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ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Α.1

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

Όιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο
ελδερνκέλσο απαηηνχκελεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ιακβάλνληαη φπνπ απαηηνχληαη.
Γηα φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο (ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, απνζεζηνζάιακνη θαη εξγνηάμηα) έρνπλ ππνβιεζεί νη ζρεηηθέο Δηδηθέο Ρερληθέο Κειέηεο Δθαξκνγήο (ΔΡΚΔ) ζηελ ΔΞΔ θαη αλακέλεηαη ε
έγθξηζή ηνπο. Νη ππνβνιέο ησλ κειεηψλ θαζψο θαη ε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο, δίλνληαη παξαθάησ:
Γαλεηνζάιακνη
Δρεη εθπνλεζεί θαη ππνβιεζεί ζηελ ΔΞΔ, ε ΔΡΚΔ (αξ. Ξξση. 15264/07-10-2009) γηα ηνλ ΒP
A1.
Eρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ΔΞΔ / ΞΔΘΑ (αξ. Ξξση. 18383/18-12-2009) ΔΡΚΔ γηα ηηο λέεο ζέζεηο
BP A2 - ζέζε «Θνπηζνζπχξνπ» θαη BP A5 - ζέζε «Εακπάξα»
Ππληάρζεθαλ θαη βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ΡΚΔ θαη ΔΡΚΔ γηα ηηο ζέζεηο BP A3 - ζέζε
«Παξιή», BP A4 – ζέζε «Οέκα Οάγνπ» θαη BP A6 - ζέζε «Γηακαληφπνπινπ».

Ιαηνκείν
Θέζε «Θξεκαζηή» (QP 08): ΣΘ 40+000: πνβιήζεθε ΔΡΚΔ ζηελ ΔΞΔ κε α.π. 101816/03-03-08.
Απφ 7/04/09 έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζηελ ΔΞΔ φιεο νη απαηηνχκελεο ζεηηθέο γλσκνδνηήζεηο θνξέσλ/
άξζε αλαδάζσζεο θιπ. Έγηλε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ΔΞΔ κε α.π. IC–C–S1000Pro14900/NIK/sfa. Αλακέλεηαη ε έγθξηζε απφ ΔΞΔ. Έγηλε ε ζρεηηθή ππνβνιή γηα έγθξηζε επέκβαζεο
απφ δαζαξρείν κε α.π. CC-X-SB-S1000EIO ηεο 9/07/09.

Ακκνραιηθνιεςία απφ ηνλ Ξνηακφ Δχελν
Θέζε Θάιθα: πνβνιή ζηελ ΔΞΔ κε α.π. 135680/10.12.07. Δγθξίζεθε κε ην α.π. 141647/5.8.09 ηεο
ΔΞΔ.
Θέζε Ξαξαδείζηνλ: πνβνιή ζηελ ΔΞΔ κε α.π. 135681/10.12.07. Δγθξίζεθε κε ην α.π.
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ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
141647/5.8.09 ηεο ΔΞΔ..

Δξγνηάμηα
Ξεξηνρή Θαιαβξνχδαο: πνβνιή ΔΡΚΔ ζηελ ΔΞΔ κε α.π Θμίαο 14753/23.09.09 γηα εξγνηαμηαθφ ρψξν
πεξί ηεο ρ.ζ. 10+500 ηνπ άμνλα.
Ξεξηνρή Γαβξνιίκλεο: πνβνιή ΔΡΚΔ ζηελ ΔΞΔ κε α.π Θμίαο 14753/23.09.09 γηα εξγνηαμηαθφ ρψξν
πεξί ηεο ρ.ζ. 12+000 ηνπ άμνλα.
Θέζε Αγ.Γεψξγηνο - πνηακφο Δχελνο: πνβνιή ζηελ ΔΞΔ κε α.π. 102919/04.04.08. Δπαλππνβνιή
ζηελ ΔΞΔ κε α.π. Θ/Μ 11939/26-06-09. Έγθξηζε ΔΡΚΔ απφ ΔΞΔ (έγγξαθν κε α. π. : 141505,
23/09/09)
Ξεξηνρή Αηησιηθνχ (ΣΘ 39+000): πνβνιή ΔΡΚΔ ζηελ ΔΞΔ (IC-C-CO-S111N-PRO6030/EM/em/) θαη
κεηά απφ παξαηεξήζεηο ηεο ΔΞΔ έγηλε επαλππνβνιή Rev A(24-04-09). Δθδφζεθε ε ζρεηηθή Έγθξηζε
Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Φ666/ΠΡ/ΙΠΡ/4184/29-06-09. Δπίζεο ππνβιήζεθαλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
γηα ηελ «πξάμε ραξαθηεξηζκνχ» ζην Γαζαξρείν (IC-C-CO-SL11N-PRO11748 GEP/MAG) ζηηο
19/06/09.
Γηα ην θπξίσο έξγν δελ απαηηείηαη ε δηαδηθαζία άδεηαο επέκβαζεο θαη άξζεο αλαδάζσζεο.
(Λ.355/2007 αξζξ. 4, παξ 4 (α)(ΦΔΘ 81Α/16.04.2007), Λ.2445/1996 (ΦΔΘ 274Α) παξάγξαθνο 1 πεξ.
γ ηνπ Άξζξνπ Γεχηεξνπ).
Ζ δηαδηθαζία έρεη εθαξκνζηεί γηα ηα ζπλνδά έξγα εληφο δαζηθψλ εθηάζεσλ. Ππγθεθξηκέλα δεηήζεθε
άξζε αλαδάζσζεο γηα ην ιαηνκείν Θξεκαζηήο, αξ.πξση. 2572/26-06-2009 Γαζαξρείνπ Κεζνινγγίνπ.
Έγηλε ε ππνβνιή ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ην εξγνηάμην Αηησιηθνχ: (IC-C-CO-SL11N-PRO 11748
GEP/MAG) (19/06/09).
Γηα ηηο δε επηπιένλ εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (γεσηερληθέο έξεπλεο, εξγαζίεο ζηε ζήξαγγα Θαιπδψλαο θαη επίζηξσζε πιηθψλ ζηα ΠΔΑ Δπελνρσξίνπ, δηαλνίμεηο, πξφδξνκεο
εξγαζίεο ζεξάγγσλ θιπ) δελ ρξεηάζηεθε άδεηα εθηέιεζεο απφ ην αξκφδην Γαζαξρείν, ιφγσ ηνπ φηη
ήηαλ εθηφο δαζηθήο έθηαζεο.
Γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία ή εγθαηάζηαζε απαηηείηαη άδεηα επέκβαζεο, απηή ζα δεηεζεί απφ ην αξκφδην Γαζαξρείν.
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ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Όζνλ αθνξά ηελ άξζε αλαδάζσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Λ.3555/2007 (Θχξσζε ηεο Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο)/ Άξζξν 4/ Ξαξ.4α θαη ηνλ Λ.2445/1996/ Άξζξν 2/ Ξαξ. 1γ, «Δπηηξέπεηαη ε θαηάιεςε, εθ-

ρέξζσζε ή θάιπςε δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ, πνπ πεξηθιείνληαη εληφο νξίσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηηο κειέηεο ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 7 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο. Κε ηνλ παξφληα λφκν εγθξίλεηαη ε αιιαγή ρξήζεο, αίξεηαη ε αλαδάζσζε θαη ρνξεγνχληαη ε άδεηα επέκβαζεο θαη ε
άδεηα πινηνκίαο ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ».
Α.2

Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο

Νη αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο εηδνπνηήζεθαλ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α) Γλσκνδφηεζε γηα ην έξγν ‘’Δξγνηαμηαθέο Δγθαηαζηάζεηο ζηνλ πνηακφ Δχελν’’ πξνο 22ε ΔΒΑ (έγγξαθν κε α.π.: 12036,30.06.09) θαη απάληεζε κε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο 22εο ΔΒΑ (έγγξαθν κε α.π.
πεξεζίαο: 1944,14.07.09)
β) Έλαξμε εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο ΣΘ 25+000 έσο ΣΘ 42+972 πξνο ΙΠΡ’ Δθνξεία Αξραηνηήησλ θαη 22ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ(έγγξαθν κε α.π. 14998,29.09.09)
γ) Έλαξμε εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο ΣΘ 25+450 έσο ΣΘ 26+450 πξνο ΙΠΡ’ Δθνξεία Αξραηνηήησλ θαη 22ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ(έγγξαθν κε α.π. 13950,31.08.09)
δ) πνβνιή θαηαγξαθηθψλ δεδνκέλσλ δνλήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ζήξαγγαο Θαιπδψλαο πξνο ΙΠΡ’
Δθνξεία Αξραηνηήησλ (έγγξαθν κε α.π. 14563,18.09.09)
ε) πνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ έιεγρν δνλήζεσλ αλαηηλάμεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ζήξαγγαο Θαιπδψλαο πξνο ΙΠΡ’ Δθνξεία Αξραηνηήησλ (έγγξαθν κε α.π. 15301,07.10.09)
ζη) πφδεημε αξραηνιφγνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζθαπηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απφ ρ.ζ. 24+400 έσο ρ.ζ. 42+970 πξνο ΙΠΡ ΔΞΘΑ (Κεζνιφγγη) κε ην IC-Σ-CO-S108ΛPRO- 8466/ΗM/sfa ηεο 07-04-2009.
δ) Έλαξμε εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο απφ ρ.ζ. 25+000 έσο ρ.ζ 42+972 ζηε ΙΠΡ ΔΞΘΑ (Κεζνιφγγη) κε ην IC-Σ-CO-S1000-PRO- 14998/Ληθ/sfa ηεο 29-09-2009.

Δληνπίζηεθαλ αξραία θαηάινηπα θαηά ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ ηνκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Θαιπδψλαο. πήξμε εηδνπνίεζε απφ ηελ ΙΠΡ’ Δθνξεία Αξραηνηήησλ(έγγξαθν κε α.π. Φ666/Α2/ΙΠΡ/381, 23.01.09)
θαη μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο ζσζηηθψλ εξεπλψλ. Δξγαζίεο θαηαζθεπήο δελ γίλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
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ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Πε πεξηπηψζεηο φπνπ ζα έρνπκε εθ λένπ εληνπηζκφ αξραηνηήησλ ζα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία φπσο αλαθέξεηαη
ζηνπο ζρεηηθνχο Ξ.Ν.

Α.3

Γαλεηνζάιακνη - Ιαηνκεία

Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 1/ Ξαξ.
13.2 ηνπ Λ.3555/2007.
Γηα φινπο ηνπο λένπο ρψξνπο απφιεςεο πιηθψλ έρνπλ ππνβιεζεί νη απαξαίηεηεο ΔΡΚΔ, φπσο αλαθέξεηαη
ζηνλ φξν δ2.1 ηεο παξαγξάθνπ Α1, θαη ζα δεηείηαη ε γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ Αξραηνινγηθψλ
πεξεζηψλ ψζηε λα αδεηνδνηεζνχλ πεξηβαιινληηθά.

Β. ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Α/Α

ΘΔΜΑ

Β.1
Β.2

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Πε φηη αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ λέσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ΘΔΠ, ΠΔΑ, ζα αθνινπζεζνχλ
νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο.

Απνζέζεηο / Δθζθαθέο / Δθξεθηηθά

Γελ ππάξρνπλ εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ηεο Θιφθνβαο.

Ν φξνο πεξί απφζεζεο αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο απνηειεί θξηηήξην θαηά ηε δηαδηθαζία εχξεζεο
ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ απνζεζηνζαιάκσλ θαη ζα ιεθζεί ππφςε ζηελ εθπφλεζε ησλ αληίζηνηρσλ ΔΡΚΔ πνπ
ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΔΞΔ.

Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο εθζθαθψλ ζηηο νπνίεο
πεξηέρνληαη απνξξίκκαηα ή άιια ζηεξεά απφβιεηα απηά ζα δηαρσξίδνληαη απφ ηα πιηθά εθζθαθψλ θαη ζα
δηαηίζεληαη πξνο απφξξηςε. Ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ηα απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα πιηθά εθζθαθψλ
λα δηαηεξνχληαη απαιιαγκέλα απφ απνξξίκκαηα ή μέλα ζψκαηα. Πην δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο παξνχζαο
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Β. ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Α/Α

Β.3

ΘΔΜΑ

Απνθαηαζηάζεηο/ εξγνηάμηα

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
έθζεζεο φια ηα πιηθά εθζθαθψλ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα επίζηξσζε ζε επηρψκαηα ή δηακνξθψζεηο.
Αλ απαηηεζεί ηπρφλ πιενλάδνληα ή αθαηάιιεια πιηθά ζα δηαηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο.
πάξρεη κέξηκλα ψζηε κε ηε ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη
αζθαιηνκίγκαηνο λα ηεξνχληαη φινη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη. Ρν ζέκα εμεηάδεηαη ζηηο ππνβιεζείζεο ΔΡΚΔ θαζψο επίζεο ειέγρεηαη ε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ απηέο κέηξσλ πξνζηαζίαο. Δηδηθά
γηα ηε κνλάδα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην εξγνηάμην Δπήλνπ ζηνλ Άγην Γεψξγην
Κεζνινγγίνπ ηεξνχληαη φινη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη. Ζ εγθαηάζηαζε απέρεη πεξίπνπ 1000m απφ
ηνλ νηθηζκφ Άγην Γεψξγην θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνηακνχ Δπήλνπ, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δχν δεμακελέο ζπγθξάηεζεο γηα ηα απνξξένληα χδαηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνπο
παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο
επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνζθέξνπλ
ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Πην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζην εξγνηάμην Δπήλνπ ηεξνχληαη ηα αλαθεξφκελα ζηνπο ΞΝ. Ππγθεθξηκέλα ε ζθφλε ειαρηζηνπνηείηαη κέζσ θαηαησληζκνχ κε δεμακελή λεξνχ, ε κεηαθνξά αδξαλψλ γίλεηαη κε θιεηζηέο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο, ηα ζηιφ απνζήθεπζεο έρνπλ θίιηξα απνθνλίσζεο
θαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο είλαη θιεηζηφ πγξνχ ηχπνπ. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο δελ ππάξρνπλ θαη φηαλ απαηηεζεί ζα γίλεη πξνκήζεηα απφ εμσηεξηθφ αδεηνδνηεκέλν πεξηβαιινληηθά ζπλεξγάηε. Πην ππφινηπν ηκήκα ηνπ έξγνπ δελ ππάξρνπλ αθφκα ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο
ζπαζηεξνηξηβείσλ ή παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνκίγκαηνο.
Πηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν Αηησιηθνχ φπσο αληίζηνηρα θαη ζηνπο ρψξνπο Θαιαβξνχδαο θαη Γαβξνιίκλεο
πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ ελψ ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ φξνπ αλαθέξνληαη ζηηο
ζρεηηθέο ΔΡΚΔ. Θα ειεγζεί ε ηήξεζε ηνπο ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη
ζην ΞΞΞΔ.
Γηα φπνηα λέα εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε (θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ) εθπνλνχληαη ΔΡΚΔ, νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ πάγηα δηαδηθαζία, ζηελ ΔΞΔ γηα έγθξηζε. Θα αθνινπζεζνχλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηηο ΔΡΚΔ, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξαπιεχξσο αλαθεξφκελν πεξηβαιινληηθφ Όξν. Ζ πινπνίεζε ηνπ Ξ.Ν., ζα ειέγρεηαη κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ Ξ.Ν. ζχκθσλα κε ην ΞΞΞΔ.
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Β. ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλνχληαη θαη ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθφ νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο νξηζηηθέο κειέηεο άξδεπζεο. Αλαπφζπαζην ηκήκα θάζε κειέηεο ΔΡΚΔ (απνζεζηνζαιάκσλ, δαλεηνζαιάκσλ, εξγνηαμίσλ θιπ) απνηειεί ε κειέηε έξγσλ απνθαηάζηαζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ απηψλ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα έρεη ππνβιεζεί ε θπηνηερληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο κε α.π. IC-C-CO-S103N-PRO18495/GEP/mag ηεο 23.12.09 θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηεο απφ
ηνλ Α.Κ.

Β.4

Γηάθνξνη φξνη θαηαζθεπήο

Ζ θπηηθή γε δηαθπιάζζεηαη κέζσ νξζήο απνζήθεπζεο, ζπκπχθλσζεο θιπ. ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο
θπηνηερληθέο απνθαηαζηάζεηο κεηά ην πέξαο ησλ θπξίσο εξγαζηψλ.
Ν φξνο γηα ηε δεκηνπξγία εξγνηαμηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ αθνξά ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.

Ν φξνο γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ απεπζείαο είζνδν ζηε ζήξαγγα
αξραία Θαιεδφλαο έρεη ιεθζεί ππφςε ζηε κειέηε ηεο ζήξαγγαο πνπ εθπνλήζεθε θαη έρεη ππνβιεζεί ζηνλ
Αλεμάξηεην Κεραληθφ α.π. 5216/22-10-08.
Ζ κειέηε δηακφξθσζεο ηνπ αλαηνιηθνχ κεηψπνπ ηεο ζήξαγγαο Θαιπδψλαο εγθξίζεθε απφ ηνλ ΑΚ κε ην
ΗC0035 DAC 5/03/09. Απφ ηελ Κειέηε δηακφξθσζεο κεηψπνπ, ηεο ζήξαγγαο δελ πξνθχπηνπλ επηθαλεηαθέο
εθζθαθέο ζην κέησπν >5κ, παξά κφλνλ πξνζσξηλά. Ζ δηακφξθσζε ηνπ κεηψπνπ ζα γίλεη κε εθζθαθή θη
επαλεπίρσζε. Θα αθνινπζήζεη θπηνηερληθή κειέηε.
Ν φξνο γηα ηελ εμαζθάιηζε δηφδσλ άγξηαο παλίδαο έρεη ιεθζεί ππφςε ζηηο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί. Ρν
ζέκα ζα εμεηάδεηαη θαη ζηηο Δθζέζεηο Ξεξηβαιινληηθήο Αμηνιφγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ.
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.
B.5

Δπηθαλεηαθέο Απνξξνέο

Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλνχληαη θαη ππνβάιινληαη ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ νη ζρεηηθέο πδξαπιηθέο κειέηεο
φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη απαξαίηεηνη φξνη.
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Β. ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Ν φξνο γηα ηελ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε ησλ θπηηθψλ έρεη ιεθζεί θαη ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο κειέηεο πνπ
έρνπλ εθπνλεζεί ή πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ.
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α
Γ.1

ΘΔΜΑ
Ξξνζηαζία λεξψλ- γξά Απφβιεηα

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Ρα αλαθεξφκελα ζηνλ Ξ.Ν. πνπ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ξνήο επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζα ιεθζνχλ
ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ πδξαπιηθψλ κειεηψλ.

Ρα αλαθεξφκελα ζηνλ Ξ.Ν. πνπ αθνξά ζηελ θάζε είδνπο ηξνπνπνίεζε ή επέκβαζε ζε πθηζηάκελν έξγν ππνδνκήο
ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ απνθαηάζηαζεο.
Έρεη γίλεη επαθή κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Νξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθέιεηαο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηεο ΔΠ)
γηα ηελ γλσζηνπνίεζε θαη απνηχπσζε ησλ δηθηχσλ ηνπο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη πεξηνρέο αλάγθεο κεηαηφπηζεο
δηθηχσλ. Ζ πιεξνθνξία πνπ ζπγθεληξψζεθε δφζεθε ζηνπο Κειεηεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ
εθπφλεζε ησλ κειεηψλ. Ρφζν γηα ηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ αξδεπηηθψλ δησξχγσλ, φζν θαη γηα ηελ δηάβαζε απφ άιια
αξδεπηηθά θαλάιηα ζηελ πεξηνρή, ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο πδξαπιηθήο
κειέηεο απφ ηελ Γ/λζε Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ΛΑ Αηησιναθαξλαλίαο. Ππγθεθξηκέλα έρνπλ ζηαιεί έγγξαθα πξνο:
α) Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κεζνινγγίνπ γηα κεηαηφπηζε Γηθηχσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ
εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ (έγγξαθν κε α.π. 16245, 30.10.09)
β) Νξγαληζκφο Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο γηα κεηαηφπηζε Γηθηχσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ
έξγνπ (έγγξαθν κε α.π. 16246, 30.10.09)
γ) Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κεζνινγγίνπ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε ππφγεησλ
δηθηχσλ εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη γηα κεηαηφπηζε ησλ ηπρψλ ππαξρφλησλ ππφγεησλ δηθηχσλ
(έγγξαθν κε α.π. 16406, 27.10.09)
δ) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε δηθηχσλ ΓΔΖ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ
έξγνπ απφ ΣΘ 22+090 – ΣΘ 24+600 (έγγξαθν κε α.π. 15093, 02.09.09)
ε) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε δηθηχσλ ΓΔΖ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ
έξγνπ απφ ΣΘ 24+400 – ΣΘ 42+972 θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα χπαξμε ππφγεησλ δηθηχσλ (έγγξαθν κε α.π.
15044, 21.07.09)
ζη) Νξγαληζκφο Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο γηα κεηαηφπηζε Γηθηχσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο
ηνπ έξγνπ απφ ΣΘ 24+400 – ΣΘ 42+972 θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα χπαξμε ππφγεησλ δηθηχσλ (έγγξαθν κε α.π.
15043,21.07.09).
δ) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε δηθηχσλ πςειήο ηάζεο ΓΔΖ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο
θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ πεξί ηε ΣΘ 4+435 (έγγξαθν κε α.π. 14086, 4.09.09)
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Ρα πγξά απφβιεηα δηαρεηξίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ φξσλ. Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη κέηξα
πξνζηαζίαο γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί
πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Γηα ηελ δηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ, κπαηαξηψλ, ειαζηηθψλ, θιπ. έρνπλ ππνγξαθεί ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά κε αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο θαη αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ πιήξσζε ησλ επηηφπνπ πξνζσξηλψλ πεξηεθηψλ, παξαδίδνληαη πξνο δηαρείξηζε. Ρα επηθίλδπλα απφβιεηα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά
ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο εληφο ησλ εξγνηαμίσλ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο ελψ θαηά πεξίπησζε δεηνχληαη
ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζπκκφξθσζεο απφ πξνκεζεπηέο αιιά θαη ηνπο επηκέξνπο αλά εξγαζίαο ππεξγνιάβνπο.
Ρέινο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε φπνηα εξγνηάμηα απαηηείηαη εηδηθνί ρψξνη πιχζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, κε
ζηεγαλή δεμακελή θαζίδεζεο γηα ζπιινγή ησλ απνξξεφλησλ πδάησλ.

Γ.2

Ξξνζηαζία αηκφζθαηξαο & ζνξχβνπ

Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ζθφλε, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη πινπνηνχληαη ηα εμήο:
Νη εξγνηαμηαθνί δξφκνη αιιά θαη νη ζσξνί αδξαλψλ πιηθψλ δηαβξέρνληαη ηαθηηθά. Θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηε ζπλερή δηαβξνρή ηφζν ησλ εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ φζν θαη ηνπ επαξρηαθνχ δηθηχνπ θνληά ζηα εξγνηάμηα. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζην λα δηαβξέρνληαη εξγνηαμηαθνί δξφκνη
θνληά ζε νηθηζκνχο θαη πεξηνρέο κε απμεκέλε αλζξσπνγελή δξαζηεξηφηεηα.
Ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα κελ γίλεηαη ππεξπιήξσζε ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο ρχδελ πιηθψλ θαη ηα
θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ ραιαξά πιηθά, λα είλαη θαιπκκέλα.
Γίλεηαη θαζαξηζκφο θνξηεγψλ πξηλ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην εξγνηάμην θαη θαζαξηζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.

Πρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ κέηξεζεο γίλνληαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
πηζαλψλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο ψζηε λα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ. Ζ δε ιεηηνπξγία ηνπ
ζηαζκνχ αθνξά ζηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.

Γ.3

Θφξπβνο - Θηλεηά ερνπεηάζκαηα - δνλήζεηο

Όζνλ αθνξά ηνλ ζφξπβν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο
ειέγρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο
ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ηπρφλ ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία. Δπηπιένλ
δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο ζνξχβνπ ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία ειέγρνπ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, ψζηε
λα παξαθνινπζείηαη ε ηήξεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ ζηα εξγνηάμηα.
Όζνλ αθνξά ηελ πξφβιεςε ηνπνζέηεζεο ερνπεηαζκάησλ, έρεη αλαηεζεί θαη εθπνλείηαη Δηδηθή Αθνπζηηθή Κειέηε
Ζρνπξνζηαζίαο, ε νπνία ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ.
Πε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη ε ζρεηηθή Λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηνλ ζφξπβν θαη
αλαθέξεηαη ζηνλ φξν γ).
Πε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ εκθαληζηεί δνλήζεηο, ηνπνζεηείηαη ζχζηεκα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο φισλ ησλ ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ.

Γ.4

Πηεξεά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα

Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη άιισλ απνβιήησλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, έρεη εθπνλεζεί
ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη
Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο
ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ηπρφλ ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Γηα ηελ δηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ, κπαηαξηψλ, ειαζηηθψλ, θιπ. έρνπλ ππνγξαθεί ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά κε αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο θαη αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ πιήξσζε ησλ επηηφπνπ πξνζσξηλψλ πεξηεθηψλ, παξαδίδνληαη πξνο δηαρείξηζε. Δλψ θαηά πεξίπησζε δεηνχληαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά
ζπκκφξθσζεο απφ πξνκεζεπηέο αιιά θαη ηνπο επηκέξνπο αλά εξγαζίαο ππεξγνιάβνπο. Ρα επηθίλδπλα απφβιεηα
απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο εληφο ησλ εξγνηαμίσλ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο ελψ
θαηά πεξίπησζε δεηνχληαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζπκκφξθσζεο απφ πξνκεζεπηέο αιιά θαη ηνπο επηκέξνπο αλά εξ-
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ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
γαζίαο ππεξγνιάβνπο.
Γηα ηα κελ νηθηαθά απνξξίκκαηα απηά δηαηίζεληαη ζηνπο νηθείνπο ΝΡΑ είηε κε θάδνπο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνπο
ρψξνπο εξγαζηψλ κεηά απφ αίηεκα πξνο ηνπο ΝΡΑ, είηε κέζσ κίζζσζεο θάδσλ απφ ηδηψηεο, είηε κε κέξηκλα ηνπ
ππεπζχλνπ ηνπ εξγνηαμίνπ.

Γ.5

Γ.6

Αληηππξηθή πξνζηαζία

Αζθάιεηα / Οχπαλζε απφ αηχρεκα

Ν φξνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία.
Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Πε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ειέγρνληαη ηα κέηξα ππξαζθάιεηαο ζηα κεραλήκαηα έξγνπ θαη
ην πεδίν εξγαζηψλ, ελψ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΑ ηνπ έξγνπ. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζε πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε δαζηθέο ή ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο ηδίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
Γηα ηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηε ρ.ζ. 21+000 γηα ηνλ νπνίν ππνβιήζεθε ε αληίζηνηρε ΔΡΚΔ (φξνο
δ2.1), δεηήζεθε ε γλσκνδφηεζε απφ ηηο αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο.
Πηα εξγνηάμηα πξνβιέπεηαη λα εγθαζίζηαηαη ε ζρεηηθή εξγνηαμηαθή ζήκαλζε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φπσο
απηφ πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑ ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο κειέηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο ή ηηο ζρεηηθέο θπθινθνξηαθέο κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ.
Έρεη εθπνλεζεί Πρέδην Δπέκβαζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο Πχκβαζεο Αζηπλφκεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο κεηαμχ
ηνπ Ξαξαρσξεζηνχρνπ θαη ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Πην Πρέδην Δπέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πξνδηαγξάθνληαη κέηξα γηα ηελ έγθαηξε ζπιινγή θαη
απνκάθξπλζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ξχπαλζεο 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.
Έρεη ιεθζεί ππφςε θαζ’ ππφδεημε ηεο κειέηεο risk analysis ζηε κειέηε ηεο ζήξαγγαο πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ Αλεμάξηεην
Κεραληθφ.
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Α/Α
Γ.7

ΘΔΜΑ
ΝΘΩ – θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Έρεη γίλεη επαθή κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Νξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθέιεηαο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηεο ΔΠ)
γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ ηνπο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη πεξηνρέο αλάγθεο κεηαηφπηζεο δηθηχσλ. Ππγθεθξηκέλα έρνπλ ζηαιεί έγγξαθα πξνο:
α) Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κεζνινγγίνπ γηα κεηαηφπηζε Γηθηχσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ
εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ (έγγξαθν κε α.π. 16245, 30.10.09)
β) Νξγαληζκφο Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο γηα κεηαηφπηζε Γηθηχσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ
έξγνπ (έγγξαθν κε α.π. 16246, 30.10.09)
γ) Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κεζνινγγίνπ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε ππφγεησλ
δηθηχσλ εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη γηα κεηαηφπηζε ησλ ηπρψλ ππαξρφλησλ ππφγεησλ δηθηχσλ
(έγγξαθν κε α.π. 16406, 27.10.09)
δ) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε δηθηχσλ ΓΔΖ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ
έξγνπ απφ ΣΘ 22+090 – ΣΘ 24+600 (έγγξαθν κε α.π. 15093, 02.09.09)
ε) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε δηθηχσλ ΓΔΖ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ
έξγνπ απφ ΣΘ 24+400 – ΣΘ 42+972 θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα χπαξμε ππφγεησλ δηθηχσλ (έγγξαθν κε α.π.
15044, 21.07.09)
ζη) Νξγαληζκφο Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο γηα κεηαηφπηζε Γηθηχσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο
ηνπ έξγνπ απφ ΣΘ 24+400 – ΣΘ 42+972 θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα χπαξμε ππφγεησλ δηθηχσλ (έγγξαθν κε α.π.
15043,21.07.09).
Ζ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεη βάζεη ζρεηηθψλ θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαζθαιίδεηαη ε
επαξθήο θαη αζθαιήο επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο.
Θα ιεθζεί κέξηκλα ζχκθσλα κε ηνλ φξν πεξί δηαηήξεζεο πξνζβάζεσλ πξνο ηνπο νηθηζκνχο. Ρν ζέκα ζα ειέγρεηαη
κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. Πην δηάζηεκα πνπ αθνξά ηελ παξνχζα έθζεζε, δε
πξνέθπςε ε αλάγθε θαηαζθεπψλ πνπ λα παξεκπνδίδνπλ πξνζβάζεηο.
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ΘΔΜΑΣΑ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΔΧΝ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Α.1 Άδεηεο εγθαηάζηαζεο γηα νπνηαδήπνηε
δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε
γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Έρεη εθπνλεζεί θαη θαηαηεζεί Φάθεινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11017/703/Φ104/14.03.2003, γηα ηε θαηαζθεπή
θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, (αξ. πξ. ΔΞΔ
144265/22.09.2009). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ε παξαπάλσ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αθνξά ηνπο πιεπξηθνχο ζηαζκνχο δηνδίσλ: Αγγεινθάζηξνπ, Σαιηθίνπ, Αγ. Ζιία, Θνπβαξά θαη Οίγαλεο. Νη Ξ.Ν. ηνπ έξγνπ ηξνπνπνηήζεθαλ βάζεη ηνπ
θαθέινπ κε ηελ ΘΑ 144713/23.9.09. ηεο ΔΞΔ.

Σξεζηκνπνηνχληαη νη ήδε εγθεθξηκέλνη ρψξνη ακκνιεςίαο Γ8 θαη Γ9 κε άδεηεο 702/Φ440/005/Γ 05.03.2007 ηεο Θηεκαηηθήο
πεξεζίαο Αηη/ληαο.

Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Ρν έξγν έρεη δνζεί ελ κέξεη ζηελ θπθινθνξία ελψ πινπνηνχληαη θάπνηεο πξφζζεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο απνπεξάησζεο. Νη απνζέζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ήηαλ πξνζσξηλέο θαη εληφο ηεο δψλεο θαηάιεςεο. Γηα ηελ απφζεζε
ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ έρεη εγθξηζεί γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα ν απνζεζηνζάιακνο Δ1 (α.π. 101105/07.02.08
ηεο ΔΞΔ).
Δξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ ηκήκαηνο απηνχ απνηειεί ε παιαηά εξγνιαβία Λφηηνπ ηκήκαηνο Ξαξάθακςεο Αγξηλίνπ. Ν ρψξνο
θαηάιεςεο νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. Απνθεχγεηαη ε ελαπφζεζε πξντφλησλ εθζθαθήο ζε ξέκαηα ή θνίηεο ξεκάησλ.
Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δελ απαηηήζεθε ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ Γαζαξρείνπ δηφηη νη
εξγαζίεο έγηλαλ εθηφο δαζηθψλ πεξηνρψλ.
Γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία ή εγθαηάζηαζε απαηηείηαη άδεηα επέκβαζεο, απηή ζα δεηεζεί απφ ην αξκφδην Γαζαξρείν.
Όζνλ αθνξά ηελ άξζε αλαδάζσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Λ.3555/2007 (Θχξσζε ηεο Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο)/ Άξζξν 4/
Ξαξ.4α θαη ηνλ Λ.2445/1996/ Άξζξν 2/ Ξαξ. 1γ, «Δπηηξέπεηαη ε θαηάιεςε, εθρέξζσζε ή θάιπςε δαζψλ ή δαζηθψλ εθηά-

ζεσλ, πνπ πεξηθιείνληαη εληφο νξίσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηηο κειέηεο ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 7 θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο Πχκβαζεο. Κε ηνλ παξφληα λφκν εγθξίλεηαη ε αιιαγή ρξήζεο, αίξεηαη ε αλαδάζσζε θαη ρνξεγνχληαη ε άδεηα
επέκβαζεο θαη ε άδεηα πινηνκίαο ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ».
Α.2 Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο

Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ (εξγαζίεο νινθιήξσζεο νδνχ) ηελ πεξίνδν αλαθνξάο δελ απαηηήζεθε ε
ελεκέξσζε ηεο Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο. Γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ εξγαζία νινθιήξσζεο ή εγθαηάζηαζε, απαηηείηαη
άδεηα θαη ελεκέξσζε, απηή ζα γίλεη ζηελ νηθεία Αξραηνινγηθή πεξεζία.
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Α.3 Γαλεηνζάιακνη - Ιαηνκεία

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα Α1.

Β. ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Β.1

Δξγαζίεο θηηξηαθψλ έξγσλ - δηνδίσλ –
ΠΔΑ – ΘΔΠ

Έρεη εθπνλεζεί, θαηαηεζεί θαη εγθξηζεί Φάθεινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11017/703/Φ104/14.03.2003, γηα ηε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, (αξ. πξ. ΔΞΔ
144265/22/09/2009). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ε παξαπάλσ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αθνξά ηνπο πιεπξηθνχο ζηαζκνχο δηνδίσλ: Αγγεινθάζηξνπ, Σαιηθίνπ, Αγ. Ζιία, Θνπβαξά θαη Οίγαλεο. Νη Ξ.Ν. ηνπ έξγνπ ηξνπνπνηήζεθαλ βάζεη ηνπ θαθέινπ κε ηελ ΘΑ 144713/23.9.09 ηεο ΔΞΔ.
Πε φηη αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ ΘΔΠ θαη ΠΔΑ, ζα αθνινπζεζνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο.

Β.2

Δθζθαθέο – Δθξεθηηθά - Απνζέζεηο

Όια ηα πξντφληα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο εθζθαθέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιιεο εξγαζίεο νδνπνηίαο, κφλν εθφζνλ απνδείρζεθαλ (κεηά απφ θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο)
θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ.

Νη απνζέζεηο πνπ έγηλαλ ήηαλ πξνζσξηλέο θαη εληφο ηεο δψλεο θαηάιεςεο. Δπίζεο γηα ηελ απφζεζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ έρεη εγθξηζεί γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα ν απνζεζηνζάιακνο Δ1 (α.π. 101105/07.02.08 ηεο ΔΞΔ).
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Α/Α

Β.3

Β.4

ΘΔΜΑ

Απνθαηαζηάζεηο / εξγνηάμηα

Γηάθνξνη φξνη θαηαζθεπήο

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Όινη νη φξνη έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηε κειέηε νδνπνηίαο IC-C-EN-S113N-IJ-0200-000-ALI-000-FL.002.01.01.01-C πνπ έρεη
ήδε ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί (πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο : IC0003/10-07-2008, Θσδηθφο :IC.U.IE.S113N.MO.0200.000.A). γηα ηνλ
Θφκβν Αγγεινθάζηξνπ. Πηελ παξνχζα ράξαμε ηεο πεξηνρήο ηνπ θφκβνπ Αγγεινθάζηξνπ ηα νξχγκαηα είλαη πνιχ κηθξφηεξα
απφ 30κ. θαη κπνξεί λα θηάζνπλ ην κέγηζην χςνο ησλ 15κ. Άξα δελ ππάξρεη αλάγθε νχηε γηα κηθξέο κεηαηνπίζεηο ηνπ άμνλα
νχηε γηα θαηαζθεπή ελφο cut & cover. Ζ πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε ησλ επηρσκάησλ ησλ νξπγκάησλ πξνθχπηεη απφ ηε γεσηερληθή κειέηε, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη επαζηάζεηαο.
Όζνλ αθνξά ζην κεγάιν φξπγκα ην νπνίν δεκηνπξγείηαη πεξί ηελ Σ.Θ. 13+400 ηζρχνπλ ηα εμήο:
Θαηά ηε θάζε εθζθαθψλ ηεο πξνεγνχκελεο εξγνιαβίαο παξνπζηάζηεθαλ θαηνιηζζεηηθέο αζηνρίεο θαη εξππζηηθέο κεηαθηλήζεηο. Ζ θαηαζθεπή ζηακάηεζε θαη νη εθζθαθέο επαλεπηρψζεθαλ γηα λα ζηακαηήζνπλ νη αζηνρίεο θαη ηα εξππζηηθά θαηλφκελα. Πηελ παξνχζα θάζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνχ επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε θιίζε πξαλψλ, ψζηε λα
απνθνξηηζηεί ε πξνβιεκαηηθή πεξηνρή (κε αθαίξεζε ησλ πιηθψλ) θαη λα κεησζεί ζεκαληηθά ε εξππζηηθή θίλεζε εδαθψλ.
Ζ επηινγή ηεο ιχζεο ησλ ήπησλ πξαλψλ πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε πεξίπησζε ζεηζκηθήο δηέγεξζεο ηεο πεξηνρήο, φπνπ ηα νξχγκαηα δχλαηαη λα κεηαθηλεζνχλ πξνθαιψληαο κφλν κηθξέο ζπκπηεζηηθέο αζηνρίεο ζην νδφζηξσκα
νη νπνίεο είλαη εχθνια επηδηνξζψζηκεο.
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε νηαλδήπνηε άιιε ιχζε (π.ρ. C & C) ζα ζεκειησλφηαλ ζε πξνβιεκαηηθή πεξηνρή
πηζαλήο αζηνρίαο θαη νη ζπκπηεζηηθέο κεηαθηλήζεηο ζε πεξίπησζε ζεηζκηθήο δηέγεξζεο ζα πξνθαινχζαλ κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην κεγάιν φξπγκα πξνέθπςε σο αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο θαηνιίζζεζεο. Ζ δηακφξθσζή ηνπ ζε βαζκίδεο κε ήπηεο θιίζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ θπηνηερληθψλ κέηξσλ ζα νδεγήζεη ζε
νκαιή έληαμή ηνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ εξγνηαμίσλ κε εθπφλεζε θαη έγθξηζε ΔΡΚΔ απφ ηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ δηαζθαιίδεη ηελ
πινπνίεζε ηνπ Ξ.Ν., δειαδή ηνλ απνθιεηζκφ ρσξνζέηεζεο εξγνηαμίσλ ζε θνίηεο ξεκάησλ.
Έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ ε Φπηνηερληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο κε α.π ηνπ Α.Κ.
IC.C.ΗΔ.S113Λ.CE.DAC005924 ηεο 15.12.09 γηα ην ηκήκα ηεο παξάθακςεο απφ ρ.ζ. 0+620 σο ρ.ζ. 13+541.
Ζ απαίηεζε πεξί πξφβιεςεο δηφδσλ γηα ηελ απξφζθνπηε δηαθίλεζε ηεο παλίδαο ηθαλνπνηείηαη απφ ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα
ηερληθά ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ ηεο Ξαξάθακςεο Αγξηλίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ.
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Β.5

ΘΔΜΑ

Δπηθαλεηαθέο απνξξνέο

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Έρεη εθπνλεζεί, θαηαηεζεί θαη εγθξηζεί Φάθεινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11017/703/Φ104/14.03.2003, γηα ηε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ, (αξ. πξ. ΔΞΔ
144265/22/09/2009). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ε παξαπάλσ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αθνξά ηνπο πιεπξηθνχο ζηαζκνχο δηνδίσλ: Αγγεινθάζηξνπ, Σαιηθίνπ, Αγ. Ζιία, Θνπβαξά θαη Οίγαλεο. Νη Ξ.Ν. ηνπ έξγνπ ηξνπνπνηήζεθαλ βάζεη ηνπ θαθέινπ κε ηελ ΘΑ 144713/23.9.09. ηεο ΔΞΔ.
Ρα πδξαπιηθά έξγα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο είλαη ήδε θαηαζθεπαζκέλα. Όπνπ απαηηνχληαη πδξαπιηθέο κειέηεο (κε νινθιεξσκέλα ηκήκαηα) εθπνλνχληαη ήδε θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ.
Ππγθεθξηκέλα, γηα ηνλ Θφκβν Αγγεινθάζηξνπ ε πδξαπιηθή κειέηε IC-C-EN-S113N-IJ-0200-203-HYD-FL.00000.00.01-B έρεη
ήδε ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί (πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο: IC0003/10-07-2008, Θσδηθφο: IC.U.IE.S113N.MO.0200.000.A). Ζ εγθεθξηκέλε κειέηε δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξ.Ν. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ράξαμεο ζηελ πεξηνρή είλαη πάλσ ζε
φξπγκα θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη πξφβιεκα πιεκκπξηζκνχ ησλ παξαθείκελσλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ.
Πηελ πεξηνρή δελ ππάξρνπλ δίθηπα άξδεπζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.

Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α
Γ.1

ΘΔΜΑ
Ξξνζηαζία λεξψλ- γξά Απφβιεηα

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Ρα πγξά απφβιεηα δηαρεηξίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ φξσλ. Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα
ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Πην ρψξν ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ δελ ππάξρνπλ εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε εμππεξέηεζε γίλεηαη απφ ηα αδεηνδνηεκέλα
εξγνηάμηα ηεο παιαηάο εξγνιαβίαο Λνηίνπ ηκήκαηνο Ξαξάθακςεο Αγξηλίνπ θαη ηνπ Δπήλνπ.
Ρα κελ αζηηθά απνξξίκκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ δηνρεηεχνληαη ζην αζηηθφ δίθηπν ζπιινγήο ησλ νηθείσλ ΝΡΑ.
Γηα ηελ δηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ, κπαηαξηψλ, ειαζηηθψλ, θιπ. έρνπλ ππνγξαθεί ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά κε
αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο θαη αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ πιήξσζε ησλ επηηφπνπ πξνζσξηλψλ
πεξηεθηψλ, παξαδίδνληαη πξνο δηαρείξηζε. Ρα επηθίλδπλα απφβιεηα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο εληφο ησλ εξγνηαμίσλ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο ελψ θαηά πεξίπησζε δεηνχληαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζπκκφξθσζεο
απφ πξνκεζεπηέο αιιά θαη ηνπο επηκέξνπο αλά εξγαζίαο ππεξγνιάβνπο.
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α
Γ.2

ΘΔΜΑ
Ξξνζηαζία Αηκφζθαηξαο θαη ζφξπβνο

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ζθφλε, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη πινπνηνχληαη ηα εμήο:
Νη εξγνηαμηαθνί δξφκνη δηαβξέρνληαη ηαθηηθά.
Γελ γίλεηαη ππεξπιήξσζε ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο ρχδελ πιηθψλ θαη φια ηα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ ραιαξά πιηθά, είλαη θαιπκκέλα.
Ρα θνξηεγά θηλνχληαη θαηά βάζε ζηνλ πθηζηάκελν αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν πξηλ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην εξγνηάμην. Ξαξφια απηά γίλεηαη θαζαξηζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ εξγνηαμηαθνχ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, απφ ππνιείκκαηα πιηθψλ (ρψκαηα, πέηξεο θιπ).
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΘΔΜΑ

Γ.3

Θφξπβνο - Θηλεηά ερνπεηάζκαηα - δνλήζεηο

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Όζνλ αθνξά ηνλ ζφξπβν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην ζα παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη
ζηνπο ηπρφλ ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Δπηπιένλ δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο ζνξχβνπ ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία ειέγρνπ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ,
ψζηε λα παξαθνινπζείηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ε ηήξεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ ζηα εξγνηάμηα.

Νη κεηξήζεηο ζα επαλαιεθζνχλ ζε φιεο ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο πνπ ην ηκήκα απηφ αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθφ θπθινθνξηαθφ ξφιν ζε ζχλδεζε κε ηελ πινπνίεζε ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηεο «Δπξείαο Ξαξάθακςεο Αγξηλίνπ».
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Δθφζνλ απφ ηηο ερνκεηξήζεηο πξνθχςεη ζηάζκε ζνξχβνπ πςειφηεξε απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα, ηφηε ζα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπνζέηεζε πξφρεηξσλ ερνπεηαζκάησλ.

Νη κεηξήζεηο ζα επαλαιεθζνχλ ζε φιεο ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο πνπ ην ηκήκα απηφ αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθφ θπθινθνξηαθφ
ξφιν ζε ζχλδεζε κε ηελ πινπνίεζε ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ ηεο «Δπξείαο Ξαξάθακςεο Αγξηλίνπ».
Γ.4

Πηεξεά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα

Γηα ηελ δηάζεζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ έρεη γίλεη ζπκθσλία κε ηνλ Γήκν Πηξάηνπ (κε ζρεηηθφ έγγξαθν) λα παξαιακβάλεη ηα απνξξίκκαηα ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο ηνπ Γήκνπ κε απνξξηκκαηνθφξν φρεκα.
Γηα ηελ δηάζεζε ησλ νξπθηειαίσλ έρεη γίλεη ζπκθσλία κε ηελ Αδεηνδνηεκέλε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο(κε ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ).
Δπηπιένλ έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζχκθσλα κε φια ηα
αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο
επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.

Γ.5

Αληηππξηθή πξνζηαζία

Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Πε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΑ ηνπ έξγνπ.

Γ.6

Αζθάιεηα/ ξχπαλζε απφ αηχρεκα1

Έρεη εθπνλεζεί ε Πρέδην Δπέκβαζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο Πχκβαζεο Αζηπλφκεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο κεηαμχ ηνπ
Ξαξαρσξεζηνχρνπ θαη ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Πην Πρέδην Δπέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πξνδηαγξάθνληαη κέηξα γηα ηελ έγθαηξε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ξχπαλζεο 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 Κν-

1

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε ΘΑ 84982/96/11-04-1997, πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ΔΞΝ γηα ηελ επξεία παξάθακςε Αγξηλίνπ, δελ πξνβιέπεη φξνπο γηα ηελ αζθάιεηα/ξχπαλζε απφ
αηχρεκα. Κνιαηαχηα, ε αλαλέσζή ησλ ΔΞΝ ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο κε ηελ ΘΑ 105886/3-7-08, ιακβάλεη ππφςε ηελ ΘΑ 142128/26-7-05, κε ηίηιν «Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ
έξγνπ «Ηφληα Νδφο. Αληίξξην Θεθαιφβξπζν (Λφηην Άθξν Ξαξάθακςεο Αγξηλίνπ)»». Στην ΘΑ 142128/26-7-05, νη φξν ηδ8, δ11, θαη δ19 πνπ αθνξνχλ ζηελ αηπρεκαηηθή ξχπαλζε γηα ην ηκήκα 1 ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο Ηφληαο Νδνχ, παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνξά ην ηκήκα ηεο παξάθακςεο Αγξηλίνπ.
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
λάδσλ Διέγρνπ Οχπαλζεο.
Πηελ πεξίπησζε αηπρεκαηηθψλ ζπκβάλησλ ζα γίλεηαη ρξήζε πξνζξνθεηηθψλ πιηθψλ φπσο άκκνο, ξνθαλίδη ή ρξήζε εηδηθνχ
γεσπθάζκαηνο ακέζσο κεηά ηε δηαθπγή. Ρέηνηα πιηθά ζα ππάξρνπλ ζην θεληξηθφ εξγνηάμην γηα ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο. Ζ δηάζεζε απηψλ κεηά απφ ηε ρξήζε ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ηε δηάζεζε ηνμηθψλ απνβιήησλ.

Γ.7

ΝΘΩ - θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο

Νη θάζεηεο νδνί, ηα έξγα ππνδνκήο, ηα ηερληθά ησλ πιαθνζθεπψλ νρεηψλ θαη νη πεξηζζφηεξεο παξάπιεπξνη νδνί είλαη ήδε
θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ηελ παιαηά εξγνιαβία θαη είραλ πξνβιεθζεί ζρεηηθή ζηε ζρεηηθή κειέηε. Ζ κειέηε ησλ ππνιεηπφκελσλ παξάπιεπξσλ νδψλ εθπνλείηαη θαη ζα ππνβιεζεί ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ.
Θαηά ηελ θαηαζθεπή ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη πθηζηάκελεο ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο κεηαμχ ησλ
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
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ΒΟΡΔΙΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ (ΚΟΤΒΑΡΑ) – ΝΟΣΙΟ ΆΚΡΟ
ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΆΡΣΑ (ΚΟΜΠΟΣΙ) ΚΑΙ ΒΟΡΔΙΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΆΡΣΑ
(ΦΙΛΙΠΠΙΑΓΑ) – ΙΧΑΝΝΙΝΑ (ΔΛΔΟΤΑ)
(ΚΤΑ 141564/25.07.2005)
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ΘΔΜΑΣΑ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΔΧΝ

Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Α.1

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

Όιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ελδερνκέλσο απαηηνχκελεο
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ζα ιακβάλνληαη φπνπ απαηηνχληαη.
Γηα φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο (ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, απνζεζηνζάιακνη θαη εξγνηάμηα) έρνπλ ππνβιεζεί νη ζρεηηθέο
Δηδηθέο Ρερληθέο Κειέηεο Δθαξκνγήο (ΔΡΚΔ) ζηελ ΔΞΔ θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηνπο. Νη ππνβνιέο ησλ κειεηψλ θαζψο θαη
ε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο, δίλνληαη παξαθάησ:
Γαλεηνζάιακνη
Έρεη εγθξηζεί ε ΔΡΚΔ γηα ηνλ δαλεηνζάιακν ΒΟ10 κε ην α.π. 138434/3.7.09
Δθπνλείηαη ΡΚΔ (Ρερληθή Κειέηε Δθκεηάιιεπζεο) θαη ΔΡΚΔ ηνπ δαλεηνζαιάκνπ BP14 (ΣΘ 180+500), ζηα λέα ηνπ φξηα. Ζ
ππνβνιή ΔΡΚΔ πξνβιέπεηαη κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ΡΚΔ. Δπίζεο απαηηείηαη εγγξάθσο ε ζχκθσλε
γλψκε ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία αλακέλεηαη.
Ιαηνκεία
Θέζε Ρνχκπαλνο (QN 08): πνβνιή ζηελ ΔΞΔ κε α.π. 12215/6.7.09 ηεο Θ/μίαο θαη έγθξηζε ΔΡΚΔ απφ ηελ ΔΞΔ κε ην α.π.
141902/3.9.09.
Θέζε Αγ. Γεψξγηνο Γιπθνξξίδνπ: πνβνιή ζηελ ΔΞΔ κε α.π. EYΞE 101995,06/03/08 θαη α.π. Θ/μίαο:2525/ΗΘ/ΔΠ/05.03.08.
Αλακέλεηαη ε έγθξηζε.
Θέζε Πειηηνχξα (QN 13): (α.π. EYΞE: 2196, 03/02/09 θαη α.π. Θ/μίαο:6871/ΗΚ/kla/30.01.09). Δγθξίζεθε κε ην α.π.
135889/21.7.09 ηεο ΔΞΔ.
Απνζεζηνζάιακνη
Θέζε Ξνπιηαλά: (α.π.ΔΞΔ: 143101/04.08.09 θαη α.π. Θ/μίαο: 13265/03.08.09). Δθθξεκεί ε έγθξηζε.
Ακκνραιηθνιεςίεο
Θέζε Ξξνζήιην: (α.π.EYΞE:100473/18.01.08 θαη α.π. Θνηλ/μίαο:2026/ΗΘ/ΔΠ/14.01.08). Απνζχξζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ελ
ιφγσ ρψξν. Απφζπξζε ΔΡΚΔ κε α.π. ΔΞΔ: 144166,08.09.09.
Δξγνηάμηα
Θέζε Ππθνχια: Δθπνλείηαη ε ΔΡΚΔ θαη ζα θαηαηεζεί γηα έγθξηζε ζηελ ΔΞΔ πξνζερψο.
Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δεηήζεθε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε άδεηα εθηέιεζεο απφ ην αξ-
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ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
κφδην Γαζαξρείν. Ππγθεθξηκέλα:
α) Εεηήζεθε έγθξηζε γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ εθζθαθήο γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ απφ ρ.ζ. 177+200 έσο ρ.ζ. 178+500 απφ ην
δαζαξρείν Ησαλλίλσλ κε ην α.π. IC-C-CO-S3000-PRO- 11954/MG/jma ηεο θ/μίαο ζηηο 12-06-2009.
β) Δπεκβάζεηο εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηεο Ηφληαο Νδνχ απφ ΣΘ168+800 έσο ΣΘ170+000 πξνο Γλζε Γαζψλ Λ. Ησαλλίλσλ θαη Ξξέβεδαο (έγγξαθν κε α.π. Θνηλ/μίαο: 12736,20.07.09)
γ) Αίηεζε γηα ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ Ξεξηβαιινληηθή Αδεηνδφηεζε γηα ηνλ δαλεηνζάιακν ΒΟ11, ζηε ζέζε Ξαιηνθνχιηα πξνο
Γαζαξρείν Ακθηινρίαο (έγγξαθν κε α.π. Θνηλ/μίαο: 13645,11.08.09)
Πε φηη αθνξά ηα ζπλνδά έξγα, πξνεγείηαη ησλ ππνβνιψλ ΔΡΚΔ ε απαηηνχκελε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνλ 998/79: Πε φ, ηη
αθνξά ηηο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο απνζεζηνζαιάκσλ ζα γίλεη έγγξαθν πξνο ην δαζαξρείν γηα θαηαξρήλ γλσκνδφηεζε.
Όζνλ αθνξά ηελ άξζε αλαδάζσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Λ.3555/2007 (Θχξσζε ηεο Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο)/ Άξζξν 4/
Ξαξ.4α θαη ηνλ Λ.2445/1996/ Άξζξν 2/ Ξαξ. 1γ, « Δπηηξέπεηαη ε θαηάιεςε, εθρέξζσζε ή θάιπςε δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζε-

σλ, πνπ πεξηθιείνληαη εληφο νξίσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηηο κειέηεο ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 7 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο Πχκβαζεο. Κε ηνλ παξφληα λφκν εγθξίλεηαη ε αιιαγή ρξήζεο, αίξεηαη ε αλαδάζσζε θαη ρνξεγνχληαη ε άδεηα επέκβαζεο
θαη ε άδεηα πινηνκίαο ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ».
Α.2

Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο

Ξξηλ ηελ ρσξνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε Δξγνηαμίσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη γλσκνδνηήζεηο ησλ παξαπάλσ.
Ρν ηκήκα Α.Θ. Ακθηινρίαο – Α.Θ. Θνκπνηίνπ θαη ε ζέζε «Ξαιηνθνχιηα» έρνπλ ιεθζεί ππφςε σο πξνο ηελ αξραηνινγηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπο θαηά ηελ θάζε ηεο κειέηεο, νη ππφινηπνη ρψξνη ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ θάζε κειινληηθήο εθπφλεζεο κειεηψλ.
Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εηδνπνηήζεθε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε αξκφδηα Αξραηνινγηθή πεξεζία. Ππγθεθξηκέλα:
α) Αίηεζε γηα ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ Ξεξηβαιινληηθή Αδεηνδφηεζε γηα ηνλ δαλεηνζάιακν ΒΟ11, ζηε ζέζε Ξαιηνθνχιηα πξνο
ΙΠΡ’ Δθνξεία Αξραηνηήησλ θαη πξνο 22ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ (έγγξαθν κε α.π. Θ/μίαο: 13645/11.08.09)
β) πφδεημε ζέζεσλ δηελέξγεηαο δνθηκαζηηθψλ ηνκψλ απφ ρ.ζ. 124+500 έσο ρ.ζ. 129+626 θαη απφ ρ.ζ. 145+706 έσο ρ.ζ.
170+000 πξνο ΙΓ’ Δθνξεία Αξραηνηήησλ (έγγξαθν κε α.π. Θ/μίαο: 12855/22.07.09)
γ) Δπεκβάζεηο εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηεο Ηφληαο Νδνχ απφ ρ.ζ. 168+800 έσο ρ.ζ. 170+000 πξνο ΙΓ’ Δθνξεία Αξραηνηήησλ, 18ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ Άξηαο-Ξξέβεδαο, πεξεζία Λεσηέξσλ Κλεκείσλ θαη Ρερληθψλ Έξγσλ Ζπείξνπ, ΗΒ’
Δθνξεία Αξραηνηήησλ θαη 8ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ (έγγξαθν κε α.π. Θνηλ/μίαο: 12736/20.07.09)
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ΘΔΜΑ

Γαλεηνζάιακνη – Ιαηνκεία

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Ζ ράξαμε ηνπ έξγνπ ζηελ πεξηνρή ησλ «πέληε πεγαδηψλ» αθνινπζεί ηελ εγθεθξηκέλε, ρσξίο θάπνηα κηθξνκεηαηφπηζε, ή άιιε
αιιαγή. Θαηά ζπλέπεηα θαη βάζεη ησλ πνξηζκάησλ ηεο ΚΞΔ, δελ επεξεάδεη ηελ πεξηνρή θαη ην πεξηβάιινλ εγγχο ηνπ Φξνπξίνπ. Ζ
18ε Δθνξία Αξραηνηήησλ κε ην κε α.π. 2911/14-12-2009 έγγξαθφ ηεο, εγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο Ηφληαο Νδνχ , πιεζίνλ ηνπ Νρπξνχ ησλ Ξέληε Ξεγαδίσλ, ζην Γ.Γ. Θιεηζνχξαο, Γήκνπ Αλσγείνπ, Λνκνχ Ξξέβεδαο.
Νη αλάγθεο απφιεςεο θαιχπηνληαη πξσηίζησο απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο θαη πεξαηηέξσ αλάγθεο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί ζα
εμαζθαιηζηνχλ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Α1.

Β. ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Α/Α
Β.1
Β.2

ΘΔΜΑ
Δξγαζίεο θηηξηαθψλ έξγσλ δηνδίσλ – ΠΔΑ – ΘΔΠ
Απνζέζεηο/ εθζθαθέο/ εθξεθηηθά

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Πε φηη αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ λέσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ΘΔΠ, ΠΔΑ, ζα αθνινπζεζνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο
αδεηνδφηεζεο.
Ν Ξ.Ν. πνπ αθνξά ζηελ απφζεζε αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο έρεη ιεθζεί ππφςε γηα ηελ εχξεζε ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ
απφζεζεο πιηθψλ θαη έρεη ιεθζεί ππφςε ζηελ εθπφλεζε ησλ αληίζηνηρσλ ηνπο ΔΡΚΔ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΞΔ. Ζ πινπνίεζε ηνπ Ξ.Ν., φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ απφ ηελ παξάζπξζε ηνπ απνηηζέκελνπ εδαθηθνχ πιηθνχ
ειέγρεηαη κέζα απφ ην Ξξφγξακκα Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ.

Όια ηα πιενλάδνληα πιηθά εθζθαθψλ (κεηά ηνλ απαξαίηεην δηαρσξηζκφ) ζα κεηαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλνπο απνζεζηνζαιάκνπο.

Β.3

Απνθαηαζηάζεηο/ εξγνηάμηα

Πχκθσλα κε ηε κειέηε δηακφξθσζεο κεηψπνπ εμφδνπ ηεο Πήξαγγαο Ακπειηάο, (IC-C-CO-S323N-MO-0200-000-TUN-PRXFL.093.IS.01.01-0 θαη IC-C-CO-S323N-MO-0200-000-TUN-GTD-FL.193.IS.01.01-0) δελ πξνθχπηνπλ επηθαλεηαθέο εθζθαθέο ζην
κέησπν >5κ, παξά κφλνλ πξνζσξηλά. Ζ δηακφξθσζε ηνπ κεηψπνπ ζα γίλεη κε εθζθαθή θη επαλεπίρσζε. Ζ κειέηε ζα ειεγρζεί
σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ ΞΝ.
πάξρεη κέξηκλα ψζηε κε ηε ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνκίγκαηνο λα
ηεξνχληαη φινη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη, φπσο θαίλεηαη ζηηο ΔΡΚΔ εξγνηαμίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ.
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ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο
θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο
ηπρφλ ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Ρα αλαθεξφκελα ζηνπο φξνπο δ13 θαη δ14 ζα εμεηαζηνχλ φηαλ πξνθχςεη αλάγθε ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Γηα ην ηκήκα ρ.ζ. 170+000 έσο 196+000 ρξεζηκνπνηείηαη πξνο ην παξφλ ελ ιεηηνπξγία παξαζθεπαζηήξην Πθπξνδέκαηνο κε ελ
ηζρχ Ξ.Ν. ππεξγνιάβνπ.
Νη απνςηιψζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έγηλαλ εληφο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ. Πε πεξηπηψζεηο λέσλ εξγαζηψλ ζα ειεγρζεί εθ λένπ ε εθαξκνγή ηνπ φξνπ δ7.
Γελ πξνέθπςε αλάγθε απνθαηάζηαζεο θάπνηνπ ρψξνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ν φξνο ζα ηεξεζεί.
Ζ ηήξεζε ηνπ φξνπ πνπ αθνξά ηελ θχηεπζε φισλ ησλ επηθαλεηψλ πνπ επηδέρνληαη βιάζηεζε ζα ειέγρεηαη κέζα απφ ην Ξξφγξακκα Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ.

Β.4

Γηάθνξνη θαηαζθεπαζηηθνί φξνη

Ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο λα αλαηίζεληαη θαη λα εθπνλνχληαη κε ζθνπφ λα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθφ.
i) Έρεη κειεηεζεί ζηελ Νξηζηηθή Κειέηε ηνπ ππνηκήκαηνο ν Αληζφπεδνο Θφκβνο Ρεξφβνπ ζηε ΣΘ 175+708 (Αξ πξση.: IC-CCO-S322N-PRO11353/10-06-2009).
ii) Έρεη κειεηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο Νξηζηηθήο Κειέηεο ζήξαγγα πεξίπνπ 900κ. εθπνλείηαη Κειέηε Γηακφξθσζεο Κεηψπσλ ηεο
ζήξαγγαο, θαη έρεη ππνβιεζεί ε δηακφξθσζε ηνπ κεηψπνπ εμφδνπ .( IC-C-CO-S323N-MO-0200-000-TUN-PRXFL.093.IS.01.01-0 θαη IC-C-CO-S323N-MO-0200-000-TUN-GTD-FL.193.IS.01.01-0
iii) Έρεη κειεηεζεί ζηελ Νξηζηηθή Κειέηε ε πςνκεηξηθή ηαπείλσζε. Πηελ πεξηνρή ηεο άλσ δηάβαζεο ηνπ Δπηζθνπηθνχ ηα επηρψκαηα έρνπλ χςνο κέρξη 3κ. (ΠΔΑ Δπηζθνπηθνχ 4 κ. χςνο)- (Αξ πξση: IC-C-CO-S323N-PRO6595/MC/js/2009).
Ν φξνο πνπ αθνξά ζηελ απνθπγή δηέιεπζεο λενζζψλ ακθίβησλ ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη εθφζνλ ππάξρνπλ
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 300 κέηξσλ απφ ηε ιίκλε Ακβξαθία.
Ζ ηήξεζε ηνπ φξνπ πνπ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε δηφδνπ άγξηαο παλίδαο ειέγρεηαη ζηα πιαίζηα ησλ Δθζέζεσλ Ξεξηβαιινληηθήο
Αμηνιφγεζεο ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ ψζηε λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα ζην ζηάδην ηεο κειέηεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ φξνπ απηνχ.
Ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο κειέηεο πνπ εθπνλνχληαη αιιά θαη ζα ππάξρεη κέξηκλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο.
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ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Έρεη ππνβιεζεί πξνο εμέηαζε ζηελ πεξεζία (ΔΓΔ/ΔΞΑ & ΗΝ) θάθεινο πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε βειηηζηνπνηήζεηο ηεο ράξαμεο θαη αλακέλεηαη ε γλσκνδφηεζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο φπσο
πξνβιέπεη ην άξζξν 13 ηεο ΘΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003.(ΦΔΘ 332Β).

Β.5

Δπηθαλεηαθέο απνξξνέο

Κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηεο πεξεζίαο (ΔΓΔ / ΔΞΑ & ΗΝ) γηα ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο βειηηζηνπνηήζεσλ, ζα ππνβιεζνχλ
ζηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ θάθεινη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΘΑ 11014/2003, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ.
Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλνχληαη θαη ππνβάιινληαη ζηνλ Αλεμάξηεην Κεραληθφ ζρεηηθέο πδξαπιηθέο κειέηεο φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη
απαξαίηεηνη φξνη.
Ν φξνο πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ζπγθξάηεζεο ηνπ πφδα κεγάισλ επηρσκάησλ ιακβάλεηαη ππφςε σο δεδνκέλν ζρεδηαζκνχ
ησλ κειεηψλ.
Ν φξνο γηα ηελ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε ησλ θπζηθψλ πξαλψλ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ εθπφλεζε ησλ πδξαπιηθψλ κειεηψλ.

Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Γ.1

Ξξνζηαζία λεξψλ- γξά Απφβιεηα

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο
θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο
ηπρφλ ππεξγνιάβνπο πνπ πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Ρα κελ αζηηθά απνξξίκκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ δηνρεηεχνληαη ζην αζηηθφ δίθηπν ζπιινγήο ησλ νηθείσλ ΝΡΑ.
Γηα ηελ δηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ, κπαηαξηψλ, ειαζηηθψλ, θιπ. έρνπλ ππνγξαθεί ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά κε αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο θαη αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ πιήξσζε ησλ επηηφπνπ πξνζσξηλψλ πεξηεθηψλ,
παξαδίδνληαη πξνο δηαρείξηζε. Ρα επηθίλδπλα απφβιεηα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο εληφο
ησλ εξγνηαμίσλ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο ελψ θαηά πεξίπησζε δεηνχληαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζπκκφξθσζεο απφ πξνκεζεπηέο αιιά
θαη ηνπο επηκέξνπο αλά εξγαζίαο ππεξγνιάβνπο.
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

Γ.2

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Ξξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο θαη
ζφξπβνο

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά
θαη ζηνπο ηπρφλ ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία. Δπηπιένλ δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο ζνξχβνπ
ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία ειέγρνπ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ε ηήξεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ ζηα εξγνηάμηα.
Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ζθφλε, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη πινπνηνχληαη ηα εμήο:
Νη εξγνηαμηαθνί δξφκνη δηαβξέρνληαη ηαθηηθά φπσο θαη νη ζσξνί πιηθψλ. Πην δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο δελ απαηηήζεθαλ ζπρλέο δηαβξνρέο ιφγσ ησλ επηθξαηνπζψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.
Ρα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ ραιαξά πιηθά, πξνβιέπεηαη λα είλαη θαιπκκέλα θαη λα κελ ππεξπιεξψλνληαη.
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαηξήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο
φηαλ απηέο πινπνηεζνχλ.
πάξρεη πξφβιεςε γηα θαζαξηζκφ θνξηεγψλ πξηλ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην εξγνηάμην θαη ηαθηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ εξγνηαμίσλ, απφ ππνιείκκαηα πιηθψλ εθφζνλ απηά
δεκηνπξγνχληαη.

Δθπνλείηαη ε κειέηε πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ζηαζκψλ, ε νπνία ζα ππνβιεζεί ζηελ ΔΞΔ/ΞΔΣΩΓΔ γηα ηελ ζρεηηθή
έγθξηζε. Ζ δε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ αθνξά ζηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.
Γ.3

Θφξπβνο - Θηλεηά ερνπεηάζκαηα δνλήζεηο

Όζνλ αθνξά ηνλ ζφξπβν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην
πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ηπρφλ ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία. Δπηπιένλ δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο ζνξχβνπ ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία
ειέγρνπ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ε ηήξεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ ζηα εξγνηάμηα.
Ζ Αθνπζηηθή Κειέηε Ζρνπξνζηαζίαο πνπ βξίζθεηαη ππφ εθπφλεζε εμεηάδεη ηηο πεξηνρέο πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 200 κ απφ
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
φξην ζρεδίνπ πφιεο, θαζψο & ηπρφλ ππάξρνπζεο επαίζζεηεο ρξήζεηο ζε πεξηνρέο εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ. Ν φξνο απηφο απνηειεί
δεδνκέλν ζρεδηαζκνχ γηα ηηο νξηζηηθέο κειέηεο νδνπνηίαο θαη αλαιχεηαη ζρεδηαζηηθά ε εθαξκνγή ηνπ ζηηο Δθζέζεηο Ξεξηβαιινληηθήο Αμηνιφγεζεο ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πηζαλέο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ερνπεηαζκάησλ ζηε δψλε ησλ 200 κέηξσλ απφ
φξηα ζρεδίνπ πφιεο.
Κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ερνκεηξήζεσλ εάλ απνδεηρζεί φηη ν παξαγφκελνο εξγνηαμηαθφο ζφξπβνο μεπεξλά ηα ζεζκνζεηεκέλα
φξηα ζνξχβνπ, ηφηε ην ζέκα ζα αληηκεησπηζηεί κέζα απφ ην Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ ερνπεηαζκάησλ. Πε θάζε πεξίπησζε δελ ζα γίλνληαη ζνξπβψδεηο εξγαζίεο ζε πεξηπηψζεηο γεηηλίαζεο κε νηθηζκνχο ζε ψξεο θνηλήο εζπρίαο.
Κέζα απφ ην Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ην Ξξφγξακκα Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ειέγρεηαη ε
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ζφξπβν. Πε θάζε πεξίπησζε ε Λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηνλ ζφξπβν είλαη ε αλαθεξφκελε
ζηνλ φξν γ).

Γ.4

Πηεξεά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα

Πρεηηθά κε ηνλ φξν πεξί δξαζηεξηνηήησλ κε εκθάληζε δνλήζεσλ, δελ έρνπλ πξνθχςεη αθφκε ηέηνηεο εξγαζίεο. Πε πεξηπηψζεηο
πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε πηζαλέο δνλήζεηο ζα παξαθνινπζνχληαη νη παξάκεηξνη πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Ξ.Ν. κέζσ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο δνλήζεσλ θαη εθφζνλ θαηαγξάθνληαη ππεξβάζεηο νξίσλ, ζα
ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα.
Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη άιισλ απνβιήησλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην
Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί
πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ηπρφλ ππεξγνιάβνπο
πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Πε φηη αθνξά ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ απφ ρ.ζ. 118+350 έσο ρ.ζ 129+629 θαη απφ ρ.ζ. 145+706
έσο ρ.ζ 170+000 γηα ηελ δηάζεζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ έρεη γίλεη ζπκθσλία κε ηνπο Γήκνπο Μεξνβνπλίνπ θαη Φηιηππηάδαο
(ππάξρεη θαη ζρεηηθφ έγγξαθν) λα παξαιακβάλνπλ ηα απνξξίκκαηα ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο ησλ Γήκσλ κε
απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Γηα ηελ δηάζεζε ησλ νξπθηειαίσλ έρεη γίλεη ζπκθσλία κε Αδεηνδνηεκέλε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο(ππάξρεη
ην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ).
Πε φ, ηη αθνξά ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο απφ ρ.ζ. 170+000 έσο ρ.ζ. 196+000, πξνο ην παξφλ ρξεζηκνπνηείηαη ν
εγθεθξηκέλνο ελ ιεηηνπξγία ρψξνο παξαζθεπαζηεξίνπ ππεξγνιάβνπ, φπνπ ν φξνο απνηειεί θαη ΞΝ ηεο εγθαηάζηαζεο. Έγηλε έιεγρνο κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη πεξηγξάθεηαη ζην Ξξφγξακκα Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ (ΞΞΞΔ) θαη δηαπηζηψζεθε φηη ν φξνο ηεξείηαη (πίλαθαο ειέγρνπ 07/09). Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο θαηαζθεπήο (Θηβσηνεηδείο νρεηνί) ζην ίδην ηκήκα. Γηα ηνπο επηκέξνπο ππεξγνιάβνπο δεηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ παξά-
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
δνζεο ηέηνηνπ είδνπο απνβιήησλ.

Γ.5

Αληηππξηθή πξνζηαζία

Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο
θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε φια ηα κεραλήκαηα έξγνπ λα δηαζέηνπλ ππξνζβεζηήξα θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ ειέγρνληαη ηα κέηξα ππξαζθάιεηαο ζην πεδίν εξγαζηψλ ψζηε λα ππάξρνπλ ηα ελδεδεηγκέλα ππξφζβεζεο.

Γ.6

Αζθάιεηα / ξχπαλζε απφ αηχρεκα

Πηα εξγνηάμηα πξνβιέπεηαη λα εγθαζίζηαηαη ε ζρεηηθή εξγνηαμηαθή ζήκαλζε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑ ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο κειέηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο ή ηηο ζρεηηθέο θπθινθνξηαθέο κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα
απαηηεζνχλ.
Έρεη εθπνλεζεί ην Πρέδην Δπέκβαζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο Πχκβαζεο Αζηπλφκεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο κεηαμχ ηνπ Ξαξαρσξε-ζηνχρνπ θαη ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Πην Πρέδην Δπέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πξνδηα-γξάθνληαη κέηξα γηα ηελ έγθαηξε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε
επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ απνδεθηψλ/εδάθνπο θιπ.
Ρν ελ ιφγσ Πρέδην Δπέκβαζεο πεξηιακβάλεη φια ηα κέ-ηξα/απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θιπ πνπ ζα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη δηαξξνήο κε βηνδηαζπψκελσλ νπζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ή φρη θαηαζθεπήο Κνλάδσλ Διέγρνπ Οχπαλζεο.
Έρεη ππνβιεζεί κειέηε εθηίκεζεο θηλδχλνπ απφ αηπρεκαηηθή ξχπαλζε κε α.π. IC-L-CO-S215N-PRO5876/EM/em ζηηο 17/11/2008
γηα ην ηκήκα πνπ αθνξά ην ηκήκα Ακβξαθίαο.
Γηα ηε ζήξαγγα Ακπειεηάο εθπνλείηαη ήδε κειέηε αλάιπζεο θηλδχλνπ - risk analysis study.

Γ.7

ΝΘΩ – Θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο.

Έρεη γίλεη απνηχπσζε δηθηχσλ θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Νξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθέιεηαο (ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 7 ηεο ΔΠ) γηα λα ελεξγήζνπλ αξκνδίσο. Ρα ζηνηρεία έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνπο κειεηεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ. Ππγθεθξηκέλα έρνπλ ζηαιεί έγγξαθα πξνο:
α) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα Γηέιεπζε Γηθηχνπ ςειήο Ράζεο απφ ΣΘ119+200 έσο ΣΘ129+626 θαη απφ ΣΘ145+706
έσο ΣΘ170+000 (έγγξαθν κε α.π. Θνηλ/μίαο: 14564, 18.09.09)
β) Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ
εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη γηα κεηαηφπηζε ησλ ηπρψλ ππαξρφλησλ ππφγεησλ αγσγψλ (έγγξαθν κε α.π. Θνηλ/μίαο: 12733, 07.07.09)
γ) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε δηθηχνπ απφ ΣΘ 90+700 έσο ΣΘ 92+300 (έγγξαθν κε α.π. Θ/μίαο: 13945,
20.08.09)
δ) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε Γηθηχνπ ςειήο Ράζεο ζηε ΣΘ 166+370 (έγγξαθν κε α.π. Θνηλ/μίαο: 14569,
18.09.09)
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
ε) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε δηθηχνπ πςειήο ηάζεο απφ ΣΘ 76+618 έσο ΣΘ 119+200 (έγγξαθν κε α.π.
Θ/μίαο: 13945, 20.08.09)
ζη) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε δηθηχνπ πςειήο ηάζεο απφ ΣΘ 76+618 έσο ΣΘ 119+200 (έγγξαθν κε α.π.
Θ/μίαο: 15515, 9.10.09)
δ) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ γηα κεηαηφπηζε ππιψλσλ απφ ΣΘ 76+000 έσο ΣΘ 118+300 (έγγξαθν κε α.π. Θ/μίαο: 18025,
11.12.09)
Ν ελ ιφγσ φξνο ιακβάλεηαη ππφςε εμ νινθιήξνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεηαη κέζσ ησλ Δθζέζεσλ
Ξεξηβαιινληηθήο Αμηνιφγεζεο Νξηζηηθνχ Πρεδηαζκνχ. Πχκθσλα κε ηηο ππνβιεζείζεο Νξηζηηθέο Κειέηεο Νδνπνηίαο θαη κε ηηο Δθζέζεηο
Ξεξηβαιινληηθήο Αμηνιφγεζεο Νξηζηηθνχ Πρεδηαζκνχ ησλ ππνηκεκάησλ 302 (IC-C-CO-S322N-CW-0200-000-ENV-EPR-RP.000-01-010/11-06-2009) θαη 303 (IC-C-CO-S323N-CW-0200-000-ENV-EPR-RP.000-01-01-0/26-05-2009), ε ράξαμε δελ ηέκλεη εγθεθξηκέλα φξηα
νηθηζκψλ θαη δηέξρεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 100κ. απφ απηνχο. Κηθξά νηθηζηηθά ζχλνια, πνπ βξίζθνληαη ζε γεηηλίαζε κε ην
έξγν είλαη ηα Ξέληε πεγάδηα – Κπξίγθα θαη νη Θξνχλεο. Ξξφθεηηαη γηα αγξνηηθνχο κε νξηνζεηεκέλνπο ζπλνηθηζκνχο, θαη φρη λεφδκεηεο
εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο θαλέλα θηίζκα δελ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην έξγν.
Ζ ηήξεζε ηνπ φξνπ πεξί δηαηήξεζεο ησλ πξνζβάζεσλ πξνο ηνπο νηθηζκνχο ειέγρεηαη κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο
ησλ Ξ.Ν. Πην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο πνπ αθνξά ηελ παξνχζα έθζεζε, δε πξνέθπςε ε αλάγθε θαηαζθεπψλ πνπ λα παξεκπνδίδνπλ πξνζβάζεηο ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ. Ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα κελ δηαηαξάζζνληαη νη πξνζβάζεηο
ζηηο γεηηληάδνπζεο ρξήζεηο.
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ΘΔΜΑΣΑ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΔΧΝ

Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Α.1

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

Θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο δελ πξνέθπςε αλάγθε γηα ηέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα πιηθά πξνκεζεχνληαη απφ αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο ππεξγνιάβσλ ηεο πεξηνρήο.
Δπηπιένλ έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.

Ζ εμππεξέηεζε γίλεηαη απφ ηα γξαθεία ζηελ Θακπή Άξηαο. Δπίζεο ππάξρνπλ νη δχν αδεηνδνηεκέλνη εξγνηαμηαθνί ρψξνη ζε Θακπή θαη
Γνξγφκπιν κε α.π. ΔΞΔ 107730/05.09.08. Δπηπιένλ έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (θαηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο ζηελ θεληξηθή λεζίδα, πιήξσζε λεζίδαο κε θπηηθά θαη γεληθά εξγαζίεο βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο νδνχ), δελ απαηηήζεθε ελεκέξσζε θαη άδεηα επέκβαζεο απφ ην αξκφδην Γαζαξρείν ιφγσ ηνπ φηη ην κέησπν εξγαζηψλ είλαη εθηφο δαζηθήο πεξηνρήο.
Γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία ή εγθαηάζηαζε απαηηείηαη άδεηα επέκβαζεο, απηή ζα δεηεζεί απφ ην αξκφδην Γαζαξρείν.
Όζνλ αθνξά ηελ άξζε αλαδάζσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Λ.3555/2007 (Θχξσζε ηεο Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο)/ Άξζξν 4/ Ξαξ.4α θαη
ηνλ Λ.2445/1996/ Άξζξν 2/ Ξαξ. 1γ, «Δπηηξέπεηαη ε θαηάιεςε, εθρέξζσζε ή θάιπςε δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ, πνπ πεξηθιείνλ-

ηαη εληφο νξίσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηηο κειέηεο ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 7 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο. Κε ηνλ παξφληα λφκν εγθξίλεηαη ε αιιαγή ρξήζεο, αίξεηαη ε αλαδάζσζε θαη ρνξεγνχληαη ε άδεηα επέκβαζεο θαη ε άδεηα πινηνκίαο ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ».
Α.2

Αξραηνινγηθέο πεξεζίεο

Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ (βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νδνχ), δελ απαηηήζεθε ελεκέξσζε θαη άδεηα απφ ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή πεξεζία. Αλ απαηηεζεί ζα ηεξεζεί ν φξνο.
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ΘΔΜΑΣΑ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΔΧΝ
ΘΔΜΑ
Γαλεηνζάιακνη - Ιαηνκεία

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην δηάζηεκα αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο ψζηε λα πξνθχςεη αλάγθε
γηα ηέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο.
Νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά θαιχπηνληαη απφ ήδε αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο ππεξγνιάβσλ ηεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Ξ.Ν. δ2.β.

Β. ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Β.1

Δξγαζίεο θηηξηαθψλ έξγσλ δηνδίσλ – ΠΔΑ – ΘΔΠ
Απνζέζεηο – Δθζθαθέο Δθξεθηηθά

Πε φηη αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηπρψλ λέσλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ΘΔΠ, ΠΔΑ, ζα αθνινπζεζνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο.
Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ (βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νδνχ) δελ απαηηήζεθαλ λένη πξφζζεηνη ρψξνη. Γελ απαηηήζεθαλ απνζέζεηο
γηα ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα. Πε πεξίπησζε πνπ κειινληηθά ζα ππάξρνπλ, ζα γίλνληαη εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο δψλεο θαηάιεςεο είλαη πξνζσξηλέο θαη θαιπκκέλεο, κέρξη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ.
Ζ εμππεξέηεζε γίλεηαη απφ ηα γξαθεία ζηελ Θακπή Άξηαο ελψ επίζεο ππάξρνπλ δχν αδεηνδνηεκέλνη εξγνηαμηαθνί ρψξνη ζε Θακπή θαη
Γνξγφκπιν κε α.π. ΔΞΔ 107730/05.09.08. Κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ρψξσλ απηψλ, ν φξνο ζα ηεξεζεί κε ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο
κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.

Β.2
Β.3

Απνθαηαζηάζεηο / εξγνηάμηα

Έρνπλ αλαηεζεί, εθπνλνχληαη θαη ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζηνλ Αλεμάξηεην κεραληθφ νη ζρεηηθέο νξηζηηθέο θπηνηερληθέο κειέηεο.

Β.4
Β.5

Γηάθνξνη φξνη θαηαζθεπήο
Δπηθαλεηαθέο απνξξνέο

Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη
Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θπηνηερληθψλ έξγσλ.
Νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Ξ.Ν. αθνξνχλ θπξίσο ην πθηζηάκελν έξγν. Δπηπιένλ ζέκαηα Ξ.Ν. πνπ άπηνληαη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ειέγρνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Κειέηεο απφ ηνλ Α.Κ. θαη ηεθκεξηψλνληαη απφ ηελ Έθζεζε Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο, ε
νπνία ζπλνδεχεη ηελ θάζε ππνβνιή Κειέηεο.
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Γ.1

Ξξνζηαζία λεξψλ- γξά Απφβιεηα

Γηα ηελ δηάζεζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ έρεη γίλεη ζπκθσλία κε ηνπο Γήκνπο Μεξνβνπλίνπ θαη Φηιηππηάδαο (ππάξρεη θαη ζρεηηθφ
έγγξαθν) λα παξαιακβάλνπλ ηα απνξξίκκαηα ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο ησλ Γήκσλ κε απνξξηκκαηνθφξν φρεκα.
Γηα ηελ δηάζεζε ησλ νξπθηειαίσλ θαη ησλ επηθίλδπλσλ έρεη γίλεη ζπκθσλία κε Αδεηνδνηεκέλεο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο.
Δπηπιένλ έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα
ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο
θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.

Γ.2

Ξξνζηαζία Αηκφζθαηξαο θαη
ζφξπβνο

Έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο
θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ζθφλε, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, πινπνηνχληαη ηα εμήο:
Νη δξφκνη θίλεζεο δηαβξέρνληαη πεξηνδηθά εθφζνλ δελ είλαη αζθαιηνζηξσκέλνη.
Απνθεχγεηαη ε ππεξπιήξσζε ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο ρχδελ πιηθψλ θαη ηα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ ραιαξά πιηθά, είλαη
θαιπκκέλα.
Ρα θνξηεγά θηλνχληαη θαηά βάζε ζηνλ πθηζηάκελν αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν ηεο Ξαξάθακςεο Άξηαο πξηλ ηελ έμνδφ ηνπο
απφ ην εξγνηάμην.

Γ.3

Θφξπβνο - Θηλεηά ερνπεηάζκαηα

Όζνλ αθνξά ηνλ ζφξπβν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί
πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ηπρφλ ππεξγνιάβνπο
πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Δθφζνλ απαηηεζεί ζα δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο ζνξχβνπ ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία ειέγρνπ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε ηήξεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ.
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Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Α/Α

ΘΔΜΑ

ΠΡΟΟΓΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Γ.4

Πηεξεά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα

Γ.5

Αληηππξηθή πξνζηαζία

Γηα ηελ δηάζεζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ έρεη γίλεη ζπκθσλία κε ηνπο Γήκνπο Μεξνβνπλίνπ θαη Φηιηππηάδαο (ππάξρεη θαη ζρεηηθφ έγγξαθν) λα παξαιακβάλνπλ ηα απνξξίκκαηα ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο ησλ Γήκσλ κε απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Γηα
ηελ δηάζεζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ έρεη γίλεη ζπκθσλία κε Αδεηνδνηεκέλεο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο.
Δπηπιένλ έρεη εθπνλεζεί ζπλνιηθφ Πρέδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Ξαξαθνινχζεζεο
θαη Διέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζχκθσλα κε φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο παξαπιεχξσο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Ρν Πρέδην έρεη παξνπζηαζηεί πξνο γλψζε θαη εθαξκνγή ζηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο θαηαζθεπήο ηεο
θνηλνπξαμίαο, αιιά θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ζηελ θνηλνπξαμία.
Πην ελ ιφγσ ηκήκα νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζε απνθιεηζκέλνπο ρψξνπο ηεο πθηζηάκελεο νδνχ ηεο Ξαξάθακςεο Άξηαο. Ζ εμππεξέηεζε γίλεηαη απφ ηα γξαθεία ηεο Θ/μίαο ζηε Θακπή Άξηαο φπνπ ππάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο. πάξρεη επίζεο κέξηκλα ψζηε λα ππάξρνπλ
πάληα ππξνζβεζηήξεο ζε φια ηα κεραλήκαηα έξγνπ θαη ηα νρήκαηα πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο βειηίσζεο ηεο Ξαξάθακςεο Άξηαο.

Γ.6

Αζθάιεηα, ξχπαλζε απφ αηχ- Έρεη εθπνλεζεί ην Πρέδην Δπέκβαζεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο Πχκβαζεο Αζηπλφκεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο κεηαμχ ηνπ Ξαξαρσξερεκα.
ζηνχρνπ θαη ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Πην Πρέδην Δπέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πξνδηα-γξάθνληαη κέηξα γηα ηελ έγθαηξε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ απνδεθηψλ/εδάθνπο θιπ.
Ρν ελ ιφγσ Πρέδην Δπέκβαζεο πεξηιακβάλεη φια ηα κέ-ηξα/απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θιπ πνπ ζα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη δηαξξνήο κε βηνδηαζπψκελσλ νπζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ή φρη θαηαζθεπήο Κνλάδσλ Διέγρνπ Οχπαλζεο.
ΝΘΩ - Θπθινθνξηαθέο ξπζκί- Ξξφθεηηαη γηα πθηζηάκελν ηκήκα απηνθηλεηνδξφκνπ, θαη νη ΔΞΝ αθνξνχλ ζηελ πξνεγνχκελε εξγνιαβία. Νχησο ή άιισο ζέκαηα πνπ
ζεηο
άπηνληαη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ειέγρνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Κειέηεο απφ ηνλ Α.Κ. θαη ηεθκεξηψλνληαη απφ ηελ Έθζεζε Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο, ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ θάζε ππνβνιή Κειέηεο.

Γ.6

