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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) του έργου: «∆ΙΑΝΟΙΞΗ 

∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ &  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»  

 
Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
         Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης    

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης, 
2. Το Π.∆. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27-12-2010) Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
3. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) & 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/2002) για την προστασία του 

περιβάλλοντος, 
4. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», 

5. Το Π.∆. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο 
περιβάλλον − Εναρµόνιση µε την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 190/Α/2009), 

6. Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303Α’/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις, 

7. Την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

8. Την αρ.οικ.170613/23-09-2013 (ΦΕΚ2505Β’/7-10-2013) ΚΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης οµάδας «Έργα χερσαίων 
και εναέριων µεταφορών», του παραρτήµατος I της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει», 

9. Την ΚΥΑ 140424/2017 (ΦΕΚ 814/Β/2017) “Τροποποίηση της υπ ΄αριθµ. 146896/2014 ΚΥΑ...”, 
10. Την αρ. 52983/1952/25-9-2013 ΥΑ (ΦΕΚ Β’2436/2013) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής 

Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β …….Κλιµατικής Αλλαγής» 
11. Την µε αριθµ. πρωτ. (οικ.) 26937/1403/20-5-2011 ‘’Απόφαση Ανάθεσης τοµέων αρµοδιοτήτων και 

µεταβίβαση άσκησης συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε 

                

     
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση      : Λεωφ. Καλυβίων 2  
Ταχ. Κώδικας : 35132 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες  : Α.Τερζής – Στ.Κοτρώτσου:   
Τηλέφωνο      : 22313-52650-52647 
Fax                 : 22313-52664 
Email              :  dpehos@pste.gov.gr                                                 

 
 
 
 
 
 
 
Προς: 

 
    Λαµία     20 -  03 -  2018 
 
Αριθ.πρωτ. : 61770/799 

 
 

 
ENEL GREEN POWER HELLAS A.E 
Γραβιάς 4, ΜΑΡΟΥΣΙ          
Τ.Κ. 15125 – ΑΘΗΝΑ 
∆ιά του Τεχνικού Γραφείου  
κ. Καρακώστα Ιωάννη  
Τσατσάνη 1, Σπερχειάδα Τ.Κ.35003 
 e-mail:   ikarakos@gmail.com  
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Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και 
Υποδοµών – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων που 
υπάγονται στην Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών 
Άρθρο 1 παρ. Β 

12. Την  από 15-3-2018 Αίτηση – ∆ήλωση  Υπαγωγής σε ΠΠ∆ του έργου του θέµατος, της ENEL 
GREEN POWER HELLAS A.E., µε συνηµµένα: 
12.1. Την από 20/2/2018 ∆ήλωση Υπαγωγής σε ΠΠ∆ ,  
12.2. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση του έργου, 
12.3. Τεύχος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης,  
12.4. Το  αρ. Π1 σχέδιο «Χάρτης προσανατολισµού», 
12.5. Το  αρ. ΠΠ∆1 σχέδιο «Χάρτης χρήσεων γης», 
12.6. Το  αρ. ∆Ε1 σχέδιο «∆ορυφορική Εικόνα», 
12.7. Τον  αρ. ΓΧ1  «Γεωλογικό Χάρτη»,  
12.8. Το  αρ. Χ1 σχέδιο «Γενική Οριζοντιογραφία», 
12.9.  Τα  αρ. Ο-01, Ο-02 σχέδια «Οριζοντιογραφία»,  
12.10. Το αρ. ∆1 σχέδιο «Τυπικές Κατά πλάτος  τοµές» &  
12.11. Το  αρ.Μ1 σχέδιο «Τυπικές Μηκοτοµές», του µελετητή της «ΟΙΚΟ∆ΑΣΙΚΗ Ο.Ε.–   

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.», κ. Καρακώστα Ιωάννη 
13.   Το µε αρ.πρωτ. 2096/131138/24-11-2017 έγγραφο και συµπληρωµένο έντυπο γνωµοδότησης 

(θετική) µε πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις του ∆ασαρχείου Αλιβερίου, 
14.   Το µε αρ. πρωτ. 4189/218031π.ε./12-2-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ευβοίας µε την σύµφωνη 

γνώµη της, 
15. Το µε αρ. πρωτ.331/WPAP/AG/15-1-2018 έγγραφο – γνωµοδότηση (θετική) της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ευβοίας, 
16.  Το αρ. 06/14-2-2018 Πρακτικό Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Γνωµοδότησης (θετική), της 

Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
«ΠΕΧΩΠ », Π.Ε. Ευβοίας. 

 
Αποφασίζουµε 

 
Την υπαγωγή του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ &  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»  σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) και 
την επιβολή πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της επηρεαζόµενης περιοχής του δικτύου  
Natura, ως εξής: 
 
I.Στοιχεία του έργου 
 
α. Ονοµασία του έργου: «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ,   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 
ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟΣ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», σαν 
συµπληρωµατικές  εργασίες, στις εργασίες δάσωσης και βελτίωσης του ξυλώδους κεφαλαίου για την 
περιοχή του Καστανόλογγου. 
 
β. Θέση του έργου: Το έργο χωροθετείται στην δασική θέση «Καστανόλογγος» του ∆.Καρύστου, Π.Ε. 
Εύβοιας, µε υψόµετρο 796µ. έως 1027 µ. σύµφωνα µε την Τεχνική µελέτη  
 
       Οι τέσσερις (4) µελετηθέντες δρόµοι Γ’ κατηγορίας και τα τρία (3) συνεχόµενα τµήµατα των 
αντιπυρικών ζωνών, αναπτύσσονται κυρίως στο ανατολικό όριο των προς αναδάσωση εκτάσεων.         
Η ακριβής γεωγραφική θέση των έργων οδοποιίας φαίνονται και στο απόσπασµα Χάρτη Γ. Υ. Σ. 
κλίµακας 1 : 50.000 που επισυνάπτεται  
      
       Οι συντεταγµένες της αρχής και του τέλους κάθε δρόµου και κάθε αντιπυρικής ζώνης, καθώς  και το 
µήκος τους φαίνονται στο παρακάτω Πίνακα:  
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ92Ο7ΛΗ-ΟΩΚ



Σελίδα 3 / 11 

Τµήµα   Συντεταγµένες έργου σε  Συντεταγµένες έργου σε   
 

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 
X Ψ Φ Λ 

542868.17 4211955.82 38° 03' 24,89''  24° ΄29' 25,19'' 

Συντεταγµένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 και 
WGS 84 
∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΟΣ Α1_Τ1 
ΜΗΚΟΥΣ 1.154,08Μ 541884.47 4211541.79 38° 03' 11,62''  24° ΄28' 44,74'' 

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 
X Ψ Φ λ 

542860.29 4211196.69 38° 03' 00,26''  24° ΄29' 24,71'' 

Συντεταγµένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 και 
WGS 84 
∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΟΣ Α2_Τ2 
ΜΗΚΟΥΣ 2.059,66Μ 541164.42 4210825.96 38° 02' 48,52''  24° ΄28' 15,05'' 

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 
X Ψ Φ λ 

542882.32 4211095.24 38° 02' 56,96''  24° ΄29' 25,59'' 

Συντεταγµένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 και 
WGS 84 
∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΟΣ Α3_Τ3 
ΜΗΚΟΥΣ  684,60 Μ 542242.00 4210935.66 38° 02' 51,90''  24° ΄28' 59,28'' 

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 
X Ψ Φ λ 

541270.26 4210790.29 38° 02' 47,34''  24° ΄28' 19,38'' 

Συντεταγµένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 και 
WGS 84 
∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΟΣ Α4_Τ4 
ΜΗΚΟΥΣ 184,52Μ 542242.00 4210935.66 38° 02' 51,90''  24° ΄28' 59,28'' 
 
 

  

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 
X Ψ Φ λ 

541941.17 4211868.64 38° 03' 22,22''  24° ΄28' 47,14'' 

Συντεταγµένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 και 
WGS 84 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ Α5_Τ5 
ΜΗΚΟΥΣ 297,65Μ 541962.50 4211593.57 38° 03' 13,29''  24° ΄28' 47,95'' 

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 
X Ψ Φ λ 

541964.49 4211589.61 38° 03' 13,16''  24° ΄28' 48,03'' 

Συντεταγµένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 και 
WGS 84 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ Α6_Τ6 
ΜΗΚΟΥΣ 352,51Μ 542146.14 4211307.11 38° 03' 03,96''  24° ΄28' 55,43'' 

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 
X Ψ X Ψ 

542051.42 4211225.83 38° 03' 01,34''  24° ΄28' 51,52'' 

Συντεταγµένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 και 
WGS 84 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ Α7_Τ7 
ΜΗΚΟΥΣ 522,15Μ 542409.83 4210894.05 38° 02' 50,52''  24° ΄29' 06,16'' 
 

γ. Φορέας του έργου:  Η ENEL GREEN POWER HELLAS  Α.Ε. που είναι και ο φορέας υλοποίησης και 
λειτουργίας του έργου.  
Επωνυµία φορέα έργου: ENEL GREEN POWER HELLAS  Α.Ε. 

∆ιεύθυνση Έδρας φορέα έργου: Γραβιάς 4, Μαρούσι, Τ.Κ 15125 - ΑΘΗΝΑ 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  Ζαχαρίας Σπένδος 

Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2111808526 

Fax: (+30) 2111808515 
 

  δ. Εργασίες σύµφωνα µε την σχετική Τεχνική Έκθεση:  

1. ∆ιάνοιξη δασόδροµων, οι οποίοι οδεύουν επί δασικής φύσεως εδάφη και ιδιοκτησιακά ανήκουν στο 
∆ηµόσιο, µε πλάτος  καταστρώµατος   5,0  µ.  και  αξονική  κλίση  εντός  των  ορίων  της Γ’ 
κατηγορίας .  Κλίση πρανών  για τα εκχώµατα  3:1,   ενώ για τα επιχώµατα 3:2. 

1.1. Τα τµήµατα Α1_Τ1 και Α2_Τ2, µήκους 1154,08µ. και 2059,66µ. αντίστοιχα, ξεκινούν  από 
υφιστάµενο δασικό δρόµο (προς Κερασιά) και καταλήγουν σε υφιστάµενους τυφλούς 
τρακτερόδροµους.  

1.2. Το τµήµα Α3_Τ3, µήκους 684,60µ., ξεκινά πλησίον της  Χ.Θ. 1+192,39 του δρόµου Α2_Τ2 
και    καταλήγει σε αναδάσωση έκταση.  

1.3. Το τµήµα Α4_Τ4, µήκους 184,52µ., ενώνει τυφλό δρόµο µε το τέλος του Α3_Τ3 τής προς 
αναδάσωση έκτασης.  
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2. Παροχέτευση των όµβριων υδάτων  µέσω τάφρων αποχέτευσης τριγωνικής διατοµής, ανοίγµατος 
0,80-1,00 µ., βάθους 0,40 µ., µε κλίση προς το κατάστρωµα 1:2,5.  

 
3. Αποχέτευση των ανάντη λεκανών και των υδάτων που συλλέγονται από τις τάφρους αποχέτευσης µε 

την κατασκευή επτά (7) σωληνωτών D =1,00µ.. 

 

3.1. Τα τεχνικά έργα αποχέτευσης θα δηµιουργήσουν ένα αποχετευτικό δίκτυο σ’ όλο το µήκος 
των υπό µελέτη οδών ώστε τα όµβρια να διοχετεύονται γρήγορα εκτός του 
καταστρώµατος των οδών, περιορίζοντας έτσι τις ζηµιές στο ελάχιστο.  

 

3.2. Για την κατασκευή των οχετών θα γίνουν γενικές εκσκαφές θεµελίων. Στη συνέχεια θα γίνει 
εκσκαφή των θεµελίων των τοίχων και του κορµού του τεχνικού, η διάστρωση του 
σκυροδέµατος, η τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων πάνω στο σκυρόδεµα, εγκιβωτισµός 
των τσιµεντοσωλήνων µε σκυρόδεµα, κατασκευή πτερυγιότοιχων και τοίχων και τέλος, 
επίχωση του τεχνικού µε ηµίβραχο. Οι τσιµεντοσωλήνες θα εγκιβωτισθούν σε σκυρόδεµα 
c12/15 πάχους 15 εκατ. 

            Ως τυπικές διατοµές των τοίχων και τεχνικών  µε οπλισµό χρησιµοποιήθηκαν οι εγκεκριµένοι 
τύποι της ΕΓΝΑΤΙΑ ενώ οι τοίχοι από άοπλο σκυρόδεµα υπολογίσθηκαν από το πρόγραµµα  του 
ΥΠΕΚΑ – Γεν. Γρ. ∆ασών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ 
∆ΡΟΜΟΥ 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ Σωλ. Οχ. D=1.00 m  

10,00Μ 0 + 134,10 

8,00Μ 0 + 268,12 

9,00Μ 0 + 744,61 
 
Α1-Τ1 

7,00Μ 0 + 886,32 

Α2-Τ2 8,50Μ 0 + 695,20 

 8,50Μ 1 + 377,63 

 8,50Μ 1 + 892,47 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  7 

 

4.   ∆ιάνοιξη αντιπυρικών  ζωνών, αξονικά, που θα ακολουθούν, την µορφολογία της ράχης που 
κατέρχονται, µε κλίσεις, που κυµαίνονται από 9% έως 33%, πλάτος καταστρώµατος 10,0µ. και θα 
φέρουν τάφρο παροχέτευσης όµβριων υδάτων.  

5.    Φυτεύσεις για την δηµιουργία αντιπυρικού φράχτη,  κατά µήκος της αντιπυρικής ζώνης, σε µήκος 
1.150 µέτρων, σε δύο σειρές, ανά 2,0 µ., µε κυπαρίσσι και πικροδάφνη, (συνολικά θα φυτευτούν 
1.152 φυτά), που είναι προσαρµοσµένα στα κλιµατοεδαφικά δεδοµένα της περιοχής, είναι ολιγαρκή 
σε νερό και επιτυγχάνεται από τη µια η γρήγορη αποκατάσταση και η συγκράτηση του εδάφους, 
ενώ  από την άλλη η δυσφλεκτικότητα των περισσοτέρων σε περίπτωση πυρκαγιάς, στο ανατολικό 
τµήµα της έκτασης, µε φορά από Βορά προς Νότο.  

Οι δρόµοι  µελετήθηκαν   να κατασκευασθούν  για χαρακτηριστικά της κατηγορίας των ∆ασικών 
δρόµων Γ’ Κατηγορίας,  που  καθορίστηκε  από  τη υπάρχουσα  µορφολογία  της  περιοχής,   τον  
εδαφικό  χαρακτήρα  και  το  διάστηµα  χρήσης  των  δρόµων.  

Τηρήθηκαν οι προδιαγραφές δασικών δρόµων Γ’ κατηγορίας, ενώ ο άξονας της χάραξης 
ακολούθησε την τοπογραφική διαµόρφωση του εδάφους .  
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Η πρόσβαση του  µηχανήµατος κατασκευής θα γίνει από τον υφιστάµενο χωµατόδροµο, διέρχεται 
από τα σηµεία εκκίνησης  των δρόµων Α1_Τ1 και Α2_Τ2. 

  Βασικός σκοπός της διάνοιξης των δασοδρόµων, είναι η πρόσβαση και προστασία τών προς 
αναδάσωση εκτάσεων, στην περιοχή του Καστανόλογγου, ενώ τα τµήµατα των αντιπυρικών ζωνών 
(και ο αντιπυρικός φράχτης φυτών), στα ανατολικά τής προς αναδάσωση έκτασης, είναι αναγκαία για 
την πυρασφάλεια, µιας και οι πυρκαγιές είθισται να εκκινούν από Βορειοανατολικά προς τα 
Νοτιοδυτικά. 
Η προστασία των αναδασώσεων και του υφιστάµενου καστανοδάσους είναι ύψιστης 

προτεραιότητας µια και η δηµιουργία δάσους καστανιάς ως επέκταση του υφιστάµενου, θα 
εξυπηρετεί µελλοντικά τους πολλαπλούς σκοπούς της δασοπονίας  όπως  παραγωγή ξύλου ή 
άλλων προϊόντων - µελισσοκοµική τροφή (οικονοµικός σκοπός), η προστασία του εδάφους από τη 
διάβρωση και η ρύθµιση της ροής των ορεινών υδάτων (υδρονοµικός σκοπός), η αναψυχή και η 
υγιεινή επίδραση του δάσους, η ρυθµιστική επίδραση στην οικολογική ισορροπία βεβαρηµένων 
οικοσυστηµάτων (βιοµηχανικών και αστικών περιοχών) . 

 
 
ε. Κατάταξη του έργου: Με την Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει    και την ∆ήλωση 
Υπαγωγής σε ΠΠ∆, το έργο  κατατάσσεται στην υποκατηγορία Β της 1ης Οµάδας του Παραρτήµατος 1 
‘’ Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών – Έργα Οδοποιίας’’ µε α/α.9: Οµάδα και κατηγορία κατά 
ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆ AVΙ [∆ασική Οδός]. 

 
II. Υπαγωγή σε Π.Π.∆. 
1) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου I της παρούσας και σύµφωνα µε τα δηλωθέντα από τον 
φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
(Π.Π.∆.) που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. 170613/23-9-2013 (ΦΕΚ 2505/Β/7-10-2013) και ειδικότερα στο 
Παράρτηµα Ε αυτής, µε τους ακόλουθους πρόσθετους όρους. 
 
2) Πρόσθετοι όροι που θέτει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρχαιοτήτων Ευβοίας µε το (14) σχετικό: 
        Οι πάσης φύσεως εκσκαφικές εργασίες - κατά την εκτέλεση του έργου- θα γίνουν µε την επίβλεψη 
της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, µετά από την έγκαιρη ειδοποίηση της Εφορείας. Η απουσία 
υπαλλήλου της, συνιστά παράβαση του Ν. 3028/2002 και συνεπάγεται εκτός των άλλων και ανάκληση 
του εγγράφου-γνωµοδότησής της.  
        Εξαιτίας της χρονικής διάρκειας του έργου αλλά και της δύσκολης πρόσβασης στο χώρο 
εκτέλεσης των εργασιών, η Υπηρεσία αδυνατεί να παράσχει προσωπικό επίβλεψης σε καθηµερινή 
βάση. Για το λόγο αυτό και για την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου, η δαπάνη της αρχαιολογικής 
παρακολούθησης θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 37, παρ.6, του Ν. 
3028/2002. 
         Η υποχρέωση ειδοποίησης ισχύει και σε περίπτωση διακοπής- επανέναρξης των εργασιών. 
Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι ενδιαφερόµενοι, 
επιβλέπων µηχανικός και κάθε εντεταλµένος στο έργο, έχουν υποχρέωση να διακόψουν αµέσως κάθε 
εργασία για τη διενέργεια ανασκαφικής έρευνας, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί και η 
συνέχισή τους.  
      Η επίβλεψη τυχόν εργασιών εκσκαφής θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του ν. 
3028/2002 «για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 
Α153), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 

  3) Η απόφαση υπαγωγής σε ΠΠ∆ δεν επέχει θέση έγκριση επέµβασης. 
 
ΙΙΙ. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόµενης περιοχής Natura 2000 
µε κωδικό «GR 2420011 ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ» (ΖΕΠ) και  
µε κωδικό «GR2420001 ΟΡΟΣ ΟΧΗ- ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- ΠΟΤΑΜΙ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ- 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ»( ΤΚΣ) όπου βρίσκεται το υπό µελέτη έργο . 
 

•  Κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου απαιτείται πλήρης συµµόρφωση στην κείµενη 
νοµοθεσία και στα όρια που αυτή θέτει, για την βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση και τη διασφάλιση του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

•  Να µην πραγµατοποιηθεί κανενός είδους µπάζωµα χειµάρρου ή ρέµατος, ούτε προσωρινά από 
προϊόντα εκσκαφών.   
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• Να γίνεται συχνή διαβροχή κατά µήκος των εκσκαφών, οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά την ξηρή 
περίοδο του έτους, ώστε να περιορίζεται η εκπεµπόµενη σκόνη. 

• Να αποφεύγεται η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών κατά την περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων 
(χειµερινή περίοδος), όπου ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους είναι αυξηµένος. 

• Η προµήθεια των απαιτούµενων για την κατασκευή του έργου, αδρανών υλικών να γίνει από τα 
νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της ευρύτερης περιοχής. 

• Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του εργοταξιακού χώρου και όλων των θέσεων οι οποίες θα έχουν 
τραυµατιστεί από τις διάφορες δραστηριότητες, µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής. 

• Να υπάρχει υδροφόρα ή πυροσβεστικό όχηµα σε κατάλληλη θέση ανάλογα µε την πορεία και την 
επικινδυνότητα των εργασιών, ιδιαίτερα αν ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι σε περίπτωση 
αυξηµένου κινδύνου πυρκαγιάς. 

•  Να εφαρµόζεται η νοµοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών, ώστε να αποφεύγεται µε κάθε τρόπο η 
µείωση πληθυσµών θηραµάτων. 

•  Ο αναγκαίος ηλεκτρολογικός και µηχανολογικός εξοπλισµός και τα παρελκόµενα αυτού για τη 
κατασκευή του έργου να είναι εγκατεστηµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εµποδίζει τα 
µεταναστευτικά ρεύµατα των πουλιών. 

• Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής προτείνεται η 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διάνοιξης των δασόδροµων και ενδεχόµενης συντήρησης αυτών να 
είναι όσο το δυνατόν πιο σύντοµη. 

• Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες πρέπει να προγραµµατιστούν εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου 
των ειδών πανίδας. 

• Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας ή στον γύρω χώρο τραυµατισµένο ή 
νεκρό ζώο /πτηνό από τα προστατευόµενα είδη, να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές. 

• Απαγορεύεται η καταστροφή φυσικής βλάστησης πέραν του εύρους της ζώνης εργασιών. 
    
Η παρούσα εκδοθείσα διοικητική πράξη αφορά µόνο τους περιβαλλοντικούς όρους και δεν 

απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από τυχόν άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή 
του έργου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 
ενώπιον:  
Α. Του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σε αποκλειστική 

προθεσµία 15 (δεκαπέντε) ηµερών από την δηµοσίευση της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ή από 
την κοινοποίησή της, ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α). 
Β. Και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν.2717/99 (ΦΕΚ97Α/17-05-

1999)) 
 
Συνηµµένα : Φάκελος Π.Π.∆. 
 

 Ε. ∆. 
 Φ. ΥΠΑΓΩΓΗ- ΕΥΒΟΙΑ 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 

Ακριβές αντίγραφο 
 
 
 

Στ. Κοτρώτσου & 

Μ.Ε.Π. 
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.  

ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 Χηµικός Μηχ/κός µε Α΄ β. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Email : d.alexopoulou@fth.pste.gov.gr  
 

 

2.  Α. ∆. Θ. Στ. Ε. - ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ & ΒΕΛΛΙΟΥ,   351 32 ΛΑΜΙΑ 
Email : dipexoster@apdthest.gov.gr 
 

 

3.  ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
Τ.Κ. 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ 
Email : dasaliv@apdthest.gov.gr 
 

 

4.   ∆/νση ∆ασών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
Χαϊνά 97 - Τ.Κ. 341 31 ΧΑΛΚΙ∆Α 
Email : ddasonevias@apdthest.gov.gr 
 

 

5.  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Αρεθούσης & Ι. Κιαπέκου – Τ.Κ. 341 33 ΧΑΛΚΙ∆Α 
Email : efaeuv@culture.gr  
 

 

6.  Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  
«ΠΕΧΩΠ », Π.Ε. Ευβοίας. 
Λ. Χαϊνά 93 - Τ.Κ. 341 31 ΧΑΛΚΙ∆Α 
Email : karantoni.a@evia.pste.gov.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠ∆) ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ «ΈΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ» 
Ι. Γενικές ∆εσµεύσεις 
1.1. Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης του έργου (µελέτη εφαρµογής, 
συµβάσεις, εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, θα 
πρέπει να λαµβάνονται όλες οι εφικτές πρόνοιες ώστε: 
Να περιορίζεται µόνο στο απολύτως απαραίτητο η κατάληψη δάσους ή δασικής έκτασης. 
Να αποφεύγεται κάθε υποβάθµιση του περιβάλλοντος από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του 
αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως διαµέσου της λήψης διαχειριστικών µέτρων και της εφαρµογής 
ορθών πρακτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθηµερινότητας. 
Για την αντιπληµµυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η οµαλή 
ροή των όµβριων υδάτων, µε την κατάλληλη µελέτη, ένταξη στο σχεδιασµό και κατασκευή όλων των 
απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων. 
Να εξασφαλίζεται η οµαλή συνέχιση των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή 
επιρροής της κατασκευής του έργου, µε κατάλληλες διελεύσεις πεζών και οχηµάτων, ελαχιστοποίηση 
του εύρους κατάληψης, σήµανση και πληροφόρηση. 
Οι οδοί, που διέρχονται από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αποδίδονται σε δηµόσια χρήση. 
Ι.2. Εάν το έργο εισέρχεται σε ζώνη παραλίας ή αιγιαλού, θα πρέπει προ της κατασκευής του να έχουν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται από το Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 285), όπως εκάστοτε ισχύει. 
Ι.3. Ο έλεγχος τήρησης των ΠΠ∆ θα πρέπει να ενταχθεί στα καθήκοντα της επίβλεψης. 
Οι φορείς και εταιρίες που λαµβάνουν µέρος στις εργασίες κατασκευής, οφείλουν να παρέχουν 
συστηµατική ενηµέρωση στο φορέα επίβλεψης σχετικά µε την εκ µέρους τους ανταπόκριση στις 
υποχρεώσεις των ΠΠ∆ 
II. Φάση κατασκευής 
II.1. Γενικά 
II.1.1.  Η επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Ν. 
3028/2002 «για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α' 153), 
όπως εκάστοτε ισχύει. 
II.1.2.  Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να χωροθετούνται κατά προτίµηση εντός της 
ζώνης εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατόν, µετά από έγγραφη έγκριση του 
φορέα επίβλεψης επιτρέπεται η εγκατάσταση προσωρινών εργοταξίων εκτός ζώνης εκτέλεσης του 
έργου, εφόσον η θέση τους βρίσκεται εκτός οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, εκτός δασών και δασικών 
εκτάσεων, εκτός αρχαιολογικών περιοχών και όσο το δυνατόν µακρύτερα από οικισµούς ή κατοικίες της 
περιοχής για την αποφυγή οχλήσεων (όπως η σκόνη και ο θόρυβος). 
II.1.3.  Η διάστρωση µε αδιαπέραστο υλικό (π.χ. ασφαλτόµιγµα ή σκυρόδεµα) θα πρέπει να περιορίζεται 
µόνο στις επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του έργου. Όλες οι άλλες επιφάνειες θα 
πρέπει να διαµορφώνονται µε διαπερατή επικάλυψη, από υλικά όσο το δυνατόν συγγενέστερα µε αυτά 
του άµεσου περιβάλλοντος του έργου. 
II.1.4.  Η τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής προϋποθέτει την εξασφάλιση 
απρόσκοπτης λειτουργίας του, µέσω συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς. 
II.1.5.  Η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων θα πρέπει να 
αποφεύγεται. 
II.1.6.  Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να 
προέρχονται από τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατοµεία της περιοχής, των οποίων η λειτουργία 
υπόκειται σε περιβαλλοντικούς όρους. 
II.1.7.  Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόµενων από εκσκαφές 
του να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψης του. 
II.1.8.  Καµία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και καµία διάθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε κοίτες υδατορεµάτων, σε δάση ή δασικές 
εκτάσεις ή σε αρχαιολογικούς χώρους. 
II.1.9.  Η διαχείριση των προερχόµενων από το έργο πλεοναζόντων εκχωµάτων και αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις (Υ.Α 36259/1757/Ε103/2010 Φ.Ε.Κ. Β' 1312, όπως εκάστοτε ισχύει, πιστοποιήσεις 
συστηµάτων διαχείρισης κ.ά.). 
II.1.10.  Το γόνιµο επιφανειακό εδαφικό στρώµα (φυτική γη) θα πρέπει να συλλέγεται και να διατηρείται 
διακριτά από τα άλλα προϊόντα εκσκαφών, ώστε να επαναδιαστρωθεί στις αποκαθιστάµενες επιφάνειες. 
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II.1.11.  Σε κάθε κατασκευαστική ή εργοταξιακή δραστηριότητα, όπου υπάρχει πιθανότητα εκποµπής 
σκόνης, αιωρούµενων σωµατιδίων ή οσµηρών ουσιών, θα πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και 
εξοπλισµός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική µείωση αυτών των εκποµπών, ενώ οι χρόνοι των 
διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται. 
II.1.12   Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους ή/και κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέµων, οι φορτώσεις και 
αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδροµές των οχηµάτων κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής θα 
πρέπει να γίνονται υπό διαβροχή ή µε ισοδύναµο τρόπο περιορισµού της σκόνης. 
II.1.13.  Το φορτίο των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς υλικών κατασκευής θα καλύπτεται, τόσο κατά τη 
διαδροµή τους εκτός ζώνης κατασκευής (όπως παγίως απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία οδικής 
κυκλοφορίας) όσο και εντός της ζώνης κατασκευής, ώστε να ελαχιστοποιείται η εκποµπή σκόνης. 
II.1.14.  Σε περίπτωση ατυχηµατικής ρύπανσης από οχήµατα της κατασκευής του έργου, θα πρέπει να 
διενεργείται άµεσος καθαρισµός, µε ευθύνη του ρυπαίνοντος και υπό την επίβλεψη του φορέα του έργου. 
II.1.15.  Όλα τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να διαθέτουν 
σε ισχύ πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα εκάστοτε όρια αερίων εκποµπής ρύπων. 
II.1.16.  ∆εν επιτρέπεται η καύση οποιασδήποτε φύσης άχρηστων ή πλεοναζόντων υλικών στη ζώνη 
εκτέλεσης του έργου ή σε οποιεσδήποτε σχετικές µε αυτό εγκαταστάσεις (π.χ. εργοτάξια). 
II.1.17.  Εργασίες συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων της κατασκευής 
(εργοταξιακά οχήµατα, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και υλικών), θα πρέπει να διενεργούνται σε 
εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων, µε εξαίρεση τυχόν επιτόπια επιδιόρθωση 
βλάβης που συνεπάγεται ακινητοποίηση οχήµατος ή µηχανήµατος. Η πλύση µηχανηµάτων και 
οχηµάτων του έργου να γίνεται αποκλειστικά σε διαµορφωµένους χώρους µε κεκλιµένο δάπεδο, 
εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαµενή καθίζησης, ενώ δεν επιτρέπεται η άµεση απόρριψη του 
προερχόµενου από την πλύση νερού στο υδρογραφικό δίκτυο. 
II.1.18.  Για την άµεση αντιµετώπιση ατυχηµάτων µε πιθανότητα ρύπανσης, κάθε εργοταξιακό µέτωπο 
θα πρέπει να διαθέτει σε ετοιµότητα κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσµευτικά ή συναφή 
χηµικά προϊόντα, πριονίδι. 
II.1.19.  Εάν για την αξιοποίηση των υλικών από τις εκσκαφές του έργου, χρησιµοποιηθεί προσωρινός 
µετακινούµενος σπαστήρας, αυτός θα πρέπει να διαθέτει πλήρες σύστηµα συγκράτησης εκποµπών 
σκόνης, µε εκνεφωτές ύδατος σε όλα τα κρίσιµα σηµεία και κάλυψη όλων των µεταφορικών ταινιών. 
II.1.20.  Εάν χρειασθεί η εγκατάσταση προσωρινής µονάδας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος στο 
πλαίσιο του έργου, αυτή θα χωροθετηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της δέσµευσης 11.1.2, ενώ θα 
πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε πλήρες σύστηµα συγκράτησης εκποµπών σκόνης (αποκονίωση σιλό 
τσιµέντου, ανάµικτη, ζυγιστηρίου κ.ά.) και παράλληλα να προβλεφθεί κεκλιµένο δάπεδο για την πλύση 
των οχηµάτων µεταφοράς σκυροδέµατος, µε δεξαµενή συλλογής, καθίζησης και επαναξιοποίησης του 
νερού.. 
II.1.21.  Η οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης του έργου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εγκαίρως, ώστε 
να αποτραπεί κάθε επέµβαση σε εκτάσεις εκτός αυτής. 
II.1.22.  Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, θα πρέπει να αποµακρυνθεί το 
σύνολο των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και να αποκατασταθούν πλήρως οι χώροι που 
καταλάµβαναν. 
II.2. Ποιότητα αέρα 
II.2.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας καθορίζονται στις ακόλουθες δια-
τάξεις: 

o κοινή υπουργική απόφαση 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, 

o κοινή υπουργική απόφαση 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. 
ΙΙ.2.2. Για τις σηµειακές εκποµπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις 
του έργου, ισχύει το καθοριζόµενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ) του Π.∆. 1180/1981 (Α' 293) ή οι εκάστοτε 
ειδικότερες διατάξεις. 
II.3. Θόρυβος και δονήσεις 
II.3.1.  Για το θόρυβο που εκπέµπεται από τον εξοπλισµό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση µε α.η.π. 37393/2028/29.3.2003, στην οποία 
καθορίζονται µέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους (Β' 1418), όπως εκάστοτε ισχύει. 
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ΙΙ.3.2. Για κάθε µονάδα του εξοπλισµού που υπόκειται σε οριοθέτηση ή επισήµανση εκπεµπόµενου 
θορύβου σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, θα διεξάγεται έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές 
υποχρεώσεις από τον υπεύθυνο της κατασκευής. Τα σχετικά στοιχεία (δήλωση συµµόρφωσης κ.ά.) θα 
φυλάσσονται στο εργοτάξιο για όλη τη διάρκεια χρήσης της κάθε τέτοιας µονάδας. ∆εν επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές µε το θόρυβο 
υποχρεώσεις. 
ΙΙ.3.3. Σε απόσταση µικρότερη των 100 m από εν χρήσει κτίρια, η ταυτόχρονη λειτουργία υπεράνω του 
ενός µηχανηµάτων, καθώς και η ταυτόχρονη εκτέλεση θορυβωδών εργασιών, θα πρέπει να ρυθµίζεται 
µε τέτοιο τρόπο, ώστε στο όριο του εργοταξιακού µετώπου, η συνολική στάθµη θορύβου να µην 
υπερβαίνει τα 65 dBA για περισσότερο από 15' ανά τετράωρο εκτός ωρών κοινής ησυχίας. Ειδικά σε 
θέσεις και περιόδους υψηλού θορύβου βάθους (π.χ. προερχόµενου από την κυκλοφορία σε υφιστάµενες 
οδούς), η στάθµη των 65 dBA µπορεί να υπερβαίνεται, εφόσον ο τελικός αθροιστικός θόρυβος στους 
πλησιέστερους δέκτες δεν αυξάνεται λόγω εκποµπών κατασκευής πλέον του 1 dBA. Κατά τη διάρκεια 
των ωρών κοινής ησυχίας οι θορυβώδεις εργασίες θα πρέπει να αναστέλλονται. 
ΙΙ.3.4. Το επίπεδο των δονήσεων στο πλησιέστερο προς το µέτωπο εργασιών κτίριο, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ήµισυ των ορίων που καθορίζονται στον πίνακα της παρ. 1.β του άρθρου 88 του 
Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Υ.Α. ∆7/Α/ οικ.12050/2223/2011, Φ.Ε.Κ. Β' 1227). 
ΙΙ.4. Απόβλητα 
II.4.1.  Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, τηρούνται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 
39626/2208/Ε130/2009 «Καθορισµός µέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση 
και την υποβάθµιση, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/118/ ΕΚ [...]» (Β' 2075), όπως εκάστοτε ισχύει. 
ΙΙ.4.2. Για τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και 
κατεδαφίσεων ισχύει η παραπάνω δέσµευση υπ' αρ. 11.1.9. 
ΙΙ.4.3. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την κατασκευή του έργου θα συγκεντρώνονται σε κάδους 
απορριµµάτων και θα παραδίδονται ή θα περισυλλέγονται από τα απορριµµατοφόρα της υπηρεσίας 
καθαριότητας του οικείου ∆ήµου. 
ΙΙ.4.4. Η διαχείριση άλλων µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003 (Β' 1909) όπως ισχύει, καθώς και του Ν. 
4042/2012 (Α' 24). 
ΙΙ.4.5. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 
2939/2001 (Α' 179), όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
αυτού, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 
Ειδικότερα: 

o Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου, να 
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη 
εγκατάσταση 

o Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των 
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων 
να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

o Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να συλλέγονται µε διακριτό τρόπο, να φυλάσσονται 
προσωρινά σε στεγανά δοχεία, και περιοδικά να παραδίδονται, µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµενου 
συλλέκτη, σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 

o Εάν προκύψει ανάγκη διαχείρισης οχήµατος στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει να τηρηθούν 
όσα απαιτούνται από το Π.∆. 116/2004 (Α' 81). 
ΙΙ.4.6. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις και 
απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (Β' 383), 24944/1159/2006 (Β' 791), 8668/2007 (Β' 287) και 
του Ν. 4042/2012 (Α' 24) όπως ισχύουν, µε τήρηση όλων των σχετικών παραστατικών στο αρχείο του 
εργοταξίου. 
III. Φάση Λειτουργίας 
III.1. Τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου, στον οποίο 
περιλαµβάνεται ο θόρυβος από οδικά έργα, ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 
211773/27.42012 (Β' 1367) «Καθορισµός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων 
δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, [...] και 
άλλες διατάξεις». 
ΙΙΙ.2. Εργασίες συντήρησης και επισκευών, καθώς και µικροβελτιώσεων (π.χ. εγκατάσταση φωτισµού, 
οριζόντιας, κάθετης ή φωτεινής σήµανσης, καθαρισµοί πλευρικών διαµορφώσεων, σηµειακών 
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διευθετήσεων σε συµβολές και κόµβους κ.ά.) πραγµατοποιούνται υπό τις περιβαλλοντικές δεσµεύσεις 
του παρόντος παραρτήµατος, χωρίς απαίτηση εκ νέου υπαγωγής. 
IV. Ειδικές ∆εσµεύσεις 
IV.1.  ∆εσµεύσεις για έργα εντός σχεδίου  
IV.1.1.  Ο κύριος του έργου οφείλει να λαµβάνει διαρκή µέριµνα για την αποχέτευση των όµβριων 
υδάτων του καταστρώµατος του δρόµου, τον τακτικό καθαρισµό των φρεατίων και των εσχαρών 
υδροσυλλογής, των τριγωνικών ρείθρων κλπ. 
 IV.2.  ∆εσµεύσεις για έργα εκτός σχεδίου  
IV.2.1.  Σε όλες τις επιφάνειες του έργου που επιδέχονται φύτευσης (πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων 
κ.ά.), θα πρέπει να εγκατασταθούν είδη συµβατά µε τις φυτοκοινωνίες της περιοχής, στη µέγιστη 
πυκνότητα µετά από φυτοτεχνική µελέτη σύµφωνα µε το άρθρο 4 §2 της Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ Β' 
1077). 
IV.2.2.  Να γίνεται τακτικός καθαρισµός και συντήρηση της οδού, των αποχετευτικών τάφρων και των 
τεχνικών έργων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των ρεµάτων που διασταυρώνονται µε την 
οδό. 
IV.3.  Να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση των έργων προστασίας των πρανών και αποστράγγισης 
και συστηµατική συντήρηση του πρασίνου. 
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