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Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

Α. Θέμαηα Αδειών/Δγκπίζεων 

Α.1 Άδεηεο - εγθξίζεηο γηα 

νπνηαδήπνηε δξαζ-

ηεξηφηεηα ή εγθα-

ηάζηαζε απαξαίηεηε 

γηα ηελ θαηαζθεπή 

Oη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ελδερνκέλσο απαηηνχκελεο 
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ιακβάλνληαη φπνπ απαηηνχληαη. 

Γηα ηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε επηκέξνπο ζπλνδνχ δξαζηεξηφηεηαο ή επέθηαζεο πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΚΞΔ, θαη 
σο εθ ηνχηνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ΔΞΝ, ιακβάλεηαη ε αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε απφ ηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ.  

 

Ρα αηηήκαηα γηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ ζπλνδψλ έξγσλ γίλνληαη ζηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ αλεμάξηεηα απφ ηελ θα-
ηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη απηά ζπκθσλά κε ηελ α.ε.π. 16393/2332/5.8.2002 ΘΑ. 

Α.2 Ππλνδά έξγα 

Α.3 Αξραηνινγηθέο πε-
ξεζίεο 

Νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο ζην ελ ιφγσ ηκήκα αθνξνχζαλ θπξίσο εξγαζίεο βειηί-
σζεο, απνθαηάζηαζεο θαη δηαπιάηπλζεο πνπ εθηεινχληαη εληφο ηεο πθηζηάκελεο δψλεο απαιινηξίσζεο (ππάξρεη ζεηηθή 
γλσκνδφηεζε ησλ Αξραηνινγηθψλ πεξεζηψλ). Ξαξφια ηαχηα  ζα γίλεη επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο εθνξίεο αξραηνηήησλ 
φηαλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, φπσο έγηλε θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο. 

Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηε ΚΞΔ ζέζε γηα ΘΔΠ ζηελ πεξηνρή δηνδίσλ Αθηδλψλ εγθαηαιείθηεθε. Νη ηειηθέο ζέζεηο ησλ ΘΔΠ γηα 
ην ηκήκα «Κεηακφξθσζε – ιίθε» εληνπίδνληαη ζηνλ Α/Θ Θαπαλδξηηίνπ θαη ζηνλ Α/Θ Θήβαο ελψ ην θηίξην Γηνίθεζεο ρσ-
ξνζεηήζεθε ζηε Βαξπκπφκπε. Ππλεπψο δε ζίγεηαη ην εθθιεζηαζηηθφ κλεκείν θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ.  

Α.4 Ξεξηνρέο δαζηθνχ 
ραξαθηήξα 

Νη πεξηνρέο φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη εξγαζίεο γηα ηε δηαπιάηπλζε θαη βειηίσζε ηεο νδνχ ζην ελ ιφγσ ηκήκα, βξίζθνλ-
ηαη εληφο ηεο απαιινηξησκέλεο δψλεο, δελ είλαη δαζηθνχ ραξαθηήξα, δελ είλαη αλαδαζσηέεο θαη πξνο ην παξφλ δε ζίγνλ-
ηαη δέλδξα. Ππλεπψο δελ έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε έθδνζεο άδεηαο επέκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή ππεξεζία γηα ηα ελ 
ιφγσ έξγα. Δάλ ζην κέιινλ πξνθχςεη ηέηνηα αλάγθε ζα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξη-
βαιινληηθφ φξν. 

To δαζαξρείν Ξάξλεζαο έρεη εηδνπνηεζεί γηα θνπή δέλδξσλ ζηελ πεξηνρή φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ην θηίξην δηνίθεζεο Βα-
ξπκπφκπεο κε ηελ ΑΞ 22734/15-4-10 επηζηνιή ηεο Θ/Μ Euroionia ζην πιαίζην εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ. 

Β Θέμαηα Μελεηών 

Β.1 δξαπιηθέο Κε-
ιέηεο 

Γηα ην δηάζηεκα αλαθνξάο έρνπλ θαηαηεζεί πξνο ηνλ Α.Κ νη εμήο πδξαπιηθέο κειέηεο 

1. Ξιεπξηθψλ δηνδίσλ Θαπαλδξηηίνπ κε ην IC-C-EN-P128Y-MO-0200-000-HYD-HR1-FL-009.HY-01-01-0 ζηηο 
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 14/01/2010 

2. Ξιεπξηθψλ δηνδίσλ Νηλνθχησλ κε ην IC-C-EN-P131Y-MO-0200-000-HYD-HR1-FL-008.HY-01-01-0 ζηηο 14/01/2010 

3. Ξιεπξηθψλ δηνδίσλ Κπνγηαηίνπ κε ην IC-C-EN-P126Y-MO-0200-000-HYD-HR1-FL-012.HY-01-01-0 ζηηο 14/01/2010 

4. Ξιεπξηθψλ δηνδίσλ Βαξπκπφκπεο κε ην IC-C-EN-P126Y-MO-0200-000-HYD-HR1-FL-015.HY-01-01-0 ζηηο 

14/01/2010 

5. Ξιεπξηθψλ δηνδίσλ Θήβαο κε ην IC-C-EN-P134Y-MO-0200-000-HYD-HR1-FL-010.HY-01-01-0 ζηηο 14/01/2010 

6. δξαπιηθή κειέηε κεησπηθψλ δηνδίσλ Θήβαο IC-C-EN-P143N-MO-0200-000-HYD-RP-RP-020.KM-01-01-0 ζηηο 
29/03/10. 

7. Κειέηε άξδεπζεο ρ.ζ. 11+900 έσο 90+000IC-C-EN-P000-MO-0200-000-HYD-IR01-FL-01---0 ζηηο 18/05/2010 

Νη παξαπάλσ κειέηεο έρνπλ εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ φξνπ. Γηα φιν ην ππφινηπν ηκήκα νη κειέ-
ηεο βξίζθνληαη ππφ εθπφλεζε. 

Β.2 Δηδηθή Ρερληθή 
Κειέηε Δθαξκν-
γήο 

Γηα ην δηάζηεκα αλαθνξάο νη εξγνηαμηαθνί ρψξνη πνπ έρνπλ επηπιένλ αδεηνδνηεζεί είλαη νη εμήο: 

 Έρεη εθπνλεζεί θαη θαηαηεζεί ζηελ ΔΞΔ ε ΔΡΚΔ κε αξ. πξση. 141083/18-06-09 γηα ηα ΘΔΠ Θαπαλδξηηίνπ θαη Θεβψλ 
θαη έρεη εγθξηζεί κε αξ. πξση. 141083/20-11-09. 

Β.3 Φπηνηερληθή – 
Γαζνηερληθή Κε-
ιέηε 

Νη ζρεηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο αθνξνχλ ζε θπηεχζεηο ηεο θεληξηθήο λεζίδαο, απνθαηαζηάζεηο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, 
δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηνπο θφκβνπο θαη θπηεχζεηο ζηα πξαλή ηεο νδνχ θαζψο θαη νη νξηζηηθέο κειέηεο 
άξδεπζεο.  

Πρεηηθά κε ηηο θπηνηερληθέο θαη αξδεπηηθέο κειέηεο γηα ην δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο, έρνπλ ππνβιεζεί νη έμεο:  

1. Κειέηε άξδεπζεο γηα ρ.ζ. 11+900 έσο 90+000, IC-C-EN-P000-MO-0200-000-HYD-IR01-FL-01-0 ππνβιήζεθε ζηηο 
18/05/2010. 

2. Κειέηε άξδεπζεο θαη θπηεχζεσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πιεπξηθψλ δηνδίσλ Θήβαο ππνβιήζεθε ζηηο 22/1/2010 κε 
α.π. 19242 ηεο Θ/μίαο θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ.  

3. Κειέηε άξδεπζεο θαη θπηεχζεσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κεησπηθψλ δηνδίσλ Θήβαο ππνβιήζεθε ζηηο 22/1/2010 κε 
α.π. 19242 ηεο Θ/μίαο. Αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ. 

4. Κειέηε άξδεπζεο θαη θπηεχζεσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζην θηίξην δηνίθεζεο δηνδίσλ Θαπαλδξηηίνπ ππνβιήζεθε ζηηο 
22/1/2010 κε α.π. 19242 ηεο Θ/μίαο. Αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ.  
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5. Κειέηε άξδεπζεο θαη θπηεχζεσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζην θηίξην δηνίθεζεο δηνδίσλ Αθηδλψλ ππνβιήζεθε ζηηο 
22/1/2010 κε α.π. 19242 ηεο Θ/μίαο. Αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ. 

6. Κειέηε άξδεπζεο θαη θπηεχζεσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζην θηίξην δηνίθεζεο δηνδίσλ Βαξπκπφκπεο ππνβιήζεθε ζηηο 
22/1/2010κε α.π. 19242 ηεο Θ/μίαο. Αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ.  

Β.4 Δηδηθή Ρερληθή 
Κειέηε Δθαξκν-
γήο Ζρνπξνζηα-
ζίαο 

 

Έρεη ήδε ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΞΔ / ΞΔΣΩΓΔ (αξ.πξ. 143730/10-11-2009) ε Δηδηθή Αθνπζηηθή Κειέηε – Γη-
αζηαζηνιφγεζε Ξεηαζκάησλ γηα ην ηκήκα ηνπ ΞΑΘΔ : Α/Θ ΚΔΡΑΚΝΟΦΩΠΖΠ – ΚΑΙΗΑΘΝΠ (ΠΘΑΟΦΔΗΑ) & ΠΛΓΔΡΖΟΗΝΠ 
ΘΙΑΓΝΠ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ – ΣΑΙΘΗΓΑ.  

Πην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ΔΡΚΔ, πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ ΞΑΘΔ απφ Κεηακφξθσζε έσο Άγην Θσλζηαληίλν, έρνπλ ιά-
βεη ρψξα κεηξήζεηο ζνξχβνπ γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε αθξηβήο ζέζε ησλ πεηαζκάησλ. 

Έρεη μεθηλήζεη θαη πινπνηείηαη ην Α’ εμάκελν ηνπ 2010 ε ηνπνζέηεζε ησλ ερνπεηαζκάησλ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ 
ηελ ζρεηηθή εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

Γ. Θέμαηα Καηαζκεςήρ 

Γ.1 

 

Γηαηήξεζε πθηζ-
ηάκελσλ ισξί-
δσλ θπθινθνξίαο 
θαη θφκβσλ. 

Νη Κειέηεο Θπθινθνξηαθψλ Οπζκίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ δηαπιαηχλζεσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα βειηίσζεο 
ηνπ αζθαιηνηάπεηα εθπνλνχληαη θαη ππνβάιινληαη ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ γηα έγθξηζε.  

Δπίζεο νη φπνηεο παξεκβάζεηο έρνπλ ηχρεη θαη ηεο έγθξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ηξνραίαο Δζληθψλ Νδψλ. 

Γ.2 Ονή πδάησλ Δπηζεκαίλνληαη φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν Β.1 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

Γ.3 Ξξνζσξηλέο Απν-
ζέζεηο 

Κέρξη ζηηγκήο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ππάξρνπλ πξνζσξηλέο απνζέζεηο ζσξψλ ραιαξψλ πιηθψλ ζην Ξαξαζθεπαζηήξην Αζ-
θαιηνκίγκαηνο. πάξρνπλ επί ηφπνπ πιαζηηθά θαιχκκαηα ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ζσξνί ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο έληα-
ζεο αλέκνπ φπνπ κπνξεί λα ππάξρεη πηζαλή έθιπζε. Δπίζεο έρεη εγθαηαζηαζεί πδξνθφξα ψζηε λα γίλεηαη ρεηξσλαθηηθή 
δηαβξνρή ησλ ζσξψλ αιιά θαη ησλ νδψλ θίλεζεο. Δπίζεο ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε πξνζσξηλέο απνζέζεηο απφ εθζθαθέο 
λα βξίζθνληαη κφλν εληφο ηεο δψλεο θαηάιεςεο.  
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Γ. Θέμαηα Γιασείπιζηρ Δπγοηαξίος 

Γ.1 Έιεγρνο ζθφλεο  Δθπνλήζεθε θαη πινπνηείηαη ζπλνιηθφ ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα φιν ην έξ-
γν ηνπ ΞΑΘΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Γίλνληαη απηνςίεο ζηνπο ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζπκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ειέγ-
ρνπ (check list). Βάζεη ησλ ειέγρσλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ δίλνληαη νδεγίεο (δηνξζσηηθέο ελέξ-
γεηεο) γηα ηνλ ηξφπν ζπκκφξθσζεο. Ζ πινπνίεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ειέγρεηαη κέζσ λέσλ απηνςηψλ βάζεη ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ. 

Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ζθφλε, κέρξη ζήκεξα, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη πξνβιέπνληαη θαη πινπνηνχληαη 
ηα εμήο: 

 Πσξνί πιηθψλ θαηαζθεπήο δεκηνπξγνχληαη κφλν εληφο πεξηθξαγκέλσλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. 

 Νη εξγνηαμηαθνί δξφκνη θαη νη ζσξνί αδξαλψλ ζην παξαζθεπαζηήξην αζθαιηνκίγκαηνο δηαβξέρνληαη ηαθηηθά.  

Δπηπιένλ, ζηε κνλάδα παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο, ιεηηνπξγεί ζχζηεκα δηαβξνρήο ζην ζεκείν φπνπ ε κνλάδα απνβάιεη 
ζηείξα ιεπηφθνθθα πιηθά. 

Δπηπιένλ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ βπηηνθφξνπ δηαβξνρήο ζε θάζε εξγνηάμην φπνπ κπνξεί λα 
ππάξρεη έθιπζε ζθφλεο. 

Δπηδηψθεηαη λα κελ γίλεηαη ππεξπιήξσζε ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο ρχδελ πιηθψλ θαη φια ηα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ 
ραιαξά πιηθά, λα είλαη θαιπκκέλα.  

Γίλνληαη απηνςίεο ζηνπο ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζπκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ειέγ-
ρνπ (check list). Βάζεη ησλ ειέγρσλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ δίλνληαη νδεγίεο (δηνξζσηηθέο ελέξ-
γεηεο) γηα ηνλ ηξφπν ζπκκφξθσζεο. Ζ πινπνίεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ειέγρεηαη κέζσ λέσλ απηνςηψλ βάζεη ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ. 

Γ.2 Θαχζε ιηθψλ  Ν πίλαθαο ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ Ξ.Ν. φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά ε απαγφξεπζε θαχζεο πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, 
παξνπζηάζηεθε πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο. Δπηπιένλ γίλνλ-
ηαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο ηνπ ελ ιφγσ ΞΝ θαη δηαπηζηψλεηαη κέζσ ησλ ειέγρσλ, φηη δελ γίλεηαη 
θαχζε πιηθψλ.  

Γ.3 Οχπαλζε απφ α-
ηχρεκα 

Έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ Ξαξαρσξεζηνχρν θαη απνηειεί πξνζάξηεκα ηεο Πχκβαζεο Αζηπλφκεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο πνπ 
έρεη ππνγξάςεη κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην Πρέδην Δπέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ζην νπνίν πξνδη-
αγξάθνληαη κέηξα γηα ηελ έγθαηξε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ξχ-
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παλζεο ησλ πδαηηθψλ απνδεθηψλ/εδάθνπο θιπ.  

Ρν ελ ιφγσ Πρέδην Δπέκβαζεο πεξηιακβάλεη φια ηα κέηξα/απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θιπ πνπ ζα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο θαη δηαξξνήο κε βηνδηαζπψκελσλ νπζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ή φρη θαηαζθεπήο 
Κνλάδσλ Διέγρνπ Οχπαλζεο. 

Δπίζεο, ππάξρεη ελδερφκελν αηπρεκαηηθψλ δηαξξνψλ θαπζίκσλ απφ κεραλήκαηα θαηαζθεπήο θιπ, κε άκεζν θίλδπλν ξχ-
παλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ηνπ εδάθνπο θιπ. ηδηαίηεξα φηαλ ε δηαξξνή είλαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Πηελ πεξίπ-
ησζε απηή ζα γίλεηαη ρξήζε πξνζξνθεηηθψλ πιηθψλ φπσο άκκνο, ξνθαλίδη ή ρξήζε εηδηθνχ γεσπθάζκαηνο ακέζσο κεηά 
ηε δηαθπγή. Ρέηνηα πιηθά ππάξρνπλ ζην θεληξηθφ εξγνηάμην γηα ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο. Ζ δηάζεζε απηψλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ηέηνην πεξηζηαηηθφ, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ηε δηάζεζε ηνμηθψλ απνβιήησλ. 

Πεκεηψλεηαη φηη δελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζηηγκήο ηέηνηνπ είδνπο αηχρεκα. 

Γ.4 γξά απφβιεηα Έρεη εθπνλεζεί, θαηαηεζεί θαη πινπνηείηαη ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθα-
ζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηελ θείκελε λν-
κνζεζία ελψ δεηνχληαη ηεθκήξηα νξζήο δηαρείξηζεο απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

Γίλνληαη απηνςίεο ζηνπο ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζπκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ειέγ-
ρνπ (check list). Βάζεη ησλ ειέγρσλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ δίλνληαη νδεγίεο (δηνξζσηηθέο ελέξ-
γεηεο) γηα ηνλ ηξφπν ζπκκφξθσζεο. Ζ πινπνίεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ειέγρεηαη κέζσ λέσλ απηνςηψλ βάζεη ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ. 

Ρνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα πξνθχπηνπλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο κφλνλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ πεξη-
βαιινληηθά εξγαζηεξίνπ ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηεο Θήβαο. Ρα απφβιεηα απηά ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεια δνρεία γηα λα 
απνκαθξπλζνχλ απφ ην ρψξν απφ αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ηέηνηνπ είδνπο απνβιήησλ. 

Γ.5 Θφξπβνο Απφ ερνκεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο, δελ παξαηεξήζεθε ππέξβαζε ησλ νξίσλ. Πεκεηψ-
λεηαη φηη ε πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία επαίζζεησλ δεθηψλ ελψ ην θχξην ζνξπβηθφ 

ππφβαζξν νθείιεηαη ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ επί ηεο Δζληθήο Νδνχ. 

Δ. Γενικά Θέμαηα 

Δ.1  Πηε θάζε ηεο κειέηεο εθπνλνχληαη νη αληίζηνηρεο εθζέζεηο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζίαο ζηηο νπνίεο αλαιχεηαη ν ηξφπνο 
κε ηνλ νπνίν νη απαηηήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο ελζσκαηψλνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 
πξνηεηλφκελε ηερληθή ιχζε. 
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Πηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο εθπνλήζεθε θαη πινπνηείηαη ζπλνιηθφ ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινλ-
ηηθψλ Όξσλ γηα φιν ην έξγν ηνπ ΞΑΘΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο πεξηβαι-
ινληηθνχο φξνπο.  

Ππγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία επηζεψξεζεο ε νπνία εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ζρεηηθνχ πίλαθα Διέγ-
ρνπ (Check List) θαη εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ έξγνπ ηνπ ΞΑΘΔ. Πχκθσλα κε απηφλ γίλνλ-
ηαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα έιεγρνη ηήξεζεο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο απ’ φπνπ 
πξνθχπηνπλ ηπρφλ αλάγθεο δηνξζσηηθψλ ή πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Δ.2  Κε βάζε ηηο νκάδεο νκνεηδψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ εθ-
ηηκεζεί ζε θάζε νκάδα μερσξηζηά, έρεη εμαζθαιηζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυ-
πνινγηζκνχ ηεο κειέηεο/θαηαζθεπήο γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 
θαη πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο ΘΑ. Αλαθνξά ζηηο δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ην ζπλν-
ιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Δ.3  Πηελ Θ/μία Euroionia ιεηηνπξγεί ηκήκα Ξεξηβάιινληνο, γείαο & Αζθάιεηαο ζηειερσκέλν κε ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ. 
Νη αξκνδηφηεηεο θαη ππεπζπλφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο ηεο 
Θ/μίαο.  

Έρεη γίλεη ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ζηελ ΔΞΔ απφ ηνλ Ξαξαρσξεζην-
χρν ζηηο κε ην α.π. ηεο ΛΔΑ ΝΓΝΠ Α.Δ., IC.P.CC.4371 ηεο 21-01-09. 

 

Δ.4  Πηελ ΘΑ κε α.π. 101200/25.5.2001 Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ην έξγν «Θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο Ιεσ-
θφξνπ Θχκεο, ηκήκα Β: απφ ΔΝ Λν 1 έσο ην Νιπκπηαθφ Σσξηφ», πέξαλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ γεληθά ηζρχνπλ 
ζε θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πνηακνχ Θεθηζνχ, ηεο παξφρζηαο βιάζηεζήο ηνπ, ηνπ 
θπζηθνχ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο θιπ. Όινη απηνί νη φξνη ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ 
Α/Θ Θαιπθηάθε νη νπνίεο δελ έρνπλ μεθηλήζεη αθφκε. 

Δ.5  Πχκθσλα κε ην ΞΓ γηα ηε δψλε πξνζηαζίαο Θεθηζνχ, απαγνξεχεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ρσξνζέηεζε θάζε είδνπο εξγνηα-
μηαθήο, απνζεθεπηηθήο ή άιιεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εγθαηάζηαζεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Εψλεο 
Ξξνζηαζίαο ηνπ πνηακνχ Θεθηζνχ θαη ησλ παξαρεηκκάξσλ ηνπ θαζψο θαη θάζε ξχπαλζε ησλ πδάησλ θαη πεξηβάιινληνο 
ηεο πεξηνρήο.  

Ζ ελ ιφγσ απαίηεζε έρεη ιεθζεί ππφςε θαη δελ έρεη ρσξνζεηεζεί εξγνηαμηαθφο ρψξνο εληφο ηεο δψλεο απηήο. 
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Δ.6  Νη εηήζηεο θαη εμακεληαίεο πεξηνδηθέο εθζέζεηο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν 
θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Ραπηφρξνλα παξέρεηαη απφ ηνλ αξκφδην ηεο θνηλνπξαμίαο θάζε δηεπθφιπλζε ζε ηπ-
ρφλ ειέγρνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ. 

Δ.7  Ρα κέηξα αληηκεηψπηζεο επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ πξνηείλνληαη ζηε ΚΞΔ θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ 
ΔΞΝ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Δ.8  Έρεη εθπνλεζεί, θαηαηεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΞΔ Φάθεινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 
11017/703/Φ104/14.03.2003, γηα ηε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ηνπ ελ ιφγσ ηκή-
καηνο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, (αξ. πξ. Θ/μίαο 12938/24.7.09). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ε παξαπάλσ πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδφηεζε αθνξά ηνπο ζηαζκνχο δηνδίσλ: Αθηδλψλ θαη Θεβψλ (κεησπηθά), θαζψο θαη Καιαθάζαο, Θαπαλδξηηίνπ θαη 
Θεβψλ (παξάπιεπξα). 

Δ.9  Δάλ απφ ηα λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή γηα νπνηνδή-
πνηε άιιν ιφγν ηξνπνπνηεζνχλ νη Ξεξηβαιινληηθνί Όξνη ηεο παξνχζαο ΘΑ, ε Θνηλνπξαμία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο λέ-
νπο φξνπο θαηά ην λφκν. 

Δ10  Νη πεξηβαιινληηθνί φξνη βξίζθνληαη ζε ηζρχ. 
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Α. Θέμαηα Αδειών / Δγκπίζεων 

Α.1 Άδεηεο - εγθξίζεηο γηα 

νπνηαδήπνηε δξαζ-

ηεξηφηεηα ή εγθα-

ηάζηαζε απαξαίηεηε 

γηα ηελ θαηαζθεπή 

Νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ελδερνκέλσο απαηηνχκελεο 
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ιακβάλνληαη φπνπ απαηηνχληαη. 

Ππγθεθξηκέλα, έρεη αδεηνδνηεζεί εξγνηαμηαθφο ρψξνο ζηελ πεξηνρή ηεο ιίθεο, ζε έθηαζε πνπ βξίζθεηαη αλάληε θαη δπηηθά 
ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, πεξί ηε Σ.Θ. 97+200, (αξ. έγθξηζεο 103047/10.06.08). Γηα ηε ζέζε απηή έρεη εγθξηζεί ε εγθαηάζηα-
ζε Ππαζηεξνηξηβείνπ.  

Ρα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία φπσο θαη ην αληίζηνηρν Δξγαζηήξην (φπσο πεξηγξάθνληαλ ζηελ ζρεηηθή ΔΡΚΔ) αδεηνδνηήζεθαλ θαη 
εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ θφκβνπ ηεο Θήβαο ζην 85ν ρικ.  

 

Α.2 Ξεξηνρέο Γαζηθνχ 
Σαξαθηήξα 

Κε ηελ ΑΞ 459/28-02-08 επηζηνιή ηεο Θνηλνπξαμίαο Euroionia πξνο ην δαζαξρείν Θήβαο, δεηήζεθε ραξαθηεξηζκφο θαη άδεηα 
γηα θνπή μπιείαο ζε πξνο απαιινηξίσζε πεξηνρή ζηελ ιίθε. Ρν δαζαξρείν, κε ηελ ΑΞ 612/10-04-08 επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ 
Θνηλνπξαμία έδσζε ζρεηηθή έγθξηζε.  

Έθηνηε δελ έρεη πξνθχςεη άιιε αλάγθε επέκβαζεο ζε δαζηθή πεξηνρή. 

Α.3 Σσξνζέηεζε Δξγνηα-

μίσλ 
Όινη νη εξγνηαμηαθνί ρψξνη πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Θνηλνπξαμία έρνπλ ρσξνζεηεζεί θαη είλαη νη εμήο: 

 εξγνηαμηαθφο ρψξνο Καξηίλνπ (ΣΘ 117+000), εθηφο νξίνπ απαιινηξίσζεο, αδεηνδνηεκέλνο πεξηβαιινληηθά απφ ηελ 

ΔΞΔ γηα εγθαηάζηαζε παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο (αξ. έγθξηζεο. ΘΑ 139132/30.04.09). 

Α.4 Αξραηνινγηθέο πε-
ξεζίεο 

Κε ην Α.Ξ. 421/21-02-2008, ε έλαξμε εξγαζηψλ γηα ηηο δχν παξαθάκςεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ιίθεο γλσζηνπνηήζεθε ζηελ 

Θ΄Δθνξεία Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ, ε νπνία κε ην ζρεηηθφ έγγξαθφ ηεο κε Α.Ξ. 977/27-2-2008 φξηζε 

επφπηε θαη θαζφξηζε ηηο δηαδηθαζίεο επνπηείαο. Πε ζπλέρεηα κε ην ΑΞ. 4448/11-03-09 γλσζηνπνηήζεθε ζηελ 23ε ΔΒΑ ε 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 



 

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Edition:  

Page: 

Date: 

1.0 

13 / 38 

14.07.2010 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

Α.5 Γαλεηνζάιακνη - 
Ιαηνκεία 

πνβιήζεθε ζηελ ΔΞΔ κε Α.Ξ. 103047/09.04.08 θαη εγθξίζεθε ε εγθαηάζηαζε Ππαζηεξνηξηβείνπ (αξ. έγθξηζεο 
103047/10.06.08). Ρν ζπαζηεξνηξηβείν εγθαηαζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί. 

Ρα πιηθά εθζθαθψλ είλαη θαηάιιεια γηα αδξαλή θαη κε ηε κνλάδα ζπαζηεξνηξηβείνπ δηαβαζκίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζην έξγν. Ωο εθ ηνχηνπ δελ ρξεηάδεηαη ε ιήςε πιηθψλ απφ δαλεηνζάιακνπο θαη ιαηνκεία κε ζπλέπεηα λα κελ ρξεηαζηεί ε 
εθπφλεζε ΔΡΚΔ γηα ην έξγν ζηελ πεξηνρή ηεο ιίθεο.  

Γηα ηπρφλ αδξαλή πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αζθαιηνκίγκαηα γίλεηαη πξνκήζεηα απφ ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Πε πεξίπησζε πξνθχςεη ε αλάγθε ιαηνκείσλ ή δαλεηνζαιάκσλ ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο 
ηέηνησλ ρψξσλ. 

Β. Θέμαηα Μελεηών 

Β.1 δξαπιηθή Κειέηε 
δεμακελψλ ζπγθξά-
ηεζεο απνξξνψλ 

Νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο πδξαπιηθέο κειέηεο γηα ην θιεηζηφ θχθισκα απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο πνπ αθνξνχλ ηηο δχν 
παξαθάκςεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ιίθεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ ελψ ε κειέηε γηα ηηο δεμακελέο ζπγ-
θξάηεζεο απνξξνψλ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ ζηηο 16.10.08 κε α.π. Θ/μίαο 5344, δεηήζεθαλ δηνξζψζεηο 

νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ζηηο 22.3.2010 κε ην α.π. θ/μίαο 21795 θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο. (Πεκεηψλεηαη φηη νη ζέζεηο 
ησλ δεμακελψλ είλαη εγθεθξηκέλεο απφ ηελ πδξαπιηθή κειέηε). 

Δπίζεο εθθξεκεί ε ελεκέξσζε ηεο ΔΓΑΞ, ε νπνία ζα γίλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ Αλε-
μάξηεην Κεραληθφ.  

Δπίζεο έρνπλ αλαηεζεί εθπνλεζεί, θαη εγθξηζεί απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ νη πδξαπιηθέο κειέηεο γηα ηε Σ.Θ 89+334 
έσο 91+967 θαη ηε Σ.Θ 96+000 έσο 99+224. 

Β.2 δξαπιηθέο Κειέηεο Ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πεξηγξαθή πξνφδνπ ηνπ παξαπάλσ. 

Β.3 Αξρηηεθηνληθέο Κε-
ιέηεο 

Πρεηηθά κε ηνλ φξν πνπ αθνξά ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ΠΔΑ θιπ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ ρψξσλ ζα πξνεγε-
ζεί ε έγθξηζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ. Πην ζεκείν απηφ ζα ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ φξν. 

Β.4 Φπηνηερληθή Κειέ-
ηε 

Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππεβιήζεθαλ γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθφ νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο 
κειέηεο θαη ε νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο πνπ αθνξνχλ ζηα ηκήκαηα ησλ παξαθάκςεσλ ήηνη: α) Σ.Θ. 89+344,15–Σ.Θ. 
91+967,39 θαη β) Σ.Θ. 94+517,70 – Σ.Θ. 97+647,43 κε α.π. IC-C-EN-P135Y-MO-0200.000-PLN-PLG-FL-002.01.01.0 θαη 
IC-C-EN-P135Y-MO-0200.000-PLN-PLG-FL-003.01.01.0 ηεο 10/7/2008 αληίζηνηρα. Ζ κειέηε βξίζθεηαη ζηελ θάζε αλαδη-
άξζξσζεο/ζπκπιήξσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ αλεμάξηεηνπ κεραληθνχ θαη αλακέλεηαη ε επαλππνβνιή ηνπο. 
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Γ. Θέμαηα Καηαζκεςήρ 

Γ.1 Γηαπιάηπλζε Ν φξνο πεξί ηεο δηαπιάηπλζεο ζηελ πεξηνρή ηεο ιίθεο αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαη έρεη ηεξεζεί 

Γ.2 Ονή πδάησλ Ν φξνο πεξί ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηερληθψλ θαη ηεο θνηιαδνγέθπξαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΞΔ αθνξά ζην παιαηφ έξγν 

θαη έρεη ηεξεζεί 

Γ.3 Απνζεζηνζάιακνη - 
Γαλεηνζάιακνη 

Απφ ηνπο πίλαθεο ρσκαηηζκψλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπνληαη πεξίζζηα πιηθψλ πξνο απφζεζε, κε α-
πνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ αλάγθε απνζεζηνζαιάκνπ.  

Ρα πιηθά εθζθαθψλ είλαη θαηάιιεια γηα αδξαλή θαη κε ηε κνλάδα ζπαζηεξνηξηβείνπ δηαβαζκίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζην έξγν. Ωο εθ ηνχηνπ δελ ρξεηάδεηαη ε ιήςε πιηθψλ απφ δαλεηνζάιακνπο θαη ιαηνκεία κε ζπλέπεηα λα κελ ρξεηαζηεί ε 
εθπφλεζε ΔΡΚΔ γηα ην έξγν ζηελ πεξηνρή ηεο ιίθεο.  

Γηα ηπρφλ αδξαλή πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αζθαιηνκίγκαηα γίλεηαη πξνκήζεηα απφ ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία 
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Πε πεξίπησζε πξνθχςεη ε αλάγθε ιαηνκείσλ ή δαλεηνζαιάκσλ ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηε-
ζεο ηέηνησλ ρψξσλ. 

Γ.4 Δθζθαθέο – Δθξεθ-
ηηθά  

Ν φξνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθζθαθψλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο αθνξά θπξίσο ζην παιαηφ έξγν αιιά ηεξείηαη θαη ζηηο 
παξαθάκςεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ ιίθε.  

Ππγθεθξηκέλα ιφγσ ρξήζεο εθξεθηηθψλ ζηηο παξαθάκςεηο έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ ε κειέηε: «Πηνηρεία 
– Κεζνδνινγία Πρεδηαζκνχ Αλαηηλάμεσλ ζηα βξαρψδε νξχγκαηα πεξηνρήο ιίθεο» (α.π. 2958/09-04-2008). 

Δπηπιένλ: 

 Έρνπλ πξνζδηνξηζζεί θαη νξηνζεηεζεί κε θαηάιιειε ζήκαλζε επί ηνπ εδάθνπο ε δψλε θαηάιεςεο θαη νη νδνί πξφζ-

βαζεο. Δθρεξζψζεηο θαη απνςηιψζεηο, γίλνληαη εληφο ηεο δψλεο απηήο, θαη φρη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο απαιινηξησ-

κέλεο δψλεο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηνλ ππεξγνιάβν απφ ηνλ ππεχζπλν ηήξεζεο ΞΝ.  

 Ρα κεραλήκαηα θαηαζθεπήο θηλνχληαη ζηνπο νξηνζεηεκέλνπο ρψξνπο επέκβαζεο ή ζηηο νδνχο πξφζβαζεο θαη φρη 

αλεμέιεγθηα απφ δαζηθέο ή γεσξγηθέο εθηάζεηο.  

 Έρνπλ θαηά θχξην ιφγν απνθεπρζεί λέεο δηαλνίμεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν πθηζηάκελεο αγξνηηθέο ή 

δαζηθέο νδνί.  
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Ν φξνο γηα ηε ρξήζε πεξίζζεηαο εμπξνζζνκέλσλ πιηθψλ αθνξά ζηελ παιαηά θαηαζθεπή ηνπ ΞΑΘΔ. Πηελ παξνχζα θάζε 
εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πεξίζζεηα πιηθψλ θαηάιιεισλ γηα ρξήζε ζε άιια ηκήκαηα ηεο νδνχ θαη ππάξρεη ηέ-
ηνηα αλάγθε αιιά θαη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθεί θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

Γ.5 Δγθαηαζηάζεηο πα-
ξαγσγήο ζθπξνδέ-
καηνο θαη αζθαι-
ηνκίγκαηνο 

πάξρεη κέξηκλα ψζηε λα ηεξείηαη ε απαγφξεπζε εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη αζθιαηνκείγκαηνο εληφο 
ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ιίθεο, κε ηελ απνηξνπή ρσξνζέηεζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 
5 km απφ ηελ αλσηάηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο. Ζ κνλάδα παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο έρεη ρσξνζεηεζεί θαη αδεηνδνηεζεί 
πεξηβαιινληηθά ζην εξγνηάμην Πρεκαηαξίνπ (Σ.Θ. 63+300, καθξηά απφ ηελ ιίθε), ελψ νη ζθπξνδεηήζεηο γίλνληαη κε έηνη-
κν ζθπξφδεκα απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ππεξγνιάβνπ.  

Γ.6 Πηεζαίν αζθαιείαο Ν φξνο γηα ηελ θαηαζθεπή παξαιιαγψλ έρεη ιεθζεί ππφςε ζηηο αληίζηνηρεο κειέηεο νδνπνηίαο πεξί ην 91ν θαη ην 97ν Km, 
θαζ' φιν ην κήθνο ησλ ελ ιφγσ ηκεκάησλ, ε θαηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο κε χςνο, αληνρή θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο λα απνηξέπεη ηε δηαθπγή νπνηαδήπνηε νρήκαηνο πξνο ηε ιίκλε, απνθιείνληαο ελδερφκελα 
ππεξπήδεζεο ή ζξαχζεο ηνπ θαη λα ζπγθξαηεί επηθίλδπλεο νπζίεο θαη πιηθά εληφο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ. 

 

Γ.7 Πχζηεκα απνρέηε-
πζεο — απνζηξάγ-
γηζεο, δεμακελέο 
ζπγθξάηεζεο – δη-
ήζεζεο νκβξίσλ 
απνξξνψλ θ.α. 

Ζ βειηίσζε ηνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο έρεη πξνβιεθζεί ζηελ αληίζηνηρε κειέηε νδνπνηίαο ελψ ζην ηκήκα ιίθε 2 θαηαζθε-
πάδνληαη επί ηεο νδνχ ηα θαηάιιεια πδξαπιηθά έξγα γηα ηνλ ζθνπφ ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ ελ ιφγσ Ξ.Ν. 

Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππνβιεζεί ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθφ νη ζρεηηθέο πδξαπιηθέο κειέηεο (θιεηζηφ θχθισκα 
απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο θαη δεμακελέο ζπγθξάηεζεο απνξξνψλ) πνπ αθνξνχλ ηηο δχν παξαθάκςεηο ζηελ πεξηνρή 
ηεο ιίθεο. Έρεη εγθξηζεί ε νξηζηηθή δξαπιηθή κειέηε απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ απφ 22/4/2008. Ζ κειέηε γηα ηηο δε-
μακελέο ζπγθξάηεζεο απνξξνψλ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ ζηηο 16.10.08 κε α.π. Θ/μίαο 5344, δεηήζεθε 
αλαδηάξζξσζε ε νπνία ππνβιήζεθε ζηηο 22.3.2010 κε ην α.π. θ/μίαο 21795 θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο. (Πεκεηψλεηαη φηη 
νη ζέζεηο ησλ δεμακελψλ είλαη εγθεθξηκέλεο απφ ηελ πδξαπιηθή κειέηε). (Πεκεηψλεηαη φηη νη ζέζεηο ησλ δεμακελψλ είλαη 
εγθεθξηκέλεο απφ ηελ πδξαπιηθή κειέηε). Δπίζεο εθθξεκεί ε ελεκέξσζε ηεο ΔΓΑΞ, ε νπνία ζα γίλεη κε ηελ νινθιήξσζε 
ηεο έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ. 

Γ.8 Γηακφξθσζε Σ.Θ. 
91+500 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ πξαλνχο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάθεινπ πνπ ππνβιήζεθε κε ην ΝΑΞ/Α.1/Φ4.1/νηθ. 
13686/21.2.2006 έγγξαθν ηεο ΔΓΔ-ΝΑΞ πεξί ηε Σ.Θ. 91+500 έρεη ιεθζεί ππφςε ζηηο αληίζηνηρεο κειέηεο νδνπνηίαο  

Γ.9 Απνθαηαζηάζεηο Ζ ζρεηηθή νξηζηηθή θπηνηερληθή κειέηε θαη ε νξηζηηθή κειέηε άξδεπζεο πνπ αθνξά ζηνλ ελ ιφγσ παιαηφ εξγνηαμηαθφ 
ρψξν βξίζθεηαη ζηε θάζε αλάπηπμεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ εθπνλείηαη ιεπηνκεξήο ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε 
ηνπ ρψξνπ.   
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Γ. Θέμαηα Γιασείπιζηρ Δπγοηαξίος 

Γ.1 Ξξνζηαζία λεξψλ Νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ελ ιφγσ ΘΑ πξνζηαζίαο ηεο ιίθεο ιακβάλνληαη ππφςε φπσο πεξηγξά-
θνληαη ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 

Γ.2 Έιεγρνο ζθφλεο Νη κέζνδνη πξνζηαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπαζηεξνηξηβείνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ 
ΔΡΚΔ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε (βι. πεξηγξαθή πξνφδνπ αλαθνξηθά ζηνλ Ξ.Ν. δ.8 (ΘΑ 33838/94/10.07.1995)). 

Βηνκεραλίεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη βηνκεραλίεο αζθαιηνκίγκαηνο δελ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ 
ΞΑΘΔ (βι. πεξηγξαθή πξνφδνπ αλαθνξηθά ζηνλ Ξ.Ν. δ.29.1 (ΘΑ 33838/94/10.07.1995). Γηα ηα αληίζηνηρα πιηθά γίλεηαη 
πξνκήζεηα απφ εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο. 

 

Σξεζηκνπνηείηαη ν απαξαίηεηνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο δηάηξεζεο. 

Γίλεηαη δηαβξνρή φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ θαη δηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ελ ιφγσ φξνπ θπ-
ξίσο ηηο μεξέο πεξηφδνπο. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα άκεζε αζθαιηφζηξσζε ηκεκάησλ φπνπ έρνπλ νινθιεξσζεί νη ινηπέο εξ-
γαζίεο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εθπνκπή ζθφλεο απφ ηελ θίλεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ νρεκάησλ. 

Δπίζεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί πεηάζκαηα κεηαμχ ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ θαη ηνπ εξγνηαμηαθνχ δξφκνπ πξνθεηκέλνπ λα πεξην-
ξηζηεί ε δηαζπνξάο ηεο ζθφλεο, θαη λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν απφ ηελ θπθινθνξία 
ησλ εξγνηαμηαθψλ νρεκάησλ ζηνλ εξγνηαμηαθφ δξφκν, πνπ νδεχεη παξάιιεια, απφ ηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ πθηζηάκελνπ 
απηνθηλεηνδξφκνπ. Δπίζεο γίλνληαη δηαβξνρέο κε πδξνθφξεο ζηνπο εξγνηαμηαθνχο δξφκνπο ηδίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κή-
λεο θαη ηηο μεξέο πεξηφδνπο. 

Γ.3 Θφξπβνο - Θηλεηά 
ερνπεηάζκαηα 

Πεκεηψλεηαη φηη ε πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία δεθηψλ. 

Δλ ηνχηνηο ιακβάλνληαη κεηξήζεηο βάζεη ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηνπο ζρεηη-
θνχο πίλαθεο κε απεηθφληζε ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο. Απφ ηηο κεηξήζεηο δελ πξνθχπηνπλ ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ. 

Πε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεηαη κέξηκλα απφ ηελ Θ/μία λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΘΑ 37393/2028/29.3.2003.  
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Ζ πεξηνρή ηεο ιίθεο, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη εξγαζίεο ησλ παξαθάκςεσλ βξίζθνληαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ερεηηθή φριεζε.  

Πε θάζε πεξίπησζε ε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ ειέγρεηαη ψζηε λα ηεξνχληαη ηα φξηα ηεο Λνκνζεζίαο.  

Γ.4 γξά απφβιεηα Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πγξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Πε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο απαγφξεπζεο θαη νξζήο δηαρείξηζεο νξπθηειαίσλ ζχκθσ-
λα κε ηε λνκνζεζία, κέζσ επηζεσξήζεσλ θαη ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ νξπθηειαίσλ γίλεηαη κέ-
ζσ αδεηνδνηεκέλσλ θνξέσλ.  

Γηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη ψζηε λα κελ απνζεθεχνληαη θαχζηκα, ιηπαληηθά ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο ζηελ πεξηνρή ησλ 
παξαιιαγψλ ηεο ιίθεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ηξνθνδνζία κε θαχζηκα, ε αιιαγή ιηπαληηθψλ, ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε 
επηθίλδπλεο νπζίαο θαη λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα ζπληειέζεη ζε ξχπαλζε ηεο 
ιίθεο.  

Γ.5 Πηεξεά απφβιεηα Κέζσ ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ γίλνληαη παξαηεξήζεηο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη νη δηαδη-
θαζίεο ζσζηήο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ειέγρεηαη ε άκεζε ζπκκφξθσζε κε ηα πξνβιεπφ-
κελα ζην Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο γηα ηελ νξζή πξαθηηθή ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

Γ.6 Δξγνηαμηαθέο εγθα-
ηαζηάζεηο 

Όπσο πξνηείλεηαη θαη ζηελ ζρεηηθή εγθεθξηκέλε ΔΡΚΔ ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ιίθεο φιεο νη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
ζα απνκαθξπλζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο εξγνιαβίαο θαη ν ρψξνο ζα απνθαηαζηαζεί αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψ-
ηνο κε βάζε ζρεηηθή θπηνηερληθή κειέηε. 

Γ.7 Αληηππξηθή πξνζηαζία Ρφζν ζηα νρήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα έξγνπ, φζν θαη ζην πεδίν εξγαζηψλ ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά 
ππξνζβεζηηθά κέζα ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε. 

Γ.8 Απνθπγή αηπρεκάησλ 
ζηελ ιίθε 

Αθνξά ζηνλ πθηζηάκελν απηνθηλεηφδξνκν θαη έρεη ιεθζεί ππφςε. Όζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ έξγνπ ησλ παξα-
θάκςεσλ, ν ηνίρνο αλάζρεζεο έρεη ιεθζεί επίζεο ππφςε ζηε ζρεηηθή κειέηε νδνπνηίαο. 

Δ. Γενικά Θέμαηα 

Δ.1  Δθπνλήζεθε θαη πινπνηείηαη ζπλνιηθφ ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα φιν ην έξγν 
ηνπ ΞΑΘΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
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Ππγθεθξηκέλα ζπκπιεξψλεηαη πίλαθαο Διέγρνπ (Check List), ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζην ζπλνιηθφ Πρέδην Γξάζεο θαη εθαξ-
κφδεηαη ζε φινπο ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ ΞΑΘΔ. Πχκθσλα κε ηνλ πίλαθα απηφ γίλνληαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζ-
ηήκαηα έιεγρνη ηήξεζεο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

Δ.2  πνβιήζεθε ζηελ ΔΞΔ Φάθεινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11014/703/Φ104/ 14.3.2003 γηα κηθξέο κεηαβνιέο 
ηεο ράξαμεο πεξί ην 91ν θαη 97ν ρικ, θαη έγηλε ηξνπνπνίεζε ησλ Ξ.Ν ηνπ έξγνπ, κε ην ππ’ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

140792/12-06-2009 έγγξαθν ηνπ ΞΔΣΩΓΔ/ΔΞΔ. 

Δ.3  Δάλ απφ ηα λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ή γηα νπνηνδή-

πνηε άιιν ιφγν, ηξνπνπνηεζνχλ νη Ξεξηβαιινληηθνί Όξνη ηεο παξνχζαο ΘΑ, ε Θνηλνπξαμία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο λέ-

νπο φξνπο θαηά ην λφκν. 

Δ.4  Ν φξνο πνπ αθνξά ζηελ παξνπζία ηεο ΔΞΝ θαη ηεο ΚΞΔ ζηα επί ηφπνπ γξαθεία αθαξκφδεηαη γηα ηα γξαθεία ηεο θνηλνπ-

ξαμίαο ελψ έρνπλ απνζηαιεί θαη θπιάζζνληαη ζηα γξαθεία ηεο Θήβαο κηα ζεηξά απφ ηηο εγθεθξηκέλεο κειεηψλ ΚΞΔ θαη 

ΔΡΚΔ πνπ αθνξνχλ ην έξγν καδί κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο. 

Δ.5  Κε βάζε ηηο νκάδεο νκνεηδψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ εθηη-
κεζεί ζε θάζε νκάδα μερσξηζηά, έρεη εμαζθαιηζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπν-

ινγηζκνχ ηεο κειέηεο/θαηαζθεπήο γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο ΘΑ. Νη δαπάλεο γηα έξγα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο δίδνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ 
ηεο ηήξεζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 
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Α. Θέμαηα Αδειών / Δγκπίζεων 

Α.1 Άδεηεο - εγθξίζεηο 

γηα νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ή 

εγθαηάζηαζε απα-

ξαίηεηε γηα ηελ θα-

ηαζθεπή 

Νη δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη ινηπψλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ ηεξνχληαη.  

Πχκθσλα κε ηελ ΘΑ κε Α.Ξ. 139132/30/4/2009 θαη ηελ πθηζηάκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία νη πεξηβαιινληηθέο εγθξί-

ζεηο δίλνληαη κεηά απφ ππνβνιή & έγθξηζε ζρεηηθήο ΔΡΚΔ απφ ηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ. 

Πην ηκήκα απηφ ηνπ ΞΑΘΔ, φπνπ πξνβιέπνληαη κφλν βειηηψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο, έρεη θαηαηεζεί ζηελ ΔΞΔ ΔΡΚΔ γηα 

αδεηνδφηεζε / ρσξνζέηεζε αζθαιηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην Καξηίλν, πεξί ηε ΣΘ 117+000 (Α.Ξ. 4412/04-08-08). Ζ έγ-

θξηζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο έρεη πινπνηεζεί φπσο πξναλαθέξζεθε κε ην ππ. αξ. πξση. 139132/30.4.2009 ηεο ΔΞΔ. Ζ έγ-

θξηζε ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ Ξ.Ν ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. 

 

Α.2 Αξραηνινγηθέο πε-

ξεζίεο 

Ν φξνο πεξί ηεο εηδνπνίεζεο ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαζψο 

ζηελ παξνχζα θάζε εξγαζηψλ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαθέο ή ινηπέο εξγαζίεο πνπ λα απαηηνχλ επνπηεία αξραην-

ινγηθψλ ππεξεζηψλ. 

Α.3 Σσξνζέηεζε Δξγν-

ηαμίσλ 

Πην ηκήκα απηφ ηνπ ΞΑΘΔ, φπνπ πξνβιέπνληαη κφλν βειηηψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο, έρεη θαηαηεζεί ζηελ ΔΞΔ ΔΡΚΔ γηα 

αδεηνδφηεζε / ρσξνζέηεζε αζθαιηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην Καξηίλν, πεξί ηε ΣΘ 117+000 (Α.Ξ. 4412/04-08-08). Ζ έγ-

θξηζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο έρεη πινπνηεζεί φπσο πξναλαθέξζεθε κε ην ππ. αξ. πξση. 139132/30.4.2009 ηεο ΔΞΔ.  

Α.4 Δπεκβάζεηο ζε έξγα 

ππνδνκήο 

Ν φξνο γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο αθνξά ζην παιαηφ έξγν. Δάλ ζηελ παξνχζα θάζε εξγαζηψλ απαηηεζεί 

επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ζε πθηζηάκελα έξγα ππνδνκήο, ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

Β. Θέμαηα Μελεηών 

Β.1 δξαπιηθέο Κειέηεο Ν φξνο πεξί απξφζθνπηεο ξνήο επηθαλεηαθψλ πδάησλ αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαη έρεη ηεξεζεί. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαζ-

θεπή ησλ λέσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ έρνπλ θαηαηεζεί νη εμήο κειέηεο: 

 δξαπιηθή κειέηε πιεπξηθψλ δηνδίσλ Ρξαγάλαο ππνβιήζεθε ζηνλ Α.Κ. κε ην α.π, Θ/μίαο 16364/3.11.09 

 δξαπιηθή κειέηε ΘΔΠ δηνδίσλ Ρξαγάλαο ππνβιήζεθε ζηνλ Α.Κ. κε ην α.π, Θ/μίαο 19614/1.2.10 

 δξαπιηθή κειέηε πεξηβάιινληνο ρψξνπ θηηξίνπ δηνδίσλ Ρξαγάλαο κε ην IC-C-EN-P138Y-MO-0200-000-HYD-HR1-

FL-023.HY-01-01-0 ζηηο 25/01/10 

 Ξιεπξηθψλ δηνδίσλ Ρξαγάλαο  κε ην IC-C-EN-P138Y-MO-0200-000-HYD-HOT-FL-016.HY-01-01-0 ζηηο 14/01/2010 

Β.2 Φπηνηερληθέο Κειέ-

ηεο 

Νη ζρεηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαζψο θαη νη νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνχληαη. Πρεηηθά κε ηηο 

θπηνηερληθέο θαη αξδεπηηθέο κειέηεο γηα ην δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο, έρνπλ ππνβιεζεί νη έμεο: 
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 Κειέηε άξδεπζεο θαη θπηεχζεσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζην θηίξην δηνίθεζεο δηνδίσλ Ρξαγάλαο ππνβιήζεθε ζηηο 

22/1/2010 κε α.π.19242 ηεο Θ/μίαο. Αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ. 

Γ. Θέμαηα Καηαζκεςήρ 

Γ.1 ΠΔΑ - ρψξνη parking Κφιηο νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζέζεηο ησλ ΠΔΑ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΞΝ. 

Γ.2 Γαλεηνζάιακνη - Ια-

ηνκεία 

Ν φξνο πνπ αθνξά ζηα επηπιένλ εμνξπζζφκελα πιηθά αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαζψο ζηελ παξνχζα θάζε δελ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαθέο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. 

Γ.3 Απνζεζηνζάιακνη Ν φξνο πνπ αθνξά ζηελ απφζεζε αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαζψο ζηελ παξνχζα θάζε 

δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαθέο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ δηνδίσλ δελ αλακέλνληαη 

πεξίζζεηα πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζηεί ρψξνο απφζεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ζα πξνθχςεη πεξίζζεηα πιηθψλ απφ ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ππάξρεη κέξηκλα ψζηε λα ιεθζνχλ νη απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο. 

Γ.4 Σξήζε πεξίζζεηαο 

πιηθψλ εμφξπμεο 

Ν φξνο πνπ αθνξά ζηελ ρξήζε πεξίζζεηαο εμνξπζζφκελσλ πιηθψλ αθνξά ζην παιαηφ έξγν θαζψο ζηελ παξνχζα θάζε 

δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαθέο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. 

Γ. Θέμαηα Γιασείπιζηρ Δπγοηαξίος 

Γ.1 Έιεγρνο ζθφλεο Ν φξνο πεξί ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαβξνρήο εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ αθνξά ην παιαηφ έξγν θαη έρεη ηεξεζεί, ζα ηεξεζνχλ 
φινη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ελ ιφγσ πεξηβαιινληηθήο άδεηαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ απμεκέλα επίπεδα 
ζθφλεο, απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ δηνδίσλ θαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αζθαιηνκίγκαηνο. 

Κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζα εθαξκνζηεί ζπλνιηθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ζθφλε ζα πξνβιεθζνχλ ηα εμήο: 

 Πσξνί πιηθψλ θαηαζθεπήο λα δεκηνπξγνχληαη κφλν εληφο πεξηθξαγκέλσλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. 

 Νη εξγνηαμηαθνί δξφκνη λα δηαβξέρνληαη ηαθηηθά.  

 Λα κε γίλεηαη ππεξπιήξσζε ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο ρχδελ πιηθψλ θαη φια ηα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ ραιαξά 
πιηθά, λα είλαη θαιπκκέλα. 

 Ρν ππφ ιεηηνπξγία ηκήκα λα θαζαξίδεηαη ζπζηεκαηηθά θαζψο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ πιη-
θά. 

Γ.2 Δθζθαθέο - Δθξεθ- Πηελ παξνχζα θάζε εξγαζηψλ δελ πξνβιέπνληαη εθζθαθέο ή ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, θαη ζπλεπψο ν ελ ιφγσ 
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ηηθά Ξεξηβαιινληηθφο Όξνο αθνξά ζην παιαηφ έξγν. 

Γ.3 Πηεξεά Απφβιεηα Κέζσ ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ΞΝ, γίλνληαη 

ζπζηάζεηο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζσζηήο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ν ππεξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδίδεη ηνλ ρψξν εξγαζηψλ απαιιαγκέλν απφ 

απνξξίκκαηα. 

Γ.4 Θαχζε ιηθψλ Ν πίλαθαο ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ Ξ.Ν., ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ξεηά ε απαγφξεπζε θαχζεο πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ έξ-

γσλ. Δπηπιένλ γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο ηνπ ελ ιφγσ ΞΝ. 

Γ.5 γξά Απφβιεηα Ζ ΘΑ 71560/3053/ ΦΔΘ 665/Β/85 έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ΘΑ 98012/2001/96 (ΦΔΘ 40Β).  

Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πγ-
ξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Γ.6 Δξγνηαμηαθέο Δγθα-

ηαζηάζεηο 

Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ν πξνηεηλφκελνο εξγνηαμηαθφο ρψξνο Καξηίλνπ γηα εγθα-

ηάζηαζε αζθαιηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Γ.7 Θφξπβνο – Θηλεηά 

Ζρνπεηάζκαηα 
Γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ πίλαθα Διέγρνπ (Check List) ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζην ζπλνιηθφ Πρέδην Γξάζεο θαη εθαξκφδεηαη ζε 

φινπο ηνπ εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ έξγνπ ηνπ ΞΑΘΔ, πεξηιακβάλνληαο ειέγρνπο θαη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

Γ.8 Αληηππξηθή Ξξνζηα-

ζία 
Θα ιεθζεί κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο φπσο πξνηείλεηαη ζηελ ΔΡΚΔ πνπ έρεη ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ ΔΞΔ γηα ηνλ 
εξγνηαμηαθφ ρψξν Καξηίλνπ.  

Δ. Γενικά Θέμαηα 

Δ.1  Ζ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη ειέγρεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ Ξ.Ν. θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δπζάξεζησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δ.2  Κε βάζε ηηο νκάδεο νκνεηδψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ εθηη-

κεζεί ζε θάζε νκάδα μερσξηζηά, έρεη εμαζθαιηζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπν-

ινγηζκνχ ηεο κειέηεο/θαηαζθεπήο γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο ΘΑ. Νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα έξγα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο αλαθέξνληαη ζηελ εηήζηα έθ-

ζεζε πξνφδνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ Ξ.Ν. 



 

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Edition:  

Page: 

Date: 

1.0 

23 / 38 

14.07.2010 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

Δ.3  Πην παξφλ ηκήκα ηεο νδνχ δελ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε Θέληξσλ Δθκεηάιιεπζεο θαη Ππληήξεζεο (ΘΔΠ) θαη νη αλάγθεο 

ηνπ ζα εμππεξεηνχληαη απφ άιια ηκήκαηα ηεο νδνχ φπνπ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ΘΔΠ (Θαπαλδξίηη, Θήβα, Αηαιάληε).  

Δ.4  πνβάιιεηαη ζην ΞΔΣΩΓΔ εηήζηα θαη εμακεληαία αλαθνξά ηεο πξνφδνπ εξγαζηψλ θαη ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Πην ελ ιφγσ ηκήκα ηεο νδνχ φκσο ζα εθηειεζηνχλ κφλνλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

θαη βειηίσζεο νπφηε νη επηκέξνπο δηεπθξηλήζεηο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ 

αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζην παιαηφ έξγν.  

Δ.5  Όια ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ πξνηείλνληαη ζηε ΚΞΔ θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

ΔΞΝ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Δ.6  Ξξνο ην παξφλ δελ πξνβιέπνληαη αιιαγέο, βειηηψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ΚΞΔ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη Ξεξηβαιινληηθνί Όξνη θαη ζην θάθειν αλαλέσζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κε ηνλ νπνίν παξαηάζεθε ε ρξνλη-

θή ηζρχο ηνπο, θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη εθπφλεζε Φαθέινπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11014/703/Φ104/ 

14.3.2003 ή λέα απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Δ.7  Δάλ ιφγσ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ηξνπνπνηεζνχλ νη Ξεξηβαι-

ινληηθνί Όξνη ηεο παξνχζαο ΘΑ, ε Θνηλνπξαμία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο λένπο φξνπο θαηά ην λφκν. 

Δ.8  Ν φξνο γηα ηελ παξνπζίαο ηεο ΔΞΝ θαη ΚΞΔ αθαξκφδεηαη γηα ηα γξαθεία ηεο Θνηλνπξαμίαο ζηα νπνία βξίζθεηαη θαη ε ΘΑ 

αλαλέσζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο ΔΞΝ (Α.Ξ. 103909/12-05-2006). 
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Α. Θέμαηα Αδειών / Δγκπίζεων 

Α.1 Άδεηεο – Δγθξίζεηο 

γηα νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ή εγ-

θαηάζηαζε απαξαί-

ηεηε γηα ηελ θαηαζ-

θεπή 

Νη δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη ινηπψλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ ηεξνχληαη. Πχκθσλα κε ηελ ΘΑ κε 

Α.Ξ. 126119/08-02-2007 (ζπλνιηθή ξχζκηζε ησλ ζπλνδψλ έξγσλ ηνπ ΞΑΘΔ) θαη ηελ πθηζηάκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζί-

α, νη πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο δίλνληαη κεηά απφ ππνβνιή & έγθξηζε ζρεηηθήο ΔΡΚΔ απφ ηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ. Γηα φιεο ηηο 

ηπρφλ αδεηνδνηήζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζα εθπνλεζνχλ ζρεηηθέο ΔΡΚΔ. Δθπνλήζεθε θάθεινο, θαη εγθξίζεθε απφ ηελ ΔΞΔ 

(αξ. πξση. 146696/18-11-2009) γηα ηε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαζκψλ Ξπξνζβεζηηθήο θαη Αζηπλν-

κίαο ζηνλ θφκβν Αηαιάληεο.. 

Α.2 Ξεξηνρέο Γαζηθνχ 

Σαξαθηήξα 

Νη πεξηνρέο φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ηα Θέληξα Ξπξνζβεζηηθήο, Ππληήξεζεο θαη Διέγρνπ Αηαιάληεο (πεξί ηε ΣΘ 139+150) 

αιιά θαη ηα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία Αηαιάληεο (πεξί ηε ΣΘ 140+400), βξίζθνληαη εληφο ηεο απαιινηξησκέλεο δψλεο, δελ είλαη 

δαζηθνχ ραξαθηήξα, δελ είλαη αλαδαζσηέεο θαη πξνο ην παξφλ δε ζίγνληαη δέλδξα. Ππλεπψο δελ έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε έθ-

δνζεο άδεηαο επέκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή ππεξεζία γηα ηα ελ ιφγσ έξγα. Δάλ ζην κέιινλ πξνθχςεη ηέηνηα αλάγθε 

ζα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθφ φξν. 

Α.3 Αξραηνινγηθέο πε-

ξεζίεο 

Έρνπλ ελεκεξσζεί νη αξραηνινγίεο γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Θφκβνπ ηεο Αηαιάληεο, ελψ δελ απαηηήζεθε 

ελεκέξσζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο. 

Ν εξγνηαμηαθφο ρψξνο Αηαιάληεο (ΣΘ 140+400) έρεη ρσξνζεηεζεί εληφο ηεο πθηζηάκελεο δψλεο απαιινηξίσζεο ζε ρψξν 

παιαηνχ εξγνηαμίνπ ζηνλ Α/Θ Αηαιάληεο ν νπνίνο δε βξίζθεηαη εληφο θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ή ζε απφζηαζε κηθ-

ξφηεξε απφ 200 m απφ απηνχο. 

Α.4 Γαλεηνζάιακνη - Ια-

ηνκεία 

Πην ηκήκα απηφ ηνπ ΞΑΘΔ φπνπ πξνβιέπνληαη κφλν βειηηψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη δελ πξνβιέπεηαη ρσξνζέηεζε εξγν-

ηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, παξά κφλν γξαθείσλ, ελψ πινπνηήζεθε θαη ε θαηαζθεπή ΘΔΠ. Ρα αζθαιηνκίγκαηα θαη ην ζθπξφ-

δεκα πνπ απαηηήζεθαλ ή ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή – ζπληήξεζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΘΔΠ 

παξέρνληαη απφ εμσηεξηθφ πξνκεζεπηή απφ θαηάιιειε κνλάδα. 

Α.5 Θέζεηο εξγνηαμίσλ - 

απνζέζεσλ 

Δπηιέρζεθε σο ζέζε εξγνηαμίνπ ζηελ πεξηνρή, ρψξνο ζηνλ Α/Θ Αηαιάληεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη εληφο νξίνπ απαιινηξίσζεο. 

Δθπνλήζεθε ζρεηηθή ΔΡΚΔ, ε νπνία ππνβιήζεθε ζηελ ΔΞΔ κε Α.Ξ. 100432/17.01.08 θαη έρεη εγθξηζεί ε εγθαηάζηαζε Δξγν-

ηαμίνπ (αξ. έγθξηζεο 100432/07.02.08). Ξξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη αλάγθε γηα απνζέζεηο (πξνζσξηλέο ή κφληκεο) ζην ελ 

ιφγσ ηκήκα θαη ζπλεπψο δελ έρεη πξνθχςεη αλάγθε γηα ρσξνζέηεζε θαη αδεηνδφηεζε ηέηνησλ ρψξσλ. 
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Α.6 Δπεκβάζεηο ζε έξγα 

ππνδνκήο 

Ν φξνο πεξί ζπλεξγαζίαο κε αξκφδηνπο θνξείο αθνξά ζην παιαηφ έξγν. Δάλ ζηελ παξνχζα θάζε εξγαζηψλ απαηηεζεί επέκ-

βαζε ή ηξνπνπνίεζε ζε πθηζηάκελα έξγα ππνδνκήο, ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

Β Θέμαηα Μελεηών 

Β.1 δξαπιηθέο Κειέηεο Όζσλ αθνξά ζηα Θέληξα Ξπξνζβεζηηθήο, Ππληήξεζεο θαη Διέγρνπ Αηαιάληεο (πεξί ηε ΣΘ 139+150) αιιά θαη ζηα Δξγνηα-

μηαθά Γξαθεία Αηαιάληεο (πεξί ηε ΣΘ 140+400) φια ηα απαξαίηεηα πδξαπιηθά έξγα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 

ξνήο ησλ πδάησλ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηηο αληίζηνηρεο πδξαπιηθέο κειέηεο. 

Γηα ην δηάζηεκα αλαθνξάο έρνπλ θαηαηεζεί ζηνλ Α.Κ.: 

1. Ξιεπξηθψλ δηνδίσλ Καιαθάζαο κε ην IC-C-EN-P129Y-MO-0200-000-HYD-HR1-FL-014.HY-01-01- ζηηο 14/01/2010 

2. δξαπιηθή Κειέηε κε α.π. IC-C-CO-P138Y-PRO16364/MG/smi ηεο 3.11.09 γηα πιεπξηθά δηφδηα Ρξαγάλαο. 

3. δξαπιηθή Κειέηε κε α.π. IC-C-CO-P138Y-PRO17272/MG/lip ηεο 24.11.09 γηα πιεπξηθά δηφδηα Ρξαγάλαο. 

Β.2 Φπηνηερληθέο Κειέ-

ηεο 

 

Έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνχληαη νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο. 

Πρεηηθά κε ηηο θπηνηερληθέο θαη αξδεπηηθέο κειέηεο γηα ην δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο, έρεη ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί ε 

έμεο: 

 Κειέηε άξδεπζεο θαη θπηεχζεσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζην θηίξην δηνίθεζεο δηνδίσλ Αηαιάληεο ππνβιήζεθε ζηηο 
22/1/2010 κε α.π. 19242 ηεο Θ/μίαο θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ. 

 

Γ. Θέμαηα Καηαζκεςήρ 

Γ.1  Γηαπιάηπλζε Ν φξνο πεξί απαγφξεπζεο δηαπιάηπλζεο πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο αθνξά ζην παιαηφ έξγν. Πηελ παξνχζα θάζε εξ-

γαζηψλ δελ πξνβιέπεηαη θάπνηνπ είδνπο επέκβαζε ή δηαπιάηπλζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. 
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Γ.2 Απνζέζεηο ζηε ζά-

ιαζζα 

Θα ιεθζεί κέξηκλα έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε ζηεξεά απφβιεηα λα δηαηεζνχλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζε θάζε πε-

ξίπησζε λα κελ γίλεη νπνηαδήπνηε πξνζσξηλή ή κφληκε απφζεζε ζηε ζάιαζζα. 

Γ.3 Κεηαηξνπή πθηζηά-

κελσλ δηφδσλ 

Πηελ παξνχζα θάζε ησλ εξγαζηψλ δελ πξνβιέπεηαη θακία επέκβαζε ζε δηφδνπο ηεο νδνχ. 

Γ.4 ΠΔΑ – ρψξνη ζηάζ-

κεπζεο 

Κφιηο νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζέζεηο ησλ ΠΔΑ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρε-

ηηθνχο Ξ.Ν. 

Γ.5 Απνζεζηνζάιακνη Ξξνο ην παξφλ δελ ππάξρνπλ απνζέζεηο πιηθψλ ζην ελ ιφγσ ηκήκα. Πε πεξίπησζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ηέηνηα αλάγθε ζα 

ηεξεζνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο ΞΝ θαη ηε ινηπή λνκνζεζία. 

Γ.6 Δπηθνηλσλία κεηαμχ 

θαηνηθεκέλσλ πεξην-

ρψλ 

Ν φξνο πεξί ηεο εμαζθάιηζεο νκαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ αθνξά ζην παιαηφ έξγν. Θαηά ηηο 

εξγαζίεο νδνπνηίαο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ κειεηψλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζε-

σλ έηζη ψζηε λε εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ απ’ φπνπ δηέξρεηαη ν δξφκνο. 

Γ. Θέμαηα Γιασείπιζηρ Δπγοηαξίος 

Γ.1 Έιεγρνο ζθφλεο Πην ηκήκα απηφ ηνπ ΞΑΘΔ πξνβιέπνληαη κφλν βειηηψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη δελ πξνβιέπεηαη ρσξνζέηεζε εξγνηαμηα-

θψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ρα αζθαιηνκίγκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ ζα παξέρνληαη απφ αδεηνδνηεκέλν ππεξγνιάβν πνπ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη κνλάδα κε ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία θαη ζα πηζηνπνηεί ηα πξνβιεπφκελα, ή απφ άιιε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα 

ηνπ Θαηαζθεπαζηή θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ. 

Ν φξνο πεξί ηεο ρξήζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο αθνξά ζην παιαηφ έξγν. 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ ΘΔΠ, πινπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Ξ.Ν. 

Γ.3 Πηεξεά Απφβιεηα Δθπνλήζεθε θαη πινπνηείηαη ζπλνιηθφ ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα φιν ην έξγν 

ηνπ ΞΑΘΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα πξνβιεπφκελα  ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Ππγθεθξηκέλα γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ πίλαθα Διέγρνπ (Check List), ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζην ζπλνιηθφ Πρέδην Γξάζεο θαη 

εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ έξγνπ ηνπ ΞΑΘΔ. Πηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο ησλ ΘΔΠ γίλεηαη 



 

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Edition:  

Page: 

Date: 

1.0 

28 / 38 

14.07.2010 

 

Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

απφξξηςε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο πνπ έρεη παξαρσξήζεη νηθείνο Γήκνο. 

Γ.4 Θαχζε ιηθψλ Γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο ηνπ ΞΝ πεξί απαγφξεπζεο θαχζεο πιηθψλ θαη δελ παξαηεξείηαη παξα-

βίαζε ηνπ φξνπ. 

Γ.5 γξά Απφβιεηα Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πγ-
ξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ εξγνηαμηαξρψλ θαη ηνπ ππεξγνιάβνπ, θαη γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο απαγφξεπζεο, κεηαμχ άιισλ. Πε πεξηπηψζεηο κε ή κεξηθήο ηήξεζεο ηνπ φξνπ, γίλνληαη ζπζηάζεηο γηα δηνξ-

ζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γ.6 Δξγνηαμηαθέο Δγθα-

ηαζηάζεηο 

Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, νη εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ Αηαιάληεο ζα απνκαθξπλζνχλ θαη ζα γίλεη 

πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ 

Γ.7 Θφξπβνο – Θηλεηά 

Ζρνπεηάζκαηα 
Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ εξγνηαμηαθνχ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ ζνξχβνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα κεραλήκαηα έξγνπ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο κεηξήζεσλ ζνξχβνπ ψζηε λα ηεξνχληαη 

ηα φξηα πνπ ζεζπίδεη ε Λνκνζεζία. 

Ζ ΔΡΚΔ πνπ αθνξά ζηα κέηξα ερνπξνζηαζίαο ηεο Δηδηθήο Αθνπζηηθήο Κειέηεο - Γηαζηαζηνιφγεζε Ξεηαζκάησλ γηα ην 
ηκήκα ηνπ ΞΑΘΔ: Α/Θ ΚΔΡΑΚΝΟΦΩΠΖΠ - ΚΑΙΗΑΘΝΠ (ΠΘΑΟΦΔΗΑ) & ΠΛΓΔΡΖΟΗΝΠ ΘΙΑΓΝΠ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗ - ΣΑΙΘΗΓΑ π-
πνβιήζεθε ζηελ ΔΞΔ / ΞΔΣΩΓΔ (Α.Ξ. 107730/05-09-2008), ελψ έρεη εγθξηζεί κε ην ππ. αξ. πξσηνθφιινπ έγγξαθν 
143730/10-11-2009.  

Πην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ΔΡΚΔ, πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ ΞΑΘΔ απφ Κεηακφξθσζε έσο Άγην Θσλζηαληίλν, έρνπλ ιάβεη 
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ρψξα κεηξήζεηο ζνξχβνπ γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε αθξηβήο ζέζε ησλ πεηαζκάησλ. 

Γ.8 Αληηππξηθή Ξξνζηα-

ζία 

Ρφζν ζηα νρήκαηα φζν θαη ζην πεδίν εξγαζηψλ ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά ππξνζβεζηηθά κέζα ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε. 

Δ. Γενικά Θέμαηα 

Δ.1  Ζ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ Ξ.Ν. θαη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δπζάξεζησλ πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ειέγρεη ζε ηαθηά 

ρξνληθά ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Δ.2  Κε βάζε ηηο νκάδεο νκνεηδψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ εθηη-

κεζεί ζε θάζε νκάδα μερσξηζηά, έρεη εμαζθαιηζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνιν-

γηζκνχ ηεο κειέηεο/θαηαζθεπήο γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη πεξην-

ξηζκψλ ηεο παξνχζαο ΘΑ. Αλαιπηηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πξνζ-

ηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δίδεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Δ.3  Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ παξαθνινχζεζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δηνδίσλ θαη εθφζνλ 
απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

Δ.4  Πην παξφλ ηκήκα ηεο νδνχ πινπνηείηαη ε εγθαηάζηαζε Θέληξσλ Δθκεηάιιεπζεο θαη Ππληήξεζεο (ΘΔΠ) ζηελ Αηαιάληε, πεξί 

ηε ΣΘ 139+150, ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελ ιφγσ πεξηβαιινληηθφ φξν. Δπηπιένλ θαηά ηε ιεη-

ηνπξγία ζα ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο ππνδνκέο. 
Δ.5  

Δ.6  πνβάιιεηαη ζην ΞΔΣΩΓΔ εηήζηα θαη εμακεληαία αλαθνξά ηεο πξνφδνπ εξγαζηψλ θαη ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Πην ελ ιφγσ ηκήκα ηεο νδνχ ζα εθηειεζηνχλ κφλνλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο νπφηε νη επηκέξνπο δηεπθξηλήζεηο 

ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζην παιαηφ έξγν.  
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Δ.7  Όια ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ πξνηείλνληαη ζηε ΚΞΔ θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

ΔΞΝ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Δ.8  Ξξνο ην παξφλ δελ πξνβιέπνληαη αιιαγέο, βειηηψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ΚΞΔ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη Ξεξηβαιινληηθνί Όξνη θαη ζην θάθειν αλαλέσζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κε ηνλ νπνίν παξαηάζεθε ε ρξνληθή 

ηζρχο ηνπο, θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη εθπφλεζε Φαθέινπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11014/703/Φ104/ 14.3.2003 

ή λέα απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Δ.9  Δάλ ιφγσ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ηξνπνπνηεζνχλ νη Ξεξηβαι-

ινληηθνί Όξνη ηεο παξνχζαο ΘΑ, ε Θνηλνπξαμία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο λένπο φξνπο θαηά ην λφκν. 

Δ.10  Ν φξνο πεξί ηεο παξνπζίαο ησλ ΔΞΝ θαη ηεο ΚΞΔ ζηα γξαθεία θαξκφδεηαη γηα ηα γξαθεία ηεο Θνηλνπξαμίαο ζηα νπνία βξίζ-

θεηαη θαη ε ΘΑ αλαλέσζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο ΔΞΝ (Α.Ξ. 103910/12-05-2006). 
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Α. Θέμαηα Αδειών / Δγκπίζεων 

Α.1 Άδεηεο – εγθξίζεηο 

γηα νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ή εγ-

θαηάζηαζε απαξαί-

ηεηε γηα ηελ θαηαζ-

θεπή 

Πην ηκήκα απηφ ηνπ ΞΑΘΔ πξνβιέπνληαη κφλν βειηηψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη δελ πξνβιέπεηαη ρσξνζέηεζε 

εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δθπνλήζεθε θάθεινο, θαη εγθξίζεθε απφ ηελ ΔΞΔ (αξ. πξση. 146696/18-11-2009) γηα ηε 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, ήηνη ε θαηαζθεπή 

κεησπηθψλ δηνδίσλ ζηε ζέζε ηεο Αξθίηζαο πεξί ηελ Σ.Θ. 150+545 θαη πιεπξηθά δηφδηα ζηε ζέζε Ινγγφο πεξί ηελ Σ.Θ. 

159+900, θαη ζηνλ Α/Θ Αξθίηζαο. 

Α.2 Ξεξηνρέο Γαζηθνχ 

Σαξαθηήξα - Αλαδα-

ζσηέεο εθηάζεηο 

Νη πεξηνρέο φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ηα πιεπξηθά θαη κεησπηθά δηφδηα Αξθίηζαο (πεξί ηε ΣΘ 148+330 θαη ΣΘ 150+545 αλ-

ηίζηνηρα) θαη ηα πιεπξηθά δηφδηα Ινγγνχ βξίζθνληαη εληφο ηεο απαιινηξησκέλεο δψλεο, δελ είλαη δαζηθνχ ραξαθηήξα, δελ 

είλαη αλαδαζσηέεο θαη πξνο ην παξφλ δε ζίγνληαη δέλδξα. Ρέινο ην θηίξην δηνίθεζεο κεησπηθψλ δηνδίσλ Αξθίηζαο (πεξί ηε 

ΣΘ 150+547) ζα ηνπνζεηεζεί ζε ρψξν πξφζζεηήο απαιινηξίσζεο, κε δαζηθφ θαη κε αλαδαζσηέν. Ππλεπψο δελ έρεη πξνθχ-

ςεη ε αλάγθε έθδνζεο άδεηαο επέκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή ππεξεζία γηα ηα ελ ιφγσ έξγα. Δάλ ζην κέιινλ πξνθχςεη 

ηέηνηα αλάγθε ζα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθφ φξν. 

Α.3 Αξραηνινγηθέο πε-

ξεζίεο 

Νη αξκφδηεο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο ζα ελεκεξσζνχλ εγθαίξσο γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζηα πιεπξηθά θαη κεησπηθά δηφδηα 

Αξθίηζαο, ζην θηίξην δηνίθεζεο κεησπηθψλ δηνδίσλ Αξθίηζαο θαη ζηα πιεπξηθά δηφδηα Ινγγνχ. 

Α.4 Γαλεηνζάιακνη - Ια-

ηνκεία 

Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε επηπιένλ πιηθψλ, ζα ηεξεζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. 
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Α.5 Θέζεηο εξγνηαμίσλ - 

απνζέζεσλ 

Πην ηκήκα απηφ ηνπ ΞΑΘΔ φπνπ πξνβιέπνληαη κφλν βειηηψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη εγθαηάζηαζε δηνδίσλ, δελ πξνβιέ-

πεηαη ρσξνζέηεζε εξγνηαμίνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ ζηαζκψλ δηνδίσλ κπνξεί ελδερνκέλσο λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ζηαζεξήο εξγνηαμηαθήο ππνδνκήο. 

Α.6 Δπεκβάζεηο ζε έξγα 

ππνδνκήο 

Ν φξνο πεξί ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο αθνξά ζην παιαηφ έξγν. Δάλ ζηελ παξνχζα θάζε εξγαζηψλ απαηηεζεί 

επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ζε πθηζηάκελα έξγα ππνδνκήο, ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

Β Θέμαηα Μελεηών 

Β.1 δξαπιηθέο Κειέηεο Ν φξνο πεξί ηεο εμαζθάιηζεο απξφζθνπηεο ξνήο πδάησλ αθνξά ην παιαηφ έξγν. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ 

ζηαζκψλ δηνδίσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη αληίζηνηρεο κειέηεο θαη δελ επεξεάδεηαη ε απξφζθνπηή ξνή ησλ πδάησλ. Γηα ην 

δηάζηεκα αλαθνξάο έρνπλ θαηαηεζεί ζηνλ Α.Κ.: 

1. δξαπιηθή Κειέηε Ξιεπξηθψλ δηνδίσλ Ινγγνχ ζηηο 4/11/2009 κε α.π. IC-C-CO-P128Y-PRO16408/MG/lip. 

2. δξαπιηθή Κειέηε δηνδίσλ Αξθίηζαο ζηηο 20/5/2009 κε α.π. IC-C-CO-P139Y-PRO9638/MG/jma. 

Β.2 Φπηνηερληθέο Κειέ-

ηεο 

Έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνχληαη νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο. 

Γ. Θέμαηα Καηαζκεςήρ 
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Γ.1 Γηαπιάηπλζε Ν φξνο πεξί ηεο απαγφξεπζεο δηαπιάηπλζεο αθνξά ζην παιαηφ έξγν. 

Γ.2 ΠΔΑ – ρψξνη ζηάζκε-

πζεο 

Κφιηο νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζέζεηο ησλ ΠΔΑ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 

ζρεηηθνχο Ξ.Ν. 

Γ.3 Απνζεζηνζάιακνη Ξξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη αλάγθε γηα απνζέζεηο (πξνζσξηλέο ή κφληκεο) ζην ελ ιφγσ ηκήκα θαη ζπλεπψο δελ έρεη 

πξνθχςεη αλάγθε γηα ρσξνζέηεζε θαη αδεηνδφηεζε ηέηνησλ ρψξσλ. 

Γ.4 Δπηθνηλσλία κεηαμχ 

θαηνηθεκέλσλ πεξην-

ρψλ 

Ν φξνο πεξί ηεο εμαζθάιηζεο ηεο νκαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ αθνξά ζην παιαηφ έξγν. Όηαλ 

μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ζα ιεθζεί κέξηκλα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ κειεηψλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζε-

σλ έηζη ψζηε λε εμαζθαιηζζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ απ’ φπνπ δηέξρεηαη ν δξφκνο. 

Γ. Θέμαηα Γιασείπιζηρ Δπγοηαξίος 

Γ.1 Έιεγρνο ζθφλεο Ν φξνο πεξί ηεο ζπγθξάηεζεο ζθφλεο θαηά ηεο δηαηξήζεηο αθνξά ζην παιαηφ έξγν. 
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Γελ έρνπλ αθφκε μεθηλήζεη εξγαζίεο ζην ελ ιφγσ ηκήκα. Πε θάζε πεξίπησζε εθπνλήζεθε θαη ζα πινπνηεζεί, κε ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ, ζπλνιηθφ ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα φιν ην έξγν ηνπ ΞΑΘΔ, 
ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Ππγθεθξηκέλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζθφλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ δηνδίσλ ζα πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 Πσξνί πιηθψλ θαηαζθεπήο εθφζνλ ππάξρνπλ λα δεκηνπξγνχληαη κφλν εληφο πεξηθξαγκέλσλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. 

 Νη νδνί θίλεζεο λα δηαβξέρνληαη ηαθηηθά.  

 Λα κε γίλεηαη ππεξπιήξσζε ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο ρχδελ πιηθψλ θαη φια ηα θνξηεγά πνπ ζα κεηαθέξνπλ ραιαξά 
πιηθά, λα είλαη θαιπκκέλα. 

 Ρν ππφ ιεηηνπξγία ηκήκα λα θαζαξίδεηαη ζπζηεκαηηθά αλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ πιηθά. 

Γ.2 Πηεξεά Απφβιεηα Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην ελ ιφγσ ηκήκα κέζσ ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ ζα γίλνληαη 

ζπζηάζεηο ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζσζηήο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

Γ.3 Θαχζε ιηθψλ Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην ελ ιφγσ ηκήκα ν πίλαθαο ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ Ξ.Ν. φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά ε απαγφξε-

πζε θαχζεο πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ζα παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο 

θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία. 

Δπηπιένλ ζα γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο ηνπ ΞΝ πεξί απαγφξεπζεο θαχζεο πιηθψλ, κεηαμχ άιισλ. 

Γ.4 γξά Απφβιεηα Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πγ-
ξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο απαγφξεπζεο. Πε πεξηπηψζεηο κε ή κεξηθήο 

ηήξεζεο ηνπ φξνπ, ζα γίλνληαη ζπζηάζεηο γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γ.5 Δξγνηαμηαθέο Δγθα-

ηαζηάζεηο 

Γελ πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηεο νδνχ. Πε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί θάηη 

ηέηνην ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ ηειηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ φπσο πξνβιέπεηαη. 
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Γ.6 Θφξπβνο – Θηλεηά 

Ζρνπεηάζκαηα 
Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ εξγνηαμηαθνχ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ ζνξχβνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα κεραλήκαηα έξγνπ.  

Γ.7 Αληηππξηθή Ξξνζηα-

ζία 

Ρφζν ζηα νρήκαηα φζν θαη ζην πεδίν εξγαζηψλ ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά ππξνζβεζηηθά κέζα ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε. 

Δ. Γενικά Θέμαηα 

Δ.1  Κε βάζε ηηο νκάδεο νκνεηδψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ εθηη-

κεζεί ζε θάζε νκάδα μερσξηζηά, έρεη εμαζθαιηζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνιν-

γηζκνχ ηεο κειέηεο/θαηαζθεπήο γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ηήξεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη πεξην-

ξηζκψλ ηεο παξνχζαο ΘΑ. Αλαθνξά ζα ππάξρεη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ ηήξεζεο ησλ Ξ.Ν. 

Δ.3  

Δ.4  Θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζρεηηθή εξγνηαμηαθή ππνδνκή γηα ηηο εμππεξεηήζεηο ησλ 

αλαγθψλ ηεο νδνχ (εθρηνληζκφο, θαζαξηζκφο θιπ).  
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Δ.5  πνβάιιεηαη ζην ΞΔΣΩΓΔ εηήζηα θαη εμακεληαία αλαθνξά ηεο πξνφδνπ εξγαζηψλ θαη ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Δ.6  Όια ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ πξνηείλνληαη ζηε ΚΞΔ θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

ΔΞΝ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Δ.7  Δθπνλήζεθε ζρεηηθφο θάθεινο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11014/703/Φ104/ 14.3.2003  γηα ηε θα-

ηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, ήηνη ε θαηαζθεπή κε-

ησπηθψλ δηνδίσλ ζηε ζέζε ηεο Αξθίηζαο πεξί ηελ Σ.Θ. 150+545 θαη πιεπξηθψλ δηνδίσλ ζηε ζέζε Ινγγφο πεξί ηελ Σ.Θ. 

159+900 θαη ζηνλ Α/Θ Αξθίηζαο, θαηαηέζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ ΔΞΔ κε α.π. 146696/18-11-2009. 

Δ.8  Δάλ ιφγσ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ηξνπνπνηεζνχλ νη Ξεξηβαι-

ινληηθνί Όξνη ηεο παξνχζαο ΘΑ, ε Θνηλνπξαμία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο λένπο φξνπο θαηά ην λφκν.  
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Δ.9  Ν φξνο πεξί ηεο παξνπζίαο ηεο ΔΞΝ αθαξκφδεηαη γηα ηα γξαθεία ηεο Θνηλνπξαμίαο ζηα νπνία βξίζθεηαη θαη ε ΘΑ αλαλέσ-

ζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο ΔΞΝ (Α.Ξ. 103908/12-05-2006).  

 

 
 
 
 
 
 


