ηξνπνπνίεζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξωλ θαη έθδνζεο ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ην έξγν, 
παξέρνληαο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλαλέσζε – ηξνπνπνίεζε ηεο  πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
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ζπλνδψλ ηνπ. Δθφζνλ θξίλεη ε Τπεξεζία, κε ηελ α) αλαλέσζε, β) ηξνπνπνίεζε κπνξεί γ) λα αλαδηαηππψζεη ηνπο φξνπο 
ηεο ΑΔΠΟ γηα ηελ επηαμία απηήο.  

ηελ Απφθαζε λα ηεζνχλ φινη νη φξνη φζσλ γλσκνδφηεζαλ επί ηνπ θαθέινπ ηεο ΚΠΔ.  Ζ απόθαζε λα εθδνζεί κεηά 
ηηο γλώκεο ΞΔΛ-Ρκήκα Βηνπνηθηιόηεηαο θαη γηα ην εξγνηάμην ηεο δαζηθήο αξρήο. Λα γίλεη δηαβίβαζε απφ ηελ 
Τπεξεζία γηα άκεζε γλσκνδφηεζε ζε κέγηζηε πξνζεζκία ελφο κήλα.  Δάλ ζεηηθέο νη γλσκνδνηήζεηο λα εθδνζεί ε 
απφθαζε, εάλ αξλεηηθέο λα επαλεηζαρζεί κε εηζήγεζε ζην ΠΔΠΑ.  Δάλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ηνπ κήλα λα εθδνζεί  ε 
απφθαζε κε φξν φηη ηπρφλ γλσκνδφηεζε κε φξνπο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νη φξνη γλσκνδφηεζεο 
ελζσκαηψλνληαη ζε απηήλ θαη επίζεο φξν, ζε πεξίπησζε θάπνηαο αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο  
Απφθαζεο (ΑΔΠΟ) ε Τπεξεζία ζα επαλεμεηάζεη ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. 

ηελ απφθαζε λα ηεζνχλ φινη νη φξνη φζσλ θνξέσλ γλσκνδφηεζαλ επί ηνπ θαθέινπ.» 

 

45) Σν κε Α.Π. 12517/23.03.2022 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο γηα ζπκπιεξσκαηηθή δηαδηθαζία 
δηαβνχιεπζεο θαη ζπιινγήο γλσκνδνηήζεσλ πξνο ην Σκήκα Βηνπνηθηιφηεηαο θαη Πξνζηαηεπφκελσλ 
Πεξηνρψλ ηνπ ΤΠΔΛ, ηελ Γ/λζε Γαζψλ άκνπ θαη ηελ Γ/λζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ 
ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ ΠΔΠΑ. 

 

46) Σν N.3852/2010 (ΦΔΘ 87/A’/07.06.2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο-Πξφγξακκα 
Θαιιηθξάηεο», Αξζξ. 6 θαη Αξζξ. 280, φπσο ηζρχνπλ. 

47) Σν Λ.4325/2015 (ΦΔΘ47/Α΄/11.05.2015) «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο-Θαηαπνιέκεζε 
Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», Αξζξ. 
28, παξ. 1 θαη Αξζξ. 28Α. 

48) Σν Π.Γ. 143/2010 (ΦΔΘ 236/Α’/27.12.2010) «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ». 
49) Σελ κε Α.Π.νηθ. 81434/9157/31-12-2013/ΑΓΑ: ΒΗ6ΣΟΡ1Η-ΒΧΒ απφθαζε ηεο ΓΓΑΓΑ «Αλαπιήξσζε 

Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηγαίνπ». 

50) Σελ κε Α.Π. νηθ. 80107/14-12-2017 (ΑΓΑ:7TO8OΡ1I-ΓΤ) Απφθαζε πληνληζηή Α.Γ.Α. κε ζέκα: 
«Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ».  

51) Σελ κε Αξηζκ. Πξση. 21200/12-05-2022 Απφθαζε πληνληζηή ΑΓΑΗ (ΑΓΑ: 6ΠΣΟΟΡ1Η-5Φ) (ΦΔΘ 
2455/Β/18-05-2022 – Γηφξζσζε θάικαηνο ΦΔΘ 2729/Β/2-6-2022) «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 
θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Κε Δληνιή πληνληζηή» ζηνλ/ελ 
Πξντζηάκελν/ε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμηθήο, Πεξηβαιινληηθήο & Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ θαη ζηνπο/ηο Πξντζηακέλνπο/εο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απηήο.» 

52) Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ην Λ. 4635/2019 (ΦΔΘ 167/Α’/30.10.2019 «Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», Κέξνο Θ’, άξζξν 15, παξ.2, ε ππνγξαθή ηεο παξνχζαο αλήθεη ζηνλ Γεληθφ 
Γηεπζπληή Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ.  

53) Σν γεγνλφο φηη απαηηήζεθε ε θαηάζεζε λέαο ΚΠΔ.  
54) Σν γεγνλφο φηη ην ΠΔΠΑ γλσκνδφηεζε νκφθσλα ζεηηθά κε πξνυπνζέζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4014/2011 & παξ. 3.δ., άξζξ. 2 Λ. 4685/2020. 
55) Σν γεγνλφο φηη νη ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο Σκήκα Βηνπνηθηιφηεηαο θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

ηνπ ΤΠΔΛ θαη Γ/λζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ, δελ γλσκνδφηεζαλ έσο ζήκεξα θαη 
δεδνκέλνπ φηη έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο (1) κελφο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
4/18.03.2022 γλσκνδφηεζε ηνπ ΠΔΠΑ, ζα εθδνζεί ε απφθαζε κε φξν φηη ηπρφλ γλσκνδφηεζε κε 
φξνπο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νη φξνη γλσκνδφηεζεο ελζσκαηψλνληαη ζε απηήλ θαη επίζεο 
φξν, ζε πεξίπησζε θάπνηαο αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο  Απφθαζεο (ΑΔΠΟ) ε 
Τπεξεζία ζα επαλεμεηάζεη ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. 

56) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ΣΟΤ Λ. 4915/2022 (ΦΔΘ 63/Α’/24.03.2022). 
57) Σηο δηαηάμεηο ηεο απφ 13-08-2021 Π.Λ.Π.-άξζξν 3 (ΦΔΘ 143/Α’), θπξσζείζα κε ην Λ.4824/2021 

(ΦΔΘ 156/Α΄). 
58) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4915/2022 (ΦΔΘ 63/Α’/24.03.2022) θαη εηδηθά ηνπ άξζξνπ 54 απηνχ. 
 

 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν  Κ Δ 
 

Α. Σελ Αλαλέσζε ηεο κε Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Οξζή Δπαλάιεςε σο πξνο ηνλ αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

 

Β. Σελ Σξνπνπνίεζε ηεο κε Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Οξζή Δπαλάιεςε σο πξνο ηνλ αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, σο πξνο ηα εμήο: 
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 ηελ θαηαζθεπή ζέζεο παξαβνιήο Δ/Γ-Ο/Γ ζθάθνπο κεζαίνπ κεγέζνπο  
 εθβάζπλζε ζαιαζζίνπ ππζκέλα 
 θξεπίδσκα κήθνπο 9κ. θαη πιάηνπο 8κ. ζηελ ζέζε ηνπ πθηζηάκελνπ κψινπ 
 κψινο κήθνπο 36,00κ.  

 

Γ. Σελ πκπιήξσζε ηεο κε Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Οξζή Δπαλάιεςε σο πξνο ηνλ αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, πξνο ελαξκφληζή ηεο 
κε ηελ θείκελε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

 

Γ. Σελ Αλαδηαηχπσζε ηεο κε Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Οξζή Δπαλάιεςε σο πξνο ηνλ αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, γηα ηελ επηαμία 
απηήο, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
πθηζηάκελνπ έξγνπ «Δπέθηαζε αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Αγ. Ηζηδψξνπ, ζηελ ζέζε «Άγηνο Ηζίδσξνο», ηεο 
Σνπηθήο Θνηλφηεηαο Γξαθαηψλ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θαξινβαζίσλ, ηνπ Γήκνπ άκνπ, ηνπ Λ. άκνπ, 
ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ» θαη βαξχλεη ηνλ θνξέα εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, σο εμήο: 

 

 

Α. Δίδνο θαη κέγεζνο δξαζηεξηόηεηαο 
1. Δίδορ:  
Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο είλαη ε επέθηαζε αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Αγ. Ηζηδψξνπ, ζηελ ζέζε «Άγηνο 
Ηζίδσξνο», ηεο Σνπηθήο Θνηλφηεηαο Γξαθαηψλ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θαξινβαζίσλ, ηνπ Γήκνπ άκνπ, 
ηνπ Λ. άκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ.  
 
Σν πθηζηάκελν αιηεπηηθφ θαηαθχγην απνηειείηαη απφ κηα πξνβιήηα κήθνπο 30κ.  
 
Σν έξγν κε ηελ επέθηαζε ζα απνηειείηαη απφ αιηεπηηθφ θαηαθχγην θαη ζέζε παξαβνιήο Δ/Γ-Ο/Γ ζθάθνπο 
κεζαίνπ κεγέζνπο, θξεπίδσκα κήθνπο 9κ. θαη πιάηνπο 8κ. ζηελ ζέζε ηνπ πθηζηάκελνπ κψινπ, κψινο 
κήθνπο 36,00κ. θαη εθβάζπλζε ζαιαζζίνπ ππζκέλα. 
 
Δπί ηεο αθηνγξακκήο ζηελ ζπλέρεηα ηνπ ιηκέλα ππάξρεη ζπγθξφηεκα ηδηφθηεησλ λαππεγείσλ μχιηλσλ 
ζθαθψλ ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί κε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, σο ηζηνξηθφο ηφπνο 
(23 ζρ.).  
 
Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ εληάζζεηαη εληφο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, ζηελ πεξηνρή κε θσδηθφ GR 
4120003SCI: «άκνο: φξνο Θεξθεηεχο-Κηθξφ θαη Κεγάιν ετηάλη- Γάζνο Θαζηαληάο Ιέθθαο-Αθξ. 
Θαηάβαζεο-Ιηκέλαο» θαη GR 4120008SPA: «άκνο: ξνο Θέξθηο».  
 
Θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα εγθαηαζηαζεί εξγνηάμην εθηφο ηεο ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα. Σα 
βπζνθνξξήκαηα ζα απνηεζνχλ ζε ζαιάζζην γήπεδν, ελψ ηα πιενλάζκαηα ρεξζαίσλ εθζθαθψλ ζα γίλνπλ 
απνδεθηά απφ ηελ Οξγαλσκέλε Δγθαηάζηαζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (Ο.Δ.Γ.Α.) Αλαηνιηθήο άκνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ (27) ζρεηηθή βεβαίσζε.  
 

Σν ζχλνιν ηεο κνλάδαο πεξηγξάθεηαη ζηελ ΚΠΔ θαη απνηππψλεηαη κεηαμχ άιισλ ζηα δηαγξάκκαηα 
θάιπςεο: 

 Αξ. ρ. 6- Οξηδνληηνγξαθία Πξνηεηλφκελσλ Έξγσλ, Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Λ. άκνπ-Ιψινο 
Θενθαλήο, θιίκαθα 1:500, Γεθέκβξηνο 2017. 

 Αξ. ρ. 7-Βπζνκεηξηθφο Υάξηεο-Θέζεηο Βπζνθνξήζεσλ ελαιιαθηηθήο ιχζεο 1 (πξνηεηλφκελε 
ιχζε), Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Λ. άκνπ-Ιψινο Θενθαλήο, θιίκαθα 1:500, Ηνχιηνο 2017. 

 Αξ. ρ. 9- Θέζε δηάζεζεο πξντφλησλ εθβάζπλζεο, Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Λ. άκνπ-Ιψινο 
Θενθαλήο, θιίκαθα 1:500, Ηνχιηνο 2017. 
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2. Καηάηαξη ζύμθυνα με ηοςρ πίνακερ ηηρ Υ.Α. Απιθμ. ΓΙΠΑ/οικ. 37674/ΦΔΚ 2471/Β’/10.08.2016 
και ηην ΥΑ Απιθμ. οικ. 2307/ΦΔΚ 439/Β’/14.02.2018: 

Σν έξγν θαηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. Αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/ΦΔΘ 2471/Β’/10.08.2016 θαη ηελ 
ΤΑ Αξηζκ. νηθ. 2307/ΦΔΘ 439/Β’/14.02.2018, σο εμήο: 

 νκάδα 3ε «Ιηκεληθά έξγα»,  

o α/α 1 «εκπνξηθνί θαη επηβαηηθνί ιηκέλεο», γηα ιηκέλεο ηνπηθήο ζεκαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ 
ππ’ αξηζκ. 8315.2/02/07/02.2.2007/ΦΔΘ 202/Β’), φπσο ηζρχεη, νπφηε εληάζζεηαη ζηελ 
ππνθαηεγνξία Α2.  

o α/α 4 «Ιηκέλεο εμππεξέηεζεο αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ή κηθηήο ρξήζεο κε άιια ζθάθε π.ρ. 
εκεξφπινηα, εμππεξέηεζεο λαπηαζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θιπ.» κε Ι : έθηαζε 
ιηκελνιεθάλεο Ι <50.000m2 θαη Κ: ζπλνιηθφ κήθνο κψισλ θαη θξεπηδσκάησλ Κ<1.000κ., 
νπφηε εληάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α2. 

 
3. Θέζη:  
Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο βξίζθεηαη ζηελ ζέζε «Άγηνο Ηζίδσξνο», ηεο Σνπηθήο Θνηλφηεηαο Γξαθαηψλ, ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θαξινβαζίσλ, ηνπ Γήκνπ άκνπ, ηνπ Λ. άκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ.  

 
Οη ζπληεηαγκέλεο ζε ΔΓΑ ’87 γηα ην ζεκείν Α ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο γηα ην ιηκέλα είλαη Υ:728080.94 
θαη Τ:4181397.75.  
 
Θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα εγθαηαζηαζεί εξγνηάμην ζηελ ζέζε κε ζπληεηαγκέλεο ζε ΔΓΑ’87 γηα 
ην ζεκείν Α Υ:728191.064 Τ:4181437.994.  
 
Σα βπζνθνξξήκαηα ζα απνηεζνχλ ζε ζαιάζζην γήπεδν κε ζπληαξαγκέλεο ζε ΔΓΑ ’87 γηα ην ζεκείν Α 
είλαη Υ:727590.0 θαη Τ:4181506.0. 
 

Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ απνηππψλνληαη ζηα ζρέδηα, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα 

θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ΚΠΔ. 

 

Β. Θεζκνζεηεκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
θαζώο θαη ηωλ επαίζζεηωλ ζηνηρείωλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο. 

1. Έρεη γίλεη θαζνξηζκφο ησλ Οξίσλ Αηγηαινχ θαη Παξαιίαο κε ηηο (22, 24) ζρεηηθέο Απνθάζεηο.  
2. Σν έξγν ζχκθσλα κε ηελ ΕΟΔ άκνπ (ΦΔΘ 100/Γ’/27.12.1995) βξίζθεηαη εληφο ηεο Εψλεο Ζ5. 
3. Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ εληάζζεηαη εληφο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 κε θσδηθφ GR 4120003SCI: 

«άκνο: φξνο Θεξθεηεχο-Κηθξφ θαη Κεγάιν ετηάλη- Γάζνο Θαζηαληάο Ιέθθαο-Αθξ. Θαηάβαζεο-
Ιηκέλαο» θαη GR 4120008SPA: «άκνο: ξνο Θέξθηο». χκθσλα κε ηελ ΚΠΔ (30 ζρ.), απφ ζηνηρεία 
ηνπ 2017 πνπ πξνέξρνληαη απφ κειέηε πνπ εθπνλείηαη απφ ην ΔΘΥΑ, ην έξγν βξίζθεηαη εμ’ νινθιήξνπ 
ζηνλ νηθφηνπν κε θσδηθφ 1160 «Αβαζείο θνιπίζθνη θαη θφιπνη,» ελψ ν νηθφηνπνο πξνηεξαηφηεηαο κε 
θσδηθφ 1120 «Δθηάζεηο ζαιάζζηαο βιάζηεζεο κε Posidonia (Posidonion oceanicae)» δελ 
θαηαγξάθεηαη πιένλ ζηελ πεξηνρή.  

4. Σν ζπγθξφηεκα ηδηφθηεησλ λαππεγείσλ μχιηλσλ ζθαθψλ επί ηεο αθηνγξακκήο ζηελ ζπλέρεηα ηνπ 
ιηκέλα έρεη ραξαθηεξηζηεί κε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ σο ηζηνξηθφο ηφπνο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. δ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 
εδάθην ε θαη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3028/2002 (23 ζρ.)  

5. ηελ πεξηνρή ηζρχεη ην ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Ιεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 
Γηακεξίζκαηνο Λήζσλ Αηγαίνπ (Θ.Τ.Α. Αξηζκ. Δ.Γ.: νηθ. 412 /ΦΔΘ 2019/Β’/17.09.2015).  
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Γ. Νξηαθέο ηηκέο εθπνκπώλ ξύπωλ ζηελ αηκόζθαηξα, ζηα ύδαηα, ζην έδαθνο, ζηάζκεο 
ζνξύβνπ θαη δνλήζεωλ θαη πνηόηεηαο πεξηβάιινληνο. 

1. Αημόζθαιπα 

α. Λα ηεξνχληαη ηα φξηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 1180/81(ΦΔΘ-293 Α’) γηα ηα ζηεξεά ζε αηψξεζε 
(ζθφλεο) κε ην επηηξεπφκελν φξην εθπνκπήο ζηελ αηκφζθαηξα λα θαζνξίδεηαη ζε 100 mg/m3. Ζ ηηκή 
ηεο παξακέηξνπ αθνξά ζηνλ κέζν φξν ηηκψλ θαη’ ειάρηζηνλ 3 κεηξήζεσλ εληφο ελφο 24ψξνπ, 
κεηξνχκελν κε ζπρλφηεηα κία (1) κέηξεζε θαη’ εηφο. Ζ κέηξεζε ησλ παξακέηξσλ ζα γίλεηαη ζην 
ζεκείν εθπνκπήο ηεο ζθφλεο θαη πξηλ ηελ αλάκημε ηεο κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, θαζψο θαη ζηα φξηα 
ηνπ γεπέδνπ ζε ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ ζεκεία πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε Βνξά, Αλαηνιή, Γχζε θαη Λφην. 
Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ζην έξγν. 

 

2. Θόπςβορ και δονήζειρ 

α. Λα ηεξνχληαη ηα φξηα ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 
1180/81, κε αλψηαην φξην ηα 55 db(Α), κεηξνχκελν απφ ην φξην ηνπ αθηλήηνπ ηεο κνλάδαο. Ζ κέηξεζε 
ζα γίλεηαη κηα (1) θνξά θαη’ έηνο ζε πεξίνδν πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

β. Λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο εθαξκνγήο ηεο ΘΤΑ 37393/2028/ΦΔΘ 1418/Β’/01.10.2003, φπσο 
ηζρχεη πεξί κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο εληφο ηνπ έξγνπ.  

γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα ρξεζηκνπνηεί θηλεηά κεραλήκαηα ζε αλνηρηνχο ρψξνπο εληφο ηνπ 
γεπέδνπ ηεο, απηά ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, 
ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Οδεγίαο 2005/88/ΔΘ θαη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 219/2009 θαη ησλ εθάζηνηε ηπρφλ 
αλαζεσξήζεψλ ηνπο. 

 

3. Υγπά απόβληηα 

α. Σα φξηα γηα ηα πγξά απφβιεηα φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο νηθείεο Λνκαξρηαθέο/Πεξηθεξεηαθέο 
Απνθάζεηο θαη ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνχληαη. 

 

 

Γ. Όξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη ηελ 
αληηκεηώπηζε ηωλ δπλεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ. 

1. Γενικέρ πςθμίζειρ. 

Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ σο θαη παο θαηά ην λφκν ππφρξενο θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε (ΑΔΠΟ), έζησ θαη αλ 
κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο. 

Οη φξνη είλαη ππνρξεσηηθνί ζηελ ηήξεζή ηνπο θαη αθνξνχλ:  

 Σνλ θνξέα πινπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ. 

 Σνπο αξκφδηνπο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ Τπεξεζίεο θαη Φνξείο.  

 Σνπο πξντζηακέλνπο ησλ παξαπάλσ Τπεξεζηψλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπο θαη λα ειέγρνπλ ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο.  

 ε φινπο φζνπο εθ ηεο ζέζεσο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο είλαη ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

 ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

Θαηά ηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο, επίβιεςεο, παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, λα γίλνπλ φιεο νη απαηηνχκελεο 
ελέξγεηεο θαη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη: 

 Ζ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 Ζ δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δπζάξεζησλ πεξηβαιινληηθά θαηαζηάζεσλ 
νθεηινκέλσλ ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά παξάβαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ. 
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Απφ ηηο πηζηψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα εμαζθαιίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 
νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηα έξγα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Ζ Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Πάκνπ, Γ/λζε Ρερλ. Έξγωλ νξίδεηαη εθ κέξνπο ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ 
θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε (ΑΔΠΟ). 

Ο θνξέαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε 
(ΑΔΠΟ) θαη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηε Γ/λζή καο εληφο εμακήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο ΑΔΠΟ. Ο νξηζκφο 
λα γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο θαη ζηηο ζπλαξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο. 

 

Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο δηαηάμεσλ 
ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, αλεμαξηήησο απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθήο ξεηήο αλαθνξάο 
ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, 
ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο 
θαη εγθξίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθξίζεσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 
επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εγθαηαζηάζεηο (κνλάδα παξαγσγήο αδξαλψλ, εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 
αζθαιηνκίγκαηνο θ.ι.π.). 

 

2. Υγπά απόβληηα  
1. Σα πγξά αζηηθά ιχκαηα απφ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα πγξά 

απφβιεηα απφ ηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο εθπιχζεηο/ζπληεξήζεηο ησλ πιενχκελσλ λα 
νδεγνχληαη ζε ζηεγαλφ βφζξν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα 
ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο δηάζεζεο ή ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν πνπ ζα θαηαιήγεη ζην 
απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ. Γηα φια ηα πγξά απφβιεηα ζα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε 
Λνκαξρηαθέο/Πεξηθεξεηαθέο Απνθάζεηο. (40 ζρ.) 

2. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ζε νπνηνδήπνηε παξαθείκελν ξέκα ή ζηε ζάιαζζα. 

3. Σα πγξά απφβιεηα ησλ ζθαθψλ (θαηάινηπα πεηξειαίνπ θαη ζεληηλφλεξα) λα απνζεθεχνληαη αξρηθά 
ζε θαηάιιειεο δεμακελέο. Οη ελ ιφγσ δεμακελέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ Λ. 1737/18353/86 (ΦΔΘ 542) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ ζπγθξάηεζεο 
πεηξειαηνεηδψλ κηγκάησλ ρψξνπ κεραλνζηαζίνπ εκπνξηθψλ πινίσλ. Ζ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπο λα 
γίλεηαη απφ θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο.  

 
3. Σηεπεά απόβληηα 
1. Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηιχνο ζην πεξηβάιινλ. 
2. Ζ ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη γεληθά ε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ, λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ζην Λφκν 4819/2021 (129/Α’) θαη ζην Λ. 
4042/2012 (24 Α΄) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  

3. Δθφζνλ ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνδνκή ζηελ πεξηνρή, λα ηνπνζεηεζνχλ θάδνη αλαθχθισζεο εληφο 
ηεο κνλάδαο γηα ηελ ρσξηζηή ζπιινγή ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ κέηαιιν) 
θαη ηα απφβιεηα πιηθά ζπζθεπαζίαο λα δίλνληαη γηα αλαθχθισζε είηε ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ηνπ 
νηθείνπ Γήκνπ, είηε ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Λ. 
2939/2001 (ΦΔΘ Α΄ 179), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ. 4496/2017 (ΦΔΘ 170/Α’/08.08.2017) 
θαη ην Λφκν 4819/2021 (129/Α’/23.07.2021) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

4. Ζ δηαρείξηζε ηπρφλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ λα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη απαηηήζεηο 
ησλ απνθάζεσλ 13588/725/2006 (Β’ 383), 24944/1159/2006 (Β’791), 8668/2007 (Β’ 287) θαη 
ηνπ Λ. 4819/2021 (Α’129) φπσο ηζρχνπλ, κε ηήξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζην αξρείν 
ηνπ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ - Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 
Βνξείνπ Αηγαίνπ. Δηδηθφηεξα, ηα επηθίλδπλα απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεια ζηεγαλά 
δνρεία θαη λα παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ. 

5. Σα ππφινηπα ξεχκαηα απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε (ιηπαληηθά έιαηα, 
ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθέο ζηήιεο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ, ειαζηηθά, νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο) λα ζπιιέγνληαη 
θαη λα παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο ή ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 
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δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ Α΄ 179) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Λ. 
4496/2017 (ΦΔΘ 170/Α’/08.08.2017), ηνλ Λ. 4685/2020 (ΦΔΘ 92/Α’/07.05.2020) θαη ηηο 
θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπο θαη σο εθάζηνηε ηζρχεη. 

6. Σπρφλ ζπζζσξεπηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ 
αλαγθψλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδφηεζεο (π.ρ. ζπλαγεξκφο, 
θσηηζκφο ρψξνπ, θιπ), λα δηαρεηξίδνληαη κεηά ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 
Θ.Τ.Α. 41624/2057/Δ103/2010 (Φ.Δ.Θ. 1625Β/11-10-2010) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ…», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ KYA 39200/2015 (ΦΔΘ 2057/ Β’/ 18.9.2018) θαη ηζρχεη, ΘΤΑ 13588/2006 
(ΦΔΘ 383 Β΄), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

7. Σα επηθίλδπλα απφβιεηα, λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά ζε εηδηθνχο ρψξνπο 
θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα θαη λα παξαδίδνληαη ζε εηαηξείεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα 
ηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΖΠ 
13588/725/2006 (ΦΔΘ Β΄ 383) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

8. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, απαγνξεχνληαη νη επί ηφπνπ ζηνλ ρψξν ηνπ 
έξγνπ εξγαζίεο ζπληήξεζεο/ επηδηφξζσζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (εξγνηαμηαθά νρήκαηα 
θαη κεραλήκαηα) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 
δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο/επηδηφξζσζεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε θαη ππνβάζκηζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ν πξνζσξηλφο εξγνηαμηαθφο ρψξνο, λα 
απνκαθξπλζεί ην ζχλνιν ησλ ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ν 
πεξηβάιισλ ρψξνο. 

9. Σα Απφβιεηα Δθζθαθψλ, Θαηαζθεπψλ θαη Θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ), λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε 
ηελ ΘΤΑ Αξηζκ. 36259/1757/Δ103/ΦΔΘ 1312/Β’/24.08.2010, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

10. Υψκα θαη άιια θπζηθά πιηθά πνπ έρνπλ εθζθαθζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ζην ρψξν απφ ηνλ 
νπνίν έγηλε ε εθζθαθή Αξζξ. 2, παξ. δ), ΘΤΑ Αξηζκ. 36259/1757/Δ103/ΦΔΘ 1312/Β’/24.08.2010. 

11. Σα πξντφληα εθζθαθψλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα αλάινγα κε ηελ θαηαιιειφηεηα 
ηνπο ζηηο επηρψζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηα πιενλάζκαηα λα δηαηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή θείκελε 
λνκνζεζία. 

12. Ο θνξέαο ππνρξενχηαη κέρξη 31 Καξηίνπ θάζε έηνπο λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά Δηήζηα Έθζεζε 
Παξαγσγνχ Απνβιήησλ (ΔΔΠΑ), ζην Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Απνβιήησλ (ΖΚΑ), ζχκθσλα κε ηελ 
ΘΤΑ Αξηζκ. Οηθ. 43942/4026/14.9.16 (ΦΔΘ 2992/ Β’/19.9.16) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Τ.Α. 
νηθ. 1/1/2017(ΦΔΘ 1/ Β`/ 4.1.2017) & Τ.Α. Οηθ. 26303/ 1483/ 2017(ΦΔΘ 2037/ Β`/ 13.6.2017), 
θαη ηζρχεη, θαη ην άξζξν 42 ηνπ λ.4042/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 87 ηνπ 
Λ.4685/2020 θαη ην άξζξν 53 ηνπ Λ.4819/2021, κε ζηνηρεία γηα ηα απφβιεηα πνπ παξήγαγε ή/θαη 
δηαρεηξίζηεθε θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Ζ έθζεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ηφζν ζηα επηθίλδπλα 
φζν θαη ζηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο ΘΤΑ 13588/725/2006 
(ΦΔΘ 383/Β), ΘΤΑ 24944/1159/2006 (791/Β) θαη ηνλ Λ. 4685/2020 (ΦΔΘ 92/Α’/07.05.2020), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
Γηα ην ζθνπφ ν θνξέαο ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ππνρξεσηηθά ζηνλ ηζηφηνπν πνπ ηεξείηαη γηα ην 
ΖΚΑ (http://wrm.ypeka.gr), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΘΤΑ Αξηζκ. Οηθ. 43942/4026/14.9.16 
(ΦΔΘ 2992/ Β’/19.9.16) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο κε ηηο Τ.Α. νηθ. 1/1/2017(ΦΔΘ 1/ Β`/ 
4.1.2017) & Τ.Α. Οηθ. 26303/ 1483/ 2017(ΦΔΘ 2037/ Β`/ 13.6.2017), φπσο ηζρχεη. 

 

13. Σα επηθίλδπλα απφβιεηα, λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά ζε εηδηθνχο ρψξνπο 
θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα θαη λα παξαδίδνληαη ζε εηαηξείεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα 
ηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΖΠ 
13588/725/2006 (ΦΔΘ Β΄ 383) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

14. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πινίσλ ζα γίλεηαη κε βάζε εγθεθξηκέλν ρέδην Παξαιαβήο θαη 
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Πινίσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ Αξηζκ. 
8111.1/41/09/ΦΔΘ412/Β’/06.03.2009. 

15. Σα πιενλάζκαηα ησλ ρεξζαίσλ εθζθαθψλ ζα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ Οξγαλσκέλε εγθαηάζηαζε 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (Ο.Δ.Γ.Α.) Αλαηνιηθήο άκνπ, ζχκθσλα κε ηελ (27) ζρεηηθή βεβαίσζε. 

16. Σπρφλ επηπιένληα ζηεξεά απφβιεηα, πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
(εθζθαθέο, εθβάζπλζε ιηκελνιεθάλεο, επηρψζεηο ελαπφζεζε ιηζνξηππήο θιπ.) λα πεξηζπιιέγνληαη 
θαη λα δηαηίζεληαη λφκηκα ζε ρεξζαίνπο ρψξνπο.  

17. Απαγνξεχεηαη ε δηαινγή ςαξηψλ θαη ε ζπζθεπαζία ηνπο ζε ηειάξα ζηνπο ρεξζαίνπο θαη ζαιάζζηνχο 
ρψξνπο ηνπ ιηκέλα. Ζ δηαδηθαζία απηή λα γίλεηαη πάλσ ζην πινίν πξηλ ηελ απνβίβαζε απφ απηφ. 

http://wrm.ypeka.gr/
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18. Ζ απφξξηςε νπνηνλδήπνηε πιηθψλ/νπζηψλ ζηε ζάιαζζα δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη 
εθφζνλ δελ δηαηίζεηαη ελαιιαθηηθή κέζνδνο ρξήζεο ηνπο ζην εθηεινχκελν έξγν ή δηάζεζήο ηνπο 
ζηελ μεξά. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ απφξξηςε βπζνθνξεκάησλ/πιηθψλ εθζθαθήο ζηε ζάιαζζα, 
απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο Ιηκεληθήο Αξρήο, ε νπνία ρνξεγείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 
θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα III ησλ Γ.. πνπ θπξψζεθαλ κε ηνπο Λ. 855/78 
(ΦΔΘ Α'235), Λ. 1147/81 (ΦΔΘ Α'110), Π.Γ. 68/95 (ΦΔΘ Α'48) θαη παξαγξάθνπο I, II, III ηεο Τ.Α. 
YEN 181051/2079/78 (ΦΔΘ Β'1135) 21 θαηφπηλ ζεηηθήο γλσκάηεπζεο θαηάιιεινπ εξγαζηεξίνπ 
(π.ρ. ΔΙ.ΘΔ.Θ.Δ., Παλεπηζηήκην, θ.α.), απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ηα πιηθά απηά δελ είλαη 
επηβιαβή γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζχκθσλεο γλψκεο ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ησλ 
νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ, ΤΛΑΛΠ/ΓΓΙΙΠΛΔ/ΓΗΙΗΘΤΠ θαη ΤΔΘΑ/ΓΔΛ. (41 ζρ.) 

 
4. Χπήζη νεπού και ενέπγειαρ 
1. Λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα επηδηνξζψλεηαη άκεζα 

νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηφ πξνο απνθπγή απσιεηψλ λεξνχ.  
2. Λα εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ πνπ λα νδεγνχλ ζηε κείσζε θαηά ην δπλαηφλ 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ χδαηνο κε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ. 
 
5. Φάζη καηαζκεςήρ 
1. Ζ απνςίισζε ηπρφλ βιάζηεζεο λα πεξηνξηζηεί ζηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν βαζκφ θαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

2. Απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά, λα εμαζθαιηζηνχλ απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα 
ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηελ απαηηνχκελε Απφθαζε 
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί πιεξνχληαη αθξηβψο. 

3. Θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, αιιά θαη θαηά ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ αιηεπηηθνχ 
θαηαθπγίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή άκεζεο ή έκκεζεο 
ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο, θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηα πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Ιηκεληθή 
Αξρή, ζχκθσλα κε ην Λ. 743/77 (Α' 319), φπσο θσδηθνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Π.Γ. 55/98 (Α' 
58). (41 ζρ.) 

4. Οη ηερλεηνί νγθφιηζνη, ε ιηζνξξηπή, ην ζθπξφδεκα θαη ελ γέλεη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ζα πξέπεη λα κελ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά 
βιαπηηθά/επηθίλδπλα γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. (41 ζρ.)  

5. Σα πξντφληα βπζνθφξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο επηρψζεηο, εθφζνλ θξηζνχλ 
θαηάιιεια. 

6. Ζ δηάζεζε ησλ βπζνθνξεκάησλ εληφο ηεο ζάιαζζαο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ 
θαζνξηζκέλε πεξηνρή απφ ηελ ΚΠΔ θαη κφλν γηα ηα βπζνθνξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί.  

7. Λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα βάζε ζηα πξφζγεηα ηνπ ιηκέλα ζα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα σθέιηκα βάζε 
ρξεζηκνπνηήζεσο απηνχ.  

8. Θαηά ηηο εξγαζίεο βπζνθφξεζεο, λα ππάξρεη ζε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεινο ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο 
(πισηά θξάγκαηα, siltation curtains θ.ιπ.), γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ πιηθψλ, 
ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί θαηά ηηο εξγαζίεο βπζνθφξεζεο απμεκέλε ζνιεξφηεηα. 

9. Γηα ηελ κηθξφηεξε αχμεζε ηεο ζνιεξφηεηαο θαη ην κηθξφηεξν πάρνο ησλ απνηηζέκελσλ πιηθψλ ζηνλ 
ππζκέλα, ε απφξξηςή λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηαθφξπθα θαη φζν ην δπλαηφ βαζχηεξα απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Σα πιηθά ελαπφζεζεο λα ηζνθαηαλεκεζνχλ ζηελ επηθάλεηα πνπ 
πεξηθιείεηαη ζηελ ελ ιφγσ ζαιάζζηα πεξηνρή θαη λα πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ελ ιφγσ έξγν. 

10. Λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε απφξξηςε ησλ βπζνθνξεκάησλ λα γίλεη κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν 
δηαζθνξπηζκφ απηψλ κέζα ζηελ θαζνξηζζείζα πεξηνρή πξνθξηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε κεηαβνιή 
ησλ πθηζηάκελσλ βαζψλ.  
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11. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ αιινίσζεο ηεο κνξθήο θαη ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηνπ 
γχξσ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ, νη επηρψζεηο λα γίλνπλ ρξνληθά κεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ 
θξεπηδσκάησλ θαη κε εγθηβσηηζκφ ησλ πιηθψλ γηα λα απνθεπρζεί ν δηαζθνξπηζκφο ηνπο κε 
επαθφινπζα ηελ αχμεζε ηεο ζνιεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη πξνβιήκαηα κείσζεο ηεο 
πξσηνγελνχο παξαγσγήο θπηνπιαγθηφλ, ζλεζηκφηεηαο ζην δσνπιαγθηφλ, ελίζρπζεο ησλ 
θαηλνκέλσλ επηξνθηζκνχ θιπ. 

12. Οη εξγαζίεο εθζθαθήο, κεηαθνξάο θαη απνξξίςεσο ζα εθηεινχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη 
εθφζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εξγαηηθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πισηψλ κέζσλ. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα δηελεξγνχληαη 
ππφ ηελ ζπλερή επίβιεςε θαη επζχλε ηνπ επηθεθαιήο κεραληθνχ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ο αλσηέξσ ζα θαηαζέζεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην Ιηκελαξρείν 
Τπεχζπλε Γήισζε φηη δχλαηαη λα εθηειέζεη επηκειψο ηα αλσηέξσ θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ 
αλαηεζεί απφ ηελ ελ ιφγσ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαη ζα ηεξήζεη απαξέγθιηηα φιεο ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ απφξξηςε. 

13. Λα αθνινπζεζεί πηζηά ε πξνηεηλφκελε ζεηξά θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηεζνχλ νη νριήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ θαη λα κεησζεί ν θίλδπλνο δηαζπνξάο 
βπζνξεκάησλ απφ ηνπο θπκαηηζκνχο. (40 ζρ.) 

14. Λα εθηεινχληαη ρεκηθέο αλαιχζεηο ηνπ ηδήκαηνο ηνπ ρψξνπ εθζθαθήο γηα λα δηαπηζηψλεηαη ε 
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ηδήκαηνο ζε νξγαληθνχο ξχπνπο, βαξέα κέηαιια θαη ηνμηθνχο ξχπνπο. (40 ζρ.) 

15. Οη εξγαζίεο βπζνθφξεζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε ηελ πδξαπιηθή κέζνδν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 
παξαγσγή αησξνπκέλσλ θεξηψλ πιψλ θαη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ άκεζε εγγχηεηα ηεο θνπηηθήο 
θεθαιήο θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κε ηελ απνπεξάησζε ηεο επέκβαζεο λα επαλέιζεη ε 
δηαθάλεηα ηνπ ζαιαζζίνπ λεξνχ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. (40 ζρ.) 

16. Σα πξντφληα βπζνθνξήζεσλ λα κεηαθέξνληαη γηα απφξξηςε ζε βάζε κεγαιχηεξα ησλ 50 κ  (κεηά 
έγθξηζε ηνπ Γ.Δ.Λ) εθφζνλ βέβαηα δελ ππάξρνπλ ηνμηθνί ξχπνη θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 
κηιίνπ θαη ρσξίο κεηαβνιή βάζνπο κεγαιχηεξν ησλ 3,00 κ. (40 ζρ.) 

17. Ζ ηπρφλ χπαξμε ηνμηθψλ ξχπσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα λα κεηαθεξζνχλ ζε εηδηθνχο ρψξνπο 
θαη κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα δηάζεζεο. (40 ζρ.) 

18. Ο θνξέαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα είλαη ζε ζπλερή επαθή θαη 
ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Ιηκεληθή Αξρή γηα ηε ηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο ζηε 
πεξηνρή. 

19. Λα γίλεη πξνζσξηλή θσηνζήκαζλε ησλ έξγσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 21 ηνπ Λ. 1629/51 «Πεξί Φάξσλ», θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ ηνπ 
Πνιεκηθνχ Λαπηηθνχ.  

20. Λα απνζηαιεί ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ ζηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία, θαζψο θαη ηπρφλ 
πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχςνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθή 
πξναγγειία πξνο ηνπο λαπηηιινκέλνπο.  

21. Κεηά ην πέξαο ησλ έξγσλ λα απνζηαιεί ζηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ιεπηνκεξήο νξηδνληηνγξαθία 
θαη αθξηβέο βπζνκεηξηθφ δηάγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ 
Υ.Δ.Δ. θαη ινηπψλ λαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ.  

22. Δθφζνλ κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ απφ ηελ πδξνγξάθηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο πνπ ζα 
εθηειεζηεί απφ ηελ πδξνγξαθηθή ππεξεζία ηνπ Πνιεκηθνχ Λαπηηθνχ δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο εμάξζεηο 
ηνπ βπζνχ, ε αλάδνρνο εηαηξεία ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ εμάξζεσλ.  

23. Σα πισηά κέζα, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζα θέξνπλ φια ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ θαηεγνξία ηνπο εθφδηα, ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθά 
αζθαιείαο θαη ινηπά λαπηηιηαθά έγγξαθα-βηβιία θαη ζα ηεξνχλ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη 
απνθάζεηο σο πξνο ηελ ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπο θαη ηελ αζθάιηζε ηνπ.  
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24. Σα πισηά κέζα πνπ ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα θέξνπλ 
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Γηεζλή Θαλνληζκφ πξνο Απνθπγή 
πγθξνχζεσλ ζηε ζάιαζζα (ΓΘΑ) ζήκαηα εκέξαο θαη θψηα. 

25. Ζ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ, ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή έθηαζε κε επζχλε ηεο 
επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο λα ιακβάλεη 
κέξηκλα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ 
κε ηνλ ςεθαζκφ ηνπο θαη ηελ ζπρλή δηαβξνρή ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

26. Δίλαη ππνρξεσηηθφ ην ζθέπαζκα ησλ θνξηεγψλ θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη ν θαηάιιεινο 
πξνγξακκαηηζκφο γηα απνθπγή κεηαθνξψλ ζε ψξεο αηρκήο θαη θνηλήο εζπρίαο. Λα επηιεγνχλ 
δξνκνιφγηα ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο πιηθψλ εληφο ηνπ έληνλα αζηηθνχ δηθηχνπ. 

27. Γηα ηελ κείσζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ιφγσ ησλ εξγαζηψλ, λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

 Οη ζσξνί ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ αδξαλψλ θαη γεληθφηεξα νη ρψξνη 
ηνπ εξγνηαμίνπ λα δηαβξέρνληαη πεξηνδηθά, ηδηαίηεξα θαηά ηηο μεξέο πεξηφδνπο. 

 Σα θνξηεγά κεηαθνξάο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα είλαη θαιπκκέλα 
κε θαηάιιεια κέζα θαη λα απνθεχγεηαη ε ππεξπιήξσζε ηνπο. 

 Σν χςνο πηψζεο θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ. 

28. Λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (ζήκαλζε, πεξίθξαμε θιπ.) γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ, 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηπρφλ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

29. Απαγνξεχεηαη θάζε απνζήθεπζε πιηθψλ, έζησ θαη πξνζσξηλή έμσ απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 
εξγνηαμίνπ. 

30. Απαγνξεχεηαη ε πιχζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ θαη ε απφξξηςε ιαδηψλ ζηελ 
ρεξζαία δψλε κε ηελ αιιαγή ηνπο. 

31. Λα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κείσζε ζην ειάρηζην ησλ ερεηηθψλ εθπνκπψλ. Θαη’ 
ειάρηζηνλ λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

α) Σα κεραλήκαηα πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
έξγνπ θαη νη ζπζθεπέο εξγνηαμίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο ηζρχνο, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 37393/2003 (ΦΔΘ Β΄ 1418) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε θαη ζηελ ππ’ 
αξηζκ. 9272/2007 (ΦEK Β΄286) Θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

β) ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ιακβάλνπλ ρψξα θνληά ζε επαίζζεηεο ρξήζεηο (φπσο 
λνζνθνκεία, ζρνιεία, θαηνηθίεο θ.ιπ.) λα ηεξνχληαη ηα θάησζη: 

• Λα κελ ιακβάλνπλ ρψξα εξγαζίεο πνπ πξνθαινχλ πςειά επίπεδα ζνξχβνπ θαηά ηηο ψξεο 
θνηλήο εζπρίαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

• Λα απνθεχγεηαη ε παξάιιειε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 
λα απελεξγνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. 

32. Λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηελ πεξίνδν πςειψλ 
βξνρνπηψζεσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο. (40 ζρ.) 

33. ε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαζθεπήο ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαιή 
κνξθνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (ζπιινγή απνξξηκκάησλ θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα κελ 
δεκηνπξγεζεί νπηηθή ξχπαλζε. 

34. Κε ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ λα απνμεισζνχλ άκεζα γξαθεία, ζπλεξγεία, απνζήθεο θιπ. θαζψο θαη 
λα απνδεζκεπηεί ην παξαιηαθφ κέησπν πνπ ηπρφλ έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα 
γίλεη θάζε απαξαίηεηε απνθαηάζηαζε.  

35. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα απνκαθξπλζεί θαη λα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια 
ην ζχλνιν ησλ ηπρφλησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

36. Οη εθζθαθέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ λα πεξηνξηζζνχλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο. Λα δνζεί 
πξνζνρή ζηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εθζθαθψλ θάζε 
είδνπο απφζεζε πιηθψλ εθζθαθήο πξέπεη λα απνκαθξπλζεί. Ζ ρξήζε ησλ πιηθψλ εθζθαθήο λα 
γίλεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ψζηε λα κελ ππάξρεη απφζεζε απηψλ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 
λα κελ δεκηνπξγνχληαη κεγάινη φγθνη..(40 ζρ.) 
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37. Λα γίλεηαη έγθαηξε νξηνζέηεζε ηεο δψλεο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο, ψζηε 
λα πεξηνξηζηνχλ νη εθζθαθέο ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο θαη ηελ απνθπγή εθηεηακέλεο εθρέξζσζεο. 
(40 ζρ.) 

38. Σν πιηθφ απφ ηελ εμφξπμε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ. Δπίζεο λα γίλεηαη 
δηαθχιαμε ηεο θπηηθήο γεο απφ ηηο εθζθαθέο ησλ νξπγκάησλ γηα ηηο θπηεχζεηο ησλ πξαλψλ. (40 
ζρ.) ε θάζε πεξίπησζε λα γίλεη ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ ηεο παξνχζαο. 

 

39. Λα ιεθζεί κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ 
εθδειψζεσλ ππξθαγηάο απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. 

 

40. Σα κεραλήκαηα θαη ηα εξγνηαμηαθά νρήκαηα λα είλαη άξηζηα ζπληεξεκέλα, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε 
ηε βέιηηζηε απφδνζε. 

41. Ζ κέζε ελεξγεηαθή ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη λα είλαη ≤65dB(A) 
ηνπ δείθηε Leq/12σξν. 

42. Λα γίλεηαη δηαβξνρή ηνπ ρψξνπ εξγαζηψλ θαη ησλ νδηθψλ αμφλσλ πνπ είλαη πιεζίνλ νηθηζκψλ θαη 
απφ ηνπο νπνίνπο ζα δηέξρνληαη θνξηεγά απηνθίλεηα, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε εθπνκπή 
ζσκαηηδίσλ (ζθφλεο) θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

43. Λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή κεηαθνξάο ηιχνο κε ηνπο ηξνρνχο ησλ θνξηεγψλ 
απηνθηλήησλ απφ ηηο ζέζεηο θφξησζεο ζην νδηθφ δίθηπν ζχλδεζεο κε ηα έξγα.  

44. Λα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ απφ ηε δηέιεπζε βαξέσλ θνξησκέλσλ νρεκάησλ 
ζηηο νδνχο πξνζπέιαζεο πξνο ηα έξγα, θαζψο θαη κέηξα επαλφξζσζεο ηέηνησλ δεκηψλ (εάλ 
πξνθχςνπλ). 

45. Λα ηνπνζεηεζνχλ πεξηκεηξηθά ησλ ζεκείσλ πνπ εθηεινχληαη έξγα πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, 
θξάγκαηα αζθαιείαο θαη θσηεηλή ζήκαλζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ. 

46. Λα ηνπνζεηεζεί ρεκηθή ηνπαιέηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηαζθεπήο. 

 

47. Λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά ε θπηηθή γε, ψζηε λα δηαζηξσζεί επηθαλεηαθά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο 
θπηεπηηθέο εξγαζίεο θαη ζηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο. 

48. Γελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ησλ πιενλαζκάησλ εθζθαθψλ ζε νπνηνλδήπνηε απνζεζηνζάιακν ρσξίο 
ηελ πξφηεξε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο. 

49. Λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα απνθιεηζκνχ απζαίξεησλ ελεξγεηψλ φπσο αλεμέιεγθηε ξίςε 
κπαδψλ (ζε ξέκαηα, πγξνηφπνπο, δαζηθέο εθηάζεηο θιπ.), αλεμέιεγθηε ιήςε αδξαλψλ πιηθψλ θιπ.  

50. Απαγνξεχεηαη ε απφζεζε πιενλαδφλησλ πιηθψλ εθζθαθήο ζε παξαθείκελνπο ρεηκάξξνπο, ξέκαηα, 
παξαιίεο θαη πγξνηφπνπο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη γηα λα κελ 
επεξεαζηεί ε επηθαλεηαθή ξνή ησλ πδάησλ.  

51. Σα πξαλή πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 
θαηνιηζζήζεηο θαη δηαβξψζεηο, θαη λα δηεπθνιπλζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο κε απηφρζνλα 
θπηηθά είδε. 

 

52. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, λα ζπκπεξηιεθζνχλ εξγαζίεο θχηεπζεο. Οη 
εξγαζίεο θχηεπζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηφπηλ θαηάιιειεο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζεί πξηλ ηελ 
έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ 
ηνπ γεπέδνπ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ηελ δεκηνπξγία θπηνθξάρηε πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ κε 
θαηάιιειεο θπηεχζεηο. 

53. Ζ δεκηνπξγία θπηνθξάρηε ζηελ πεξίκεηξν ησλ γεπέδσλ φπνπ είλαη δπλαηφ, πξνηείλεηαη γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο νπηηθήο φριεζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο θαιχηεξεο ελζσκάησζεο 
ηνπ έξγνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ο θπηνθξάρηεο ζα αλαπηπρζεί εζσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο θαη ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο, ππξνπξνζηαζίαο θαη αζθαινχο εηζφδνπ – εμφδνπ ησλ 
νρεκάησλ ζην ρψξν. 

54. Σα θπηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο θπηεχζεηο λα πξνέξρνληαη απφ θπηψξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή απφ θξαηηθά δαζηθά θπηψξηα θαη λα είλαη 
πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο.  

55. Λα γίλνπλ θπηεχζεηο φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηνλ ρψξν ηνπ γεπέδνπ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 
ηνπίνπ.  
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56. Γηα ηηο θπηεχζεηο πξνηείλεηαη: 

α. ηα θπηηθά είδε λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη θαηά 
ην δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη είδε απηνθπνχο κεζνγεηαθήο ρισξίδαο θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο. Παξάιιεια λα απνθεχγνληαη ηα πδξνβφξα θπηηθά είδε. 

β. λα ζπληεξνχληαη, λα αλαλεψλνληαη θαη λα θπηεχνληαη ζπζηεκαηηθά ζην πεξηβάιινληα ρψξν. 
Λα γίλνληαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα πνηίζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη ηνπ 
θαινθαηξηνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο (θιάδεκα, θαζάξηζκα, 
ιίπαλζε, ζθάιηζκα, πφηηζκα, απνκάθξπλζε μεξψλ, αληηθαηάζηαζε παιαηψλ, πφηηζκα, 
θαηαπνιέκεζε θπζηθψλ ερζξψλ θιπ.) λα γίλνληαη κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ. 

δ. ν θπηεπηηθφο ζχλδεζκφο ζα είλαη 2x2 κ. γηα ηελ αλαζάκλσζε θαη 6x6κ. γηα ηελ 
δελδξνθχηεπζε. 

ε. λα πξνζηαηεπηνχλ ηα θπηά απφ ηελ βφζθεζε κε πεξίθξαμε. 

57. Λα ηεξνχληαη ηπρφλ κέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζαξκφδνληαη νη θαηαζθεπέο ζηηο ηνπηθέο αξρηηεθηνληθέο απαηηήζεηο, φπνπ πξνβιέπεηαη ηέηνηνο 
έιεγρνο απφ ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία. 

58. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαζηξαθνχλ ιηζφθηηζηεο ή άιιεο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ έξγνπ, απηέο λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ ζηελ πξφηεξε ηνπο κνξθή. 

59. Ζ επηινγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ρξσκάησλ θαη ελ γέλεη ε αηζζεηηθή δηακφξθσζε ησλ θαηαζθεπψλ, 
πξέπεη λα εληάζζεηαη δηαθξηηηθά ζην πθηζηάκελν θπζηθφ ηνπίν. 

60. ε φιεο ηηο θαηαζθεπέο θαη φπνπ είλαη δπλαηφ, λα πξνηηκεζνχλ νη ιηζφθηηζηεο θαηαζθεπέο απφ 
απηφρζνλα πεηξψκαηα πνπ λα ζπλάδνπλ κε ην ηνπίν. 

61. Ζ πινηνκία ή εθξίδσζε δαζηθψλ ζάκλσλ θαη δέλδξσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο.  

62. Ζ ηξνπνπνίεζε ή επέκβαζε ζε πθηζηάκελν έξγν ππνδνκήο πξνυπνζέηεη ηελ εμαζθάιηζε 
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.  

63. Λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ζπλέρηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζηελ 
πεξηνρή επηξξνήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κε θαηάιιειεο δηειεχζεηο πεδψλ θαη νρεκάησλ, 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο, ζήκαλζε θαη πιεξνθφξεζε. 

64. Λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 
έξγνπ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο (εκεξήζηαο θαη λπθηεξηλήο) ζθακκάησλ επί θαη 
εγγχο νδψλ, θαη ηεο πεξίθξαμεο ησλ έξγσλ. 

65. Λα ζπληαρζεί νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ κε αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ εξγνηαμίσλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. (40 ζρ.) 

66. Ο εξγνιάβνο πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηξφπν 
ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη δπζκελείο επηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο εληνιέο ησλ αξρψλ. Ο ρψξνο πνπ ζα επηιεγεί γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα είλαη καθξηά απφ θαηνηθίεο θαη γεληθά δνκεκέλεο 
πεξηνρέο, ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη φριεζε, ηφζν απφ ηε ζθφλε αιιά θαη απφ ην ζφξπβν απφ 
κεραλήκαηα θαη ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ. Κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ λα απνκαθξπλζεί ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα απνθαηαζηαζεί ζην αθέξαην ν ρψξνο απηνχ. Θαηά ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο 
θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. Σν εξγνηάμην πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ 
παξαιία λα θαηαιάβεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή έθηαζε κε επζχλε ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Λα 
απαγνξεχεηαη ε κφληκε ζηάζκεπζε ηξνρνθφξσλ πνπ εμππεξεηνχλ ην έξγν ζε ρψξνπο εθηφο 
εξγνηαμίνπ. ηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα γηα πξψηεο βνήζεηεο ζε ηπρφλ 
αηχρεκα. (40 ζρ.) 

67. Λα κελ γίλεηαη θαχζε πιηθψλ (ιάζηηρα, ιάδηα θ.ι.π) ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Λα κελ γίλεηαη 
απφξξηςε παιαηψλ ιαδηψλ επί ηνπ εδάθνπο. (40 ζρ.) 

68. Λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Λα γίλεη 
πξφζζεηε νδηθή ζήκαλζε ζην δξφκν θαη πεξηνξηζκνί ζηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ζηελ παξαιία. (40 
ζρ.) 
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69. Θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θαη φπνπ θξηζεί 
απαξαίηεην θσηεηλά πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, ηηο βξαδηλέο θπξίσο ψξεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν 
θίλδπλνο αηπρεκάησλ. (40 ζρ.) 

70. Λα γίλεηαη άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο φηαλ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζε 
απηά. (40 ζρ.) 

71. Σν πιχζηκν ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ζην εξγνηάμην ζα γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε ζέζε 
(ζηεγαλφ δάπεδν κε θαηάιιειε θιίζε), φπνπ ζα ζπιιέγνληαη ηα απφλεξα θαη ζα νδεγνχληαη ζε 
δεμακελή ζπιινγήο θαη θαζίδεζεο. Σν δηαπγαζκέλν λεξφ απφ ηελ δεμακελή θαζίδεζεο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ λεξφ πιχζεο ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν φγθνο ησλ ιπκάησλ θαη λα κεηψλεηαη ε 
θαηαλάισζε λεξνχ. (40 ζρ.) 

72. Λα εμαζθαιηζζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ θαη ε απξφζθνπηε ξνή ησλ 
επηθαλεηαθψλ πδάησλ. (40 ζρ.) 

73. Λα γίλνπλ νη ειάρηζηεο δπλαηέο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ δίθηπν απνξξνήο νκβξίσλ ηεο πεξηνρήο θαη 
λα ιεθζνχλ αληηδηαβξσηηθά κέηξα, φπνπ θξηζεί απαξαίηεην (40 ζρ.), θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
θαηφπηλ ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνχζαο. 

74.  Λα πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ησλ απνζεθεπκέλσλ πνζνηήησλ ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζηηο άθξσο 
απαξαίηεηεο. (40 ζρ.) 

75. Οη δαλεηνζάιακνη πιηθψλ ή κπαδψλ ζα δεκηνπξγνχληαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 100,00 κ. απφ 
ηα ξέκαηα (40 ζρ.), θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηφπηλ ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνχζαο. 

76. Ζ δηαρείξηζε πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ (ζθνππίδηα, άρξεζηα 
πιηθά, παιηά αληαιιαθηηθά, ιάδηα θ.ι.π) ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπ 
έξγνπ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, ε δε δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη 
κεηά έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. (40 ζρ.) 

77. Λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πεξίπησζε δηαξξνήο θαπζίκσλ κε ηελ χπαξμε πξνζθνξεηηθψλ πιηθψλ 
φπσο άκκν, ξνθαλίδη ή γεσχθαζκα γηα ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο. Ζ δηάζεζή ηνπο κεηά απφ 
ηπρφλ ρξήζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηάζεζε ηνμηθψλ απνβιήησλ. (40 ζρ.) 

78. Λα απνθεχγεηαη θάζε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, ησλ πδάησλ θαη 
ηνπ αέξα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ηδίσο δηακέζνπ ηεο ιήςεο δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηεο 
εθαξκνγήο νξζψλ πξαθηηθψλ.  

79. Γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο δψλεο επηξξνήο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
νκαιή ξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ, κε ηελ θαηάιιειε κειέηε, έληαμε ζην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή 
φισλ ησλ απαξαίηεησλ πξνο ηνχην ηερληθψλ έξγσλ.  

80. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αζθαιηφζηξσζε ή ηζηκεληνπνίεζε επηθαλεηψλ πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηηο 
απφιπηα απαξαίηεηεο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

 

81. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο 
παξνχζαο θαη ηεο θαηά πεξίπησζε θείκελεο λνκνζεζίαο. 

82. Λα ιεθζνχλ φια ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 
κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θιπ. θαη γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηεο ζε 
παξαθείκελεο πεξηνρέο. 

83. Λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 
6. Γενικά 
1. Λα νξηζηεί θνξέαο δηνίθεζεο, ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ.  

2. Λα νξηζηεί εθ κέξνπο ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ 
επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε (ΑΔΠΟ). 

3. Σελ χπαξμε, απφ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ, εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 
εμνπιηζκνχ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξειαηνεηδή (πισηά 
θξάγκαηα, απνξξνθεηηθά πιηθά θ.ιπ.), θαζψο θαη εγθεθξηκέλνπ, ζπκβαηφ κε ην Σνπηθφ ρέδην ηεο 
νηθείαο Ιηκεληθήο Αξρήο (LCP), «ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο» (PORT CONTINGENCY PLAN - P.C.P.) 
πνπ ζα εθαξκφδεηαη θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο, 
ζχκθσλα κε ην Λ. 2252/94 (Α' 192) θαη ην Π.Γ. 11/02 (Α' 6). (41 ζρ.) 
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4. ε πεξίπησζε ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλνπ θαη 
ζπκβαηφ κε ην Σνπηθφ ρέδην ηεο νηθείαο Ιηκεληθήο Αξρήο, «ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο» ηνπ θνξέα 
δηνίθεζεο/εθκεηάιιεπζεο ηνπ ιηκέλα (Port Contingency Plan-P.C.P.), πνπ ζα εθαξκφδεηε θαηά ηελ 
αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
επηθαηξνπνηεζεί, ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη πεξηζηαηηθά πνπ δχλαηαη λα πξνθιεζνχλ θαη απφ ηελ 
ιεηηνπξγεία ησλ ελ ιφγσ λέσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην Λ. 2252/1994 (ΦΔΘ Α’ 
192) θαη ην Π.Γ. 11/2002 (ΦΔΘ Α’ 6) θαη ηελ αξηζ. Σ/9803/2003 ΘΤΑ (ΦΔΘ Β’ 1323) πεξί «Γεληθνχ 
Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγείαο Σνπξηζηηθψλ Ιηκέλσλ».  

5. Σε ζπιινγή θαη λφκηκε δηάζεζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, φισλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ, 
ιηπαληειαίσλ, απνξξηκκάησλ, ιπκάησλ θαη θάζε είδνπο ξππνγφλσλ νπζηψλ θαη απνβιήησλ πνπ ζα 
παξαρζνχλ είηε θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ είηε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ. 
(41 ζρ.) 

6. Σε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ ζηε ζάιαζζα, πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζε πεξίπησζε βξνρνπηψζεσλ, πηζαλψλ βιαβψλ θ.ι.π., απφ ηνπο ρψξνπο 
θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ. (41 ζρ.) 

7. Σα απνξξίκκαηα ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη φπσο θαη ηα 
ζηεξεά απνξξίκκαηα ησλ ρψξσλ ηνπ ιηκαληνχ θαη ησλ ζθαθψλ καδί κε ηα απνξξίκκαηα ηεο 
πεξηνρήο. (40 ζρ.) 

8. Λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηα δηαθηλνχκελα πινία 
(πισηά κέζα, εμνπιηζκφο θαη πιηθά, νξγάλσζε θαη πξνζσπηθφ ζε εηνηκφηεηα). (40 ζρ.) 

9. Λα ππάξρεη ζε θάζε πεξίπησζε εγθεθξηκέλν ρέδην Παξαιαβήο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
Πινίσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ Αξηζκ. 8111.1/41/09/ΦΔΘ412/Β’/06.03.2009. 

10. Λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ νξηζηηθή θσηνζήκαλζε ησλ έξγσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ. 1629/51 «Πεξί Φάξσλ», θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα 
ιεθζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία Φάξσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Λαπηηθνχ.  

11. Λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.2971/2001 «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 
285/Α’/19.01.2001), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

12. Λα κελ γίλεη θακία επηπιένλ επέκβαζε θαη θάζε κνξθήο θαηαζθεπή ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία 
ρσξίο λα ππάξρνπλ νη λφκηκέο εγθξίζεηο. Γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή επί ηνπ ιηκέλα, ζα πξέπεη 
πξνεγνπκέλσο λα ιεθζεί έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο.  

13. Λα κελ δεκηνπξγεζεί θαλέλα εκπξάγκαην δηθαίσκα γηα νπνηνλδήπνηε ρξήζηε θαη λα δηαηεξεζεί ν 
θνηλφρξεζηνο ραξαθηήξαο ησλ ρψξσλ θαζψο θαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηνλ αηγηαιφ. 

14. Θαηά ηε κειινληηθή ιεηηνπξγία ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο, ν ππεχζπλνο θνξέαο ζα πξέπεη λα 
κεξηκλήζεη γηα ηελ χπαξμε εμνπιηζκνχ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο 
απφ πεηξειαηνεηδή (πισηά θξάγκαηα, απνξξνθεηηθά πιηθά θιπ.), εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ.  

15. Λα ηνπνζεηεζνχλ πιαζηηθά παξαβιήκαηα παξά ηηο ζέζεηο παξαβνιήο ησλ ζθαθψλ πξνο απνθπγή 
ελδερφκελσλ λαπηηιηαθψλ θηλδχλσλ.  

16. Λα πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ειεθηξνδνηήζεσο, 
πδξνδνηήζεσο, ππξνζβέζεσο θιπ.  

 

17. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ πδαηνξέκαησλ (Λ. 
4258/2014). 

18. Απαγνξεχεηαη ην κπάδσκα νπνηνπδήπνηε πνηακνχ, ρείκαξξνπ, ξέκαηνο ή πγξνβηνηφπνπ. 

19. Γηα θάζε έξγν νξηνζέηεζεο-δηεπζέηεζεο ησλ φκβξησλ πδάησλ κε ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ζε 
πδαηφξεκα, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ Λ. 4258/2014 «Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο 
θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα-ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο».  

20. ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη νη απαηηνχκελεο απφ ηελ λνκνζεζία απνζηάζεηο εγθαηαζηάζεσλ 
απφ πδαηνξέκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απηψλ.  

21. Λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε εθαηέξσζελ ηεο φρζεο πδαηνξέκαησλ θαη εληφο ηεο θνίηεο απηψλ, λα κελ 
γίλεηαη θακία απφζεζε πιηθψλ.  

22. Λα κελ γίλεη θακία επέκβαζε ζηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ πδαηφξεκαηα ρσξίο ηηο 
απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
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23. Λα κελ γίλεηαη απφζεζε πιενλαδφλησλ ή αθαηάιιεισλ γηα ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ εθζθαθήο ζε 

ρεηκάξξνπο θαη ξέκαηα, ζε δαζηθέο πεξηνρέο θαη πιεζίνλ νηθηζκψλ. Ο αθξηβήο ρψξνο απφζεζεο λα 

θαζνξίδεηαη κε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. (40 ζρ.) 

 

24. ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ δελ ζα γίλεη νπδεκία δηάλνημε ή βειηίσζε, νπνηαζδήπνηε 
πθηζηάκελεο ή λέαο νδνχ πξφζβαζεο ή εξγνηαμηαθήο. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ε 
αλαγθαηφηεηα ηέηνηνπ έξγνπ λα γίλεη κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

25. Λα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3028/2002 «Γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη 
ηεο Πνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο» θαη 2971/2001 «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο». (41 ζρ.) 

26. Οη εξγαζίεο ζα πεξηνξηζηνχλ ζηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ «Κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 
Δπέθηαζε αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Αγ. Ηζηδψξνπ Λ. άκνπ» (Γεθέκβξηνο 2007, Ιψινο Α. Θενθάλεο, 
ρεκ. κερ.) θαη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ άιιεο θαηαζθεπέο, πεξαηηέξσ εξγαζίεο δηακφξθσζεο ή 
άιια βνεζεηηθά έξγα, αλ δελ ππνβιεζεί ζρεηηθφο, πιήξεο θάθεινο ζηελ ΔθΑ άκνπ-Ηθαξίαο θαη 
ζηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ θαη ΤΛΚΣΔ Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα 
έιεγρν. (41 ζρ.) 

27. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ππφ ηελ επνπηεία ππαιιήινπ ηνπ ΤΠΠΟΑ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηεο ΔΦΑ 
άκνπ-Ηθαξίαο κε ηελ Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ππάξμεη δηαζέζηκν πξνζσπηθφ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξφζιεςε ηνπ 
απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ νη δένπζεο 
ζπλζήθεο ζπλερνχο επνπηείαο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ εληνπηζηνχλ 
αξραηφηεηεο, ην έξγν ζα δηαθνπεί θαη ζα αθνινπζήζεη αξραηνινγηθή δηεξεχλεζε ηεο πεξηνρήο, ηα 
έμνδα ηεο νπνίαο ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα 
εμαξηεζεί ε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. (41 ζρ.) 

28. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο ηεο έγθξηζεο ζα επηζχξεη απηφκαηα ηελ 
αλάθιεζή ηεο (Λ. 3028/2002). (41 ζρ.) 

 

29. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε, απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
έξγνπ ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ρνξεγεζνχλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
άδεηεο θαη εγθξίζεηο. (40 ζρ.) 

30. Λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλε ηπρφλ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ψζηε λα κελ γίλεη δηαηάξαμε 

ζηε ξνή ππνγείσλ πδάησλ. (40 ζρ.) 

31. Λα γίλεηαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ πεξηνίθσλ γηα ηελ ηπρφλ ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ. (40 

ζρ.) 

32. ε θάζε πεξίπησζε ρξήζεο εθξεθηηθψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγσ λα γίλεη ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ 

ηνπ έξγνπ. 

33. Λα ππάξμεη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ πνπ ηπρφλ ζα έρνπλ ηξαπκαηηζζεί απφ ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ακέζσο κεηά ηε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. (40 ζρ.) 

34. Λα ππάξρεη κφληκα πδξνθφξν φρεκα ζε θαηάιιειε ζέζε θαη ζε επηθίλδπλα ζεκεία ηνπ έξγνπ, γηα 

αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ ππξθαγηάο. (40 ζρ.) 

35. Λα ηνπνζεηεζνχλ δέζηξεο θαη ξεκέηδα γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ησλ ζθαθψλ απαγνξεχνληαο ηελ 
ειεχζεξε αγθπξνβφιεζε ζηα ζθάθε κέρξη 25 κέηξσλ γηα πεξίνδνχο θαινθαηξίαο. (40 ζρ.) 

36. Ο ειηκεληζκφο θαη αγθπξνβφιεζε ησλ ζθαθψλ ζα γίλεηαη κε πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο ψζηε λα κελ 
ππάξρεη δηαηάξαμε ηεο βελζηθήο ρισξίδαο. (40 ζρ.) 

 

37. Λα πξνβιεθζεί παξνρή ζσζηηθψλ κέζσλ θαη πξνζηαζίαο έλαληη λαπηηιηαθψλ θηλδχλσλ. 

38. Λα γίλεη θαηάιιειε θσηνζήκαλζε ησλ έξγσλ κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ιήςε φισλ ησλ 
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα βνεζνχλ  ζηελ αθψιπηε θίλεζε ζθαθψλ γχξσ απφ ηελ πεξηνρή 
ησλ έξγσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Ιηκεληθήο Αξρήο. (40 ζρ.) 

 

39. Γηα ηθαλφ δηάζηεκα κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ λα εθαξκνζηεί πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο 
πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ ζαιαζζηψλ πδάησλ θαη ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Απηφ ζα επηηξέπεη ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.  
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40. Λα γίλνληαη ηαθηηθέο δεηγκαηνιεςίεο αλά ηεηξάκελν, ζηηο νπνίεο ζα κεηξνχληαη φιεο νη παξάκεηξνη 
πνηφηεηαο λεξψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο λα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα 
ηεξείηαη απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ. 

41. Λα ιεθζνχλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα λα εμαζθαιηζζεί 

φηη ν ζφξπβνο θαη νη δνλήζεηο ζα βξίζθνληαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ηεο Θνηλνηηθήο Λνκνζεζίαο. Πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή αληηζνξπβηθψλ  

πεηαζκάησλ γηα ηελ πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ε ρξήζε πεξηθξαγκάησλ αληηζνξπβηθήο 

πξνζηαζίαο ζε ζεκεηαθέο πεγέο ζνξχβνπ (ηξππάληα). (40 ζρ.) 

42. Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγάδεηαη πιεζίνλ απηψλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σηναζπίδεο θαη κάζθεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηνπο ζνξχβνπο θαη 

ηελ εθπνκπή ζθφλεο. (40 ζρ.) 

43. Σν έξγν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζα θαηαζθεπαζηεί. 

44. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα ιεθζεί κέξηκλα 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί αληηαηζζεηηθφ πξφβιεκα. (40 ζρ.) 

45. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη (40 ζρ.): 

α) Θαηά ηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο, επίβιεςεο, παξαιαβήο ηνπ έξγνπ λα ιάβεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα πινπνηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ 

ζα επηβιεζνχλ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ απξφβιεπησλ πξνβιεκάησλ ζην νηθνζχζηεκα 

ηεο πεξηνρήο. 

β) Απφ ηηο πηζηψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα δηαζθαιίζεη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

γ) Λα εθαξκνζζεί πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ην θνξέα 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ ζαιαζζίσλ 

πδάησλ θαη ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Απηφ ζα επηηξέπεη ηνλ έγθαηξν 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαηαιιήισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 

 

46. Σπρφλ γλσκνδφηεζε κε φξνπο (απφ ην Σκήκα Βηνπνηθηιφηεηαο θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 
ηνπ ΤΠΔΛ ή ηελ Γ/λζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ή /θαη ηελ Γ/λζε Γαζψλ άκνπ) 
κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νη φξνη γλσκνδφηεζεο ελζσκαηψλνληαη ζε απηήλ. (44 ζρ.).  Πε 
πεξίπηωζε γλωκνδόηεζεο ηεο αξκόδηαο δαζηθήο αξρήο ζεηηθήο κε ηπρόλ όξνπο έγθξηζεο 
επέκβαζεο ε παξνύζα ζα ηξνπνπνηεζεί απηνδίθαηα γηα ηελ ελζωκάηωζε ηεο έγθξηζεο 
επέκβαζεο ππνγξαθόκελε αξκνδίωο θαηά ηα νξηδόκελα ζην Λόκν. 

47. ε πεξίπησζε θάπνηαο αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο (απφ ην Σκήκα Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηνπ ΤΠΔΛ ή ηελ Γ/λζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ή /θαη 
ηελ Γ/λζε Γαζψλ άκνπ) κεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο (ΑΔΠΟ) ε Τπεξεζία ζα επαλεμεηάζεη 
ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. (44 ζρ.) 

48. Γηα εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηερληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ζε ζηάδην 
πνπ έπεηαη ηεο νηθείαο ΑΔΠΟ, φπσο είλαη ηδίσο νη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη απνζεζηνζάιακνη, 
νη ζηαζκνί εμππεξέηεζεο απηνθηλεηηζηψλ, ηα θέληξα εμππεξέηεζεο θαη ζπληήξεζεο έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, νη ζηαζκνί δηνδίσλ, ηα έξγα αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη θάζε άιιε 
εμεηδίθεπζε ηερληθψλ κέηξσλ θαη φξσλ ηεο ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή Σερληθή Πεξηβαιινληηθή Κειέηε 
(ΣΔΠΔΚ). 

49. Κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο λα απνθαηαζηαζεί ν ρψξνο 
εγθαηάζηαζεο ηεο. Ο εμνπιηζκφο λα αμηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα 
δηαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ έθηαζε λα επαλέξζεη ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε θαη 
λα απνθαηαζηαζεί ν ραξαθηήξαο ηεο. Ζ βιάζηεζε πνπ ζα έρεη αλαπηπρζεί πεξηκεηξηθά λα 
δηαηεξεζεί. 

 

7. Ππόζθεηοι πεπιβαλλονηικοί όποι, μέηπα και πεπιοπιζμοί για έπγα και δπαζηηπιόηηηερ ενηόρ πεπιοσών 
ηος δικηύος NATURA 2000. 
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1. Έρνληαο ππφςε φηη ην ελ ζέκαηη αιηεπηηθφ θαηαθχγην βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ πξνζηαηεχεηαη 
απφ ην Γίθηπν NATURA 2000, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απμεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
εηνηκφηεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ψζηε λα κε ηεζεί ζε θίλδπλν ε βηνπνηθηιφηεηα ηεο 
πεξηνρήο θαη γεληθά λα απνηξαπεί νπνηαδήπνηε πεξίπησζε επηβάξπλζήο ηεο. (41 ζρ.) 

2. Λα κελ επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε αγθπξνβφιεζε εθηφο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ. 

3. Σα έξγα λα εθηειεζηνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

4. Σα έξγα δελ ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν ησλ εηδψλ ηεο 
νξληζνπαλίδαο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ζηελ πεξηνρή. 

5. Σα έξγα λα εθηεινχληαη κεηά ηελ αλαηνιή θαη πξηλ ηελ δχζε ηνπ ήιηνπ. 

6. Λα απνθεπρζνχλ νη εξγαζίεο εθβάζπλζεο θαηά ηελ δηάξθεηα έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

7. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ιηβαδηψλ Πνζεηδσλίαο, λα κελ επηηξέπεηαη ε αιηεία κε ζπξφκελα κέζα 
ζηελ πεξηνρή ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 167378/2007/ΦΔΘ 241/Γ/2007. 

8. Λα κελ γίλεηαη απφζεζε βπζνθνξεκάησλ ζηελ έθηαζε πνπ έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν NATURA 
2000, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο. 

9. Λα κελ γίλεη νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηηο ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο, 
εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

10. Λα κελ γίλνληαη αλεμέιεγθηεο εθζθαθέο ή επηρψζεηο παξά κφλν νη απαξαίηεηεο γηα ην έξγν. 

11. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ησλ αησξεκάησλ απφ ηηο εθβαζχλζεηο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
παξαπεηάζκαηα ηιχνο (silt screens) ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή κέζνδνο. 

12. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο ππνδνκέο δηάζεζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ 
απνβιήησλ θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ηνπο, κε ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο. 

13. Δλεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ πεξηνρή NATURA κε ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο. 

 
8. Αποκαηάζηαζη, μεπική ή ζηαδιακή ή οπιζηική παύζη λειηοςπγίαρ ηος έπγος ή ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ. 

 

1. ηηο εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ δαζηθή λνκνζεζία ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

2. Ζ απνθαηάζηαζε νιφθιεξνπ ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΚΠΔ πνπ ζπλνδεχεη 
ηελ παξνχζα Απφθαζε θαη εθφζνλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

3. Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη άκεζα κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.  

4. Απαγνξεχεηαη ε ιήςε θπηηθήο γεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ρσξίο ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηνλ λφκν εγθξίζεηο θαη αδεηνδνηήζεηο. 

5. Γηα ηηο θπηεχζεηο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ πξνηείλεηαη: 

α. ηα θπηηθά είδε λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη 
θαηά ην δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη είδε απηνθπνχο κεζνγεηαθήο ρισξίδαο θαη παξάιιεια 
λα απνθεχγνληαη πδξνβφξα θπηηθά είδε. 

β. λα ζπληεξνχληαη, λα αλαλεψλνληαη θαη λα θπηεχνληαη ζπζηεκαηηθά ζην πεξηβάιινληα 
ρψξν. Λα γίλνληαη ηα ειάρηζηα δχν απαηηνχκελα πνηίζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη 
ηνπ θαινθαηξηνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο (θιάδεκα, 
θαζάξηζκα, ιίπαλζε, ζθάιηζκα, πφηηζκα, απνκάθξπλζε μεξψλ, αληηθαηάζηαζε παιαηψλ, 
πφηηζκα, θαηαπνιέκεζε θπζηθψλ ερζξψλ θιπ.) λα γίλνληαη κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ. 

δ. ν θπηεπηηθφο ζχλδεζκφο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2x2 κ. θαη ηνπιάρηζηνλ 3 ζεηξέο θπηψλ γηα 
ηελ αλαζάκλσζε θαη 6x6κ. γηα ηελ δελδξνθχηεπζε. 

ε. λα πξνζηαηεπηνχλ ηα θπηά απφ ηελ βφζθεζε κε πεξίθξαμε. 

6. Λα απνκαθξπλζεί πιήξσο ην ζχλνιν ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  
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7. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αμηνινγεζέληα 
θάθειν θαη ηνπο πξνγελέζηεξνπο απηνχ, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. 

 

Δ. Έθηαθηα πεξηζηαηηθά ξύπαλζεο ή ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

1. ε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο ππνβάζκηζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο (δηαξξνή πιηθψλ, επηβάξπλζε πδξνθφξνπ νξίδνληα ή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ 
απνδεθηψλ, θαηνιηζζήζεηο θιπ.) λα ελεκεξψλνληαη εληφο εηθνζηηεηξάσξνπ νη αξκφδηεο γηα ηελ 
θάζε πεξίπησζε Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

2. Λα γίλεη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Πη. Κέηξα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο – Ξαξαθνινύζεζε πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξωλ. 

Σύζηημα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 

Ζ Δπηρείξεζε ζα ήηαλ σθέιηκν λα αλαπηχμεη χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη λα απνθηήζεη 
πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 
 
Δπηβάιιεηαη: 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ. 
 Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηζρχνπλ νη 

φξνη γηα ηε ζπιινγή ρξεζηκνπνηεζέλησλ νξπθηειαίσλ ζε θάδνπο θιεηζηνχο (βαξέιηα) θαη 
απνκάθξπλζε θαηά ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία (Λ.2939/01,ΠΓ 82/04 θιπ.). 

 Απαγνξεχεηαη ξχπαλζε εδάθνπο ή παξαθεηκέλσλ ξεκάησλ. 
 Ινηπά απφβιεηα αληηκεησπίδνληαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 
Πξνηείλεηαη: 

 Λα εθπνλεζεί Κειέηε Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Θηλδχλνπ κε κέξηκλα ηνπ θνξέα θαηά ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο, γηα ηε ζηάζκηζε παξαγφλησλ αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη ιήςε κέηξσλ. 

 Λα εθαξκνζζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΑΔΠΟ θαη ζηελ ΚΠΔ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε 
ηεο κνλάδαο. 

 Ζ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απφ 
δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα Δ.ΤΓ (θαηά ηηο δηαηάμεηο Λ.2231/94). 

 Οη Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο ζα ηεζνχλ θαη ζα παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαζψο 
θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην εθάζηνηε ρέδην Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ην 
πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. 

 
Μεηπήζειρ και παπακολούθηζη 
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο λα ηεξνχληαη επαθξηβψο φινη 
νη ηηζέκελνη κε ηελ παξνχζα φξνη, λα γίλνληαη κεηξήζεηο ζπζηεκαηηθά φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ 
θαη λα ηεξείηαη ζρεηηθφ κεηξψν κεηξήζεσλ φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 
απηψλ. 
 
Ο θνξέαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ππεχζπλνο γη’ απηφ θέξνληαο ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε. 
Ο ππεχζπλνο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ ειέγρνπ 
θαη ηήξεζεο ζρεηηθψλ κεηξψσλ κεηξήζεσλ, νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν Γ, «Γεληθέο Ρπζκίζεηο» ηεο 
παξνχζαο. 
 
Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ θαη ν ππεχζπλνο ηήξεζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ θαη κεηξψνπ κεηξήζεσλ, 
ππνρξεψλεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ θαη ζηελ ιήςε 
φισλ ησλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη απφ απηνχο θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη εθαξκνγή εθφζνλ 
απαηηεζεί, πξφζζεησλ ή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ. 
 
ην πιαίζην απηφ ζα παξαθνινπζνχληαη εηδηθφηεξα θαη ζπζηεκαηηθά: 
 νη αέξηνη ξχπνη, πνηφηεηα αέξνο. 
 ν ζφξπβνο εξγαζηψλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ιεηηνπξγία. 
 ηα απφβιεηα (εδαθηθά ινηπά ζηεξεά, πγξά). 

 
Σα φξηα εθπνκπήο ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζθφλεο) πεξηγξάθνληαη σο 
αλψηεξα επηηξεπηά φξηα ζηελ παξάγξαθν Γ θαζψο θαη κέζσ ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ζηελ παξάγξαθν. Γ, 
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«Αέξηα απφβιεηα» ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο λα ειέγρνληαη κε κεηξήζεηο ε 
πνηφηεηα ηνπ αέξα επί ηφπνπ θαη ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ. 
 
Σα φξηα εθπνκπήο ζνξχβνπ (κεραλεκάησλ θαη εξγαζηψλ) πεξηγξάθνληαη σο αλψηεξα επηηξεπηά φξηα 
ζηελ παξάγξαθν Γ θαζψο θαη κέζσ ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ζηελ παξάγξαθν. Γ, «Θφξπβνο θαη δνλήζεηο» 
ηεο παξνχζαο, λα ειέγρεηαη κε κεηξήζεηο επί ηφπνπ θαη ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ.  
 
Ζ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο λα πξνιακβάλεηαη κέζσ ηεο πξφιεςεο κε ξχπαλζήο ηνπ απφ ιηπαληηθά, 
πγξά θαη νξπθηέιαηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη αλεπεμέξγαζηα πγξά απφβιεηα. 
 
Ζ ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ λα πξνιακβάλεηαη κέζσ ηεο πξφιεςεο κε ξχπαλζήο ηνπο απφ πγξά ή 
ζηεξεά απφβιεηα.  
 
Λα παξαθνινπζείηαη ε ηαθηηθή ζπλερήο απνκάθξπλζε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηνπ ρψξνπ κεηά ηε 
ζπιινγή ηνπο ζηνπο θάδνπο, σο νξίδνπλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηεο παξνχζαο, δηα ηεο αξκφδηαο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πξνο λφκηκν ρψξν δηάζεζεο. 
 
ια ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ βηβιία ζπληήξεζεο απφ ηα 
νπνία ζα πξνθχπηεη ε ηαθηηθή ηνπο ζπληήξεζε θαη ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα πξνο έιεγρν ζηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο. Σα κεραλήκαηα απηά ζα ζπληεξνχληαη θαη ζα ζηαζκεχνπλ ζε αξκνδίσο 

αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο.  
 

Γενικά  
ε πεξίπησζε πνπ νη κεηξήζεηο ή ε παξαθνινχζεζε θαηαδεηθλχνπλ αληίζηνηρα ππέξβαζε επηηξεπηψλ 
νξίσλ ή θίλδπλν ξχπαλζεο, ν ππεχζπλνο θνξέαο λα πξνβαίλεη ζηα θαηάιιεια κέηξα θαη δηνξζσηηθέο 
επεκβάζεηο πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν κεηξήζεσλ. 
 
Οη κεηξήζεηο ζνξχβνπ λα κελ μεπεξλνχλ ηα φξηα ζνξχβνπ (παξαγξ.Γ). 
 
Σαθηηθή ζπληήξεζε κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 
 
Σςλλογή και μεηαθοπά αποβλήηυν από ηπίηοςρ 
πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ζα γίλεηαη επίζεο, ζηελ δηαδηθαζία απφζεζεο ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν, 
εληφο ηεο Κνλάδαο, θαζψο θαη ζηελ έγθαηξε απνκάθξπλζε ινηπψλ απνβιήησλ (ειαζηηθά νρεκάησλ, 
κεραλεκάησλ, άρξεζησλ εμαξηεκάησλ, ιηπαληηθψλ νπζηψλ νξπθηειαίσλ θ.ι.π.) πνπ ζα ζπιιέγνληαη 
πξνζεθηηθά θαη ζα απνκαθξχλνληαη έγθαηξα, θαηά πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θνξέα, απφ αληίζηνηρεο 
αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ζπιινγήο κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηηο νπνίεο ζα ζπκβιεζεί ε 
εηαηξεία. 

 
Γηα ηελ πιήξε ηρλειαζηκφηεηα ησλ απνβιήησλ (παξαγσγφο – ζπιινγέαο – κεηαθνξέαο – 
παξαιήπηεο) ε δηαθίλεζε απηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη «εληχπνπ παξαθνινχζεζεο απνβιήηνπ» 
ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Δγθπθιίνπ νηθ.129043/4345/8-7-2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
Σα «έληππα παξαθνινχζεζεο απνβιήηνπ» είλαη ηξηπιφηππα, ηππψλνληαη απφ ηελ θάζε επηρείξεζε, 
αξηζκνχληαη θαη δηαηεξνχληαη γηα δπν (2) ρξφληα ζην αξρείν ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ.  
 
Λα ηεξνχληαη εκεξνιφγηα – κεηξψα θαη αξρεία παξαζηαηηθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εθαξκνγήο ησλ επηβαιιφκελσλ κέηξσλ θαη 
φξσλ:  

i. Ζκεξνιφγην ζπληήξεζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

ii. Αξρείν παξαζηαηηθψλ δηάζεζεο ζηεξεψλ επηθηλδχλσλ θαη κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ.  

iii. Κεηξψν ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 4042/2012 – Κεηξψν επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (παξάγξαθνο 4.α. 
ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΘΤΑ 13588/725) θαη Δηήζηεο Δθζέζεηο Παξαγσγνχ Απνβιήησλ ηεο παξνχζεο. 

iv. Αξρείν παξαζηαηηθψλ δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ αζηηθνχ ηχπνπ.  
 
Σημεία Γειγμαηολητίαρ 
Ζ παξαθνινχζεζε κε κεηξήζεηο αεξίσλ ξχπσλ, πνηφηεηα αέξα, ζνξχβνπ, ζα γίλεηαη ζηηο ζέζεηο φπσο 
απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο θαη αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 
 
Πεπίοδορ μεηπήζευν  
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Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ησλ κεηξήζεσλ ζα επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο αληίζηνηρεο 
παξαγξάθνπο φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 
 
Σςσνόηηηα μεηπήζευν 
Γηα ηα παξαπάλσ λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη λα ππάξρνπλ κεηξήζεηο κε ηελ 
ζπρλφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο φπσο πεξηγξάθεηαη, νη νπνίεο λα 
θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ γη’ απηφ ην ιφγν βηβιίν κεηξήζεσλ. 
 
Ο νξηζκέλνο σο ππεχζπλνο απφ ηνλ θνξέα, θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ ζα ελεκεξψλεη θαη ζα ηεξεί 
ην βηβιίν κεηξήζεσλ επί ηφπνπ, ζην ρψξν ηεο Κνλάδαο γηα φπνηνλ έιεγρν, αξκνδίσο δεηεζεί.  
 
Οη κεηξήζεηο λα αξρίζνπλ απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο. Ζ θαηαρψξεζε ησλ κεηξήζεσλ κπνξεί λα 
γίλεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 
Πεπιβαλλονηικέρ Δκθέζειρ 
Ο θνξέαο ππνρξενχηαη κέρξη 31 Καξηίνπ θάζε έηνπο λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά Δηήζηα Έθζεζε 
Παξαγσγνχ Απνβιήησλ (ΔΔΠΑ), ζην Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Απνβιήησλ (ΖΚΑ), ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν Γ. ηεο παξνχζαο. 

 

Ε. Σξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο ΑΔΞΝ-Ξξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλαλέωζε-ηξνπνπνίεζε ηεο 

Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηζρχνπλ γηα δεθαπέληε (15) έηε από ηελ έθδνζε 
ηεο παξνύζαο, εθφζνλ δελ επέξρεηαη κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε. Πξηλ απφ 
ηελ παξέιεπζε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία 
αλαλέσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Λ. 4014/2011 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Ζ ΑΔΠΟ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο αλαλεσκέλεο ή 
ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζεο, εθφζνλ φκσο ν ππφρξενο θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο ηεο αλαλέσζε ή 
ηξνπνπνίεζε ηεο, ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη, ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί ζα ηεξνχληαη κε 
αθξίβεηα θαη:  

 Θα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ησλ ππεπζχλσλ πξνο ηνπο φξνπο -πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ 
ζέζεη Φνξείο θαη Τπεξεζίεο ζηηο κέρξη ζήκεξα ρνξεγεζείζεο αδεηνδνηήζεηο ηνπο. 

 Γελ έρνπλ επηθπιάμεηο νη ζπλαξκφδηνη θνξείο (ΔΟΣ, Τπ. Πνιηηηζκνχ, Τ.Π.ΔΛ. θιπ.). 

Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε 
ΚΠΔ, κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Λ. 4014/2011, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ηελ Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο δηαπηζησζνχλ ζνβαξά 
πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ 
είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε ΚΠΔ θαη ηελ παξνχζα απφθαζε, επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη 
ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο παξνχζαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε 
ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 4014/2011, κε εμαηξνπκέλσλ θαη ηπρψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ. 4014/2011. 
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Ζ. Ινηπέο Γηαηάμεηο 

Ζ ΑΔΠΟ δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθαιείαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο 
ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ ππνρξέσζε  εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο 
άδεηεο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη 
ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί 
δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δελ ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ 
θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ. 
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηελ ΚΠΔ κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ θαη 
ζε ζηάδηα ηεο ηερληθήο κειέηεο πνπ έπνληαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ δχλαηαη, πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο, λα ππνβάιιεη Φάθειν πκκφξθσζεο Σειηθνχ ρεδηαζκνχ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ Λ.4014/2011. 

Θάζε φξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ην Λ.4014/11, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Κε ην ίδην ζθεπηηθφ δχλαληαη λα ηεζνχλ λένη πεξηβαιινληηθνί φξνη, εάλ ηνχην 
πξνθχςεη απφ λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο 
ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο. 

 

Θ. Έιεγρνο ηήξεζεο ηωλ πεξηβαιινληηθώλ όξωλ ηεο παξνύζαο Απόθαζεο 

Ζ παξνχζα Απφθαζε θαζψο θαη ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε ΚΠΔ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαηά πεξίπησζε 
αλαγθαίεο κειέηεο) ή/θαη ν θάθεινο πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρψξν ηνπ 
εμεηαδφκελνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα επηδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε 
αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ειεγθηηθφ φξγαλν. Διέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ή κε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί γηα ην έξγν δχλαηαη λα δηελεξγνχλ νη, θαηά ηελ θείκελε 
Λνκνζεζία, αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

Ο ππφρξενο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά 
έγγξαθα, κεηξψα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θιπ.) βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε κε 
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο ΑΔΠΟ, λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν, λα 
παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο-ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 

Σπρφλ ζέκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔΠΟ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο 
απηήο, επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο(εζληθήο θαη θνηλνηηθήο) θαη φπνπ απηφ δελ είλαη 
δπλαηφλ, βάζεη ηεο ζρεηηθήο ζεσξεκέλεο ΚΠΔ ή θαη ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ ζπλνδεχεη. 

ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 
παξάβαζεο φξσλ ηεο επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 29 & 30 ηνπ Λ. 1650/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο 
Λ. 3010/02, Λ. 4014/2011 θαη Λ. 4042/2012 θαη ηζρχεη. 

Σα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ Α2 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 32950 /ΦΔΘ 2034/Β’/13.06.2017 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηελ Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο 
ΓΗ.ΠΔ.ΥΧ.Υ. Β. Αηγαίνπ. 
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Η. Γεκνζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο Απόθαζεο 

Ζ επηβαιιφκελε απφ ηελ λνκνζεζία δεκνζίεπζε ηεο ΑΔΠΟ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζε ηεο ζηνλ 
εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν, ζηε δηθηπαθή δηεχζπλζε www.aepo.ypeka.gr, (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 19α ηνπ Λ. 4014/2011, θαζψο θαη ζηελ ΘΤΑ Αξηζκ. 21398 (ΦΔΘ 1470/Β’/03.05.2012). 

Θαηά ηεο παξνχζεο κπνξεί λα αζθεζεί, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 
2503/97, πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Π.ΔΛ. κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ. 

Ν ΑΛ. ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΖΠ  

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΗΓΑΗΝ 

 

ΞΝΙΘΑΟΞΝΠ ΞΝΙΣΟΝΛΑΘΖΠ 

 
 
 
Ππλεκκέλα  

1. ΚΠΔ, ζρέδηα, ράξηεο. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ 

1. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα άκνπ, Γ/λζε Σερλ. Έξγσλ, Γεξβελαθίσλ & Αιέμε Αιέμε, 83100, άκνο, 

georgia.fragkoulaki@samos.gr  (ζπλ. ΚΠΔ, ζρέδηα, ράξηεο) 

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ 
 

1. ENVIROPLAN A.E., Ιψινο Θενθάλεο, Πεξηθιένπο 23 θαη Ήξαο, 15344, Γέξαθαο, Αηηηθήο, 
info@enviroplan.gr  

 
ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ: 1. Υ.Α., 2. ΠΔ.ΥΧ., 3. Κ. Θνπινχξε (ει/θν αλη/θν) 

http://www.aepo.ypeka.gr/
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