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ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
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ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:
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ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ πξνβιέπνληαη βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο ελώ ζην ππνηκήκα Α/Κ Ρηηζώλαο – Α/Κ Θήβαο (Υ.Θ. 69+173,45 – Υ.Θ.
83+524,45), πξνβιέπνληαη θαη έξγα δηαπιάηπλζεο. Ωο εθ ηνύηνπ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη ηνπ έξγνπ πνπ αθνξνύλ απηέο ηηο ιηγνζηέο εξγαζίεο
θαηαζθεπήο, παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη ζεκεηώλεηαη αληίζηνηρα ε πξόνδόο ηνπο.

Α/Α

ΠΔΡΙΒΑΛ/ΚΟ ΟΡΟ

Α.

Θέμαηα Αδειών/Δγκπίζεων

Α.1

Άδεηεο εγθαηάζηαζεο γηα νπνηαδήπνηε
δξαζηεξηόηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.

Α.2
Α.3

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ

ύκθσλα κε ηνλ Πεξηβαιινληηθό Όξν Γ17, ζηελ παξνύζα παξάγξαθν Β3, νη πεξηβαιινληηθέο
εγθξίζεηο δίλνληαη κεηά από ππνβνιή ζρεηηθήο ΔΣΜΔ. Γηα όιεο ηηο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο
εθπνλήζεθαλ ή ζα εθπνλεζνύλ ΔΣΜΔ. Γηα πνηα έξγα έρνπλ εθπνλεζεί ΔΣΜΔ θαη ζε πνην ζηάδην
ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο βξίζθνληαη γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηελ ζρεηηθή παξάγξαθν Β3.

πλνδά έξγα
Αξραηνινγίεο

Όζνλ αθνξά ζην ηκήκα Α/Κ Ρηηζώλαο – Α/Κ Θήβαο (Υ.Θ. 69+173,45 – Υ.Θ. 83+524,45), ζηο οποίο θα
γίνοςν ηα έπγα διαπλάηςνζηρ, δεν απαιηείηαι η ενημέπωζη ηων απμοδίων Απσαιολογικών Τπηπεζιών
καθώρ αςηά θα εκηελεζηούν ενηόρ ηηρ ςθιζηάμενηρ ζώνηρ απαλλοηπίωζηρ.

Α.4

Πεξηνρέο δαζηθνύ ραξαθηήξα

Β.1

Θέμαηα Μελεηών
Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ΜΠΔ

Σν ΚΔ ρσξνζεηήζεθε ζε ζέζε καθξηά από ηηο Αθίδλεο. Σν θηίξην Γηνίθεζεο είλαη ζηε Βαξπκπόκπε θαη ηα
ππόινηπα ζηνλ Α/Κ Καπαλδξηηίνπ.
Όζνλ αθνξά ζην ηκήκα Α/Κ Ρηηζώλαο – Α/Κ Θήβαο (Υ.Θ. 69+173,45 – Υ.Θ. 83+524,45), ζηο οποίο
θα γίνοςν ηα έπγα διαπλάηςνζηρ, δεν απαιηείηαι η ενημέπωζη ηων απμοδίων Γαζικών Τπηπεζιών
καθώρ αςηά θα εκηελεζηούν ενηόρ ηηρ ζώνηρ πος είσε απαλλοηπιωθεί με ηην καηαζκεςή ηος
ςθιζηάμενος αςηοκινηηόδπομος.

Γελ πξνβιέπνληαη αιιαγέο βειηηώζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ κε ηελ
νπνία εγθξίζεθαλ νη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη, και επομένωρ δεν απαιηείηαι εκπόνηζη Φακέλος ζύμθωνα
με ηο άπθπο 13 ηηρ ΚΤΑ 11014/703/Φ104/ 14.3.2003 ή ΜΠΔ.
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Α/Α
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Β.2

Τδξαπιηθέο Μειέηεο

Β.3

Δηδηθή Σερληθή Μειέηε Δθαξκνγήο

Β.4

Φπηνηερληθή – Γαζνηερληθή Μειέηε

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ
Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθό νη ζρεηηθέο
πδξαπιηθέο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ηελ επέθηαζε ησλ νρεηώλ θαη ησλ κηθξώλ ηερληθώλ ζην ηκήκα Α/Κ
Ρηηζώλαο – Α/Κ Θήβαο, όπνπ ζα γίλεη δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ.
Ο εξγνηαμηαθόο ρώξνο πνπ επηιέρηεθε ζην Πνιπδέλδξη βξίζθεηαη εληόο νξίνπ απαιινηξίσζεο, έηζη
ώζηε λα κελ απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό Αλαγθαηόηεηαο. Αλαηέζεθε εθπνλήζεθε ε ζρεηηθή ΔΣΜΔ θαη
ππνβιήζεθε ζηελ ΔΤΠΔ κε Α.Π. 100432/17.01.08 θαη έρεη εγθξηζεί ε εγθαηάζηαζε Απνζήθεο (αξ.
έγθξηζεο. 100432/07.02.08).
Δπηιέρηεθε σο εξγνηαμηαθόο ρώξνο ζηνλ Α/Κ Θήβαο, ζέζε πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο δώλεο θαηάιεςεο
ηνπ έξγνπ, εληόο νξίνπ απαιινηξίσζεο, έηζη ώζηε λα κελ απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό Αλαγθαηόηεηαο.
Αλαηέζεθε εθπνλήζεθε ε ζρεηηθή ΔΣΜΔ θαη ππνβιήζεθε ζηελ ΔΤΠΔ κε Α.Π. 106281/ 15.07.08.
Δθθξεκεί ε έγθξηζε ηεο.
Έρεη αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθό ε ζρεηηθή νξηζηηθή
θπηνηερληθή κειέηε θαη ε νξηζηηθή κειέηε άξδεπζεο πνπ αθνξνύλ ζην ηκήκα Α/Κ Ρηηζώλαο – Α/Κ
Θήβαο (Υ.Θ. 69+173,45 – Υ.Θ. 83+524,45), όπνπ ζα γίλεη δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ.

Β.5

Δηδηθή Σερληθή Μειέηε Δθαξκνγήο
Ζρνπξνζηαζίαο

Γ.

Θέμαηα Καηαζκεςήρ

Γ.1

Γηαηήξεζε πθηζηάκελσλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο
θαη θόκβσλ.

Γηα ηα ππόινηπα ηκήκαηα έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο
θαη νη αληίζηνηρεο νξηζηηθέο άξδεπζεο.
Έρνπλ αλαηεζεί, θαη εθπνλνύληαη νη ζρεηηθέο ΔΣΜΔ πνπ αθνξνύλ ηα κέηξα ερνπξνζηαζίαο.
Έρεη ήδε ππνβιεζεί ζηελ ΔΤΠΔ / ΤΠΔΥΩΓΔ (αξ.πξ. 107730/05-09-2008) ε Δηδηθή Αθνπζηηθή Μειέηε
– Γηαζηαζηνιόγεζε Πεηαζκάησλ γηα ην ηκήκα ηνπ ΠΑΘΔ : Α/Κ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ – ΜΑΛΗΑΚΟ
(ΚΑΡΦΔΗΑ) & ΤΝΓΔΣΖΡΗΟ ΚΛΑΓΟ ΥΖΜΑΣΑΡΗ – ΥΑΛΚΗΓΑ θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο.
Έρνπλ αλαηεζεί, θαη εθπνλνύληαη νη ζρεηηθέο θπθινθνξηαθέο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ηηο θπθινθνξηαθέο
παξεκβάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ δηαπιαηύλζεσλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα βειηίσζεο ηνπ
αζθαιηνηάπεηα, ώζηε λα εγθξηζνύλ πξίλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο.
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Γ.2

Ρνή πδάησλ

Γ.

Θέμαηα Γιασείπιζηρ Δπγοηαξίος

Γ.1
Γ.2
Γ.3
Γ.4

Έιεγρνο ζθόλεο
Ρύπαλζε από αηύρεκα
Τγξά απόβιεηα
Θόξπβνο

Δ.

Γενικά Θέμαηα

Δ.1
Δ.2

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ
πγθεθξηκέλα, έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ Αλεμάξηεην Μεραληθό νη Μειέηεο Κπθινθνξηαθώλ Ρπζκίζεσλ θαη
αλακέλνληαη νη εγθξίζεηο. Δθθξεκόηεηα ππάξρεη κόλν ζην ηκήκα Ρηηζώλα – Θήβα θαη Τιίθε ζηα νπνία
κειεηάηαη θαη πξόθεηηαη λα επαλππνβιεζεί ε αλαζεσξεκέλε Μειέηε. Ζ πξώηε ππνβνιή δελ εγθξίζεθε
από ηνλ Αλεμάξηεην Μεραληθό.
Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθό νη ζρεηηθέο
πδξαπιηθέο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ηελ επέθηαζε ησλ νρεηώλ θαη ησλ κηθξώλ ηερληθώλ ζην ηκήκα Α/Κ
Ρηηζώλαο – Α/Κ Θήβαο, όπνπ ζα γίλεη δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ.
Θα εθπνλεζεί ζπλνιηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δξγνηαμίνπ θαη ινηπώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ
ζα πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα όια ηα αλαθεξόκελα ζηνπο αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνύο
όξνπο. Σν ρέδην ζα παξνπζηαζηεί πξνο γλώζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνύο
θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ηπρόλ ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο
ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Δθπνλείηαη ζπλνιηθό ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ
Λακβάλεηαη ππόςε ν όξνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δαπαλώλ γηα ηα έξγα πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο

Δ.3

Δ.4
Δ.5

Έρεη δεκηνπξγεζεί ππεξεζία πεξηβάιινληνο κε κόληκν πξνζσπηθό θαη εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο
Σν ΠΓ «Εώλε Πξνζηαζίαο Κεθηζνύ» ζα ιεθζεί ππόςε ζε επόκελν ζηάδην όηαλ ζα πξνγξακκαηηζηνύλ
νη εξγαζίεο βειηίσζεο ηνπ ζρεηηθνύ ηκήκαηνο
Θα θνηλνπνηνύληαη νη εηήζηεο πεξηνδηθέο εθζέζεηο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ζα
παξέρεηαη από ηνλ αξκόδην ηεο θνηλνπξαμίαο θάζε δηεπθόιπλζε ζε ηπρόλ αλάγθε άζθεζεο ειέγρνπ
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ όξσλ.
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ
Λακβάλεηαη ππόςε ε ηήξεζε ησλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ησλ επηπηώζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηελ
ΜΠΔ
Γελ πξνβιέπνληαη αιιαγέο βειηηώζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ κε ηελ
νπνία εγθξίζεθαλ νη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη, και επομένωρ δεν απαιηείηαι εκπόνηζη Φακέλος ζύμθωνα
με ηο άπθπο 13 ηηρ ΚΤΑ 11014/703/Φ104/ 14.3.2003.
-

ειίδα 4 / 20

ΤΛΙΚΗ – ΚΑΣΡΟ
ΔΠΟ: Α.Π. 101617/22-09-2006
& Α.Π. 36118/94/10-07-1995

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ πξνβιέπνληαη βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο ελώ ζηελ πεξηνρή ηεο Τιίθεο πξνβιέπνληαη δύν παξαθάκςεηο. Ωο εθ
ηνύηνπ νη λένη πεξηβαιινληηθνί όξνη αθνξνύλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ, ελώ ηζρύνπλ θαη νη παιαηνί όξνη πνπ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηελ
λέα ΚΤΑ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ζπλνιηθά νη όξνη θαη ζεκεηώλεηαη αληίζηνηρα ε πξόνδόο ηνπο.

Α/Α

ΠΔΡΙΒΑΛ/ΚΟ ΟΡΟ

Α.

Θέμαηα Αδειών/Δγκπίζεων

Α.1

Άδεηεο εγθαηάζηαζεο γηα νπνηαδήπνηε
δξαζηεξηόηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε
γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ

ύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παιαηώλ Π.Ο., θαη ηελ πθηζηάκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία νη
πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο δίλνληαη κεηά από ππνβνιή ζρεηηθήο ΔΣΜΔ. Γηα όιεο ηηο απαηηνύκελεο
αδεηνδνηήζεηο εθπνλήζεθαλ ή ζα εθπνλεζνύλ ΔΣΜΔ. Γηα ηα έξγα πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ΔΣΜΔ θαη ζε
πνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο βξίζθνληαη γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά παξαθάησ:
Ο εξγνηαμηαθόο ρώξνο πνπ επηιέρηεθε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Τιίθεο (Υ.Θ. 96+100 – 96+300)
βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηελ αλαηνιηθή νξηνγξακκή ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ θαη πξόθεηηαη γηα πξώελ
εξγνηαμηαθό ρώξν, ηζρπξά δηαηαξαγκέλν. Αλαηέζεθε, εθπνλήζεθε ε ζρεηηθή ΔΣΜΔ θαη ππνβιήζεθε ζηελ
ΔΤΠΔ κε Α.Π. 100432/17.01.08 θαη δελ εγθξίζεθε ε εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ.
Ζ επαλππνβνιή ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ Τιίθεο πνπ βξίζθεηαη αλάληε δπηηθά ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ,
ζηε Υ.Θ. 97+200 , έγηλε γηα παζηεξνηξηβείν & γηα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία κόλν ζηε Υ.Θ. 96+100-96+300 .
Ζ ΔΣΜΔ ππνβιήζεθε ζηελ ΔΤΠΔ κε Α.Π. 103047/09.04.08 θαη εγθξίζεθε ε εγθαηάζηαζε
παζηεξνηξηβείνπ, όρη όκσο θαη Δξγνηαμηαθώλ Γξαθείσλ (αξ. έγθξηζεο 103047/10.06.08).

Α.2

Β.
Β.1

Αξραηνινγία

Θέμαηα Μελεηών
Τδξαπιηθή Μειέηε δεμακελώλ

Με ην Α.Π. 421/21-02-2008, γλσζηνπνηήζεθε ε έλαξμε εξγαζηώλ γηα ηηο δύν παξαθάκςεηο ζηελ πεξηνρή
ηεο Τιίθεο ζηελ Θ΄Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ, ε νπνία κε ην ζρεηηθό έγγξαθό
ηεο κε Α.Π. 977/27-2-2008 όξηζε επόπηε θαη θαζόξηζε ηηο δηαδηθαζίεο επνπηείαο.
Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππνβιεζεί ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθό νη ζρεηηθέο πδξαπιηθέο κειέηεο
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ΤΛΙΚΗ – ΚΑΣΡΟ
ΔΠΟ: Α.Π. 101617/22-09-2006
& Α.Π. 36118/94/10-07-1995

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΠΔΡΙΒΑΛ/ΚΟ ΟΡΟ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ

Β.2

ζπγθξάηεζεο απνξξνώλ
Τδξαπιηθέο Μειέηεο

(θιεηζηό θύθισκα απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο θαη δεμακελέο ζπγθξάηεζεο απνξξνώλ) πνπ αθνξνύλ ηηο
δύν παξαθάκςεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Τιίθεο. Έρεη εγθξηζεί ε νξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε από ηνλ Αλεμάξηεην
Μεραληθό από 22/4/2008. Δθθξεκεί ε νξηζηηθή κειέηε ησλ δεμακελώλ ζπγθξάηεζεο. (εκεηώλεηαη όηη νη
ζέζεηο ησλ δεμακελώλ είλαη εγθεθξηκέλε από ηελ πδξαπιηθή κειέηε). Δπίζεο εθθξεκεί ε ελεκέξσζε ηεο
ΔΤΓΑΠ, ε νπνία ζα γίλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έγθξηζεο ησλ κειεηώλ από ηνλ Αλεμάξηεην Μεραληθό.

Β.3
Β.4

Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο
Φπηνηερληθή Μειέηε

Μόιηο νξηζηηθνπνηεζνύλ νη ζέζεηο ησλ ΔΑ ζα εθπνλεζνύλ νη αληίζηνηρεο κειέηεο.

Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθό νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο
θπηνηερληθέο κειέηεο θαη ε νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο πνπ αθνξνύλ ζηα ηκήκαηα ησλ παξαθάκςεσλ ήηνη:
α) Υ.Θ. 89+344,15–Υ.Θ. 91+967,39 θαη β) Υ.Θ. 94+517,70 – Υ.Θ. 97+647,43.

Γηα ηα ππόινηπα ηκήκαηα έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη νη
αληίζηνηρεο νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο.
Γ.
Γ.1
Γ.2
Γ.3
Γ.4
Γ.5

Θέμαηα Καηαζκεςήρ
Γηαπιάηπλζε
Ρνή πδάησλ
Γαλεηνζάιακνη - Λαηνκεία
Απνζεζηνζάιακνη
Δθζθαθέο – Δθξεθηηθά

Ο αληίζηνηρνο όξνο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο αληίζηνηρνο όξνο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
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ΤΛΙΚΗ – ΚΑΣΡΟ
ΔΠΟ: Α.Π. 101617/22-09-2006
& Α.Π. 36118/94/10-07-1995

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΠΔΡΙΒΑΛ/ΚΟ ΟΡΟ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ
ύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παιαηώλ Π.Ο., θαη ηελ πθηζηάκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία νη
αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο δίλνληαη κεηά από ππνβνιή ζρεηηθήο ΔΣΜΔ. Γηα όιεο ηηο ζρεηηθέο
αδεηνδνηήζεηο ζα εθπνλεζνύλ ΔΣΜΔ.

Ο αληίζηνηρνο όξνο αθνξά θπξίσο ην παιαηό έξγν αιιά ζα ηεξεζεί θαη ζηηο παξαθάκςεηο. πγθεθξηκέλα
ιόγσ ρξήζεο εθξεθηηθώλ ζηηο παξαθάκςεηο ηεο Τιίθεο έρεη αλαηεζεί εθπνλεζεί θαη εγθξηζεί ε από ηνλ

ειίδα 7 / 20

ΤΛΙΚΗ – ΚΑΣΡΟ
ΔΠΟ: Α.Π. 101617/22-09-2006
& Α.Π. 36118/94/10-07-1995

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΠΔΡΙΒΑΛ/ΚΟ ΟΡΟ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ
αλεμάξηεην κεραληθό ε Μειέηε: ηνηρεία – Μεζνδνινγία ρεδηαζκνύ Αλαηηλάμεσλ ζηα βξαρώδε νξύγκαηα
πεξηνρήο Τιίθεο (α.π. 2958/09-04-2008).

Γ.6
Γ.7
Γ.8

Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
θαη αζθαιηνκίγκαηνο
ηεζαίν αζθαιείαο
ύζηεκα απνρέηεπζεο —
απνζηξάγγηζεο, δεμακελέο ζπγθξάηεζεο
– δηήζεζεο νκβξίσλ απνξξνώλ θ.α.

Τπάξρεη κέξηκλα ώζηε λα ηεξείηαη ε απαγόξεπζε κε ηελ απνηξνπή ρσξνζέηεζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 5 km από ηελ αλσηάηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο
Έρεη ιεθζεί ππόςε ν όξνο γηα ην ζηεζαίν αζθαιείαο ζηηο αληίζηνηρεο κειέηεο νδνπνηίαο
Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππνβιεζεί ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθό νη ζρεηηθέο πδξαπιηθέο κειέηεο
(θιεηζηό θύθισκα απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο θαη δεμακελέο ζπγθξάηεζεο απνξξνώλ) πνπ αθνξνύλ ηηο
δύν παξαθάκςεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Τιίθεο. Έρεη εγθξηζεί ε νξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε από ηνλ Αλεμάξηεην
Μεραληθό από 22/4/2008. Δθθξεκεί ε νξηζηηθή κειέηε ησλ δεμακελώλ ζπγθξάηεζεο. (εκεηώλεηαη όηη νη
ζέζεηο ησλ δεμακελώλ είλαη εγθεθξηκέλε από ηελ πδξαπιηθή κειέηε). Δπίζεο εθθξεκεί ε ελεκέξσζε ηεο
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ΤΛΙΚΗ – ΚΑΣΡΟ
ΔΠΟ: Α.Π. 101617/22-09-2006
& Α.Π. 36118/94/10-07-1995

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΠΔΡΙΒΑΛ/ΚΟ ΟΡΟ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ
ΔΤΓΑΠ, ε νπνία ζα γίλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έγθξηζεο ησλ κειεηώλ από ηνλ Αλεμάξηεην Μεραληθό.

Γ.9
Γ.10

Γηακόξθσζε ΥΘ 91,5
Απνθαηαζηάζεηο

Γ.

Θέμαηα Γιασείπιζηρ Δπγοηαξίος

Γ.1

Πξνζηαζία λεξώλ

Γ.2
Γ.3
Γ.4

Έιεγρνο ζθόλεο
Θόξπβνο - Κηλεηά ερνπεηάζκαηα
Τγξά απόβιεηα

Έρεη ιεθζεί ππόςε ζηηο αληίζηνηρεο κειέηεο νδνπνηίαο
Έρεη αλαηεζεί, εθπνλεζεί θαη ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθό ε ζρεηηθή νξηζηηθή
θπηνηερληθή κειέηε θαη ε νξηζηηθή κειέηε άξδεπζεο πνπ αθνξά ζηνλ παιαηό εξγνηαμηαθό ρώξν.

Θα εθπνλεζεί ζπλνιηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δξγνηαμίνπ θαη ινηπώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα
πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα όια ηα αλαθεξόκελα ζηνπο ζρεηηθνύο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. Σν
ρέδην ζα παξνπζηαζηεί πξνο γλώζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνύο θαηαζθεπήο ηεο
θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ηπρόλ ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ
θνηλνπξαμία.

Ζ ΚΤΑ 71560/3053/ ΦΔΚ 665/Β/85 έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ΚΤΑ 98012/2001/96 (ΦΔΚ 40Β).
Δθπνλείηαη ζπλνιηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δξγνηαμίνπ θαη ινηπώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα
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ΤΛΙΚΗ – ΚΑΣΡΟ
ΔΠΟ: Α.Π. 101617/22-09-2006
& Α.Π. 36118/94/10-07-1995

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

ΠΔΡΙΒΑΛ/ΚΟ ΟΡΟ

7/ 2008

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΓΟΤ

Γ.5
Γ.6
Γ.7

ηεξεά απόβιεηα
Δξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο
Αληηππξηθή πξνζηαζία

πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα όια ηα αλαθεξόκελα ζηνπο αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. Σν
ρέδην ζα παξνπζηαζηεί πξνο γλώζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνύο θαηαζθεπήο ηεο
θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ηπρόλ ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ
θνηλνπξαμία.

Γ.8

Απνθπγή αηπρεκάησλ ζηελ Τιίθε

Αθνξά ζηνπο Π.Ο. ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ θαη ερεη ιεθζεί ππόςε ζηνλ πθηζηάκελν απηνθηλεηόδξνκν. Όζνλ
αθνξά ζην ζρεδηαζκό ηνπ λένπ έξγνπ ησλ παξαθάκςεσλ, ν ηνίρνο αλάζρεζεο έρεη ιεθζεί επίζεο ππόςε
ζηελ κειέηε νδνπνηίαο ε νπνία θαη έρεη εγθξηζεί από ηνλ θαη αλεμάξηεην κεραληθό.

Δ.

Γενικά Θέμαηα

Δ.1
Δ.2
Δ.3
Δ.4

Δθπνλείηαη ζπλνιηθό ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ
Λακβάλεηαη ππόςε ε εμαζθάιηζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
-

Γελ πξνβιέπνληαη αιιαγέο βειηηώζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθαλ νη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη, και επομένωρ δεν απαιηείηαι εκπόνηζη Φακέλος ζύμθωνα με ηο άπθπο
13 ηηρ ΚΤΑ 11014/703/Φ104/ 14.3.2003.

Δ.5
Δ.6

-

Θα ιεθζεί ππόςε ν όξνο πνπ απαηηεί ε παξνύζα θαζώο θαη ε ΜΠΔ ηνπ έξγνπ, καδί κε ην θάθειν πνπ ππνβιήζεθε
κε ην ΟΑΠ/Α.1/Φ4.1/ΟΗΚ.13686/21.2.2006 έγγξαθν ηεο ΔΤΓΔ-ΟΑΠ, πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ, ζα πξέπεη ζε θάζε έιεγρν
λα βξίζθεηαη ζηα επηηόπνπ γξαθεία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη ζηα γξαθεία ηεο ΔΤΓΔ/ΟΑΠ ηεο
ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα επηδεηθλύνληαη ζε θάζε αξκόδην
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ΚΑΣΡΟ - ΣΡΑΓΑΝΑ
ΔΠΟ: Α.Π. 33838/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103909/12-05-2006

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ πξνβιέπνληαη κόλν βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη ηνπ έξγνπ θαηά πιεηνςεθία δελ
αθνξνύλ ηηο ιηγνζηέο εξγαζίεο θαηαζθεπήο πνπ πξνβιέπνληαη. Παξόια απηά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη όινη νη όξνη θαη ζεκεηώλεηαη
πξόνδνο κόλν ζηνπο όξνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ.

Α/Α Απόθαζηρ
β
γ
δ1
δ2
δ3
δ4
δ5
δ6
δ7

δ8

Πεπιγπαθή πποόδος

Δθπνλείηαη ζπλνιηθό ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ πνπ αθνξνύλ
νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθώλ θνξηίσλ θαη ζπγθεληξώζεσλ θαη νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ θαη
δνλήζεσλ.
Λακβάλεηαη ππόςε ν όξνο πνπ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε πεξ. όξσλ από ηνλ
Αλάδνρν θαη ηελ αληηκεηώπηζε θαη απνθαηάζηαζε πεξηβαι. Καηαζηάζεσλ νθεηιόκελσλ ζε ελέξγεηέο ηνπ.
Λακβάλεηαη ππόςε ν όξνο πνπ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε δαπαλώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Ο όξνο «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ λεξώλ» (ΚΤΑ Α5 2280/ΦΔΚ 720/Β/13.12.83) αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη
ηεξεζεί
Ο ζρεηηθόο κε ην θιεηζηό θύθισκα απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Τιίθεο όξνο αθνξά ην
παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο ζρεηηθόο κε ηε δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ ζηελ πεξηνρή ηεο Τιίθεο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ όπνπ πξνβιέπνληαη κόλν βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο δελ πξνβιέπνληαη
ρσξνζέηεζε εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα αζθαιηνκίγκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή – ζπληήξεζε ηνπ
αζθαιηνηάπεηα ζα παξέρνληαη από ππεξγνιάβν πνπ ζα δηαζέηεη κνλάδα κε ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία θαη ζα
πηζηνπνηεί ηα πξνβιεπόκελα.
ύκθσλα κε ηελ, ΚΤΑ κε Α.Π. 126119/08-02-2007 (ζπλνιηθή ξύζκηζε ησλ ζπλνδώλ έξγσλ ηνπ ΠΑΘΔ), θαη
ηελ πθηζηάκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία νη πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο δίλνληαη κεηά από ππνβνιή &
έγθξηζε ζρεηηθήο ΔΣΜΔ από ηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ. Γηα όιεο ηηο ηπρόλ αδεηνδνηήζεηο πνπ ζα απαηηεζνύλ ζα
εθπνλεζνύλ ζρεηηθέο ΔΣΜΔ.
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ΚΑΣΡΟ - ΣΡΑΓΑΝΑ
ΔΠΟ: Α.Π. 33838/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103909/12-05-2006

Α/Α Απόθαζηρ
δ9
δ10
δ11
δ12
δ13
δ14
δ15
δ16
δ17
δ18
δ19
δ20
δ21
δ22
δ23
δ24
δ25

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

Πεπιγπαθή πποόδος
Ο όξνο γηα ηεο πεξηνρέο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηελ απξόζθνπηε ξνή επηθαλεηαθώλ πδάησλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Μόιηο νξηζηηθνπνηεζνύλ νη ζέζεηο ησλ ΔΑ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα
πξνβιεπόκελα από ηνλ αληίζηνηρν πεξηβαιινληηθό όξν.
Ο όξνο γηα ηα επηπιένλ ησλ εμνξπζζνκέλσλ θαηά ηελ θαηζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά αθνξά ην παιαηό έξγν θαη
έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηελ απόζεζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντόλησλ εθζθαθήο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηηο εθζθαθέο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξίζεηαο εμνξπζζνκέλσλ πιηθώλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ όπνπ πξνβιέπνληαη κόλν βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο δελ πξνβιέπεηαη
ρσξνζέηεζε εξγνηαμίνπ
Ο όξνο γηα ηε ζπγθξάηεζε ζθόλεο θαηάηε δηάξθεηα δηαηξήζεσλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζθόλεο θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη
ηεξεζεί
Θα εθπνλεζεί ζπλνιηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δξγνηαμίνπ θαη ινηπώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα όιν ην
έξγν ηνπ ΠΑΘΔ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα όια ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο
πεξηβαιινληηθνύο όξνπο
Ο όξνο γηα ηελ επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ππνδνκήο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη
έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Θα εθπνλεζεί ζπλνιηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δξγνηαμίνπ θαη ινηπώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα όιν ην
έξγν ηνπ ΠΑΘΔ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα όια ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο
πεξηβαιινληηθνύο όξνπο.
Δθπνλνύληαη κεηξήζεηο ζνξύβνπ θαη κειέηεο ερνπξνζηαζίαο.
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ΚΑΣΡΟ - ΣΡΑΓΑΝΑ
ΔΠΟ: Α.Π. 33838/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103909/12-05-2006

Α/Α Απόθαζηρ
δ26
δ27
δ28
δ29
δ30
δ31
ε1
ε2
ζη
δ
ε
ζ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

Πεπιγπαθή πποόδος
Ο όξνο γηα ηε κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο νξηζηηθέο
κειέηεο άξδεπζεο.
έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο νξηζηηθέο
κειέηεο άξδεπζεο.
Μαδί κε ηελ Δ.Π.Ο. ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ε αλαλέσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο (Α.Π. 103909/12-052006).
-
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ΣΡΑΓΑΝΑ- ΑΡΚΙΣΑ
ΔΠΟ: Α.Π. 36759/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103910/12-05-2006

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ πξνβιέπνληαη κόλν βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη ηνπ έξγνπ θαηά πιεηνςεθία δελ
αθνξνύλ ηηο ιηγνζηέο εξγαζίεο θαηαζθεπήο πνπ πξνβιέπνληαη. Παξόια απηά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη όινη νη όξνη θαη ζεκεηώλεηαη
πξόνδνο κόλν ζηνπο όξνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ.

Α/Α Απόθαζηρ
β
γ
δ1
δ2
δ3
δ4
δ5
δ6
δ7

δ8

δ9

Πεπιγπαθή πποόδος

Δθπνλείηαη ζπλνιηθό ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ πνπ
αθνξνύλ ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθώλ θνξηίσλ θαη ηηο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ θαη
δνλήζεσλ
Λακβάλεηαη ππόςε ν όξνο πνπ αθνξά ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
όξσλ από ηνλ Αλάδνρν
Λακβάλεηαη ππόςε όξνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο δαπαλώλ
Ο όξνο γηα ηε δηαπιάηπλζε ή ηε θαηαζθεπή παξαπιεύξνπ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο ηελ
πιεπξά ηεο ζάιαζζαο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηελ πξνζσξηλή ή κόληκε απόζεζε πιηθώλ, κπάδσκα θιπ ζηε ζάιαζζα αθνξά ην παιαηό
έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηε κεηαηξνπή πθηζηακέλσλ δηόδσλ ηεο νδνύ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ όπνπ πξνβιέπνληαη κόλν βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο δελ
πξνβιέπεηαη ρσξνζέηεζε εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα αζθαιηνκίγκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή –
ζπληήξεζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα ζα παξέρνληαη από ππεξγνιάβν πνπ ζα δηαζέηεη κνλάδα κε ηελ
θαηάιιειε ηερλνινγία θαη ζα πηζηνπνηεί ηα πξνβιεπόκελα.
ύκθσλα κε ηελ, ΚΤΑ κε Α.Π. 126119/08-02-2007 (ζπλνιηθή ξύζκηζε ησλ ζπλνδώλ έξγσλ ηνπ
ΠΑΘΔ), θαη ηελ πθηζηάκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία νη πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο δίλνληαη κεηά
από ππνβνιή & έγθξηζε ζρεηηθήο ΔΣΜΔ από ηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ. Γηα όιεο ηηο ηπρόλ
αδεηνδνηήζεηο πνπ ζα απαηηεζνύλ ζα εθπνλεζνύλ ζρεηηθέο ΔΣΜΔ..
Ο όξνο γηα ηηο εξγαζίεο ή εγθαηαζηάζεηο, εληόο πεξηνρώλ δαζηθνύ ραξαθηήξα αθνξά ην παιαηό έξγν
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ΣΡΑΓΑΝΑ- ΑΡΚΙΣΑ
ΔΠΟ: Α.Π. 36759/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103910/12-05-2006

Α/Α Απόθαζηρ
δ10
δ11
δ12
δ13
δ14
δ15
δ16
δ17

δ18
δ19
δ20
δ21
δ22
δ23

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

Πεπιγπαθή πποόδος
θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηηο πεξηνρέο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο εξγνηαμηαθόο ρώξνο έρεη ρσξνζεηεζεί εληόο ηεο πθηζηάκελεο δώλεο απαιινηξίσζεο ζε ρώξν
παιαηνύ εξγνηαμίνπ ζηνλ Α/Κ Αηαιάληεο
Ο όξνο γηα ηελ απξόζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Μόιηο νξηζηηθνπνηεζνύλ νη ζέζεηο ησλ ΔΑ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα
πξνβιεπόκελα ζηνλ αληίζηνηρν πεξηβαιινληηθό όξν.
Μόιηο νξηζηηθνπνηεζνύλ νη ζέζεηο ησλ ΔΑ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα
πξνβιεπόκελα ζηνλ αληίζηνηρν πεξηβαιινληηθό όξν.
Ο όξνο γηα ηελ απόζεζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντόλησλ εθζθαθήο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη
ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξίζζεηαο εμνξπζζνκέλσλ πιηθώλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη
ηεξεζεί
Δπηιέρζεθε σο ζέζε εξγνηαμίνπ ζηελ πεξηνρή ρώξνο ζηνλ Α/Κ Αηαιάληεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη εληόο
νξίνπ απαιινηξίσζεο θαη δελ απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό Αλαγθαηόηεηαο. Δθπνλήζεθε ζρεηηθή ΔΣΜΔ
ππνβιήζεθε ζηελ ΔΤΠΔ κε Α.Π. 100432/17.01.08 θαη έρεη εγθξηζεί ε εγθαηάζηαζε Δξγνηαμίνπ (αξ.
έγθξηζεο 100432/07.02.08).
Ο όξνο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο ζθόλεο θαηά ηε δηάξθεηα δηαηξήζεσλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη
έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζθόλεο θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη
έρεη ηεξεζεί
Θα εθπνλεζεί ζπλνιηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δξγνηαμίνπ θαη ινηπώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ
γηα όιν ην έξγν ηνπ ΠΑΘΔ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα όια ηα πξνβιεπόκελα
ζηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο
Ο όξνο γηα ηελ επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ππνδνκήο αθνξά ην παιαηό έξγν
θαη έρεη ηεξεζεί
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ΣΡΑΓΑΝΑ- ΑΡΚΙΣΑ
ΔΠΟ: Α.Π. 36759/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103910/12-05-2006

Α/Α Απόθαζηρ
δ24
δ25
δ26

δ27
δ28
δ29
δ30
δ31
δ32
δ33
δ34
δ35
δ36
ε1
ε2
ζη
δ
ε

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

Πεπιγπαθή πποόδος
Ο όξνο γηα ηελ νκαιή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη
έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη
ηεξεζεί
Θα εθπνλεζεί ζπλνιηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δξγνηαμίνπ θαη ινηπώλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ
γηα όιν ην έξγν ηνπ ΠΑΘΔ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα όια ηα πξνβιεπόκελα
ζηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο.

Δθπνλνύληαη κεηξήζεηο ζνξύβνπ θαη έρνπλ αλαηεζεί βξίζθνληαη ππό εθπόλεζε κειέηεο
ερνπξνζηαζίαο.
Ο όξνο γηα ηε κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο
νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο.
Μαδί κε ηελ Δ.Π.Ο. ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ε αλαλέσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο (Α.Π.
103910/12-05-2006).
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ΣΡΑΓΑΝΑ- ΑΡΚΙΣΑ
ΔΠΟ: Α.Π. 36759/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103910/12-05-2006

Α/Α Απόθαζηρ
ζ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

Πεπιγπαθή πποόδος
-
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ΑΡΚΙΣΑ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ
ΔΠΟ: Α.Π. 39516/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103908/12-05-2006

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ πξνβιέπνληαη κόλν βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη ηνπ έξγνπ θαηά πιεηνςεθία δελ
αθνξνύλ ηαηο ιηγνζηέο εξγαζίεο θαηαζθεπήο πνπ πξνβιέπνληαη. Παξόια απηά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη όινη νη όξνη θαη ζεκεηώλεηαη
πξόνδνο κόλν ζηνπο όξνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ.

Α/Α Απόθαζηρ
β
γ
δ1
δ2
δ3
δ4
δ5

δ6
δ7
δ8
δ9
δ10

Πεπιγπαθή πποόδος

Δθπνλείηαη ζπλνιηθό ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ,
όπνπ ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξνβιεπόκελα ησλ αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ
Δθπνλείηαη ζπλνιηθό ζρέδην Γξάζεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ,
όπνπ ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξνβιεπόκελα ησλ αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ
Λακβάλεηαη ππόςε ν όξνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πηζηώζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο
Ο όξνο γηα ηε δηαπιάηπλζε ή θαηαζθεπή παξάπιεπξνπ δξόκνπ πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο
αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ όπνπ πξνβιέπνληαη κόλν βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο δελ
πξνβιέπνληαη ρσξνζέηεζε εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα αζθαιηνκίγκαηα γηα ηελ
θαηαζθεπή – ζπληήξεζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα ζα παξέρνληαη από ππεξγνιάβν πνπ ζα δηαζέηεη
κνλάδα κε ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία θαη ζα πηζηνπνηεί ηα πξνβιεπόκελα.
Ο όξνο γηα ηηο εξγαζίεο ή εγθαηαζηάζεηο, εληόο πεξηνρώλ δαζηθνύ ραξαθηήξα αθνξά ην παιαηό
έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηηο πεξηνρέο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηελ απξόζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη
ηεξεζεί
Μόιηο νξηζηηθνπνηεζνύλ νη ζέζεηο ησλ ΔΑ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα
πξνβιεπόκελα ζηνπο αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο.
Ο όξνο γηα ηα απαηηνύκελα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη
ηεξεζεί
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ΑΡΚΙΣΑ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ
ΔΠΟ: Α.Π. 39516/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103908/12-05-2006

Α/Α Απόθαζηρ
δ11
δ12
δ13
δ14
δ15
δ16
δ17
δ18
δ19
δ20
δ21
δ22
δ23
δ24
δ25
δ26
δ27

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

Πεπιγπαθή πποόδος
Ο όξνο γηα ηελ απόζεζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντόλησλ εθζθαθήο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη
ηεξεζεί
ην ηκήκα απηό ηνπ ΠΑΘΔ όπνπ πξνβιέπνληαη κόλν βειηηώζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο δελ
πξνβιέπεηαη ρσξνζέηεζε εξγνηαμίνπ
Ο όξνο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο ζθόλεο θαηά ηεο δηάξθεηα δηαηξήζεσλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη
έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηε δηέιεπζε θνξηεγώλ πνπ κεηαθέξνπλ πιηθά αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη
ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζθόλεο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Θα εθπνλεζεί ζπλνιηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δξγνηαμίνπ θαη ινηπώλ εξγνηαμηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ γηα όιν ην έξγν ηνπ ΠΑΘΔ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα όια ηα
πξνβιεπόκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο
Ο όξνο γηα θάζε είδνπο επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ππνδνκήο αθνξά ην
παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Ο όξνο γηα ηελ νκαιή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ αθνξά ην παιαηό έξγν θαη
έρεη ηεξεζεί
Θα εθπνλεζεί ζπλνιηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Δξγνηαμίνπ θαη ινηπώλ εξγνηαμηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ γηα όιν ην έξγν ηνπ ΠΑΘΔ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα όια ηα
πξνβιεπόκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο.
Γίλνληαη κεηξήζεηο ζνξύβνπ θαη έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη κειέηεο ερνπξνζηαζίαο.
Ο όξνο γηα ηε κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο αθνξά ην παιαηό έξγν θαη έρεη ηεξεζεί
Έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο
νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο.
Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα ην πξόγξακκα πηιόηνο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο εμέιημεο ηεο
κηθξνπαλίδαο ηεο παξνρήο ηνπ έξγνπ
Γίλνληαη κεηξήζεηο ζνξύβνπ θαη έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη κειέηεο ερνπξνζηαζίαο.
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ΑΡΚΙΣΑ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ
ΔΠΟ: Α.Π. 39516/94/10-7-1995
& ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ
Α.Π. 103908/12-05-2006

Α/Α Απόθαζηρ
δ28
δ29
δ30
δ31
ε1
ε2
ζη
δ
ε
ζ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΜΗΝΑ / ΔΣΟ:

7/ 2008

Πεπιγπαθή πποόδος
Μαδί κε ηελ Δ.Π.Ο. ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ε αλαλέσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο (Α.Π.
103908/12-05-2006).
-
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