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                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Βόλος,  18/05/2012 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ             Αριθµ. Πρωτ : 3954 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ          Αριθµ. Φακ. :  5439 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

 
Ταχ. ∆/νση : ∆ιοικητήριο                    ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

Ταχ. Κώδικας : 380 01 – ΒΟΛΟΣ 

Πληροφορίες : Φ. Μιχαλοπούλου 

Τηλέφωνο : 24213 – 52481  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση του έργου «Σύνδεση 

υφιστάµενης γεώτρησης στη θέση Αγ. Αντώνιος Σκιάθου µε το υδρευτικό δίκτυο της 

∆.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, µέσω νέου αγωγού µήκους 2.450 µέτρων», στην Περιφερειακή 

Ενότητα Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη :  

1) Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 «περί ∆ιοικητικής Αποκεντρώσεως». 

2) Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 

3) Το Π.∆. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/Α/27-12-2010) “Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”. 

4) Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/16-10-1986) σχετικό µε την προστασία του περιβάλλοντος, 

όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-2002), σχετικό 

µε την εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε. Ε. και 96/61 Ε.Ε. και ισχύει 

σήµερα. 

5) Το Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων, κ.ά.». 

6) Την Υ.Α. µε  Α.Π. 1958/13-01-2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/13-01-2012), σχετική µε την κατάταξη 

δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύµφωνα µε το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011. 
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7) Την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π. 15393/2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/05-08-2002), σχετική µε την 

κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, όπως 

τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα. 

8) Το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής & διαχείρισης αποβλήτων – 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

9) Την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/20-03-2003), σχετική µε 

τις διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) 

και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). 

10) Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (Φ.Ε.Κ. 678/Β/25-10-1990), σχετική µε το περιεχόµενο των 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

11) Την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π. 37111/2021/2003 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/29-9-2003), σχετική µε τον 

καθορισµό τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 

5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 

3010/2002. 

12) Την Κ.Υ.Α. µε Α.Π. 43504/2005 (Φ.Ε.Κ. 1784/Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης 

υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και 

διάρκεια ισχύος αυτών». 

13) Την Εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε Α.Π. οικ. 150673/13-07-

2011 «Αρµοδιότητες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον 

τοµέα των υδάτων βάσει του Νόµου 3852/2010». 

14) Το µε αριθµό πρωτ. 5038 π.έ./20-01-2012 έγγραφο της ΙΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων, σχετικό µε το έργο του θέµατος. 

15) Το µε αριθµό πρωτ. 6900/14-12-2011 έγγραφο της 7ης  Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

σχετικό µε το έργο του θέµατος. 

16) Το µε αριθµό πρωτ. 3437/13-12-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και 

Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας , σχετικό µε το έργο του θέµατος. 

17) Τη µε αριθµό πρωτ. 170/20907/2-02-2012 θετική γνωµοδότηση του ∆ασαρχείου Σκοπέλου, 

της Γενικής ∆/νσης ∆ασών  & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο. 

18) Τη µε αριθµό πρωτ. 124/6-02-2012 Αίτηση της ∆.Ε.Υ.Α Σκιάθου για περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου από την Υπηρεσία µας, συνοδευόµενη αντίστοιχα από 4 αντίγραφα 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
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19) Τη µε αριθµό πρωτ. 472/57148/30-04-2012 (Α.Π. 3954/8-05-2012 της Υπηρεσίας µας) θετική 

Γνωµοδότηση της ∆/νσης Υδάτων, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω έργου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Την Έγκριση των παρακάτω Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισµών, ως προϋπόθεση υλοποίησης 

του Έργου: «Σύνδεση υφιστάµενης γεώτρησης στη θέση Αγ. Αντώνιος Σκιάθου µε το 

υδρευτικό δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, µέσω νέου αγωγού µήκους 2.450 µέτρων», στο ∆ήµο 

Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, και οι οποίοι είναι οι εξής : 

 
Α. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :  

Το προτεινόµενο έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου διασύνδεσης υφιστάµενης γεώτρησης 

στην περιοχή ‘Αγ. Αντώνιος’ του ∆ήµου Σκιάθου, µε την υπάρχουσα δεξαµενή ύδρευσης της 

Σκιάθου στη θέση ‘Αγ. Φανούριος’, χωρητικότητας 1500 m3 .  Η γεώτρηση βρίσκεται σε υψόµετρο 

εδάφους +210,63, έχει εξοπλισθεί µε υποβρύχιο συγκρότηµα άντλησης δυναµικότητας 50 m3/h, 

ενώ η παροχή της εκτιµάται σε 40 m3/h και βρίσκεται σε απόσταση 2.450µ. από τη δεξαµενή 

νερού.  Για µήκος περίπου 450µ. ανάντη της δεξαµενής έχει ήδη εγκατασταθεί αγωγός µεταφοράς 

από HDPE, διαµέτρου Φ140 ΡΝ16 (περιοχή Τσακαλάρ), ενώ υπολείπεται η κατασκευή τµήµατος 

αγωγού µήκους 2000µ. που θα διέλθει από την περιοχή Αρκουδόρεµα. 

Η όδευση του αγωγού γίνεται στο µεγαλύτερο τµήµα του επί υφιστάµενου χωµατόδροµου και οδού 

µε σκυρόδεµα. Για τµήµα περίπου 300µ. από το σηµείο της γεώτρησης, θα απαιτηθούν 

εκχερσώσεις και διαµορφώσεις σε δηµόσια δασική έκταση, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει διανοιγµένη 

οδός και η πρόσβαση είναι δυσχερής λόγω της κλίσης του εδάφους και της φυτοκάλυψης. Για τις 

εργασίες αυτές, όπως και για το υπόλοιπο έργο, έχει γνωµοδοτήσει θετικά το ∆ασαρχείο Σκοπέλου 

µε το (17) σχετικό.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης, θα εγκατασταθεί υπόγειος αγωγός από ΡΕ 3ης γενιάς, 

ονοµαστικής διατοµής Φ140 ΡΝ16, σε όρυγµα διαστάσεων 0,75µ.Χ1,0µ. µέσο βάθος. Ο αγωγός 

στο ένα άκρο του θα συνδεθεί µε τον υφιστάµενο αγωγό από ΡΕ, µήκους 450µ., διατοµής επίσης 

Φ140, 16 ατµ., ο οποίος έχει τοποθετηθεί έως την υφιστάµενη δεξαµενή ύδρευσης στη θέση Αγ. 

Φανούριος. Στο ανάντι άκρο του ο αγωγός θα συνδεθεί µε το πέρας του υφιστάµενου 

καταθλιπτικού αγωγού του αντλητικού της γεώτρησης, διατοµής 4́ ΄. Σε απόσταση περίπου 170µ. 

από τη θέση της υδρογεώτρησης, θα εγκατασταθεί δεξαµενή καταστροφής ενέργειας όγκου 50 m3 .  

Έτσι, το δίκτυο µεταφοράς του νερού από τη γεώτρηση µέχρι τη δεξαµενή ύδρευσης, θα 

αποτελείται από δύο υδραυλικά ανεξάρτητους αγωγούς: 
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• Τον αγωγό µήκους 170µ. περίπου, ο οποίος συνδέεται στο φρεάτιο της υδρογεώτρησης και 

µεταφέρει το νερό µέχρι τη δεξαµενή καταστροφής ενέργειας. Ο αγωγός αυτός 

τροφοδοτείται από την υποβρύχια αντλία της γεώτρησης και λειτουργεί βαρυτικά. 

• Τον αγωγό µήκους 1830µ., που συνδέει τη δεξαµενή καταστροφής ενέργειας µε την τελική 

δεξαµενή ύδρευσης. Ο αγωγός αυτός λειτουργεί βαρυτικά και η αρχική πίεση εξαρτάται 

από τη στάθµη της δεξαµενή καταστροφής ενέργειας.  

Το έργο ολοκληρώνεται µε την κατασκευή φρεατίων εκκένωσης και φρεατίων 

αεραεξαγωγών, την εγκατάσταση δύο ρυθµιστικών δικλείδων σταθερής παροχής για πόσιµο 

νερό (στη δεξαµενή καταστροφής ενέργειας και τη δεξαµενή ύδρευσης αντίστοιχα) µε τις 

απαιτούµενες ηλεκτροβάνες και µιας ηλεκτρικής δικλείδας αποµόνωσης, καθώς και των 

απαραίτητων καλωδίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και µεταφοράς σηµάτων.     

Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του ∆ήµου Σκιάθου, που 

κατά τη θερινή περίοδο είναι σηµαντικά αυξηµένες, καθώς και την προστασία των υπαρχόντων 

υδατικών συστηµάτων από την υπεράντληση και την υποβάθµιση.  

Η περιοχή του έργου δεν ανήκει στα όρια κάποιας προστατευµένης ζώνης (π.χ. δίκτυο NATURA 

2000).  

 
Β. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :  

Β1. Αέρια Απόβλητα : 

Όσον αφορά στην ατµόσφαιρα, οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων και ειδικότερα 

διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου, 

καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/05-06-2002).  

Επίσης, σε ό,τι αφορά τα αέρια απόβλητα και ειδικότερα τα αιωρούµενα στερεά (σκόνες) που 

παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα αντιµετωπιστούν µε διαβροχή των χώρων 

στους οποίους πραγµατοποιούνται εκσκαφές, στις διάφορες φάσεις κατασκευής του έργου. 

Β2. Υγρά Απόβλητα : 

Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα, ισχύει η Κ.Υ.Α. 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β/8-03-2011) σχετική 

µε την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και, ειδικότερα, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση δεν τίθεται θέµα καθορισµού ορίων για τα υγρά απόβλητα, εφόσον δεν 

παράγονται κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου.  

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου µπορεί να υπάρξουν  τυχόν διαρροές πετρελαιοειδών ή 

λιπαντικών από οχήµατα ή µηχανήµατα λόγω ατυχήµατος. Για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια 

ισχύει το Π.∆. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/2-3-2004)  
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Β3. Στερεά Απόβλητα : 

Ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003), “Μέτρα και Όροι 

για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης”. 

Τα στερεά απορρίµµατα του έργου (προϊόντα εκσκαφών), θα χρησιµοποιηθούν κατά 

προτεραιότητα για εργασίες επιχωµάτωσης και τα πλεονάζοντα θα µεταφερθούν σε κατάλληλη 

θέση που θα οριστεί από τον ∆ήµο Σκιάθου. 

 
Γ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ:  

• Όσον αφορά στον εκπεµπόµενο θόρυβο από τη λειτουργία των µηχανηµάτων, κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου, ισχύει η Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/01-10-2003)  

σχετική µε τα µέτρα και τους όρους για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό 

προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π. 

9272/471/2007 (Φ.Ε.Κ. 286/Β΄/2-03-2007), καθώς και η Κ.Υ.Α. 56206/1613/1986 (Φ.Ε.Κ. 

570/Β/09-09-1986), σχετική µε τον προσδιορισµό της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων 

και συσκευών εργοταξίου, σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 

85/405/ΕΟΚ των Συµβουλίων της 19ης ∆εκεµβρίου 1979, της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 και της 11ης  

Ιουλίου 1985 αντίστοιχα.  

• Σε ό,τι αφορά την εκπεµπόµενη στάθµη θορύβου από τη λειτουργία του αντλητικού 

συγκροτήµατος, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π. ∆/τος 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/06-

10-1981). Ειδικότερα, µέγιστο επιτρεπόµενο όριο θορύβου είναι τα 55 dB (A), µετρηµένα στο 

όριο του γηπέδου της γεώτρησης. 

 
∆. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:  

∆1. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες και να 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται : 

• Η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

• Η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, 

οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του φορέα διαχείρισης κατά παράβαση των 

περιβαλλοντικών όρων. 

∆2. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά 

προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για την εκτέλεση και εφαρµογή, καθ’ όλη τη διάρκεια 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου, των προτεινόµενων µέτρων προστασίας και 

αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου, προκειµένου 

να καθίσταται απόλυτα αποτελεσµατικό, όπως αυτές αναλύονται στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.  
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∆3. Τα έργα προστασίας, διαχείρισης και αναβάθµισης του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην 

παρούσα Απόφαση να κατασκευαστούν από τον φορέα διαχείρισης του έργου. 

∆4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία 

του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την 

κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των εγκρίσεων 

περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιµέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις, 

εφόσον δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση.  

∆5. Απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, να εξασφαλιστούν από νοµίµως 

λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την 

απαιτούµενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Απαγορεύεται η αυθαίρετη 

αµµοληψία ή η δηµιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάµων λήψης αδρανών υλικών. 

∆6. Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, να ειδοποιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές 

Υπηρεσίες και οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία και 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις αυτών.  

∆7. Για οποιαδήποτε επέµβαση σε έκταση δασικού χαρακτήρα, θα πρέπει προηγουµένως να ζητηθεί 

και να εκδοθεί σχετική Απόφαση Έγκρισης Επέµβασης, σύµφωνα µε τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη δασική νοµοθεσία.  

∆8. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Η πιθανή 

υλοτοµία και η εκρίζωση δένδρων να γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας ∆ασικής 

Υπηρεσίας. Η διάθεση των προϊόντων υλοτοµίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

δασικής νοµοθεσίας.  

∆9. Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει εκτός αιχµής της τουριστικής περιόδου, που για τη 

Σκιάθο είναι από µέσα Ιουνίου έως τέλη Αυγούστου. 

∆10. Για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει κατά κανόνα να χρησιµοποιηθούν 

σκαπτικά µηχανήµατα και µόνον όπου αυτό δεν είναι δυνατό, προωθητικά µηχανήµατα. 

∆11. Στο τµήµα του αγωγού που θα κατασκευαστεί εκτός οδών σε δασική έκταση, οι εργασίες θα 

πρέπει να γίνουν µε ήπιες µεθόδους (π.χ. αποψίλωση µε χειρωνακτικό τρόπο, µεταφορά των 

αδρανών υλικών µε χρήση πολύ µικρού τροχοφόρου ή  ερπυστριοφόρου) και η αποκατάσταση 

του ορύγµατος θα γίνει απλά µε τα υλικά εκσκαφής, χωρίς τη χρήση σκυροδέµατος, εφόσον 

στο τµήµα αυτό δεν θα διέρχονται τροχοφόρα.  

∆12. Οι εργοταξιακοί χώροι να απέχουν τουλάχιστον 100 m από τις όχθες ρεµάτων, να είναι 

προσπελάσιµοι χωρίς να απαιτούνται νέες διανοίξεις, να βρίσκονται σε περιοχές µε ήπιες 

κλίσεις, να µην βρίσκονται σε περιοχές έντονης φυσικής βλάστησης και εν γένει να απαιτούν 

τις ελάχιστες επεµβάσεις στο τοπίο.  
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∆13. Να γίνεται συνεχής διαβροχή των χώρων όπου πραγµατοποιούνται εκσκαφές, κυρίως κατά 

τους θερινούς µήνες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση από την εκποµπή σκόνης στις 

όµορες ιδιοκτησίες. 

∆14. Να ληφθεί ανάλογη µέριµνα για την κάλυψη των αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών και 

αποµάκρυνσης αυτών από τους χώρους απόθεσης, το συντοµότερο δυνατόν. Απαγορεύεται 

αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών σε ρέµατα, καθώς και σε περιοχές αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. 

∆15. Να ληφθεί κάθε δυνατό µέτρο για τη µείωση των εκποµπών σκόνης και θορύβου κατά τη 

µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και, συγκεκριµένα, τα φορτηγά αυτοκίνητα 

να έχουν σκεπασµένα τα υλικά που µεταφέρουν και η ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχηµάτων 

µέσα στους οικισµούς να µην υπερβαίνει τα 10 km/h. Οι εκσκαφές να διακόπτονται σε 

περιόδους ισχυρών ανέµων για αποφυγή της επιφανειακής διάβρωσης του εδάφους.  

∆16. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003). Η διάθεση των πλεοναζόντων 

ακατάλληλων υλικών εκσκαφών να γίνει σύµφωνα µε την παράγραφο Β3 της παρούσας 

Απόφασης. Υλικά εκσκαφής ρυπασµένα από πετρελαιοειδή, καµένα λάδια κ.λ.π. να 

συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν 

σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. 

∆17. Όλες οι υποδοµές, σηµάνσεις, δίκτυα, καλωδιώσεις κ.λ.π. πρέπει να αποκαθίστανται µετά την 

ολοκλήρωση του έργου. Τυχόν ζηµιές θα αποκαθίστανται µε ευθύνη του αναδόχου.  

∆18. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των κατοίκων και των οδηγών 

οχηµάτων, από τους κινδύνους που δηµιουργούνται από την κατασκευή και λειτουργία του 

έργου, συµπεριλαµβανοµένης και της κατάλληλης σήµανσης των θέσεων των εργοταξίων και 

των οδικών παρεµβάσεων.  

∆19. Να τοποθετηθούν όλες οι απαιτούµενες διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα µέτρησης που 

απαιτούνται, για την απρόσκοπτη λειτουργία του αγωγού µεταφοράς νερού, καθώς και για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας. 

∆20. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιµετώπιση τυχόν 

εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των µηχανηµάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της 

αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από 

την έναρξη των εργασιών.  

∆21. Η προσωρινή απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα 

επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικού χαρακτήρα και θα απέχουν 

τουλάχιστον 250 m από τα όρια οικισµού, κτίσµατα και νεκροταφεία.  
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∆22. Σε κάθε περίπτωση να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή παράσυρσης των αποτιθέµενων 

υλικών από τα νερά της βροχής. Απαγορεύεται ακόµα και η προσωρινή ρίψη µπαζών και 

άλλων αδρανών στις κοίτες ρεµάτων. 

∆22. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να αποµακρυνθεί µετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο 

χώρος να αποκατασταθεί επίσης, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε χώρου.  

∆23. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια, παντός 

είδους ενέµατα κλπ, θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε 

διάθεσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής 

καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου. 

∆24. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, 

καύσιµα, κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (απόβλητα 

λιπαντικών ελαίων) επί του εδάφους. Η διαχείρισή τους θα γίνεται βάσει του Π. ∆/τος 82/2004 

(ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004), σχετικό µε την αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. 

«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β΄ 

40)», Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 

Λιπαντικών Ελαίων.  

∆25. Σε ότι αφορά στο θόρυβο, ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συµµορφωθεί προς 

όλες τις κείµενες διατάξεις της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 

κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των µεγάλων ηχητικών εκποµπών και να 

εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

∆26. Απαγορεύεται η παραµονή και η χρησιµοποίηση στο χώρο του έργου µηχανηµάτων, που δεν 

διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο Γ της παρούσας (Ειδικές Οριακές Τιµές Στάθµης Θορύβου και ∆ονήσεων). 

∆27. Η Μέση Ενεργειακή Στάθµη Θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζεται στα 65 

dB(A). Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο τήρησης των προαναφερόµενων 

όρων.  

∆28. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, να γίνει έλεγχος στα ρέµατα και τις δασικές 

εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής για τυχόν αποθέσεις υλικών και την αποµάκρυνσή τους.  

∆29. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται από τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, εφόσον δεν 

έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω.  

∆30. Να ορισθεί υπεύθυνος για τον έλεγχο εφαρµογής των µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 
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Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ : 

Οι προαναφερόµενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την 

ηµεροµηνία υπογραφής τους και µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς. 

Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, µε τους όρους και περιορισµούς της παρούσας, είναι δυνατή µόνο 

εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

µόνο µετά από σχετική Έγκριση από την Υπηρεσία µας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

Κάθε όρος της παρούσας δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης, δύνανται 

να τεθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι λόγω µελλοντικών νοµοθετικών τροποποιήσεων του 

Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α. και συναρµόδιων Υπουργείων. 

Η παρούσα Απόφαση, καθώς και η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να 

επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Η µη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης ή η καθ’ υπέρβασή τους πραγµατοποίηση 

έργων και δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται 

πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους 

των προβλεπόµενων από τις σχετικές διατάξεις περί κυρώσεων του Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 

160/Α/16-10-1986), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-

2002). 

Κατά της παρούσας Απόφασης µπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από της κοινοποιήσεώς της προσφυγή, για να 

κριθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 και το άρθρο 18 του Ν. 2218/1994. 

 

                                                                                         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 
                                                                                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών :                 

1. ∆.Ε.Υ.Α. Σκιάθου (µε συν. 2 αντίγραφα ΜΠΕ) 

Συγγρού 8, 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ (Τηλ. 24270 21398, 21834, 22166)  
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(Για να λάβει γνώση και να ενηµερώσει τους πολίτες 

και τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύµφωνα µε το 

άρθρο 5, παρ. 3, του Ν. 1650/1986, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3010/2002). 

3.     ∆/νση Υδάτων Θεσσαλίας 

        Φαρσάλων 148 

        413 35 ΛΑΡΙΣΑ 

 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 
• Γραφείο Περιφερειάρχη κ. Αγοραστού. 

• Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Κοπάνα. 

• Χρον. Αρχείο Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας. 

         . 
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