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ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ 
ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Θέμα: Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην έξγν: «Τδξνειεθηξηθφ Έξγν (ΤΖΔ) 
Μεζνρψξαο, ζηνλ πνηακφ Αρειψν, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ», ηεο 
εηαηξείαο ΓΔΖ Α.Δ.   

 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Σν Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ 160/Α/18.10.1986) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91/Α/25.5.2002), ην 
Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/31.3.2011), ην Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21.9.2011) θαη 
ην Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13.2.2012). 

2. Σν Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21.9.2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία 
πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο». 

3. Σν Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13.2.2012) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο- 
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

4. To Ν. 998/1979 (ΦΔΚ 289/Α/29.12.1979) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ 
δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2040/92 
(ΦΔΚ 70/Α/23.4.1992), ην Ν. 3208/03 (ΦΔΚ 303/Α/24.12.2003) θαη ην Ν. 4280/2014 
(ΦΔΚ 159/Α/ 8.8.2014). 

5. Σν Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/28.6.2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη 
ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 

6. Σν Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280/Α/9.12.2003) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – 
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3481/2006 
(ΦΔΚ 162/Α/2.8.2006) θαη ην Ν. 3734/2009 (ΦΔΚ 8/Α/28.1.2009). 
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7. Σν Ν. 3378/2005 (ΦΔΚ 203/Α/19.8.2005) «Κχξσζε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο (αλαζεσξεκέλε)». 

8. Σν Ν. 3468/2006 (ΦΔΚ 129/Α/27.6.2006) «Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο 
Τςειήο Απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν. 
3489/2006 (ΦΔΚ 205/Α/2.10.2006), Ν. 3734/2009 (ΦΔΚ 8/Α/28.1.2009),  θαη Ν. 
3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α/4.6.2010). 

9. Σν Ν. 3481/2006 (ΦΔΚ 162/Α/2.8.2006) «Σξνπνπνίεζε ζηε Ννκνζεζία γηα ην 
Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

10. Tν Ν.3734/2009 (ΦΔΚ 8/Α/28.1.2009) «Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δχν ή 
πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο ...  θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

11. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

12. Σν Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/31.3.2011) «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

13.  Σν Ν. 4258/2011 (ΦΔΚ 94/Α/14.4.2014) «Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο 
ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα − ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.» 

14. Σν Π.Γ. 256/1998 (ΦΔΚ 190/Α/12.8.1998) «πκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 51/78 (Α΄116) 
Πεξί θαηεγνξηψλ Μειεηψλ». 

15. Σν Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ 54/Α/8.3.2007) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα 
ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πιαηζίνπ Κνηλνηηθήο δξάζεο 
ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000». 

16. Σν Π.Γ. 100/2014 (ΦΔΚ 167/Α/28.8.2014) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

17. Σν Π.Γ. 123/2016 (ΦΔΚ 208/Α/2016) «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο …». 

18. Σν Π.Γ. 125/2016 (ΦΔΚ 210/Α/2016) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, 
Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

19. Σελ αξηζκ. Τ198/17.11.2016 (ΦΔΚ Β’ 3722) Απφθαζε Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε    
ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, σθξάηε Φάκειιν». 

20. Σελ ΚΤΑ 33318/3028/1998 (ΦΔΚ 1289/Β/28.12.1998) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη 
ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

21. Σελ ΚΤΑ Ζ.Π. 8353/276/Δ103/2012 (ΦΔΚ 415/Β/23.2.2012) «Σξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε ηεο ππ΄αξ.37338/1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
‘Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο 
θαη ησλ νηθνηφπσλ ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 
79/409/ΔΟΚ...(Β΄ 1495)’, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ ‘Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 
άγξησλ πηελψλ’ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο 
θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ». 

22. Σελ ΚΤΑ 21398/2012 (ΦΔΚ 1470/Β/3.5.2012) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ 
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ (ΑΔΠΟ), ησλ απνθάζεσλ αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ΑΔΠΟ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 19α ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011)». 

23. Σελ ΚΤΑ νηθ. 48963/2012 (ΦΔΚ 2703/Β/5.10.2012) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ 
Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) γηα έξγα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α’ ηεο ππ’ αξηζκ. 1958/13.1.2012 απφθαζεο ηνπ 
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Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β΄ 21), φπσο ηζρχεη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.7 ηνπ Ν. 4014/2011 (Α’ 209)». 

24. Σελ ΚΤΑ 167563/ΔΤΠΔ/15.4.2013 (ΦΔΚ 964/Β/19.4.2013) «Δμεηδίθεπζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ 
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ Ν. 4014/2011, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνχ, ησλ εηδηθψλ 
εληχπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ κε ηηο 
δηαδηθαζίεο απηέο ζέκαηνο». 

25. Σελ ΚΤΑ νηθ. 1649/45/2014 (ΦΔΚ 45/Β/15.1.2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
γλσκνδνηήζεσλ θαη ηξφπνπ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α’ …..». 

26. Σελ ΚΤΑ νηθ. 146896/2014 (ΦΔΚ 2878/Β/27.10.2014) «Καηεγνξίεο αδεηψλ ρξήζεο 
θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ. Γηαδηθαζία θαη φξνη έθδνζεο ησλ 
αδεηψλ, πεξηερφκελν θαη δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο θαη άιιεο παξφκνηεο ζπλαθείο 
δηαηάμεηο». 

27. Σελ ΤΑ 1958/2012 (ΦΔΚ 21/Β/13.1.2012) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 1, παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011)», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

28. Σελ ΤΑ 15277/2012 (ΦΔΚ 1077/Β/9.4.2012) «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο Πξφηππεο 
Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο 
λνκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β 
ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ 21/Β/13.1.2012), ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/2011». 

29. Σελ ΤΑ νηθ. 170225/2014 (ΦΔΚ 135/B/27.1.2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ 
ησλ θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
Καηεγνξίαο Α΄…». 

30. Σελ κε Α.Π. Γ5/θ1/νηθ. 1085/2002 Απφθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Π. 184/2015 Απφθαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο 
«Όξνη θαη πεξηνξηζκνί εληαίαο άδεηαο παξαγσγήο πνπ ρνξεγείηαη ζηε Γεκφζηα 
Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ.».  

31. Σελ  κε Α.Π. νηθ. 908/18.9.2014 (ΦΔΚ 2562/Β/25.9.2014) Απφθαζε ηεο Δζληθήο 
Δπηηξνπήο Τδάησλ «Έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο 
Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο».  

32. Σελ  κε Α.Π. νηθ. 909/18.9.2014 (ΦΔΚ 2561/Β/25.9.2014) Απφθαζε ηεο Δζληθήο 
Δπηηξνπήο Τδάησλ «Έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο 
Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο».  

33. Σελ ππ’ αξ. 26/2014 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.  
34. Σν κε Α.Π. ΓΤΖΠ/4889/7.11.2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδξνειεθηξηθήο 

Παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. (Α.Π. ΓΗΠΑ: 176029/11.11.2014), κε ην νπνίν 
ππνβιήζεθε ζηε ΓΗΠΑ/ΤΠΔΚΑ ν θάθεινο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ηνπ ΤΖΔ Μεζνρψξαο. 

35. Σν κε Α.Π. ΓΤΖΠ/88/12.1.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο 
ηεο ΓΔΖ Α.Δ. (Α.Π. ΓΗΠΑ: 145142/12.1.2015), κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ζηε 
ΓΗΠΑ/ΤΠΔΚΑ ζπκπιεξσκαηηθά ηεχρε ΜΠΔ ηνπ έξγνπ. 

36. Σν κε Α.Π. ΓΤΖΠ/349/23.1.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο 
ηεο ΓΔΖ Α.Δ. (Α.Π. ΓΗΠΑ: 145622/23.1.2015), κε ην νπνίν ππνβιήζεθε ζηε 
ΓΗΠΑ/ΤΠΔΚΑ κειέηε έξεπλαο δηάδνζεο θπκάησλ ιφγσ ζξαχζεο θξαγκάησλ επί 
ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ. 

37. Σν κε Α.Π. νηθ. 150654/17.7.2015 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑ/ΤΠΑΠΔΝ, κε ην νπνίν 
δηαβηβάζηεθε ν θάθεινο ηεο ΜΠΔ γηα γλσκνδφηεζε πξνο:   
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i. ηα Τπνπξγεία:  

 Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 Δζσηεξηθψλ θαη Γηνίθεζεο Αλαζπγθξφηεζεο 

 Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ 

 Δζληθήο Άκπλαο  
ii. ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΠΔΝ: Σκήκα Δηδηθψλ Υσξηθψλ Δπεκβάζεσλ Σνπηθνχ 

Δπηπέδνπ ηεο Γ/λζεο Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, Γ/λζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 
Δλέξγεηαο θαη Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Σκήκα Γαζηθψλ Πξνζηαηεπφκελσλ 
Πεξηνρψλ θαη Γαζηθήο Αλαςπρήο ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ 
Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Βηνπνηθηιφηεηαο θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηεο 
Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Βηνπνηθηιφηεηαο, Δδάθνπο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, 
Γ/λζε Υσξνηαμίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ 
ρεδηαζκνχ θαη Σξάπεδα Γεο 

iii. ηηο Τπεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο: 
Γ/λζε Τδάησλ Θεζζαιίαο, Γ/λζε Γαζψλ Σξηθάισλ 

iv. ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο: Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη 
Τδξννηθνλνκίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (ΠΔ) Σξηθάισλ, Γ/λζε Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο  

v. ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ: Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη 
Τδξννηθνλνκίαο ΠΔ Άξηαο, Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο  

vi. ηελ Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο 
θαη Ηνλίνπ: Γ/λζε Τδάησλ Γπηηθήο Διιάδαο 

vii. ηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ζπείξνπ.        

38. Σν κε Α.Π. ΤΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΑΜΣΔ/221080/20263/7.8.2015 έγγξαθν ηεο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ, 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 151333/13.8.2015), πξνο ηελ Τπεξεζία 
Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο ηεξεάο 
Διιάδαο.   

39. Σν κε Α.Π. 1637/18.8.2015 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη 
Σερληθψλ Έξγσλ Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο ηεξεάο Διιάδαο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 151432/ 
21.8.2015), κε ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο γηα ην έξγν, ρσξίο ηελ απαίηεζε 
πξφζζεησλ φξσλ – πξνυπνζέζεσλ. 

40. Σν κε Α.Π. 2768/31.8.2015 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Σξηθάισλ ηνπ Τπ. 
Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 151747/8.9.2015), κε ηε 
ζεηηθή ππφ φξνπο γλσκνδφηεζε ηεο γηα ην έξγν. 

41. Σν κε Α.Π. 10460/131970/22.9.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ Θεζζαιίαο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 152302/ 
29.9.2015), κε ηε ζεηηθή ππφ φξνπο γλσκνδφηεζε ηεο γηα ην έξγν. 

42. Σν κε Α.Π. ΤΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΑΠΚ/ΓΒΜΑ/ΣΒΜΑΥΜΑΔ/262717/154546/7604/2348/ 
28.9.2015 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 
ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 152416/2.10.2015), 
κε ηε ζεηηθή ππφ φξνπο γλσκνδφηεζε ηεο γηα ην έξγν. 

43. Σν κε Α.Π. νηθ. 12774/150784/6.10.2015 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη 
Τδξννηθνλνκίαο ΠΔ Σξηθάισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 152619/ 
12.10.2015), κε ηε ζεηηθή ππφ φξνπο γλσκνδφηεζε ηνπ γηα ην έξγν. 

44. Σν κε Α.Π. νηθ. 970/6.10.2015 έγγξαθν ηεο Γξακκαηείαο Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 152593/9.10.2015), κε 
ζπλεκκέλα: α) ηελ ππ’ αξ. 132/9.30.9.2015 ζεηηθή θαηά πιεηνςεθία απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Θεζζαιίαο, β) ην απνδεηθηηθφ αλάξηεζεο απνθάζεσλ 
ζηνλ Πίλαθα Απνθάζεσλ, γ) ην απφζπαζκα ηνπ 3/30.9.2015 πξαθηηθνχ, δ) ηελ κε 
Α.Π. 970/6.10.2015 γλσκνδφηεζε ηεο Γξακκαηείαο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
Θεζζαιίαο (έληππν Γ10) θαη ε) ην έγγξαθν ηερληθνχ γξαθείνπ κειεηψλ. 
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45. Σν κε Α.Π. 156099/6139/18.11.2015 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ Γπηηθήο Διιάδαο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (Α.Π. 
ΓΗΠΑ: 153723/25.11.2015), κε ηε ζεηηθή ππφ φξνπο γλσκνδφηεζε ηεο γηα ην έξγν.  

46. Σν κε Α.Π. 32598/26.11.2015 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Δηδηθψλ Υσξηθψλ 
Παξεκβάζεσλ Σνπηθνχ Δπηπέδνπ ηεο Γ/λζεο Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΝ, 
κε ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ γηα ην έξγν (Α.Π. ΓΗΠΑ: 153858/1.12.2015).  

47. Σν κε Α.Π. ΓΤΖΠ/5551/4.12.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο 
ηεο ΓΔΖ Α.Δ. (Α.Π. ΓΗΠΑ: 154130/10.12.2015). 

48. Σν κε Α.Π. 4799/11.12.2015 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Σξηθάισλ (Α.Π. 
ΓΗΠΑ: 154347/18.12.2015). 

49. Σν κε Α.Π. 4580/144259/21.12.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο πληνληζκνχ θαη 
Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο 
Διιάδαο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 154505/23.12.2015), κε ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο γηα ην έξγν 
θαη ζπλεκκέλα ην κε Α.Π. 2583/138298/12.8.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γαζψλ 
Σξηθάισλ θαη ην κε Α.Π. 4226/133566/4.8.2015 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Σξηθάισλ. 

50. Σν κε Α.Π. 1444/84281/13.1.2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο 
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Α.Π. ΓΗΠΑ: 
100487/25.1.2015), κε ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο γηα ην έξγν. 

51. Σν κε Α.Π. 427/2.2.2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ 
Α.Δ. (Α.Π. ΓΗΠΑ: 100923/10.2.2016), κε ζέκα: «Απνζηνιή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε 
Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ ΤΖΔ Μεζνρψξαο». 

52. Σν κε Α.Π. 638/17.2.2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ 
Α.Δ. (Α.Π. ΓΗΠΑ: 101188/17.2.2016), «Απνζηνιή πδξνινγηθήο κειέηεο πνπ έρεη 
δεηεζεί ζε ζρέζε κε ηε ΜΠΔ Μεζνρψξαο». 

53. Σν κε Α.Π. Φ.100.1/66/319210 .1085/1.3.2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Δζληθήο 
Τπνδνκήο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο (Α.Π. ΓΗΠΑ: 12648/10.3.2016), 
ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΤΖΔ 
Μεζνρψξαο. 

54. Σν γεγνλφο φηη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ζπείξνπ, ε Γ/λζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ, 
Δλέξγεηαο θαη Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηνπ ΤΠΔΝ, ην Σκήκα Βηνπνηθηιφηεηαο θαη 
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηνπ ΤΠΔΝ, ε Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 
Σξάπεδαο Γεο ηνπ ΤΠΔΝ, ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ, ην 
Τπ. Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, ε Γ/λζε Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη 
Τδξννηθνλνκίαο ΠΔ Άξηαο θαη ε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 
Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ δελ δηαβίβαζαλ ζηε ΓΗΠΑ/ΤΠΔΝ ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 
ηνπο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 
167563/2013 θαη ζπλεπψο ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ παξάγξαθν δελ εκπνδίδεηαη ε 
πξφνδνο ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο ΑΔΠΟ.          

55. Σν γεγνλφο φηη ην ΤΖΔ Μεζνρψξαο έρεη ήδε θαηαζθεπαζηεί θαηά ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε παξνχζα απφθαζε αθνξά ζηελ εθαξκνγή 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηηο ππνιεηπφκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ, ηηο 
εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ επεκβάζεσλ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ 
έξγνπ.  

56. Σν κε Α.Π 155851/1151/24-5-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Γαζψλ ή 
Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο. 

57. Σελ κε Αξηζκ.ΓΑΔΔ/νηθ.2287 (ΦΔΚ 4440/30.12.2016) Έγθξηζε Καλνληζκνχ 
Αζθαιείαο Φξαγκάησλ – Γηνηθεηηθή Αξρή. 

58. Σελ κε Α.Π.νηθ.126364/7.10.2016 Βεβαίσζε Έγθξηζεο παξαιαβήο παξαδνηέσλ 
κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε δηεξεχλεζεο ησλ επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ επζηάζεηαο 
πεξηνρήο Μεζνρψξαο….» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ. 
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59. Σν κε Α.Π.34310/01.08.2017 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Ζ πξνο ην ΤΠΔΝ/ΓΗΠΑ. 

 

         ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
Σελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην έξγν: «Τδξνειεθηξηθφ Έξγν (ΤΖΔ) 
Μεζνρψξαο, ζηνλ πνηακφ Αρειψν, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ», ηεο εηαηξείαο 
ΓΔΖ Α.Δ., θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ε 
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο ππνιεηπφκελεο 
εξγαζίεο θαηαζθεπή ηνπ, ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ επεκβάζεσλ, ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ θαη βαξχλεη ην θνξέα εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ. 
 
1. Πεπιγπαθή έπγος ή δπαζηηπιόηηηαρ 
 
1.1 πλνπηηθή Πεξηγξαθή έξγνπ  
1.1.1 Γεληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ  
 
Σν Τδξνειεθηξηθφ Έξγν (ΤΖΔ) Μεζνρψξαο βξίζθεηαη ζηov άλσ ξoπ ηνπ πνηακνχ 
Αρειψνπ ζηε ζέζε «Ρνκσζέτθα» θαη απνηειεί έξγν ηακίεπζεο θαη πδξνειεθηξηθήο 
αμηνπνίεζεο ηζρχνο 161,6 MW. Ζ ζέζε ηνπ θξάγκαηνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε δχν (2) 
km πεξίπνπ λνηηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ Μεζνρψξα, ελψ ε ζέζε ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο 
ηνπ πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ελφο (1) Km πεξίπνπ βνξεηνδπηηθά 
ηνπ νηθηζκνχ Γιίζηξα. Ζ ζήξαγγα πξνζαγσγήο χδαηνο ηνπ ΤΖΔ έρεη θαηεχζπλζε Β-ΝΓ 
θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ Μεζνρψξαο θαη Γιίζηξαο. Σν έξγν ππάγεηαη 
δηνηθεηηθά ζην Γήκν Πχιεο ηνπ Ν. Σξηθάισλ. 
 
1.1.2 πλνπηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά έξγνπ  
 
Σα θπξηφηεξα επηκέξνπο έξγα, απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην Τδξνειεθηξηθφ Έξγν (ΤΖΔ) 
Μεζνρψξαο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ληζφξξηπην θξάγκα χςνπο 150 m απφ ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ θαη ηακηεπηήξαο 
επηθάλεηαο 7,8 km2. 

 ήξαγγα εθηξνπήο κήθνπο 645 m θαη αλάληε πξφθξαγκα, κε ζηέςε ζην πςφκεηξν 
+ 648 m. 

 Δθρεηιηζηήο κε δχν ζπξνθξάγκαηα παξνρήο 3.300 m3/s. 

 Μηθξφο πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο ζηνλ πφδα ηνπ θξάγκαηνο, ηζρχνο 1570 KW, ζε 
χςνο ζρεδηαζκνχ 100 m. 

 ήξαγγα πξνζαγσγήο κήθνπο 7,4 km πεξίπνπ.  

 ηαζκφο παξαγσγήο ζηε Γιίζηξα, εκηππαίζξηνο κε δχν (2) κνλάδεο ηζρχνο 2 x 80,0 
MW, ζην χςνο ζρεδηαζκνχ 200 m. 

 Έξγα απνθαηάζηαζεο ηκεκάησλ νδηθψλ δηθηχσλ πνπ θαηαθιχδνληαη. Οδφο 
απνθαηάζηαζεο επηθνηλσλίαο ηεο Μεζνρψξαο κε ηε ζηέςε ηνπ θξάγκαηνο κήθνπο 
2980 m πεξίπνπ θαη νδφο απνθαηάζηαζεο επηθνηλσλίαο πξνο ηε Νέα Πεχθε κε ηελ 
νδφ Βαζπξέκαηνο – Μεζνρψξαο, κήθνπο 729 m πεξίπνπ.  

 ηαζεξνπνηεηηθφ επίρσκα ζην Αξκαησιηθφ. 
 
Δηδηθφηεξα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Τδξνειεθηξηθνχ Έξγνπ Μεζνρψξαο είλαη ηα 
παξαθάησ: 

ΛΔΚΑΝΖ ΑΠΟΡΡΟΖ 
Έθηαζε 
Μέζε παξνρή (πεξίνδν 1950-51~1983-84) 
Μέζε παξνρή (πεξίνδν 1950-51~1993-94) 

 
633 km2 
24,9 m3/s 
23,0 m3/s 
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Μέγηζηε πηζαλή πιεκκχξα 3.528 m3/s 

ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΑ 
Αλψηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο (Α..Λ.) 
Καηψηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο (Κ..Λ.) 
πλνιηθφο φγθνο (Α..Λ.) 
Ωθέιηκνο φγθνο 
Δπηθάλεηα  

 
770  m 
731  m 
358 x 106 m3 
228 x 106 m3 
7,8 Km2 

ΦΡΑΓΜΑ 
Σχπνο   
 
Μήθνο ζηέςεο 
Τςφκεηξν ζηέςεο 
Ύςνο Φξάγκαηνο (απφ ηελ θνίηε) 
Όγθνο θξάγκαηνο  

 
Ληζφξξηπηo κε αvάvηε πιάθα απφ 
ζθπξφδεκα 
240 m 
775 m 
150 m 
5x106 m3 

ΖΡΑΓΓΑ ΔΚΣΡΟΠΖ 
Μήθνο 
Γηάκεηξνο  
Παξoρεηεπηηθφηεηα 

 
645 m 
10 m 
1.250 m3/s 

ΔΚΥΔIΛIΣΖ 
Σχπνο  
 
Παξνρή 
Τςφκεηξν ηέςεο 

 
Αvoηρηφο κε 2 ζπξoθξάγκαηα (χςνο 12,5 
m, πιάηνο 14 m) 
3.300 m3/s 
757,50 m  

ΤΣΖΜΑ ΔΚΚΔΝΧΖ 
Σχπνο 

 
Δθθελσηήο ππζκέλα ζηε ζήξαγγα 
εθηξνπήο 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΤΓΡΟΛΖΦIΑ  
Σχπνο  
Γηαζηάζεηο αvoίγκαηoο ζηε ζέζε ησλ δoθψv 
εκθξάμεσο  
Τςφκεηξν ππζκέλα 

 
 
Καηαθφξπθε 
7,89 m x 4,20 m 
 
717 m 

ΦΡΔΑΡ ΘΤΡΟΦΡΑΓΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ε απφζηαζε 70m απφ ηελ Τδξνιεςία  
Σχπνο 
 
 
 
Άλνηγκα Θπξνθξάγκαηνο 
Γνθνί έκθξαμεο  

 
 
Κπθιηθφ θαηαθφξπθν θξέαξ εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 5,70 m, απφ ην πςφκεηξν 
716,46 m (ππζκέλαο) σο ην 775 m 
(επηθάλεηα πξφζβαζεο)  
3,50 x 5,30 m 
3 ηεκάρηα 

ΦΡΔΑΡ ΑΝΑΠΑΛΖ 
ε απφζηαζε 7.370m απφ ην θξέαξ 
ζπξνθξάγκαηνο  
Σχπνο 

 
 
 
Κπθιηθφ θαηαθφξπθν θξέαξ εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 12,5 m, χςνπο 124,3 m θαη κε 
ζηέλσζε ζηελ είζνδν δηακέηξνπ 2 m 

ΖΡΑΓΓΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ  
Τμήμα με επένδυζη από ζκυρόδεμα 
Αξηζκφο 
Μήθνο 
Δζσηεξηθή Γηάκεηξνο 
 
Τμήμα με χαλύβδινη επένδυζη 

 
 
1 
7390 m 
5,30 m 
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Αξηζκφο 
Μήθνο 
Δζσηεξηθή Γηάκεηξνο 
 
Τμήμα κλάδων με χαλύβδινη επένδυζη 
Αξηζκφο 
Μήθνο 
Δζσηεξηθή Γηάκεηξνο 

1 
433 m 
4,30 m 
 
 
2 
72 m 
3,0 m 

ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
Σχπoο  
 
 
ηξφβηινη 
Μέγηζηε Παξνρή  
Τςνο Μειέηεο 
Μέγηζην Καζαξφ χςνο Πηψζεο 
Γελλήηξηεο 
 
Σάζε 
πρλφηεηα 
Μεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο 
Yπνζηαζκφο 

 
Ζκηππαίζξηνο πνπ ζηεγάδεη δχν (2) 
κνλάδεο ηχπνπ Francis, θαηαθφξπθνπ 
άμovα 
2 x 80,0 ΜW  
2x 42,20 m3/s 
200 m 
225 m 
2 x 90 MVA, ζχγρξνλεο, 15,75 KV 
θαηαθφξπθνπ άμνλα,  ζπλη. ηζρχνο 0,90 
15,75 KV 
50 Ζz 
2 x 90 MVA, 15,75 KV/150 KV 
150 KV / 20 KV 

ΜΗΚΡΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΝ 
ΔΚΚΔΝΧΣΖ ΠΤΘΜΔΝΑ 
ηξφβηινο 
 
Παξνρή  
Τςνο Μειέηεο 
Γελλήηξηα 
 
Σάζε 
πρλφηεηα 
Μεηαζρεκαηηζηήο ηζρχνο 

 
 
Σχπνπ Francis, νξηδνληίνπ άμνλα, 1,6 ΜW  
1,5 m3/s 
100 m 
1585 KVA, αζχγρξνλε, 6,3 KV νξηδνληίνπ 
άμνλα, ζπλη. ηζρχνο 0,85 
6,3 KV 
50Hz 
2000 KVA, 63 ΚV/20KV 

 

Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηνλ θάθειν ηεο ΜΠΔ (θείκελν θαη 
ράξηεο), πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα απφθαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο απηήο. 

1.2 Καηάηαμε έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο 
 
χκθσλα κε ηελ ΤΑ 1958/2012 (ΦΔΚ 21/Β/13.1.2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη, ην έξγν θαηαηάζζεηαη ζηε 2ε Οκάδα «Τδξαπιηθά έξγα» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 
θαηεγνξία:  
 
α/α 1 «Φξάγκαηα θαη αλαβαζκνί εληφο θνίηεο πδαηνξεκάησλ (εθεμήο «θξάγκαηα»), 

θάζε είδνπο θαη ρξήζεο, φπσο: ηακίεπζεο, εθηξνπήο, κεξηζκνχ, πδξνιεςίαο 
ιηκλνδεμακελψλ, πδξνιεςίαο πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο, ζπξνθξάγκαηα θιπ» 

 
θαη ζηελ 10ε Οκάδα «Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία:  
 
α/α 8 «Τδξνειεθηξηθά έξγα». 
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Σν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α1 ηεο ΤΑ 1958/2012 θαη γηα ηηο δχν 
πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο έξγσλ. 
 
1.3 Υαξηνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ έξγνπ 

 
Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ράξηε ΜΠΔ – 1-2 «Γεληθή Γηάηαμε Έξγσλ», 
θιίκαθαο 1:10.000, ελψ ε ιεθάλε θαηάθιπζεο απεηθνλίδεηαη ζηνλ ράξηε ΜΠΔ-10 
«πληεηαγκέλεο (Υ,Τ) Πεξηγξάκκαηνο Σακηεπηήξα», θιίκαθαο 1:20.000. 
 
Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ ηνπ πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ Μεζνρψξαο ζην 
γεσγξαθηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ ’87 είλαη: 
 
Φξάγκα – Άθξα ηέςεο 
 
Υ= 267926,789  Τ= 4371655,006 
Υ= 267963,83  Τ= 4371316,338 
 
ηαζκφο παξαγσγήο 
Υ= 265392,075 Τ=4363987,233 
 
ήξαγγα πξνζαγσγήο 
Αξρή 
 
Υ= 268136,471 Τ=4371250,986 
 

 
2. Θεζμοθεηημένα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηηρ πεπιοσήρ ηος έπγος ή ηηρ 

δπαζηηπιόηηηαρ καθώρ και ηων εςαίζθηηων ζηοισείων ηος πεπιβάλλονηορ 
ηηρ 

 
2.1 Υσξηθφο ρεδηαζκφο θαη ρξήζεηο γεο 
Σν πδξνειεθηξηθφ έξγν αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ δελ έξρεηαη ζε 
αληίζεζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δζληθνχ θαη Πεξηθεξεηαθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
 
Σν έξγν (θξάγκα, ιεθάλε θαηάθιπζεο – ηακηεπηήξαο, αγσγφο πξνζαγσγήο, ζηαζκφο 
παξαγσγήο θαη ζπλνδά έξγα) ρσξνζεηείηαη επί ησλ πνηάκησλ Τδαηηθψλ σκάησλ (Τ) 
Αρειψνο Π.9 (θσδηθφ GR0415R000200052N), Αρειψνο Π.10 (θσδηθφ 
GR0415R000200054N) θαη Βαζπξξεχκαηνο Ρ. (θσδηθφ GR0415R000234055N), εληφο 
ησλ νξίσλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ (ΛΑΠ) Αρειψνπ (GR15) ηνπ Τδαηηθνχ 
Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο (ΤΓ 04).  
 
Οη πδξνκνξθνινγηθέο αιινηψζεηο πνπ ζα επέιζνπλ ζηα πνηάκηα Τ Αρειψνο Π.9, 
Αρειψνο Π.10 θαη Βαζπξξεχκαηνο Ρ. ηεο ΛΑΠ Αρειψνπ απφ ην ΤΖΔ Μεζνρψξαο 
έρνπλ αμηνινγεζεί ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ 
Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ εμέηαζε ηνπ έξγνπ βάζε ηνπ 
άξζξνπ 4 (παξ. 7) ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ πεξί εμαηξέζεσλ [άξζξν 4 (παξ. 7) ηνπ ΠΓ 
51/2007]. Ζ σο άλσ εμέηαζε ηεθκεξίσζε ηελ πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
ζθνπηκφηεηα ην έξγνπ θαη αηηηνιφγεζε, σο ππαγνξεπκέλε απφ ππέξηεξν δεκφζην 
ζπκθέξνλ, ηελ αλαγθαηφηεηα εμαίξεζεο ησλ πνηάκησλ Τ Αρειψνο Π.9, Αρειψνο Π.10 
θαη Βαζπξξεχκαηνο Ρ. απφ ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο 
2000/60/ΔΚ. 
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Σν ΤΖΔ Μεζνρψξαο ζε ζπκθσλία κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 
3199/2003 ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο χδαηνο, είλαη ζπκβαηφ κε ην 
εγθεθξηκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο 
θαη ην νηθείν Πξφγξακκα Μέηξσλ απηνχ, ζην νπνίν θαη έρεη θξηζεί σο έξγν πξψηεο 
πξνηεξαηφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, γηα ην έξγν γλσκνδφηεζαλ ζεηηθά ππφ φξνπο ε Γ/λζε 
Τδάησλ Θεζζαιίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο θαη 
ε Γ/λζε Τδάησλ Γπηηθήο Διιάδαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Σν έξγν έρεη απεκπιαθεί πιήξσο ηφζν ιεηηνπξγηθά φζν θαη 
ηερληθά απφ ηα έξγα εθηξνπήο ηνπ Αρειψνπ, θαη θαζίζηαηαη ακηγψο πδξνειεθηξηθφ 
φπσο αλαθέξεη ε Απφθαζε ηΔ Αξηζκ.26/2014 (ζρεη.33) 

 
2.2 ηνηρεία πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ 

 
Σν πξνηεηλφκελν έξγν αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρή, ε νπνία πεξηθιείεηαη απφ ηηο 
παξαθάησ Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) θαη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ):  

 ζηα βφξεηα ηνπ ηακηεπηήξα θαη εθηφο ησλ νξίσλ θαηάθιπζεο βξίζθεηαη ε ΔΕΓ  
«Αζπξνπφηακνο», κε θσδηθφ GR 1440001, 

 ζηα αλαηνιηθά βξίζθεηαη ε ΔΕΓ «Όξνο Κεξθέηην (Κφδηαθαο)», κε θσδηθφ GR 
1440002,  

 ζηα δπηηθά βξίζθεηαη ε ΔΕΓ «Όξε Αζακάλσλ (Σδνπκέξθα)» κε θσδηθφ GR 2110002, 

 ζηα δπηηθά βξίζθεηαη ε ΕΔΠ «Δπξχηεξε Πεξηνρή Αζακαληθψλ Οξέσλ», κε θσδηθφ 
GR 2130013,  

 ζηα λφηηα θαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ε ΕΔΠ «Κνηιάδα Αρειψνπ θαη 
Όξε Βάιηνπ», κε θσδηθφ GR 2110006. 

 
Δπηπξφζζεηα, ζηα βφξεηα θαη δπηηθά ηνπ έξγνπ αλαπηχζζεηαη ην Δζληθφ Πάξθν 
Σδνπκέξθσλ – Πεξηζηεξίνπ θαη ραξάδξαο Αξάρζνπ. 
 
Μηθξά ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο θαηάθιπζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ε ζήξαγγα πξνζαγσγήο 
(ππφγεην έξγν) θαη ν ζηαζκφο παξαγσγήο (εκηππαίζξην έξγν) ζηε Γιίζηξα βξίζθνληαη 
εληφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. πγθεθξηκέλα: 
 

 Ζ ζήξαγγα πξνζαγσγήο, ν εκηππαίζξηνο πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο ζηελ 
πεξηνρή ηεο Γιίζηξαο θαη ηκήκα ηνπ ηακηεπηήξα ηνπ έξγνπ, απφ ην Αξκαηνιηθφ 
έσο ην θξάγκα Μεζνρψξαο, έθηαζεο 170 ζηξεκκάησλ βξίζθνληαη εληφο ηεο 
ΕΔΠ «Δπξχηεξε πεξηνρή Αζακαληθψλ Οξέσλ», κε θσδηθφ GR 2130013, ε 
ζπλνιηθή έθηαζε ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 652.370 ζηξέκκαηα (θαηάιεςε ΕΔΠ 
απφ ηνλ ηακηεπηήξα ζε πνζνζηφ 0,03%).  

 

 Σκήκα ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ θιάδνπ ηνπ ηακηεπηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
απφιεμε ηνπ ηακηεπηήξα ζην Κακλατηηθν ξέκα, έθηαζεο 515 ζηξεκκάησλ, 
εκπίπηεη εληφο ησλ νξίσλ  ηεο ΔΕΓ «Όξνο Κεξθέηην (Κφδηαθαο)» κε θσδηθφ GR 
1440002, ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε 504.312 ζηξέκκαηα 
(πνζνζηφ θαηάιεςεο 0,1%). 

 
3. Οπιακέρ ηιμέρ εκπομπών πύπων ζηην αημόζθαιπα, ζηα ύδαηα, ζηο έδαθορ 

ζηάθμηρ θοπύβος και δονήζεων και ποιόηηηαρ πεπιβάλλονηορ 
 
3.1 Αέξηα απφβιεηα 

 
3.1.1 Οη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο αλαθέξνληαη 

ζηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο: 
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3.1.1.1 ΚΤΑ 14122/549/Δ.103/2011 (ΦΔΚ 488/Β/30.3.2011) «Μέηξα γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ ‘Γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 
αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε’ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21εο 
Μαΐνπ 2008». 

3.1.1.2 ΚΤΑ 22306/1075/Δ103/29.5.2007 (ΦΔΚ 920/Β/8.6.2007) «Καζνξηζκφο 
ηηκψλ-ζηφρσλ θαη νξίσλ εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξζεληθνχ, 
ηνπ θαδκίνπ, ηνπ πδξαξγχξνπ, ηνπ ληθειίνπ θαη ησλ πνιπθπθιηθψλ 
αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/107/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2004 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 

 
3.1.2 Γηα ηηο ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ ελ αησξήζεη (ζθφλεο) απφ εξγνηάμηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηζρχεη ην θαζνξηδφκελν απφ ην άξζξν 2 παξαγ. δ’ ηνπ 
Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293/Α/6.10.1981) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ 
εηο ηα ηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ…». 

 
3.2 Τγξά απφβιεηα 

 
3.2.1 Ζ ΚΤΑ 39626/2208/Δ130/2009 (ΦΔΚ 2075/25.9.2009) «Καζνξηζκφο κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηε ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε», ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/118/ΔΚ. 

3.2.2 Όζνλ αθνξά ζηα απαηηνχκελα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηπρφλ 
επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ηζρχνπλ ε ΚΤΑ 5673/400/1997 (ΦΔΚ 
192/Β/1997), ε ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 354/Β/8.3.2011) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη κε ηελ ΚΤΑ 191002/2220/2013 θαζψο θαη νη νηθείεο Ννκαξρηαθέο 
Απνθάζεηο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηβάινπλ 
απζηεξφηεξα φξηα. 

 
3.3 Θφξπβνο θαη δνλήζεηο 

 
3.3.1 Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνπλ νη 

δεζκεχζεηο γηα ηα κεραλήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 37393/2028/2003 
(ΦΔΚ 1418/Β/1.10.2003), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 
9272/471/2007 (ΦΔΚ 286/Β/2.3.2007). 

  
3.3.2 Σν αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ζνξχβνπ, πνπ εθπέκπεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ 

ην εξγνηάμην θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεηαη ζην ΠΓ 1180/1981 
(ΦΔΚ 293/Α/6.10.1981). 

 
3.3.3 Ο ζφξπβνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη ζηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293Α),. 
 
4. Όποι, μέηπα και πεπιοπιζμοί πος ππέπει να λαμβάνονηαι για ηην 

ελασιζηοποίηζη και ηην ανηιμεηώπιζη ηων δςνηηικών πεπιβαλλονηικών 
επιπηώζεων 

 
4.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο 

 
4.1.1. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ σο θαη παο θαηά λφκν ππφρξενο θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ 
επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 
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4.1.2. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα νξίζεη αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε θαη λα ην γλσζηνπνηήζεη 
ζηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο (ΓΗΠΑ) ηνπ ΤΠΔΝ, ζην ψκα 
Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο, Γφκεζεο, Δλέξγεηαο θαη Μεηαιιείσλ ηνπ ΤΠΔΝ 
θαη ζηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ (ΓΗΠΔΥΩ) Πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο. 

4.1.3. Ο  θνξέαο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, αλεμαξηήησο απφ ηελ 
χπαξμε ζρεηηθήο ξεηήο αλαθνξάο ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

4.1.4. Καηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα γίλνπλ φιεο νη απαηηνχκελεο 
ελέξγεηεο θαη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη: 

 ε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαη 

 ε αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε δπζάξεζησλ πεξηβαιινληηθά 
θαηαζηάζεσλ πνπ νθείινληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

4.1.5. Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα 
εμαζθαιίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηα έξγα 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (έξγα θχηεπζεο, δηακφξθσζεο θιπ), ηα νπνία 
ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη πξσηίζησο απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ. Σν θφζηνο 
εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ λα πεξηιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ. 

4.1.6. ε πεξίπησζε πνπ ζηo πιαίζην ηνπ έξγνπ απαηηεζεί ε πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ 
ή δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ απηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επέθηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ, ε 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπο λα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ Τπεξεζία. Σα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο, 
εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηερληθφ ζρεδηαζκφ ζε ζηάδην πνπ έπεηαη ηεο 
παξνχζαο θαη αθνξνχλ φια ηα έξγα δηαζθάιηζεο ηεο πεξηνρήο βάζε ηεο 
Μειέηεο Γηεξεχλεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαιίαο (ζρεη.58) «Δπηθξαηνχζεο ζπλζήθεο επζηάζεηαο ηεο πεξηνρήο 
Μεζνρψξαο, ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ πιήξσζε ηεο ιεθάλεο ηνπ θξάγκαηνο 
Μεζνρψξαο θαη πξφηαζεο δηαζθάιηζεο έλαληη ζξαχζεο θαη ιεηηνπξγίαο» 
εγθξίλνληαη κε ηελ ππνβνιή θαη αμηνιφγεζε Σερληθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο 
(ΣΔΠΔΜ) ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο αξρή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
αξζ.7 ηνπ Ν.4014/2011.  

4.1.7. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε πνπ πινπνηείηαη ή ιεηηνπξγεί 
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιηζζεί εγθαίξσο φιεο νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο, θαη λα 
βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή 
εγθαηάζηαζεο πνπ αθνξνχλ. 

4.1.8. Να εθδνζεί ε απαηηνχκελε άδεηα ρξήζεο χδαηνο γηα έξγα αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ 
πφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ 146896/2014, 
κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. 
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4.1.9. Ζ παξνχζα απφθαζε δελ απαιιάζζεη ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
ππνρξέσζε λα εθνδηαζηεί κε άδεηα ή έγθξηζε ή ηήξεζε φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ 
απφ άιιε Γεκφζηα Αξρή εάλ απηφ απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, νχηε 
ππνθαζηζηά ηπρφλ άιιεο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο. 

4.1.10. Ζ παξνχζα απφθαζε δελ ππνθαζηζηά νχηε αλαηξεί θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 
ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο ρξήζεηο γεο, νχηε λνκηκνπνηεί ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ 
πνιενδνκηθή άπνςε. 

4.1.11. Ζ παξνχζα απφθαζε αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν 
αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γηα ηελ νπνία 
εθδίδεηαη. 

4.1.12. Να ηεξεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΤΑ 15277/23.3.2012 (ΦΔΚ 
1077/Β/9.4.2012) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Ζ παξνχζα απφθαζε απνηειεί θαη 
έγθξηζε επέκβαζεο ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 998/1979 ζε ηπρφλ εθηάζεηο 
δαζηθνχ ραξαθηήξα, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ Ν.4014/2011 θαη 
ζην άξζξν 3 (παξ. 2 θαη 3) ηεο ΤΑ 15277/23.3.2012.  

4.1.13. Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνιεηπφκελσλ επεκβάζεσλ νη εθζθαθέο λα 
πεξηνξηζηνχλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο. Δπίζεο, λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηαβξψζεσλ ησλ εδαθψλ. Σα πξαλή πνπ ηπρφλ 
δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, λα δηακνξθσζνχλ κε ηέηνην 
ηξφπν (π.ρ. δεκηνπξγία βαζκίδσλ ζε κεγάια πξαλή), έηζη ψζηε λα 
απνθεχγνληαη νη θίλδπλνη θαηνιηζζήζεσλ θαη δηαβξψζεσλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη 
ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο ζε απηά. 

4.1.14. Να θαηαζθεπαζηνχλ ηα απαξαίηεηα ηερληθά έξγα (νρεηνί - ηάθξνη) γηα ηε 
δηεπζέηεζε ησλ λεξψλ απνξξνήο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ 
θαηλνκέλσλ. 

4.1.15. Ζ νπνηαδήπνηε θζνξά ηπρφλ δαζηθήο θαη ελ γέλεη βιάζηεζεο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα πεξηνξηζζεί ζηελ απνιχησο αλαγθαία έθηαζε θαη νη 
επεκβάζεηο ζην ηνπίν ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο 
αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη ηπρφλ επεκβάζεηο ζε δαζηθνχ ραξαθηήξα 
εθηάζεηο λα γίλνπλ κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηε Γαζηθή λνκνζεζία θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ηνπηθψλ δαζηθψλ 
Τπεξεζηψλ. 

4.1.16. Να ιεθζεί κέξηκλα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα ηελ απνθπγή θζνξάο ζε 
πθηζηάκελεο ππνδνκέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ 
απαηηείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ή 
νπνηνπδήπνηε είδνπο επέκβαζε ζ’ απηέο, απηή λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ γηα ηηο ππνδνκέο θνξέσλ, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ 
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κφιηο απηφ θαζίζηαηαη ηερληθψο δπλαηφλ 
γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθψο απηνηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

4.1.17. Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγνπ λα κελ παξεκπνδίδεηαη 
ε νδηθή επηθνηλσλία κεηαμχ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

4.1.18. Ζ αθαηξνχκελε θπηηθή γε λα δηαθπιαρζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θπηνηερληθέο απνθαηαζηάζεηο.  
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4.1.19. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξαλψλ θαη ησλ ινηπψλ 
ρψξσλ πνπ ρξήδνπλ απνθαηάζηαζεο κε ηελ πξνζζήθε θπηηθήο γεο, ε νπνία  
κπνξεί λα ιεθζεί είηε απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, εθφζνλ 
παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαηαιιειφηεηαο είηε απφ άιιεο λφκηκεο 
ρξήζεηο. Απαγνξεχεηαη ε νπνηνζδήπνηε ιήςε απηήο απφ εθηάζεηο  δαζηθήο 
κνξθήο. 

4.1.20. Οη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ ή πξφθεηηαη λα 
αλαπηπρζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα 
απνκαθξπλζνχλ θαη νη ρψξνη λα απνθαηαζηαζνχλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. Ζ 
δηακφξθσζε θαη ηειηθή απνθαηάζηαζε λα εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα 
πεξηβαιινληηθή αξρή, χζηεξα απφ ππνβνιή Σερληθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο 
(ΣΔΠΔΜ), θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4014/2011, ην 
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο. 

4.1.21. Απαγνξεχεηαη θάζε απνζήθεπζε, έζησ θαη πξνζσξηλή πιηθψλ έμσ απφ ηνλ 
ρψξν επέκβαζεο. 

4.1.22. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ λα κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, λα 
ιακβάλεη κέηξα θχιαμεο ηνπ ρψξνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ξππάλζεηο θαη ζηε 
δηάζεζε απνβιήησλ. Να πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε άιισλ εγθξίζεσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.     

 
4.2 Φάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ  
 

4.2.1 Υξήζε θπζηθψλ πφξσλ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
Σα απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά, δχλαηαη λα εμαζθαιηζηνχλ 
είηε: α) απφ ηνπο δαλεηνζαιάκνπο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ράξηε ΜΠΔ – 26 
θιίκαθαο 1:5000, β) απφ ηα πιηθά εθζθαθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ απηά 
είλαη θαηάιιεια θαη γ) απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο. 

Να γίλεη απνθαηάζηαζε ησλ δαλεηνζαιάκσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ζ δηακφξθσζε θαη ηειηθή απνθαηάζηαζε ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ αξκφδηα 
πεξηβαιινληηθή αξρή, κεηά ηελ ππνβνιή Σερληθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο 
(ΣΔΠΔΜ), θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4014/2011, ην 
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο. 

4.2.2 Γηαρείξηζε απνβιήησλ  

4.2.2.1  Σα πιενλάδνληα πιηθά εθζθαθήο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πνπ δελ είλαη 
δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο αλάγθεο ηνπ (π.ρ. 
γεσκνξθνινγηθή εμνκάιπλζε επηκέξνπο ρψξσλ - ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ζηήξημε 
θαη επέλδπζε πξαλψλ, δηακφξθσζε ζπλνδήο νδνπνηίαο θιπ, θαη 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο αιινίσζεο ηεο πθηζηάκελεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο) θαη 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.2.1,  
επηηξέπεηαη λα απνηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο πιηθψλ πνπ απεηθνλίδνληαη 
ζηνλ ράξηε ΜΠΔ – 26, θιίκαθαο 1: 5000. 
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Να γίλεη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ πνπ 
έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ζ δηακφξθσζε θαη ηειηθή 
απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο πιενλαδφλησλ πιηθψλ λα γίλεη ζχκθσλα 
κε ηηο εγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο (ΣΔΠΔΜ), θαη ηηο Μειέηεο 
Αλαδάζσζεο θαη αλάπιαζεο ρψξσλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί. 

4.2.2.2  ε θάζε πεξίπησζε, απαγνξεχεηαη ε έζησ θαη πξνζσξηλή απφζεζε πιηθψλ 
πέξαλ ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ ζε α) ηκήκαηα ηνπ πδξνγξαθηθνχ 
δηθηχνπ, β) ζε δαζηθνχ ραξαθηήξα, εθηάζεηο, γ) ζε αξραηνινγηθέο πεξηνρέο, δ) 
ζε παξαπφηακηεο εθηάζεηο, ε) ζε πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζην Γίθηπν Natura 
2000.   

4.2.2.3  Καηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 
απνθπγή: α) νπνηνπδήπνηε είδνπο θαηλφκελσλ απνζηαζεξνπνίεζεο εδαθψλ ή 
δηαζθνξπηζκνχ ρσκαηνπξγηθψλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ φπσο: 
θαηνιηζζήζεηο ή δηάβξσζε πξαλψλ, απφπιπζε ζσξψλ αδξαλψλ θιπ., β) 
κείσζεο ησλ δηαηνκψλ ηνπ ηπρφλ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο, γ) 
πξφθιεζεο αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζε άιιεο ππνδνκέο επξηζθφκελεο ζηελ 
πεξηνρή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ σο άλσ 
θαηλφκελσλ παξνπζηάδεηαη απμεκέλε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πεξίνδν 
πςειψλ βξνρνπηψζεσλ, λα δηαθφπηνληαη νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηηο 
ζέζεηο πνπ εκθαλίδνπλ πςειέο θιίζεηο. 

4.2.2.4  Σα ζηεξεά απφβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά, λα ζπιιέγνληαη 
πξνζεθηηθά θαη λα νδεγνχληαη γηα δηάζεζε ζε λφκηκνπο ρψξνπο. ε θάζε 
πεξίπησζε ε δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 50910/2727/2003 ΚΤΑ (Β 1909) θαη ζην Ν. 
4042/2012 (Α 24), φπσο απηά ηζρχνπλ. 

4.2.2.5  Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001 
(Α 179) πεξί ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο 
θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαη ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην 
ΤΠΔΝ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

4.2.2.6  Ζ δηαρείξηζε ησλ ηπρφλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

4.2.2.7  Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο 
ζηνπο ρψξνπο πνπ δηαρεηξίδεηαη. Κάζε είδνπο απνξξίκκαηα, άρξεζηα πιηθά, 
παιηά αληαιιαθηηθά θαη κεραλήκαηα θιπ, λα ζπιιέγνληαη θαη λα 
απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. Απαγνξεχεηαη ε θάζε κνξθήο θαχζε άρξεζησλ πιηθψλ 
(ιάζηηρα, έιαηα θιπ.). 

4.2.3 Γηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ θαη πγξψλ απνβιήησλ 

4.2.3.1 Γηαρείξηζε Αζηηθψλ Λπκάησλ 
Σα ιχκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ λα κε δηαηίζεληαη αλεμέιεγθηα. Να 
ρξεζηκνπνηνχληαη εξγνηαμηαθέο ηνπαιέηεο ρεκηθήο επεμεξγαζίαο. 

4.2.3.2 Δηδηθά Απφβιεηα 
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4.2.3.2.1 Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θάζε κνξθήο 
ξχπαλζεο ησλ πδάησλ απφ ζηεξεά απφβιεηα, άρξεζηα πιηθά, νξπθηέιαηα 
θιπ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

4.2.3.2.2 Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ απφ θάζε 
είδνπο ιηπαληηθά έιαηα, θαχζηκα θιπ, θαζψο θαη ε απφξξηςή ηνπο επί ηνπ 
εδάθνπο. Σα πξνο ρξήζε νξπθηέιαηα λα θπιάζζνληαη ζε θιεηζηά δνρεία ζε 
ζηεγαζκέλν ρψξν, ελψ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα θαη νη δηαξξνέο ηνπο 
λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 
82/2004 (ΦΔΚ 64/Β/2.3.2004), ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β/ 
28.3.2006), ηεο ΚΤΑ 24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791/Β/ 30.6.2006) θαη ηεο ΚΤΑ 
8668/2.3.2007 (ΦΔΚ 287/Β/2007). 

4.2.3.3.1 Γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο θαπζίκσλ ή ιηπαληηθψλ λα ππάξρνπλ 
απνζεθεπκέλα ζε εχθνια πξνζπειάζηκν ζεκείν ηνπ εξγνηαμίνπ δηάθνξα 
πιηθά (π.ρ. πξηνλίδη, άκκνο θιπ) κέζσ ησλ νπνίσλ λα επηδηψθεηαη ε 
πξνζξφθεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζπγθξάηεζε ησλ δηαξξεφλησλ θαπζίκσλ 
θαη ιηπαληηθψλ. Μεηά απφ ηε ρξήζε ηνπο ηα απνξξνθεηηθά απηά πιηθά 
πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πξνζεθηηθά ζε βαξέιηα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
πθίζηαληαη δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 82/2004. 

4.2.3.3.2 Σα ππνιείκκαηα απφ ηε ρξήζε πιηθψλ βαθήο - ζπληεξεηηθψλ, θιπ, λα 
ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία δηάζεζεο 
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 

4.2.4 Πεξηνξηζκφο εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα, ησλ δνλήζεσλ, ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο   

4.2.4.1    Δθπνκπέο ζηελ αηκφζθαηξα 

4.2.4.1.1 Απαηηείηαη ε ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 
ηνπ έξγνπ. Όια ηα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 
θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, θαη λα πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη εθπνκπέο 
ζθφλεο. Σν πξφγξακκα ζπληήξεζεο λα ειέγρεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε 
κεληαία βάζε. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ππνρξενχηαη ζηε ρξήζε 
κεραλεκάησλ κε ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο πεξηνξηζκνχ εθπνκπψλ 
ζθφλεο. 

4.2.4.1.2  Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπεκπφκελεο ιφγσ ησλ εξγαζηψλ 
ζθφλεο, θαη γηα ιφγνπο νδηθήο αζθαιείαο: 
i.  ε πεξίπησζε πνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ εγθαηαζηαζεί κνλάδα 

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε 
ζχζηεκα απνθνλίσζεο ησλ ζηιφ ηζηκέληνπ, ηνπ αλακίθηε θαη ηνπ 
δπγηζηεξίνπ, θεθιηκέλν δάπεδν απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ πιχζε ησλ 
νρεκάησλ κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο, κε δεμακελή θαζίδεζεο ηνπ 
λεξνχ πνπ απνξξέεη απ’ απηφ, θαζψο θαη ζχζηεκα αλαθχθισζεο ηνπ 
λεξνχ ηεο δεμακελήο. 

ii.  Σα κεραληθά θφζθηλα πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 
έξγνπ λα έρνπλ ζχζηεκα δηαβξνρήο θαη ζπγθξάηεζεο ζθφλεο, θαη νη 
πάζεο θχζεσο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο αδξαλψλ λα είλαη θαιπκκέλεο. 

iii. Καηά ηελ κεηαθνξά ρχδελ αδξαλψλ πιηθψλ νη θαξφηζεο ησλ νρεκάησλ 
κεηαθνξάο ηνπο λα είλαη θαιπκκέλεο. 
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iv. Να γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηαβξνρή ησλ ζσξψλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ησλ 
ρσκάηηλσλ νδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νρήκαηα ηνπ έξγνπ, ηδίσο 
θαηά ηελ πεξίνδν απφ αξρέο Μαΐνπ έσο ηέιε επηεκβξίνπ. 

v. Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ 
λα ζπληνλίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη θαηά ην 
δπλαηφλ ην δηάζηεκα παξακνλήο ηνπο ζε ζσξνχο πξν ηεο ηειηθήο ηνπο 
δηάζεζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε. 

 
4.2.4.1.3 Ζ ελαπφζεζε πιηθψλ ζε ζσξνχο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην ειάρηζην 

δπλαηφ χςνο (αλάινγα κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν κεράλεκα). 

4.2.4.2.  Θφξπβνο 

4.2.4.1 Να ηεξνχληαη ηα φξηα ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 1180/81 (Α 293) θαη νη 
ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε 
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE θαη λα 
αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο ηζρχνο, ηήξεζε ησλ σξψλ 
θνηλήο εζπρίαο, ρξήζε πξνζσξηλψλ αληηζνξπβηθψλ πεηαζκάησλ ζηνπο 
ρψξνπο πξφθιεζεο πςειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ θιπ). 

 
4.2.4.2 Σα αληηζνξπβηθά κέηξα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:  

 Έιεγρνο ηνπ ζνξχβνπ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ρξήζε 
κνληέισλ κε κεησκέλεο εθπνκπέο ζνξχβνπ. 

 πλεθηίκεζε ηνπ ζνξχβνπ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο γηα ηε κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ζνξχβνπ. 

 Πεξηνδηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο ερνκεηξήζεηο πεξηκεηξηθά ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Σα κεραλήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κε 
δηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα θιείλνπλ ζηηο ελδηάκεζεο 
πεξηφδνπο, πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ.  

 
4.2.4.3 Ζ δηάηαμε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πιηθψλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ  λα γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απηά λα ιεηηνπξγνχλ σο ερνπεηάζκαηα γηα ηε κείσζε 
ηνπ ζνξχβνπ. πγθεθξηκέλα, σο αλψηαην επηηξεπηφ φξην ζνξχβνπ ηίζεληαη ηα 
65 dB. 

4.2.5 Πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηε ρισξίδα, παλίδα 
ηεο πεξηνρήο 

4.2.5.1 Ζ νπνηαδήπνηε θζνξά ηπρφλ δαζηθήο βιάζηεζεο λα πεξηνξηζηεί ζηελ 
ειάρηζηε δπλαηή. 

4.2.5.2 Να πξαγκαηνπνηεζεί πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ γηα 
ηελ απνθπγή εηζφδνπ ζειαζηηθψλ. 

4.2.5.3 Δληφο εμακήλνπ απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζε νπνηνδήπνηε απηνηειέο 
ηκήκα ηνπ έξγνπ λα απνκαθξπλζνχλ, κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ, νη θάζε 
είδνπο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο (γξαθεία, ζπλεξγεία θιπ) θαη 
κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο πιενλάδνληα πιηθά, θαη ηα κε 
επαλαρξεζηκνπνηήζηκα απφ απηά λα κεηαθεξζνχλ ζε εγθεθξηκέλνπο 
ρψξνπο δηάζεζεο, έηζη ψζηε ν ρψξνο λα επαλέιζεη ζηελ πξφηεξε 
θαηάζηαζε αλεμαξηήησο ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. 

ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ



 

 

 

18 

4.2.6 Πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ 

4.2.6.1 Να πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαζθαθηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζην έξγν 
Μεζνρψξαο θαη ζηηο ζέζεηο α) «Δπηζθνπή», β) Κνηκεηήξην Μεζνρψξαο, γ) 
Απφιεμε ιφθνπ Κνηκεηεξίνπ Μεζνρψξαο, δ) «Αγ. Αζαλάζηνο» 
Αξκαησιηθνχ, ε) Η. Ν. Αγ. Σξηάδαο θαη δ) ζηελ παξφρζηα πεξηνρή ηεο ζέζεο 
«Αγ.Σξηάδα». 

4.2.6.2 Οη αλαζθαθηθέο έξεπλεο θαη εξγαζίεο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ κε ηε δεκηνπξγία ππνέξγνπ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ θαη 
ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κε αληηθείκελν α) ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ζσζηηθψλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ, β) ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ηερληθνχ έξγνπ θαη γ) ηε 
δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. Ζ δαπάλε γηα ηελ 
πξφζιεςε ηνπ απαξαίηεηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο δηεμαγσγήο ησλ αλαθεξφκελσλ εξεπλψλ θαη 
εξγαζηψλ (πιηθνηερληθή ππνδνκή), ην θφζηνο απνηχπσζεο, θσηνγξάθεζεο, 
ζπληήξεζεο, θχιαμεο, κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ επξεκάησλ ζα βαξχλεη 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.   

4.2.6.3 Ζ αξραηνινγηθή παξαθνινχζεζε αθνξά ζε φιεο ηηο εξγαζίεο θαη 
δηακνξθψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ αλά κέησπν εθζθαθήο, ην νπνίν ζα πξνζιεθζεί γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ έξγνπ.    

4.2.6.4 Δθφζνλ θαηά ηηο εθζθαθέο απνθαιπθζνχλ αξραηφηεηεο, νη εξγαζίεο ζα 
δηαθνπνχλ ακέζσο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ζσζηηθή αλαζθαθηθή 
έξεπλα. 

4.2.6.5 Ζ δαπάλε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ απαξαίηεηνπ επηζηεκνληθνχ θαη 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο δηεμαγσγήο ησλ αλαθεξφκελσλ 
εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ (πιηθνηερληθή ππνδνκή), ην θφζηνο απνηχπσζεο, 
θσηνγξάθεζεο, ζπληήξεζεο, θχιαμεο, κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ 
επξεκάησλ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 37, παξ. 6 ηνπ Ν. 3028/2002 θαη θαηά ζπλέπεηα ην ηερληθφ δειηίν ηνπ 
ππνέξγνπ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ ζα αλαπξνζαξκνζηεί, σο 
πξνο ην θπζηθφ ηνπ αληηθείκελν, αιιά θαη σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ.   

4.2.6.6 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ππνρξενχηαη λα 
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Σξηθάισλ ηνπ Τπ. 
Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο 
λσξίηεξα γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί έγθαηξα ε 
πξφιεςε ηνπ αλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ππνρξέσζε εηδνπνίεζεο 
ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ησλ εξγαζηψλ. 

4.2.6.7 Οη κειέηεο ησλ ζπλνδεπηηθψλ έξγσλ πνπ δηέξρνληαη απφ αξραηνινγηθνχο 
ρψξνπο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΤΠΟΠΑΗΘ. 

4.2.6.8 ε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε θαη 
επίβιεςε ησλ αξκνδίσλ αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ, νη εξγαζίεο λα 
δηαθνπνχλ ακέζσο θαη λα εθαξκνζζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν.  
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4.2.6.9 Ζ παξνχζα άδεηα δελ αληηθαζηζηά νπνηαδήπνηε άιιε άδεηα πνπ απαηηείηαη 
απφ αξκφδηα αξρή, αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο 
νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ πνηληθέο επζχλεο θαηά ην Ν. 
3028/2002.    

4.2.6.10 Να ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ 
Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο ηεξεάο Διιάδαο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ηνμσηά 
γεθχξηα θαη ηνπο λεξφκπινπο ηεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 3028/2002 γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 
λεφηεξα κλεκεία. 

4.3 Φάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 
 
4.3.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο  
 
4.3.1.1 Να ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πθηζηάκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

4.3.1.2 Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα φπσο ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ 
πηλαθίδσλ, πεξίθξαμε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο θιπ., 
γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
πεξηνρή ή ησλ δηεξρνκέλσλ απφ απηή απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηπρφλ 
δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

4.3.1.3 Ζ πεξίθξαμε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ δηαθίλεζε 
ησλ κηθξψλ δψσλ (π.ρ. ζθαληδφρνηξνη, ρειψλεο θιπ), απφ θαη πξνο ηηο φρζεο 
ηνπ ηακηεπηήξα κε ηε δηαηήξεζε αλά δηαζηήκαηα θελψλ ζηελ βάζε ηεο 
πεξίθξαμεο. 

4.3.1.4 Καηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα 
κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηεο ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο. Ο 
ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο λα ειεγρζεί θαη λα εγθξηζεί απφ 
ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία.  

4.3.1.5 Ζ γξακκή κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην ΤΖ κέρξη ην πθηζηάκελν 
δίθηπν, λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ. 

4.3.1.6  Να γίλεηαη θαζαξηζκφο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
ηακηεπηήξα ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο απφ απνξξίκκαηα πνπ ηπρφλ 
ζπζζσξεχνληαη. 

4.3.1.7 Ο ζηαζκφο ειεθηξνπαξαγσγήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέηξα 
πξνζηαζίαο θαη απνκφλσζεο (πδξαπιηθήο θαη ειεθηξηθήο). 

4.3.1.8 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ λα παξέρεη νπνηαδήπνηε δηεπθφιπλζε ζηα αξκφδηα φξγαλα 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνιήςηκεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ χδαηνο, θαζψο 
θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζεκείνπ πδξνιεςίαο.  

4.3.1.9 Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ φπνησλ ζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 
σθειεηψλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 
δψλεο άκεζεο επηξξνήο ηνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο Μεζνρψξαο θαη ηνπ 
Αξκαηνιηθνχ, κε ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα πξφζιεςε θαηαζθεπαζηηθνχ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ θαη δπλακηθνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

Διδικά ππιν ηην έμθπαξη ηηρ ζήπαγγαρ εκηποπήρ ζηην βάζη ηος θπάγμαηορ να 
έσοςν ςλοποιηθεί οι παπακάηω όποι: 
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4.3.1.10 Σξνθνδφηεζε ηνπ ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Πχιεο κε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηειηθή 
έγθξηζε ηνπ αξκνδίσο, κε ελζσκάησζε ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ νηθηζκνχ, κε 
επέθηαζε ησλ νξίσλ ηνπ, ελζσκάησζε ηνπ κε θαηαθιπδφκελνπ κέξνπο ηνπ, κε 
ην ηνπηθφ θέληξν ζε πξνλνκηνχρα παξαιίκληα ζέζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 
Μειέηε Γηεξεχλεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαιίαο, (ζρεη.58), έηζη ψζηε ην κε θαηαθιπδφκελνπ ηκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ 
νηθηζκνχ θαη ε πεξηνρή επέθηαζεο - κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ νηθηζκνχ λα 
απνηεινχλ εληαία πνιενδνκηθή ελφηεηα. ην ΥΟΟΑΠ λα ιακβάλεηαη πξφλνηα 
βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ζηελ επξχηεξε ηνπ νηθηζκνχ 
πεξηνρή πέξημ ηεο ιίκλεο πνπ ζα δηακνξθσζεί. 

4.3.1.11 Γηα ηνλ νηθηζκφ Μεζνρψξαο λα εθπνλεζεί θαη λα νινθιεξσζεί πνιενδνκηθή 
κειέηε απφ ηνλ Γήκν Πχιεο κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηφζν ηνπ ηδίνπ ηνπ νηθηζκνχ φζν θαη γηα ηελ πεξηνρή 
επέθηαζεο - κεηεγθαηάζηαζεο. Με επζχλε ηνπ Γήκνπ Πχιεο θαη κε δαπάλε ηνπ 
θνξέα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ζπλνδεπηηθέο 
θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο (ξπκνηνκηθή, ηνπνγξαθηθή, πδξαπιηθή, γεσηερληθή, 
γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θιπ.) θαη λα 
εθδνζνχλ φιεο νη εγθξίζεηο, αδεηνδνηήζεηο. 

4.3.1.12 Με επζχλε ηνπ Γήκνπ Πχιεο θαη κε δαπάλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ θαη ζε 
ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ φξνπ λα θαηαζθεπαζηεί ε ξπκνηφκεζε θαη ε 
δηακφξθσζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο ηνπ 
νηθηζκνχ (θξαζπεδφξεηζξα, θιπ.). 

4.3.1.13 Πιήξεο απνδεκίσζε ησλ ζηγνκέλσλ απφ ηηο απαιινηξηψζεηο, ηνπ 
θαηαθιπδφκελνπ ηκήκαηνο, ησλ αθαηάιιεισλ ζπιάθσλ ζην κε-θαηαθιπδφκελν 
ηκήκα θαη ησλ απαηηνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ νηθηζκνχ 
Σα ίδηα δηθαηψκαηα δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ θαη νη θάηνηθνη ηνπ κε 
θαηαθιπδφκελνπ ηκήκαηνο πνπ αηηεζνχλ απνδεκίσζε. 

4.3.1.14 Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ λα εμαζθαιίζεη επαξθή έθηαζε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 
θαηαθιπδφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθηζκνχ θαη ησλ αθαηάιιεισλ ζπιάθσλ, πνπ ζα 
αηηεζνχλ κεηεγθαηάζηαζεο ζην πιαίζην ηνπ ΥΟΟΑΠ θαη ηεο πνιενδνκηθήο 
κειέηεο επέθηαζεο νηθηζκνχ θαη λα θαηαζθεπάζεη ηα έξγα ππνδνκήο (δηάλνημε 
νδψλ θαη νδνζηξσζία, χδξεπζε, νδνθσηηζκφο) ζηελ έθηαζε απηή. Γηα ηελ 
επηηάρπλζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή δχλαηαη λα γίλεη ηνπηθή ρσξηθή 
ξχζκηζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ ρψξνπ κεηεγθαηάζηαζεο ησλ 
ζηγνκέλσλ. 

4.3.1.15 Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ λα εμαζθαιίζεη ηερληθνχο ζπκβνχινπο γηα ππεξεζίεο 
κεραληθψλ γηα ηε κειέηε, έθδνζε άδεηαο δφκεζεο θαη επίβιεςε θαηαζθεπή 
θαηνηθηψλ γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ ζα αηηεζνχλ κεηεγθαηάζηαζε θαη λα θαιχςεη 
ην αληίζηνηρν θφζηνο. 

4.3.1.16 Αμηνπνίεζε ησλ απνδεκηψζεσλ απφ ηηο πξάμεηο απαιινηξίσζεο ηεο δεκφζηαο 
θαη δεκνηηθήο πεξηνπζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνρψξαο. 

4.3.1.17 Δθπφλεζε εηδηθνχ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ κε επζχλε ηνπ Γήκνπ Πχιεο θαη ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο 
ππφςε ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ην ηερλεηφ ιηκλαίν ζχζηεκα πνπ ζα 
δεκηνπξγεζεί. 

4.3.1.18 Δάλ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα ζε θαηνηθίεο 
πνπ βξίζθνληαη ζην κε απαιινηξηνχκελν ηκήκα ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζκψλ, 
νθεηιφκελα απνδεδεηγκέλα ζε θαηλφκελα εδαθηθήο αζηάζεηαο πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηακηεπηήξα, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ 
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ππνρξενχηαη λα ηηο απνθαηαζηήζεη πιήξσο, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ ή ζηελ 
αληίζεηε πεξίπησζε λα απνδεκηψζεη ηνπο ζηγφκελνπο ηδηνθηήηεο. Δλαιιαθηηθά, 
νη ζηγφκελνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
εθείλνπο, ησλ νπνίσλ νη ηδηνθηεζίεο απαιινηξηψλνληαη. 

4.3.1.19 ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ φξνπ 
4.3.1.14, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ απαιινηξίσζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο, είηε ζα 
θαηαβάιεη επίδνκα ελνηθίνπ είηε ζα θαηαζθεπάζεη γηα ηελ θηινμελία ηνπο 
πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ζε εηδηθφ ρψξν πνπ ζα πξνβιεθηεί απφ ηνλ Γήκν 
Πχιεο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηνηθίαο 

4.3.1.20 Απαγνξεχεηαη πιήξσο ε ιήςε πιηθψλ απφ ηελ θχξηα θνίηε ηνπ πνηακνχ 
Αρειψνπ θαη φισλ ησλ ζπκβαιιφλησλ απηνχ θιάδσλ θαηάληε ηνπ έξγνπ 
Μεζνρψξαο θαη κέρξη ην ζηαζκφ παξαγσγήο ζηε Γιίζηξα, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα δέθα (10) ρξφληα. 

4.3.2 Υξήζε θπζηθψλ πφξσλ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
 
4.3.2.1 Να εμαζθαιίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη κέρξη ζήκεξα πθηζηάκελεο λφκηκεο 

ρξήζεηο λεξνχ (π.ρ. χδξεπζε, άξδεπζε θιπ.). 

4.3.2.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξψηεο πιήξσζεο ηεο ιεθάλεο θαηάθιπζεο ηνπ, 
λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο απφδνζε θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο νηθνινγηθήο 
παξνρήο λεξνχ θαη’ ειάρηζηνλ ίζεο κε 1,5 m3/s. Δπηπιένλ, ζην ηέινο θάζε 
πεληαεηίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ε ηηκή ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο λα 
επαλαπξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κέρξη ηφηε κεηξήζεσλ ηεο 
παξνρήο ηνπ πνηακνχ ζηε ζέζε ηνπ θξάγκαηνο, θαηά ηξφπν ψζηε ε ηηκή ηεο λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην κέγηζην ελφο απφ ηα αθνινχζα κεγέζε: α) 1,5 
m3/sec, β) ην 30% ηεο κέζεο παξνρήο χδαηνο ησλ κελψλ Ηνπλίνπ – Ηνπιίνπ – 
Απγνχζηνπ γ) ην 50% ηεο κέζεο παξνρήο ηνπ κελφο επηεκβξίνπ. 

4.3.2.3 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ χδαηνο ηεο 
πδξνιεςίαο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηηο θαζ’ χιελ 
αξκφδηεο αξρέο. 

4.3.3 Γηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ 

4.3.3.1 Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο 
ρψξνπο πνπ δηαρεηξίδεηαη. Κάζε είδνπο απνξξίκκαηα, άρξεζηα πιηθά, ιηπαληηθά 
έιαηα, παιηά αληαιιαθηηθά θαη κεραλήκαηα θιπ., ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη 
λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. Σα αζηηθά ιχκαηα απφ ην έξγν λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε 
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

4.3.3.2 ε θάζε πεξίπησζε ε  δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 50910/2727/2003 θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε (Β 1909) θαη ζην Ν. 4042/2012 (Α 24), φπσο απηνί 
ηζρχνπλ. 

4.3.3.3 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001 (Α 
179) πεξί ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο 
θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην 
ΤΠΔΝ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
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4.3.3.4 Ζ δηαρείξηζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ 13588/725/2006 (Β’ 383), 24944/1159/2006 (Β’ 791) θαη 
8668/2007 (Β’ 287) ΚΤΑ φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

4.3.3.5 Ζ δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ ηνπ έξγνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ δηαξξνψλ ηνπο) λα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/2.3.2004), ηελ 
ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β/28.3.2006) θαη ηελ ΚΤΑ 24944/1159/ 2006 
(ΦΔΚ 791/Β/2006) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

4.3.3.6 Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. 82/2004 έληππα αλαγλψξηζεο απνβιήησλ 
ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ΤΖ ηνπ έξγνπ γηα φιν ην 
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ αλαλέσζε 
ηεο. Δπηπιένλ, ζην ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο πξέπεη λα ηεξείηαη εκεξνιφγην 
κε αξηζκεκέλεο ζειίδεο θαη πξνζθξαγηζκέλν απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη 
Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ, ζην νπνίν λα 
θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία αγνξάο ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ε πνζφηεηά ηνπ, ν 
ιφγνο θαη ε πνζφηεηα ηεο απφζπξζεο θαη ν ηξφπνο δηάζεζήο ηνπ. ε απηφ ην 
εκεξνιφγην, λα ζεκεηψλνληαη θαη ηα πεξηζηαηηθά δηαξξνψλ, ε δηαξξεχζαζα 
πνζφηεηα, ην είδνο ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο 
δηαξξνήο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 82/2004 (ΦΔΚ 64/Β/2.3.2004), ηεο ΚΤΑ 13588/725/06 
(ΦΔΚ 383/Β/28.3.06), ηεο ΚΤΑ 24944/1159/06 (ΦΔΚ 791/Β/ 30.6.2006) θαη ηεο 
ΚΤΑ 8668/2.3.07 (ΦΔΚ 287/Β/07). 

4.3.3.7 Σα πξνο ρξήζε νξπθηέιαηα λα θπιάζζνληαη ζε θιεηζηά δνρεία ζε ζηεγαζκέλν 
ρψξν. Γηα νπνηαδήπνηε δηάηαμε, ε νπνία δχλαηαη λα παξνπζηάζεη δηαξξνή, ζα 
πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιειε ζηεγαλή δεμακελή πνπ λα ζπγθεληξψλεη ηηο 
ηπρφλ δηαξξένπζεο πνζφηεηεο.  Δηδηθφηεξα γηα λα απνθεπρζεί ελδερφκελε 
δηαξξνή ηνπ ειαίνπ ςχμεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ηζρχνο, ζα πξέπεη απηή λα  
ζπιιέγεηαη εληφο ζηεγαλήο ιεθάλεο ππνθείκελεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή θαη 
ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ηνπ φγθνπ ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ ειαίνπ ςχμεο. 
Οκνίσο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ην ρξεζηκνπνηεκέλν πδξαπιηθφ 
έιαην λα κελ πεξηέρεη πνιπρισξησκέλα πξφζζεηα. 

4.3.3.8 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ (π.ρ PCBs θιπ). 

4.3.4 Πεξηνξηζκφο εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα, ησλ δνλήζεσλ, ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο   

4.3.4.1 Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα, ησλ δνλήζεσλ, ηνπ 
ζνξχβνπ θαη ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ εθηέιεζε 
θαηαζθεπαζηηθήο θχζεσο εξγαζηψλ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, φπσο 
νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηκεκάησλ ηνπ, ηζρχνπλ νη φξνη ηεο 
ελφηεηαο 4.2.4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

4.3.4.2 Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ην ζφξπβν ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθσζεί πξνο φιεο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο. Να 
ιεθζνχλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ κείσζε ζην ειάρηζην ησλ κεγάισλ 
ερεηηθψλ εθπνκπψλ θαη λα εμαζθαιηζζεί φηη ν ζφξπβνο θαη νη δνλήζεηο ζα 
βξίζθνληαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
έξγνπ. 
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4.3.4.3 Να ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα ερνκφλσζεο, ψζηε ε ζηάζκε ζνξχβνπ πνπ 
νθείιεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκνχ, λα κελ ππεξβαίλεη ηα 65 dB(A) 
κεηξνχκελε ζην φξην ηνπ γεπέδνπ, φπνπ βξίζθεηαη ν ζηαζκφο 
ειεθηξνπαξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 5 
ηνπ Π.Γ. 1180/81. 

4.3.5 Πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηε ρισξίδα, παλίδα 
ηεο πεξηνρήο 

4.3.5.1 Σα έξγα δηεπζέηεζεο ξεκάησλ (π.ρ. ξέκα Κνξπθήο, Γιίζηξαο) λα γίλνπλ θαηά ην 
δπλαηφλ κε θπζηθά πιηθά (ζαξδαλέηηα), θπζηθνχο νγθνιίζνπο θιπ. Δάλ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο πδξαπιηθφηεηαο ησλ ξεκάησλ απαηηεζνχλ παξεκβάζεηο ζηα 
αλάληε νξεηλά ζεκεία ηνπο, απηέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε δαζνηερληθά έξγα ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Γαζηθή Τπεξεζία. 

4.3.5.2 Να γίλεη ηνπηθή δηεπζέηεζε ησλ ρεηκάξξσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ Αρειψν ζηελ 
πεξηνρή αλάληε ηνπ έξγνπ φπνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ κειεηψλ, πνπ έρνπλ ήδε 
εθπνλεζεί (π.ρ ρείκαξξνο Μχινο Κνξπθήο θαη ρείκαξξνο Γιχζηξαο) ή βάζεη 
λέσλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ. 

4.3.5.3 Μεηά ηελ πδξνειεθηξηθή αμηνπνίεζε ην ζχλνιν ηεο απαγφκελεο πνζφηεηαο 
λεξνχ λα απνδίδεηαη ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ ρσξίο αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 
ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αθνχ γίλεη ε θαηάιιειε εθηφλσζε 
ελέξγεηαο, ψζηε ε ηαρχηεηα ξνήο λα κελ επεξεάδεη ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ 
(απνθπγή δηάβξσζεο, έληνλεο ζνιεξφηεηαο θ.α.). 

4.3.5.4 Πξνηείλνληαη ε δεκηνπξγία πξνζηαηεπηηθνχ δάζνπο γηα πεξηνξηζκφ ησλ 
δηαβξψζεσλ, ε δεκηνπξγία πδξνλνκηθνχ δάζνπο γηα ηε ξχζκηζε ηεο απνξξνήο 
ησλ πδάησλ θαη ε δεκηνπξγία αηζζεηηθνχ δάζνπο γηα παξνρή αλαςπρήο. 

4.3.5.5 Ζ πεξαηηέξσ πινηνκία ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζα 
γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γαζαξρείνπ Σξηθάισλ θαη ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 
κειεηψλ ησλ δαζψλ ηεο πεξηνρήο. 

4.3.5.6 Ζ παξνχζα έγθξηζε δελ απαιιάζζεη ηνλ δηθαηνχρν απφ ηελ εμαζθάιηζε ηπρφλ 
άιισλ εγθξίζεσλ θαη αδεηψλ. 

4.3.5.7 Σν Γεκφζην δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ εθλίθεζε δηθαησκάησλ εθ κέξνπο 
ηξίησλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθηάζεσλ ή κέξνπο απηψλ. 

4.3.5.8 Ζ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαηίζεηαη ζην 
Γαζαξρείν Σξηθάισλ 

4.3.5.9 Να γίλεη θχηεπζε, χζηεξα απφ εθπφλεζε εηδηθψλ θπηνηερληθψλ κειεηψλ ή 
επηθαηξνπνίεζε πθηζηακέλσλ εθφζνλ απαηηείηαη, φισλ ησλ επηθαλεηψλ  πνπ 
ζίγνληαη απφ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ (θπξίσο έξγν θαη ζπλνδά έξγα) θαη πνπ 
επηδέρνληαη βιάζηεζε (πξαλή επηρσκάησλ, εξγνηαμηαθνί ρψξνη, ρψξνη 
απφζεζεο θιπ.) θαη δελ έρνπλ αθφκα απνθαηαζηαζεί. Οη εξγαζίεο θχηεπζεο λα 
αξρίδνπλ ακέζσο ζε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ζην νπνίν έρνπλ πεξαησζεί νη 
ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη έρνπλ δηακνξθσζεί νη ηειηθέο επηθάλεηεο θαη λα 
είλαη αλάινγεο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο ηνπ 
έξγνπ. Σηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ έξγα 
αληηδηαβξσηηθά πνπ ζα εκπνδίδνπλ ηελ απψιεηα πνιχηηκνπ εδάθνπο θαη ηε 
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δεκηνπξγία απιαθσηήο δηάβξσζεο πξηλ αθφκα αλαπηπρζεί επαξθήο βιάζηεζε. 
‘Όιεο νη θπηεχζεηο λα γίλνπλ κε παξάιιειε εμαζθάιηζε άξδεπζεο γηα γξήγνξε 
αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηεο βιάζηεζεο. Ζ θξνληίδα ησλ θπηψλ λα ζπλερηζηεί 
γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε απφ ηελ θχηεπζε ηνπο κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

4.3.5.10 Σα είδε πνπ ζα θπηεπηνχλ ζε φιεο ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο λα ηχρνπλ 
ηεο έγθξηζεο ησλ αξκνδίσλ δαζηθψλ Τπεξεζηψλ. 

4.3.5.11 ε πεξίπησζε πνπ νη αξκφδηεο Αξρέο θξίλνπλ απηφ ζθφπηκν λα εθδνζνχλ 
δηαηάμεηο απαγφξεπζεο: α) ηεο βνζθήο ζηηο εθηάζεηο φπνπ ζα γίλνπλ θπηεχζεηο 
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, θαη β) ηεο ζήξαο ζηηο πεξηνρέο πέξημ ηεο ιεθάλεο 
θαηάθιπζεο, ησλ νπνίσλ ε αθξηβήο έθηαζε εθαξκνγήο θαη δηάξθεηα ηζρχνο ζα 
θαζνξηζζεί απφ ηηο σο άλσ Αξρέο. 

4.3.5.12 Να κελ γίλνληαη αλεμέιεγθηνη εκπινπηηζκνί ςαξηψλ πνπ δελ ελδεκνχλ ζηελ 
πεξηνρή, αιιά νη ηπρφλ εκπινπηηζκνί ζηελ ιεθάλε θαηάθιπζεο λα γίλνπλ κεηά 
απφ κειέηε θαη ζεψξεζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Αιηείαο, γηα ηελ απνθπγή 
ηεο δηαηάξαμεο ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπο. 

4.3.5.13 Απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή μεληθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο ή 
ηξνπνπνηεκέλσλ γελεηηθά νξγαληζκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ απαγνξεχεηαη ε 
εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ κε ζηείξσλ μεληθψλ 
εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο ή βηνηερλνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο νπνίεο 
ελδέρεηαη λα δηαθχγνπλ ζηα λεξά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θαζψο θαη ε 
δηάζεζε κε απνζηεηξσκέλσλ απνβιήησλ ή ρισξησκέλσλ απνβιήησλ, αλ 
πξνεγνπκέλσο δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία. 

4.3.5.14 Να εθπνλεζεί κειέηε κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα  
θαηαγξαθνχλ θαη κειεηεζνχλ ηφζν ζηνλ ηακηεπηήξα φζν θαη ζηελ ειεχζεξε θνίηε 
ηνπ πνηακνχ ηα αβηνηηθά θαη βηνηηθά ζηνηρεία (είδε ηρζχσλ, νη νηθνηφπνη απηψλ, 
ηα αλαπαξαγσγηθά θαη ηξνθνιεπηηθά πεδία θιπ.). ηελ κειέηε ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάδνληαη επίζεο  ηξφπνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο ηεο 
ηρζπνπαλίδαο ή γηα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ δηαθνπή απηήο (π.ρ. 
εκπινπηηζκφο), ζε εθείλα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηείηαη. Σν θφζηνο ησλ φπνησλ 
ηερληθψλ παξεκβάζεσλ θαη κέηξσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ. Οη 
παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ άκεζα εθφζνλ ηχρνπλ ηεο 
αλάινγεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 

4.4 Απνθαηάζηαζε, κεξηθή ή ζηαδηαθή ή νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ  
Μεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ν θχξηνο ηνπ νθείιεη λα ιάβεη ηα 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο, 
θαη ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 
βιάβε ζην πεξηβάιινλ ή λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα (έιαηα, 
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νθείιεη πξηλ ην θιείζηκν ηνπ 
έξγνπ λα εθπνλήζεη Σερληθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε (ΣΔΠΔΜ), ζηελ νπνία ζα 
εμεηδηθεχνληαη ηα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζέκαηα, θαη λα ππνβάιιεη 
απηή πξνο έγθξηζε, ην αξγφηεξν έλα εμάκελν πξν ηεο παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, 
ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπ Τπεξεζία.  

4.5 Έθηαθηα πεξηζηαηηθά ξχπαλζεο ή ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
 
Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4042/2012, θαη ζπγθεθξηκέλα νη δηαηάμεηο ηεο 
Δλφηεηαο Α’ «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο», θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην 
ΠΓ 148/2009 (ΦΔΚ 190Α/2009), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
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4.6 Πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο 
εληφο πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 

 
Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη κέηξα θαη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ινηπέο ελφηεηεο 
ηεο παξνχζαο θξίλνληαη επαξθείο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ πεξηνρψλ 
ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 ζηηο νπνίεο εκπίπηεη ε ζέζε ηνπ έξγνπ. 

4.7 Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο θαη εθζέζεηο  
4.7.1 Με επζχλε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ζην κέξνο πνπ ηνπο 

αθνξά ζα πξέπεη άκεζα: 
η. Απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ, λα 

ζπληαρζνχλ ηα απαξαίηεηα ζρέδηα εθηάθηνπ αλάγθεο, γηα ηελ πεξίπησζε 
δηαθφξσλ βαζκψλ αζηνρίαο ηνπ θξάγκαηνο, βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 
κειέηεο δηάδνζεο πιεκκπξηθνχ θχκαηνο απφ αζηνρία ηνπ θξάγκαηνο θαη 
εάλ απαηηείηαη λα θαηαξηηζηεί ιεπηνκεξέο ζρέδην πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ 
πιεζπζκψλ θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο πεξηνρψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
απνκάθξπλζε, ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ, ησλ θαηνίθσλ πξνο πεξηνρέο πνπ 
δελ θαηαθιχδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

ii Nα ζπληαρζνχλ ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ηνπ θξάγκαηνο 
θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ έξγσλ, απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ θαη λα 
εγθαηαζηαζνχλ δηαηάμεηο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπο. ε πεξίπησζε θηλδχλνπ αζηνρίαο ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ ζπλνδψλ 
έξγσλ, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηηο αξκφδηεο 
αξρέο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο. Οη αξκφδηεο 
αξρέο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ ζρεηηθέο δηαηάμεηο (ερεηηθέο ή νπηηθέο), 
αλάινγα κε ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο, νη νπνίεο ζα εηδνπνηνχλ ηνλ 
πιεζπζκφ.  

iii. ε θάζε πεξίπησζε πνπ νη ππεχζπλνη ηεο πδξνειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 
εθηηκήζνπλ φηη ππάξρεη θάπνην ζπκβάλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
επηθηλδπλφηεηα, ππνρξενχληαη λα εηδνπνηνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο (Τπεξεζία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, νηθεία Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε, νηθεία Πεξηθέξεηα θιπ.).  

4.7.2 Σν ζρέδην παξαθνινχζεζεο ηνπ θξάγκαηνο, ηεο παξ. ii ηνπ φξνπ 4.7.1, ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ νξγάλσζε εηδηθήο νκάδαο 
παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 
• Σνπνζέηεζε κεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζψκαηνο ησλ θξαγκάησλ 
• Δπηζεσξήζεηο θαη έιεγρνη (Γεληθέο επηζεσξήζεηο – Δηδηθέο επηζεσξήζεηο γηα 

παξάδεηγκα κεηά απφ ζεηζκνχο, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ κεγάιεο 
βξνρνπηψζεηο, κεηά απφ ηπρφλ απφηνκν θαηαβηβαζκφ ηεο ζηάζκεο ηεο 
ιεθάλεο θαηάθιπζεο) 

• Παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθρεηιηζηή ηνπ θξάγκαηνο θαη 
άκεζε επέκβαζε ζε πεξίπησζε αλάγθεο κε ηελ έιεπζε ησλ πιεκκχξσλ  
αλάληε ηνπ έξγνπ 

• Οδεγίεο πξνο εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα (θαζνξηζκφο ππνρξεψζεσλ θαη 
επζπλψλ ηνπο, εθπαίδεπζε ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε έξγσλ, 
θαηαγξαθή κεηξήζεσλ, γλψζε ηνπ ζρεδίνπ πξνεηδνπνίεζεο – ζπλαγεξκνχ 
θιπ.) 

4.7.3 Να εγθαηαζηαζεί δίθηπν παξαθνινχζεζεο εδαθηθψλ κηθξν – κεηαθηλήζεσλ επί 
ηνπ θξάγκαηνο θαη ζε πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο πςεινχ θηλδχλνπ χζηεξα 
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απφ γεσινγηθή αλαγλψξηζε, θαζψο θαη ε επζηάζεηα ησλ πξαλψλ ζε φιε ηελ 
πεξίκεηξν ηεο ιεθάλεο θαηάθιπζεο θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηπρφλ θαηνιηζζήζεσλ, θαζηδήζεσλ θαη δηαβξψζεσλ ηνπ 
εδάθνπο, κεηά απφ εθπφλεζε γεσινγηθψλ – γεσηερληθψλ κειεηψλ εθεί φπνπ 
παξνπζηάδνληαη. Να θαηαξηηζηεί ή λα ζπκπιεξσζεί ηπρφλ πθηζηάκελν ζρέδην 
παξαθνινχζεζεο ζην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη ε ζπρλφηεηα κέηξεζεο, ε 
κεζνδνινγία, νη πξνδηαγξαθέο αθξηβείαο ηεο κεζφδνπ, ηα κεηξεηηθά φξγαλα 
θιπ. Σα απνηειέζκαηα λα θαηαγξάθνληαη θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 
ειεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ. Σα απνηειέζκαηα λα δηαβηβάδνληαη εηεζίσο ζηηο 
αξκφδηεο ηερληθέο Τπεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηεο 
Πεξηθέξεηαο.  

4.7.4 Σν ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη: 
• Πξνεηδνπνηεηηθφ ερεηηθφ ζήκα (ζπλαγεξκφο) ην νπνίν ελεξγνπνηεί ν 

ππεχζπλνο/νη 
• Σαρεία αλαθνίλσζε ηνπ ζπκβάληνο ζηηο ηνπηθέο αξρέο (Πεξηθέξεηα θαη 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  θαη Αζηπλνκηθά ηκήκαηα) 
• Κηλεηνπνίεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ κε ζθνπφ ηε ηαρχηεξε 

απνκάθξπλζε, πεξίζαιςε θαη βνήζεηα ησλ θαηνίθσλ 

4.7.5 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζεί ζπλερψο θαη λα 
ειέγρεη ηελ θαιή ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ έξγνπ (θχξην θαη ζπλνδά) θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο (ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ησλ φξσλ 4.7.1, 
4.7.2, 4.7.3 θαη 4.7.4 πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ειάρηζην), ψζηε λα απνθεπρζεί 
ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο απηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππνρξενχληαη θαη’ ειάρηζηνλ 
ζηελ ηήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ επηζεψξεζεο θαη ζηελ ζπληήξεζε ησλ 
δηαηάμεσλ παξαθνινχζεζεο θαη εηδνπνίεζεο ησλ φξσλ 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 θαη 
4.7.4. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ επίζεο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
ελ ιφγσ δηαηάμεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθηάθηνπ αλάγθεο φπνηε απηφ θαζίζηαηαη 
απαξαίηεην απφ ηηο λνκνζεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, αιιά θαη βάζεη ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ έξγνπ. 

4.7.6 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αδηάιεηπηε θαη αμηφπηζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ εθρεηιηζηή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιεηηνπξγία ηνπο κε εθεδξηθή 
αλεμάξηεηε πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Ζ/Ε) ή ρεηξνθίλεην άλνηγκα – θιείζηκν 
απηνχ. 

4.7.7 Να ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ 
(ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, εθρεηιηζηήο, ρξήζε ζπξνθξαγκάησλ, θιπ.), 
θαη λα αληηκεησπίδνληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ 
ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε 
εκθάληζεο δπζιεηηνπξγίαο κε δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο (πρ. 
δηαξξνή ειαίνπ), λα ελεκεξψλεηαη ακέζσο, θαζψο θαη εγγξάθσο ην Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ κε 
αλαθνξά ηνπ είδνπο ηεο βιάβεο, ηνπ ρξφλνπ εκθάληζήο ηεο, ησλ κέηξσλ πνπ 
ειήθζεζαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηνπ ρξφλνπ 
απνθαηάζηαζεο. 

4.7.8 Πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, λα εγθαηαζηαζεί κφληκνο θαηάιιεινο 
ειεθηξνληθφο κεηξεηηθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ζε εκεξήζηα 
βάζε ηνπιάρηζηνλ ησλ αθφινπζσλ κεγεζψλ: ηεο παξνρήο ηνπ πνηακνχ αλάληε 
ηεο πδξνιεςίαο, ηεο εθηξεπφκελεο παξνρήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ηεο 
νηθνινγηθήο παξνρήο. Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα δεισζεί ζηηο Γ/λζεηο Τδάησλ 
Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Διιάδαο. Σα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ λα 

ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ



 

 

 

27 

θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν ζεσξεκέλν απφ ηηο Γ/λζεηο Τδάησλ Θεζζαιίαο 
θαη Γπηηθήο Διιάδαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζην θηίξην ηνπ ζηαζκνχ 
θαη ζα επηδεηθλχεηαη ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, φπνηε απηφ δεηεζεί. 
Δπηπξφζζεηα, ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ λα ππνβάιινληαη θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή ζηηο Γ/λζεο Τδάησλ Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Διιάδαο, ην πξψην 
δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.  

4.7.9 Απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αβηνηηθψλ θαη βηνηηθψλ 
παξακέηξσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα 
ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2000/60/ΔΚ γηα ηελ 
νηθνινγηθή πνηφηεηα ησλ λεξψλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε 
αξκφδηνπο θνξείο: 

- ε εγθαηάζηαζε κφληκνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ θπζηθνρεκηθψλ 
θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη  

- ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία, ζε θαηάιιεια ζεκεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 
ηνπ έξγνπ, κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη ζηαζκψλ παξαηεξήζεσλ. 

4.7.10 Δηδηθφηεξα, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ηρζπνπαλίδαο, ηφζν ζηελ ιεθάλε θαηάθιπζεο, φζν θαη ζην πνηάκην νηθνζχζηεκα 
θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 
Τπεξεζίεο λα πινπνηήζεη ζρεηηθφ ζρέδην παξαθνινχζεζεο ηεο ηρζπνπαλίδαο 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηπρφλ ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ φξνπ 4.3.5.9. Σα 
δεδνκέλα ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζε εηήζηα βάζε 
θαη ζε επεμεξγαζκέλε κνξθή ζηελ ΓΗΠΔΥΩ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζην Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο ΠΔ Σξηθάισλ, θαη ζηελ νηθεία Γ/λζε 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, γηα ηελ 
θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζίαο ηεο ηρζπνπαλίδαο. 

4.7.11 ε θάζε πεξίπησζε θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 
παξαθνινχζεζεο πνπ πξνηείλνληαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηπρφλ άιια αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.    

4.7.12 Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο πνπ πξνηείλνληαη κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο, κπνξεί λα εηζεγείηαη πξνο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο, 
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ επηβνιή ηνπηθψλ 
πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ γηα ξππαίλνπζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

4.8 Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη φξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ΜΠΔ 
πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπο. Σν θφζηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ, δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη ξπζκίζεηο 
βαξχλνπλ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ. 

 
5. Υπονικό διάζηημα ιζσύορ ηηρ ΑΔΠΟ – Πποϋποθέζειρ για ηην ανανέωζη / 

ηποποποίηζη ηηρ  
5.1 Ζ παξνχζα Απφθαζε ηζρχεη γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο. ε πεξίπησζε 

πνπ ν θνξέαο ηνπ έξγνπ, επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία, νθείιεη λα ππνβάιιεη αξκνδίσο αίηεκα αλαλέσζεο 
ή παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα 
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απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4014/2011 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ νηθ.167563/ΔΤΠΔ/2013 
(ΦΔΚ 964/Β/2013), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

5.2 Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο 
απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε ΜΠΔ θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο 
Απφθαζεο, ή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο 
Απφθαζεο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Ν.4014/2011 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ νηθ.167563/ΔΤΠΔ/2013  φπσο εθάζηνηε 
ηζρχνπλ. 

5.3 Ζ παξνχζα Απφθαζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 
έσο θαη ηελ αλαλέσζε ή παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο, ή ηελ έθδνζε Απφθαζεο πνπ 
ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη 
αηηεζεί εκπξνζέζκσο ηελ αλαλέσζε, παξάηαζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξα 5 θαη 6 ηνπ Ν.4014/2011, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

5.4 ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ πξνο ζπκκφξθσζε κε 
ηελ παξνχζα Απφθαζε, ζε ζηάδηα ηεο ηερληθήο κειέηεο πνπ έπνληαη ηεο έθδνζήο 
ηεο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ δχλαηαη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζήο ηνπ, λα 
ππνβάιιεη Φάθειν πκκφξθσζεο Σειηθνχ ρεδηαζκνχ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4014/2011 θαη ην άξζξν 8 ηεο ΚΤΑ 167563/2013, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

5.5 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο 
δηαπηζησζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 
παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε 
ΜΠΔ θαη ηελ παξνχζα Απφθαζε, επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή 
ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο παξνχζαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 
ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4014/2011, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, κε εμαηξνχκελσλ θαη ηπρφλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ. 

6. Λοιπέρ Γιαηάξειρ 
 
6.1 Ζ παξνχζα Απφθαζε δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη αηπρεκάησλ 

κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ 
θνξέα ηνπ έξγνπ απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο πνπ ηπρφλ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη 
ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί 
δφκεζεο γεπέδσλ, ελψ δελ ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε 
απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 

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

6.3 Ζ παξνχζα Απφθαζε απνηειεί θαη έγθξηζε επέκβαζεο ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ 
Ν. 998/1979 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, γηα ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ 
εθηεινχληαη ζε εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ 
Ν.4014/2011, ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.998/1979 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4280/2014 (ΦΔΚ 159/Β/2014), θαη ην 
άξζξν 3 (παξ. 2 θαη 3) ηεο ΤΑ 15277/2012. 
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6.4 Ζ παξνχζα απφθαζε ελέρεη ζέζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ 
πφξσλ ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ ΚΤΑ 146869/2014 (ΦΔΚ 
2878/Β/27.10.2014) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

7. Έλεγσορ ηήπηζηρ ηων πεπιβαλλονηικών όπων ηηρ παπούζαρ απόθαζηρ 

 
7.1 Ζ παξνχζα Απφθαζε θαη ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε ΜΠΔ πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξέπεη 

λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρψξν ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ έξγνπ θαηά ηε θάζε 
πινπνίεζήο ηνπ, θαη ζηελ έδξα ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ηε θάζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη λα επηδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε αξκφδην 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ειεγθηηθφ φξγαλν. 

7.2 Ο θνξέαο θαηαζθεπήο θαη ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο, θαηά ην δηάζηεκα επζχλεο 
έθαζηνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε: 

i. Να ηεξεί ζηνηρεία ζην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ ή ζηελ έδξα ηνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ 
ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο 
παξνχζαο (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα 
θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θιπ). 

ii. Να επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην έξγν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν θαη 
λα δηεπθνιχλεη ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ απ’ απηφ. 

iii. Να παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζε θάζε αξκφδην 
ειεγθηηθφ φξγαλν θαη θάζε Αξρή πνπ έρεη αξκνδηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ 
έξγνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ (πρ Γαζηθή Τπεξεζία, Γ/λζε Τδάησλ, 
Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο). 

iv. Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο - ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ 
νξγάλσλ. 

7.3 Σπρφλ ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη 
δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο απηήο, θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζεσξεκέλεο ΜΠΔ 
πνπ ηελ ζπλνδεχεη επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (εζληθήο θαη 
θνηλνηηθήο). 

7.4 ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ή παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο επηβάιινληαη 
ζηνπο ππεπζχλνπο ηνπ έξγνπ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 30 ηνπ Ν. 1 650/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο 
Ν.3010/2002, Ν.4014/2011 θαη Ν. 4042/2012 θαη ηζρχεη. 

7.5 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα πξνθαιεί δεκία ή άκεζε απεηιή 
δεκίαο ζην πεξηβάιινλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, 
θέξεη πεξηβαιινληηθή επζχλε ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 
148/2009, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
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8. Γημοζιοποίηζη ηηρ παπούζαρ απόθαζηρ 

 
H δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ 
εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν, ζηε δηθηπαθή δηεχζπλζε aepo.ypeka.gr, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 19α ηνπ Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α) θαη ηελ ΚΤΑ 21398/ 
2012 (ΦΔΚ 1470/Β). 

 

 
  Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  
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ΔΧΣ. ΓΗΑΝΟΜΖ 
1.  ΓΗΠΑ (ζπλ/λα: 1 θάθεινο ΜΠΔ) 
2.  Υξνλ. Αξρείν 
3.  Σκήκα Β΄ 
4.  Μ. Γθηφθα 
5.  Μ.Γθηφθα/5 
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