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ΔΗΠΑΓΥΓΖ

1.1

Σίηινο Έξγνπ

Ζ παξνχζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ αθνξά ην έξγν «Φσηνβνιηατθφο ηαζκφο
Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηζρχνο 39,028 MWp», ηεο εηαηξείαο «ΑΚΑΡΝΑΝΗΚΑ
ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Η.Κ.Δ.».

1.2

Δίδνο θαη κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο

Ο θσηνβνιηατθφο ζηαζκφο ζα έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 39,028 MWp. Θα απνηειείηαη απφ
50.560 Φ/Β γελλήηξηεο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ηεο εηαηξείαο JINKO SOLAR ηχπνπ
Cheetah Plus HC78M-V, κε νλνκαζηηθή ηζρχ 440Wp έθαζηε, θαζψο θαη απφ 334
αληηζηξνθείο ηζρχνο 105kW ηεο εηαηξείαο Huawei. Γηα ηελ ζχλδεζε ηεο κνλάδαο ζα
εγθαηαζηαζνχλ 12 ππαίζξηνη Τπνζηαζκνί (Τ/) 0,8 kV/33Kv - 3,25MW.

1.3

Γεσγξαθηθή ζέζε θαη Γηνηθεηηθή ππαγσγή Έξγνπ

1.3.1

Θέζε θαη Γηνηθεηηθή Τπαγσγή ηνπ Έξγνπ
2

Σν πξνηεηλφκελν έξγν ζα εγθαηαζηαζεί ζε έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 461.853,39m , ζηελ
ζέζε «Πξνθήηεο Ζιίαο» ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ, Π.Δ. Ησαλλίλσλ, Π. Ζπείξνπ.

1

Δηθόλα 1-1 Θέζε Δγθαηάζηαζεο πξνηεηλόκελνπ Φωηνβνιηαϊθνύ ηαζκνύ (ππόβαζξν
ράξηεο 1:50.000 ΓΤ)

Δηθόλα 1-2 Θέζε Δγθαηάζηαζεο πξνηεηλόκελνπ Φωηνβνιηαϊθνύ ηαζκνύ (ππόβαζξν
google earth)

2

Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο έξγνπ

1.3.2

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο
2

ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ 461.853,39 m , ηφζν ζε ΔΓΑ „87 φζν θαη ζε WGS84:
Πίλαθαο 1-1 πληεηαγκέλεο ηωλ θνξπθώλ ηνπ πνιπγώλνπ ηνπ γεπέδνπ
ΔΓΑ87

W GS84

α/α

Υ

Y

θ

ι

1

209502,925

4421948,633

39.900483362171

20.603835568382

2

209766,419

4422176,288

39.902621074272

20.606811419636

3

209962,506

4422143,641

39.902394497414

20.609115797625

4

210125,320

4422188,260

39.902851445651

20.610997331

5

210156,990

4422176,690

39.902758203331

20.611372304871

6

210112,470

4422103,630

39.902085884425

20.610884811787

7

210415,586

4422101,534

39.902170540463

20.614425494929

8

210414,259

4421537,955

39.897101178385

20.61465971359

9

210148,487

4421540,423

39.897032641989

20.611555191657

10

209951,400

4421567,260

39.897206677982

20.609241900621

11

209539,578

4421751,662

39.898724343492

20.60435112271

Δ= 461.853,39 m

1.4

2

Καηάηαμε ηνπ Έξγνπ

χκθσλα κε ηηο ππ‟ αξηζκφ: α) 37674 Τ.Α. (Φ.Δ.Κ.2471/Β/2016) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη, θαη β) 3137/191/Φ.15/2012 ΚΤΑ (ΦΔΚ1048/Β/2012) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη, θαζψο θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή ζηαηηζηηθή θαηάηαμε
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην έξγν θαηαηάζζεηαη σο εμήο:

3

Πίλαθαο 1-2 Καηάηαμε ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ

Δίδνο έξγνπ

Καηάηαμε

Όριεζε (ΚΤ Α

(Τ.Α. 37674/2016)

3137/191/Φ15/12)

Οκάδα
- ( Α/Α)

Yπνθαηεγνξία

Α/Α

Βαζκόο

Γξαζη.

όριεζεο

303.δ

ρακειή

ΣΑΚΟΓ

Ζιεθηξνπαξαγσγή
απφ
θσηνβνιηατθνχο

ε

10 - 2

Α2 (P > 10MW)

35.11

ζηαζκνχο

ε φ,ηη αθνξά ην δίθηπν δηαζχλδεζεο, ηνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκφ 24593/2902
ΤΑ (ΦΔΚ1482/Β/2020), ηα δίθηπα δηαζχλδεζεο κέζεο ηάζεο δελ θαηαηάζζνληαη ζε θακία
θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία, θαη ην πξνηεηλφκελν έξγν απνηειεί απαξαίηεην βνεζεηηθφ έξγν
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΦΠΖΔ.

Πίλαθαο 1-3 Καηάηαμε ηνπ δηθηύνπ δηαζύδλεζεο κέζεο ηάζεο

1.5

Φνξέαο ηνπ Έξγνπ

Φνξέαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη ε εηαηξεία «ΑΚΑΡΝΑΝΗΚΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ
ΤΣΖΜΑΣΑ I.K.E.», κε έδξα ην Γήκν Γξεβελψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θνξέα:

Κχξηνο Έξγνπ

«ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ I.K.E.»

Γηεχζπλζε έδξαο

Κ ΣΑΛΙΑΓΟΤΡΗ ΜΔ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ ΓΧΝΙΑ Αξηζκόο 2-4, ΣΚ
51100 ΓΡΔΒΔΝΑ

Νφκηκνο εθπξφζσπνο

Πεηξόρεηινο Υξήζηνο, 2106095795

4

1.6

Πεξηβαιινληηθόο Μειεηεηήο Έξγνπ

Ζ ΜΠΔ ηνπ έξγνπ αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία kIEFER TEK Δ.Π.Δ. Σα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί.

Δπσλπκία

kIEFER TEK Δ.Π.Δ.

Σαρπδξνκηθή Γ/λζε

Λεωθόξνο Κεθηζίαο 44, Μαξνύζη, ΣΚ 151 25
Αζήλα

Σειεθσληθνί Αξηζκνί/ Φαμ

2106095795 / 2106095798

e-mail

info@kiefer.gr

Web address

www.kiefer.gr

Ζ kIEFER TEK E.Π.Δ. είλαη κηα ειιεληθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία κε πςειφ επίπεδν
ηερλνγλσζίαο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο.
Αλαιακβάλεη έξγα σο EPC Contractor, παξέρνληαο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πνπ αθνξνχλ
ζηελ αλάπηπμε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη
ηε ζπληήξεζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ζπζηεκάησλ πνπ δξνπλ ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα φπσο ζεξκνθήπηα θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο.
Ο θχξηνο ζηφρνο ίδξπζεο ηεο είλαη ε θαηαζθεπή θαη ε εθκεηάιιεπζε ζηαζκψλ παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο.
Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο δηαζέηεη καθξά εκπεηξία ζε ζηαζκνχο ελέξγεηαο. ηξαηεγηθή
ηεο πξνηεξαηφηεηα είλαη ε εθαξκνγή βέιηηζησλ ιχζεσλ θαη ηερλνινγίαο αηρκήο ζηνπο
ζηαζκνχο πνπ θαηαζθεπάδεη, κε ζθνπφ ην κηθξφηεξν δπλαηφ επελδπηηθφ θφζηνο ζε
ζπλάξηεζε κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ δσήο κηαο κνλάδαο.
Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο - πινπνίεζεο Μνλάδσλ Α.Π.Δ. θαη
απνηειεί κία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο θαη θαιά νξγαλσκέλεο ειιεληθέο εηαηξείεο ζην ξαγδαία
αλαπηπζζφκελν ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή
Δπξψπε. Ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ε Κχπξνο, ε Βνπιγαξία θαη ε
Ρνπκαλία.

5

1.6.1

ηνηρεία νκάδαο κειέηεο

Ζ Οκάδα Μειέηεο απνηειείηαη απφ ηνπο:


Φχζζα Ησάλλε, Πεξηβαιινληνιφγνο, MSc



Σαμηάξρε Γεκ. Αξβαλίηε, Γαζνιφγνο Α.Π.Θ.



Ησάλλε Κισλάξε, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Δ.Μ.Π., MSc KTH



Παλαγηψηε Πεηξφρεηιν, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Δ.Μ.Π.



Υξπζνχια Λχηξα, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Δ.Μ.Π., MSc



Μαξία Γξνχγα, Γεσπφλνο, MSc



Xξήζην Πεηξφρεηιν, Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο, MSc

Ζ επηθνηλσλία επί ηεο κειέηεο γίλεηαη κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο νκάδαο κειέηεο:

Ολνκαηεπψλπκν:

Φύζζαο Ιωάλλεο

Δηδηθφηεηα:

Πεξηβαιινληνιόγνο, MSc

Γηεχζπλζε έδξαο επηρείξεζεο:

Λεωθόξνο Κεθηζίαο 44, Μαξνύζη, ΣΚ 151 25
Αζήλα

Σειέθσλν/ Fax:

2106095795 / 2106095798

E-mail:

info@kiefer.gr

Αξηζκφο Μεηξψνπ Μειεηεηηθνχ

21810 Α’ Σάμεο

Πηπρίνπ (θαηεγνξίαο 27)
θξαγίδα/Τπνγξαθή

6

2

ΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΙΖΤΖ

2.1

Αλαθνξά ζην Έξγν

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ
39,028 MWp.
Σα Φ/Β πιαίζηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ηερλνινγίαο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ.
πγθεθξηκέλα, ην έξγν πεξηιακβάλεη 88.700 Φ/Β γελλήηξηεο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ηεο
εηαηξείαο JINKO SOLAR ηχπνπ Cheetah Plus HC78M-V. Ζ Φ/Β γελλήηξηα έρεη νλνκαζηηθή
ηζρχ 440Wp θαη απνηειείηαη απφ 78 Φ/Β ζηνηρεία θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Έηζη ε απφδνζε ηεο
Φ/Β γελλήηξηαο αλέξρεηαη ζε 20,37%. Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ παξαγφκελνπ ζπλερνχο
ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηζηξνθείο ηζρχνο 105kW ηεο εηαηξείαο
Huawei.
Γηα ηε ζπλνιηθή ηζρχ ρξεζηκνπνηνχληαη 334 αληηζηξνθείο ηζρχνο 105kW. Γηα ηελ
ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ κεηαμχ ηνπο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθφ
ηππνπνηεκέλν θαιψδην ηχπνπ DC, κε ελζσκαησκέλεο ηηο επαθέο ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ
πφινπ.
Σέινο, γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ κε ην λέν ππνζηαζκφ αλχςσζεο ηάζεο, ζα
εγθαηαζηαζνχλ 12 ππαίζξηνη Τπνζηαζκνί (Τ/) 0,8 kV/33kV, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 3,25MW,
ηχπνπ θηφζθη. Σν έξγν ζα ζπλδεζεί κε πθηζηάκελν ππνζηαζκφ αλχςσζεο ηάζεο 33/150kV
κέζσ γξακκήο κέζεο ηάζεο πνπ ζα αλαρσξεί απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ
πάξθνπ. Ζ γξακκή γηα ηελ ζχλδεζε ζην λέν ππνζηαζκφ ζα είλαη ππφγεηα.
Πίλαθαο 3-1 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Σερλνινγία έξγνπ
Ηζρχο έξγνπ
Δθηηκψκελε απνδηδφκελε παξαγσγή
ελέξγεηαο
Έξγα δηαζχλδεζεο
Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
Παξαγφκελν πξντφλ
Παξαγφκελα παξαπξντφληα

Φσηνβνιηαηθφ
πάξθν
39,028MW
58.798 MWh
ΝΑΗ
4 – 5 άηνκα
Ζιεθηξηθή
ελέξγεηα
ΟΥΗ

Οη θάζεηο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ είλαη νη εμήο :
•

Πξνεηνηκαζία

νηθνπέδνπ:

Απνςίισζε/θαζαξηζκφο

νηθνπέδνπ,

δηάλνημε

δηακφξθσζε θιίζεσλ θαη ρψξσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, πεξίθξαμε
• Θεκειηψζεηο φπνπ απαηηνχληαη γηα βάζεηο / νηθίζθνπο
• Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο :
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ραληαθηψλ,



Σνπνζέηεζε θαισδίσλ, νπηηθψλ ηλψλ



Γείσζε



ρεδηαζκφο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΖ θαη ηνλ Ν.2244/1994

• Μεηαθνξά & εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ:


Φσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ



Οηθίζθσλ



Λνηπνχ εμνπιηζκνχ

• Πξνκήζεηα ππνινίπνπ εμνπιηζκνχ απφ Διιάδα :


Καιψδηα



Δξγνιαβηθέο εξγαζίεο

• Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θσηνβνιηατθψλ - Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε - Γνθηκέο

2.2

Απνζηάζεηο Έξγνπ

2.2.1

Θεζκνζεηεκέλα όξηα νηθηζκώλ θαη εγθεθξηκέλσλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ

Ζ ζέζε πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρήο ππνθείκελνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ (ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, ΕΟΔ), ζεζκνζεηεκέλεο ή πξνηεηλφκελεο.
Ο πιεζηέζηεξνο ζηελ πξνηεηλφκελε ζέζε νηθηζκφο, είλαη o Άγηνο Γεψξγηνο ζε απφζηαζε
700m πεξίπνπ (ζε επζεία). Οη ινηπνί νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ ηα
Γνιηαλά (ΦΔΚ1175/Γ/1997) ζε απφζηαζε 1.600 κέηξσλ, ην Καιπάθη (ΦΔΚ317/Γ/1990) ζε
απφζηαζε 1.150 κέηξα, θαη ηα Καιχβηα ζε απφζηαζε 2.500 κέηξσλ.
Σν πξνηεηλφκελν έξγν, απνηειεί έξγν ρακειήο φριεζεο, ζπλεπψο δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή νη
πεξηνξηζκνί απνζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 7 παξ.3 ηνπ απφ 24.4.1985 Π.Γ.
(Φ.Δ.Κ. Γ‟ 181) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην απφ 16.5.1989 Π.Γ. (Φ.Δ.Κ. Γ‟ 293), νη νπνίνη
εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ κέζεο θαη πςειήο φριεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε
απφζηαζε απφ ηνλ πιεζηέζηεξν νηθηζκφ αλέξρεηαη ζε >500m, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη
ηεξείηαη θαη ην φξην ηεο απφζηαζεο ησλ 500m, πνπ εθαξκφδεηαη γηα έξγα κέζεο θαη πςειήο
φριεζεο.
πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν έξγν είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ρσξηθέο θαη
πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο ηεο πεξηνρήο.

2.2.1

Όξηα ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ

Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ
πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. Δπηπιένλ, ην έξγν βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρψλ πξνζηαζίαο
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νηθνηφπσλ, πγξνηφπσλ RAMSAR θαη εθηφο εζληθψλ πάξθσλ θαη Γξπκψλ, θαζψο θαη εθηφο
Αηζζεηηθψλ Γαζψλ θαη Καηαθχγησλ Άγξηαο Εσήο.
Ζ πιεζηέζηεξε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε θσδηθφ GR2130011 θαη νλνκαζία
«Κεληξηθφ Εαγφξη θαη αλαηνιηθφ ηκήκα φξνπο Μηηζηθέιη» ε νπνία απνηειεί δψλε εηδηθήο
πξνζηαζίαο (SPA), θαη βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο πξνηεηλφκελεο ζέζεο ηνπ έξγνπ ζε απφζηαζε
2,8km πεξίπνπ.
Σα φξηα ηεο ελ ιφγσ δψλεο πξνζηαζίαο, ζε ζρέζε κε ηε πξνηεηλφκελε ζέζε, απνηππψλνληαη
ζηελ παξαθάησ εηθφλα.

Θέση
υωτοβολταϊκού
Όρια προστατευόμενων
περιοχών

Δηθόλα 5-1 Θέζε Δγθαηάζηαζεο πξνηεηλόκελνπ Φσηνβνιηατθνύ ηαζκνύ ζε ζρέζε κε
ηηο πιεζηέζηεξεο πεξηνρέο Natura 2000

2.2.2

Γάζε, Γαζηθέο θαη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο

Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε βξίζθεηαη ζε πεξηνρή γηα ηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί θαη θπξσζεί Γαζηθφο
Υάξηεο. χκθσλα κε ηνλ δαζηθφ ράξηε, ε επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
θαιχπηεηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα:
Σκήκα ΓΓ: Αθνξνχλ δαζηθέο εθηάζεηο θαη θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έθηαζεο
Σκήκα ΠΓ: Αθνξνχλ ηειεζίδηθα δαζηθέο εθηάζεηο
Σκήκα ΑΓ: Αθνξνχλ εθηάζεηο πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ άιιεο κνξθήο θαη πιένλ έρνπλ
δαζζσζεί.
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Δηθόλα 5-2 Θέζε Δγθαηάζηαζεο πξνηεηλόκελνπ Φσηνβνιηατθνύ ηαζκνύ ππόβαζξν
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ)

2.2.3

Δγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο, θνηλσληθήο ππνδνκήο θηι

Οδηθφ Γίθηπν
Απφ ηα φξηα ηεο πξνηεηλφκελεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θ/β ζηαζκνχ δηέξρεηαη νδφο πνιχ
θαιήο βαηφηεηαο. Γεληθά, ην αγξνηηθφ θαη δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ θξίλεηαη ζπγθξηηηθά
ηθαλνπνηεηηθφ σο πξνο ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ πξνζπειαζηκφηεηά ηνπ ηφζν ζε επίπεδν δήκνπ
φζν

θαη

λνκνχ.

Δλδεηθηηθά

ην

νδηθφ

δίθηπν

εληφο

ηεο

πεξηνρήο

κειέηεο

είλαη

αζθαιησζηξσκέλν.

ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν
Γελ πθίζηαηαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.

Αεξνδξφκηα
Γελ ππάξρεη αεξνπνξηθή ζχλδεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, κε άιιεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο, παξά κφλν κέζσ ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ Ησαλλίλσλ.

ηεξεά Απφβιεηα
Γήκνο Πσγσλίνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ην ζχλνιν
ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπιινγή, κεηαθνξά θαη ε απφζεζε γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε. ην Γήκν δελ ιεηηνπξγεί πξφγξακκα ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ δεκνηηθψλ
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απνβιήησλ-αλαθχθισζεο. ε φηη αθνξά ηα ζχκκεηθηα ΑΑ, απηά κεηαθέξνληαη απεπζείαο
ζην ΥΤΣΑ Διιεληθνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη πεξίπνπ 45ρηιηφκεηξα απφ ην Καιπάθη. Γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δηνηθεηηθά
φξηα ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπέρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ν ΦνΓΑ Ν. Ησαλλίλσλ.
Όδξεπζε
Οη νηθηζκνί ηνπ δήκνπ πδξεχνληαη απφ πεγέο θαη γεσηξήζεηο θαη γεληθά ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ
είλαη θαιή. Πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην δίθηπν είλαη παιαηφ
θαη δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκε έξγα αληηθαηάζηαζεο. Πξνβιήκαηα επάξθεηαο δελ
παξνπζηάδνληαη.
Τγξά Απφβιεηα
Ζ απνρέηεπζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε απνξξνθεηηθψλ
βφζξσλ γεγνλφο πνπ απνηειεί πεγή ξχπαλζεο θαη απεηιή γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ
πδξνθφξνπ νξίδνληα. Δπίζεο, ζε θάπνηνπο νηθηζκνχο δελ πθίζηαηαη δίθηπν απνρέηεπζεο ησλ
φκβξησλ πδάησλ.
Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα
Σν ππάξρνλ δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θξίλεηαη θαηαξρήλ
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο απζηεξέο ζεκεξηλέο αλάγθεο. Γεληθά ζηελ πεξηνρή, πθίζηαηαη ε γξακκή
ησλ 150kV Γνιηαλά – Ησάλληλα θαζψο θαη πθηζηάκελνο ππνζηαζκφο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε
ζχλδεζε ηνπ έξγνπ.
2.2.4

Θέζεηο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο

χκθσλα κε ην αξραηνινγηθφ θηεκαηνιφγην, δελ πθίζηαληαη πιεζίνλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ
νηθνπέδνπ θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη.

Δηθόλα 2-3 Παξνπζία αξραηνινγηθώλ ρώξσλ εληόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο
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2.3

Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο Έξγνπ

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) εμεηάζζεθαλ φιεο νη
πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ην έξγν, θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Οη επηπηψζεηο πνπ εμεηάζζεθαλ αθνξνχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο
πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ην ηνπίν, ην έδαθνο, ηελ αξραηνινγηθή θιεξνλνκηά, ηηο ρξήζεηο γεο θιπ.
Γηαπηζηψζεθε φηη νη φπνηεο επηπηψζεηο είλαη πξνζσξηλέο, κηθξήο ζεκαζίαο θαη αλαζηξέςηκεο.
Δπίζεο πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ απηψλ, έηζη ψζηε λα κελ
δεκηνπξγεζεί θακία κφληκε θζνξά.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ
θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο:
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ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΔΙΓΟ

ΜΔΓΔΘΟ

Υισξίδα

Υ

Υ

Παλίδα

Υ

Υ

Αθνπζηηθό
πεξηβάιινλ

Υ

Υξήζε γεο

Υ

Φπζηθνί
πόξνη

Υ

Κνηλσληθννηθνλνκηθά

Υ

Μεηαθνξέο

Υ

Αλζξώπηλε
πγεία

Υ

Αηζζεηηθή

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ
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Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

ΜΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Υ

Υ

ΜΔΡΙΚΧ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Τπόγεηα
λεξά

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Υ

ΜΗ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ
ΜΔΡΙΚΧ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ

Δπηθαλεηαθά
λεξά

ΑΝΑΣΑΞΗ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ

Υ

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΔ

Υ

ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΔ

Υ

ΙΥΤΡΟ

Αέξαο

ΜΔΣΡΙΟ

Υ

ΑΘΔΝΔΙ

ΑΡΝΗΣΙΚΔ

ΟΤΓΔΣΔΡΔ

ΘΔΣΙΚΔ

Έδαθνο

ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Υ

Υ

Υ

Σνπξηζκόο Αλαςπρή

Υ

Πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά

Υ

ΦΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΔΙΓΟ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Υισξίδα

Υ

Παλίδα

Υ

Αθνπζηηθό
πεξηβάιινλ

Υ

Υξήζε γεο

Υ

Φπζηθνί
πόξνη

Υ

Υ

Υ

Υ
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ΜΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Υ

ΜΔΡΙΚΧ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Τπόγεηα λεξά

Υ

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Υ

Υ

ΜΗ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ
ΜΔΡΙΚΧ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ

Υ

ΑΝΑΣΑΞΗ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΔ

ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΔ

ΙΥΤΡΟ

ΜΔΣΡΙΟ

ΑΘΔΝΔΙ

Υ

Δπηθαλεηαθά
λεξά

Κνηλσληθννηθνλνκηθά

ΑΡΝΗΣΙΚΔ

Αέξαο

ΟΤΓΔΣΔΡΔ

ΘΔΣΙΚΔ

Έδαθνο

ΜΔΓΔΘΟ

Μεηαθνξέο

Υ

Αλζξώπηλε
πγεία

Υ

Αηζζεηηθή

Υ

Σνπξηζκόο Αλαςπρή

Υ

Πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά

Υ

πλεξγηζηηθέο
επηπηώζεηο

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Οη Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ εμεηάδνληαη εθηελέζηεξα ζην θεθάιαην 9.

2.4

Δλζσκάησζε Πεξηβαιινληηθήο Γηάζηαζεο

Σν πξνηεηλφκελν έξγν ζα ηεξεί Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο. Ζ εηαηξεία
ζθνπεχεη λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα παξαθνινπζεί ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα πνπ
εγείξνληαη απφ ην έξγν, ζπλνιηθά.
ην πξφγξακκα ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα κέηξα, νη δξάζεηο θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ
πξνηείλνληαη κε ηελ παξνχζα ΜΠΔ, πνπ είλαη ηα εμήο:

2.4.1

Μνξθνινγία - Σνπίν

Φάζε θαηαζθεπήο
Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ θαηά ην δπλαηφ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηνπίν θαη ην αηζζεηηθφ
πεξηβάιινλ πνπ νθείινληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ηα
παξαθάησ:
• Σν εχξνο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ λα πεξηνξηζζεί ζην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
• Καηά ηε ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαηά ην δπλαηφλ ην
ηζνδχγην εθζθαθψλ-επηρψζεσλ
• Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε (γξαθεία, ζπλεξγεία, απνζήθεο θ.ιπ.) λα
απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο ηεο εξγνιαβίαο θαη ν ρψξνο λα απνθαηαζηαζεί θαη ηνχην
αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ.
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• Σα απαηηνχκελα αδξαλή πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ λα εμαζθαιηζζνχλ απφ
λφκηκα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο ή απφ ιαηνκεία πνπ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
• Να απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κφληκε αζθαιηφζηξσζε ή ηζηκεληνπνίεζε επηθαλεηψλ πνπ
δελ εμππεξεηνχλ ηηο απφιπηα απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
• Σελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο ε νπνία πξφθεηηαη λα απνκαθξπλζεί θαηά ηηο εξγαζίεο
δηελέξγεηαο ησλ εθζθαθψλ. ε πεξίπησζε απνςίισζεο δελδξσδψλ ή ππθλψλ ζακλσδψλ
ζπζηάδσλ πξνηείλεηαη ε ππνθαηάζηαζή ηνπο, πηζαλψο κε ηε κνξθή δελδξνθχηεπζεο ζηα
φξηα ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο, εάλ απηφ είλαη εθηθηφ ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη ζθίαζε.
• Σελ πξνζηαζία απφ ηελ δηάβξσζε ηεο εδαθηθήο επηθάλεηαο ησλ επηρσκάησλ πνπ
πξνθαιείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ επίδξαζε ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο, κε ηελ απφζπαζε
δηαθφξσλ ζσκαηηδίσλ απφ ην ζψκα ησλ επηρσκάησλ θαη ην κέγηζην πνζνζηφ απηήο (πεξί ην
75%) λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ηελ πξψηε θζηλνπσξηλή θαη ρεηκεξηλή πεξίνδν κεηά ην
πέξαο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ.
Σέινο, ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ απνβιήησλ θαη ηεο
πεξίζζεηαο ησλ πιηθψλ εθζθαθήο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
αλαιχνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν 10.2 (έδαθνο- απφβιεηα).
Χο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο θπηεχζεηο πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζηελ παξάγξαθν
10.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
Σέινο, ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ απνβιήησλ θαη ηεο
πεξίζζεηαο ησλ πιηθψλ εθζθαθήο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
αλαιχνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν 10.2 (έδαθνο- απφβιεηα).

Φάζε ιεηηνπξγίαο
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ελζσκαηψλεη ήδε κέηξα θαη πξνθπιάμεηο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
κέγηζηε δπλαηή νπηηθή ελαξκφληζε ηνπ έξγν κε ην ηνπίν, φπσο ην κηθξφ χςνο ησλ θ/β θαζψο
θαη ν κηθξφο φγθνο.
Δπηγξακκαηηθά, επαλαιακβάλνληαη νξηζκέλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία:
• Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε δηάηαμε – ζηνίρηζε ησλ
θ/β λα κελ είλαη πξνο νηθηζηηθή πεξηνρή εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ
• Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε νπηηθή επαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνηείλεηαη λα
δεκηνπξγεζεί θξάθηεο απφ δελδξνζηνηρίεο θαηά κήθνο ηεο πεξίθξαμεο φπνπ απηφ είλαη
δπλαηφλ θαη εθφζνλ δελ πξνθαιείηαη ζθίαζε ησλ παξαγσγηθψλ ρψξσλ
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2.4.2

Έδαθνο - απόβιεηα

Φάζε θαηαζθεπήο
ε φ,ηη αθνξά ηε θάζε θαηαζθεπήο, κέηξα θαιήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο (best practices) πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ (εμηζνξξφπεζε θαη αλαθχθισζε πιηθψλ
εθζθαθήο θαη επίρσζεο, απνθπγή κεγάισλ νξπγκάησλ, πξφβιεςε θαηάιιεισλ ηερληθψλ
πδξαπιηθνχ ραξαθηήξα φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, εχξνο νδψλ,
θπηεχζεηο θιπ), ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θαη ηε δηαρείξηζε
απνξξηκκάησλ θαη ιπκάησλ.
πσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ην έξγν δελ επεξεάδεη ηα θιηκαηνινγηθά
θαη βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ελψ παξάιιεια δελ θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ
αμηνζεκείσηα πξνβιήκαηα γεσινγηθήο, κνξθνινγηθήο θαη γεσηερληθήο θχζεο, ε εκθάληζε
ησλ νπνίσλ ζα θαζηζηνχζε αλέθηθηε ή επηζθαιή ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηνπ εδάθνπο, πξνηείλεηαη κηα ζεηξά απφ κέηξα πεξηνξηζκνχ
ησλ επηπηψζεσλ:
• Σν εχξνο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ ελ γέλεη λα πεξηνξηζζεί ζην απνιχησο αλαγθαίν
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
• Να δνζεί ζεκαληηθή βαξχηεηα ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξαλψλ, φπνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά ήπηεο
θιίζεηο, εηδηθά ζε ζέζεηο πνπ ηπρφλ εληνπηζηνχλ γεσηερληθά ζέκαηα.
• Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε (γξαθεία, ζπλεξγεία, απνζήθεο θιπ) λα
απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο θάζε εξγνιαβίαο θαη ν ρψξνο λα απνθαηαζηαζεί θαη ηνχην
αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ θάζε εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ.
• Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κφληκε αζθαιηφζηξσζε ή ηζηκεληνπνίεζε επηθαλεηψλ πνπ δελ
εμππεξεηνχλ ηηο απφιπηα απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
• Ζ αθαηξνχκελε θπηηθή γε λα δηαθπιαρζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο
θπηνηερληθέο απνθαηαζηάζεηο θαη ζηελ ηειηθή επηθάλεηα ησλ επηθαλεηψλ.
• Να δηαηεξεζεί ε απαηηνχκελε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ψζηε λα κελ ππάξμεη αιιαγή ζηελ ξνή
ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο βξνρήο.
• Οη απνζεθεπκέλεο πνζφηεηεο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ λα
πεξηνξίδνληαη ζηηο άθξσο απαξαίηεηεο θάζε ζηηγκή, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ θαη λα κε ζπζζσξεχνληαη.
• Ζ πξνζσξηλή απφζεζε ησλ ρσκαηηζκψλ πνπ ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ
επηρσκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη
απνπιχζεσλ πιηθψλ. Οη απνζέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ ζε ήπηα πξαλή, λα
θαιχπηνληαη κε θαηάιιεια πιαζηηθά θαιχκκαηα θαη λα δηαβξέρνληαη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε
δηαζπνξά ηνπ πιηθνχ.
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• Σα αθαηάιιεια πιηθά εθζθαθήο ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ ηειηθά θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε
ηηο Αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχληα ρψξν δηάζεζεο ή ζε αλελεξγφ ιαηνκείν ή
ΥΑΓΑ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο,
• ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ησλ πιηθψλ απηψλ, έζησ θαη
πξνζσξηλή, ζε ζεκεία ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ηεο άκεζεο ή επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζε
νπνηαδήπνηε ζαιάζζηα πεξηνρή.
• Ζ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ εθζθαθήο ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιεια
θαιχκκαηα, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δηαζπνξά ή ε δηάρπζή ηνπο ζηνπο δξφκνπο.
• ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ,
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
• Γηα φια ηα απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγνηαμηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ (ζηεξεά θαη πγξά, επηθίλδπλα ή κε) ζα πξέπεη
λα εθαξκφδεηαη θαηάιιειε δηαρείξηζε ψζηε λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ηεο πεξηνρήο
(εδάθνπο, ππεδάθνπο, επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ) απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζή
ηνπο ή απφ ηπρφλ δηαξξνέο.
• Οη εξγνηαμηαθνί ρψξνη ζα πξέπεη λα εθνδηαζζνχλ κε θάδνπο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ζηνπο
νπνίνπο λα ζπιιέγνληαη ηα αζηηθνχ ηχπνπ απνξξίκκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα εξγνηάμηα. Σα
απνξξίκκαηα απηά

ζα δηαηίζεληαη πεξηνδηθά ζηνλ πιεζηέζηεξν ρψξν ελαπφζεζεο

απνξξηκκάησλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, κε κέξηκλα ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη ζα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε ηα ζηεξεά απηά απνξξίκκαηα λα κελ
πεξηιακβάλνπλ κπάδα ή πιηθά πνπ είλαη επηθίλδπλα, ε δηάζεζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη

ζχκθσλα

κε

ηελ

ηζρχνπζα

λνκνζεζία

πεξί

ησλ

αληίζηνηρσλ

θαηεγνξηψλ

απνξξηκκάησλ.
• Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, αιιά
θαη ειέγρνπ απνθπγήο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
πιηθά γηα ηε ζπιινγή ηπρφλ δηαξξνψλ ιαδηψλ πξηλ απηά (εθφζνλ ζπκβνχλ) θαηαιήμνπλ ζε
πδαηηθνχο απνδέθηεο.
• Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νξπθηειαίσλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 82/25.2.2004 (ΦΔΚ 64/Α/2.3.04) πεξί «Καζνξηζκνχ κέηξσλ θαη
φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νξπθηειαίσλ», ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ηελ
KYA 98012/2001/96. Σα απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα θαη πγξά θάζε ηχπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη
μερσξηζηά αλά θαηεγνξία ζε θαηάιιειεο δεμακελέο ρσξεηηθφηεηαο 0,50 m3 ή ζε βαξέιηα θαη
ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε ζηεγαζκέλν ρψξν.
• Ζ δηαρείξηζε ησλ ηπρφλ ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ΖΠ 13588/725/2006 (ΦΔΚ383Β/28-3-2006) «Αληηθαηάζηαζε ηεο KYA
19396/1546/97 (ΦΔΚ 604Β/18-7-1997)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη.
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Σέινο, σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο θπηεχζεηο πνπ ζα πξνζηαηεχζνπλ ην έδαθνο
πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζηηο παξαγξάθνπο 10.1 θαη 10.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
Φάζε ιεηηνπξγίαο
Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο, δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα επηπξφζζεηα κέηξα πέξαλ ηεο
ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα κελ απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζε απηφ
παληφο είδνπο απνξξίκκαηα ηα νπνία πέξαλ ηεο αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο, επηδξνχλ θαη ζηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ θνηλψλ απνξξηκκάησλ πξνβιέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε αλνηθηνχ θάδνπ εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα απνξξίκκαηα ζα
πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Σπρφλ άιια ζηεξεά απνξξίκκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ζπληήξεζε (ηκήκαηα
ειεθηξνινγηθνχ ή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κπαηαξίεο θ.ιπ.), ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα
κε επζχλε ησλ ηερληθψλ ζπληεξεηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.
πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ

απνβιήησλ, θάζε θάηνρνο

ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα απφβιεηα ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ) γηα ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, αμηνπνίεζε ή δηάζεζή ηνπο,
ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα ή λα παξαδίδνληαη θαη‟ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, ζε
εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ απηψλ θαηά ηνπο φξνπο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Δπηπιένλ, ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα αζθεί ην κεηαθνξηθφ έξγν πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα είλαη θαηαρσξηζκέλν ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ πνπ ηεξείηαη ζην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θαη λα είλαη θάηνρνο αδείαο δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ, ε νπνία λα βξίζθεηαη ελ ηζρχ.
Ζ παξάδνζε θαη ε λφκηκε θαηνρή ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απνδεηθλχεηαη απφ ην Έληππν
Αλαγλψξηζεο, ην νπνίν ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά ηα επηθίλδπλα απφβιεηα. Με ηελ κεηαβίβαζε
ηνπ εληχπνπ αλαγλψξηζεο παχεη ε επζχλε ηνπ πξνεγνπκέλνπ θαηφρνπ θαη ππεχζπλνο
θαζίζηαηαη ν λένο θάηνρνο. Ο ηειηθφο θάηνρνο (θνξέαο δηαρείξηζεο ή ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο) θξνληίδεη γηα ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ αλαγέλλεζε, αλαθχθισζε, απνξξχπαλζε (εξγαζίεο R), ηαθή (εξγαζίεο D)
θιπ.
Γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
θαηφρνπ κέρξη ηε ζπιινγή ηνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ζπζθεπαζίεο πξνδηαγξαθψλ
UN (γηα ζηεξεά απφβιεηα), είηε δεμακελέο πνπ πεξηθιείνληαη απφ ζχζηεκα ζπιινγήο ηπρφλ
δηαξξνψλ (γηα πγξά απφβιεηα). Σα δνρεία ζπιινγήο πξέπεη λα είλαη ζε ρψξν κε ηελ
θαηάιιειε ζήκαλζε θαη επαξθή αεξηζκφ θαη θσηηζκφ. Δπίζεο λα βξίζθνληαη ζε ηέηνην ζεκείν
θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ επεξεάδνπλ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο.
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2.4.3

Δπηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά

Φάζη καηαζκεσής
Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο επηθεληξψλνληαη ζε ηξεηο θχξηεο
θαηεπζχλζεηο, ηελ πξνζηαζία ησλ λεξψλ απνξξνήο ηεο φιεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηελ
πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ.
Ζ πξνζηαζία ησλ λεξψλ απνξξνήο απαηηεί ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ψζηε θαη ην έξγν λα πξνρσξά ζσζηά θαη ε απνξξνή ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ
κεηά απφ βξνρνπηψζεηο λα κελ παξεκπνδίδεηαη.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ, είλαη απαξαίηεην θαηά ηε θάζε ησλ επηρψζεσλ λα
ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ηα λεξά ηεο βξνρήο λα απνζηξαγγίδνληαη θαηά ηνλ ίδην πεξίπνπ
ηξφπν φπσο θαη πξηλ ην έξγν. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε πξφρεηξε απνθαηάζηαζε ησλ
νδψλ απνξξνήο είηε κε πξφβιεςε θαηαζθεπήο πξψηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ απνζηξάγγηζεο
(νρεηνί ζην νδηθφ δίθηπν θιπ.) πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν θαη ζα
ιεηηνπξγήζνπλ θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο.
Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα
πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε απαγφξεπζε ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο νπνηνλδήπνηε πιηθψλ θαη
απνξξηκκάησλ ζηα ξέκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Ζ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ ηα αησξνχκελα ζηεξεά απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ
κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ζηεξεψλ θαηά ηε δηάξθεηα βξνρφπησζεο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί
ε χπαξμε πιαζηηθψλ θχιισλ ζην εξγνηάμην ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη θάιπςε ηπρφλ ζσξψλ
(ζεηξάδηα) απνζεθεπκέλσλ αδξαλψλ πξνο επίρσζε ζε πεξίπησζε μαθληθήο βξνρήο.
Γεληθφηεξα, ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ κε πξφβιεςε λα απνθεπρζνχλ νη
ζνβαξέο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ θαη
απνθπγή εξγαζηψλ εθζθαθψλ θαηά ηηο εκέξεο πνπ πξνβιέπεηαη βξνρή, βνεζά ζηε κείσζε
εθπνκπψλ ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Μάιηζηα, ε δηελέξγεηα ησλ
ζεκαληηθψλ εθζθαθψλ θαη νξπγκάησλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζπκβάιιεη θαη ζηελ
πξνζηαζία θαηά ην δπλαηφ ησλ ππφγεησλ λεξψλ, θαζψο ε ζηάζκε ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ
είλαη ζρεηηθά πην ρακειά θαηά ην ζέξνο.
Ζ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ ζα επηηεπρζεί θαη κε
κέηξα ειέγρνπ ησλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ. Απαγνξεχεηαη ε
αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ ιαδηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ άιισλ παξαπξντφλησλ
ζπληήξεζεο. Ζ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ λα γίλεηαη ζε
νξγαλσκέλν ζπλεξγείν ηεο πεξηνρήο ή ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο εξγνηαμίνπ ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία
δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
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Γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ (πιχζε, WC θιπ) λα ηνπνζεηεζνχλ ρεκηθέο ηνπαιέηεο, έηζη
ψζηε λα απνθεπρζεί θαη ε κηθξή επηβάξπλζε απφ ηα αζηηθά ιχκαηα θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ.
Ζ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Έηζη απηφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζην εξγνηάμην ηα θαηάιιεια απνξξνθεηηθά
πιηθά (π.ρ πξηνλίδη, άκκνο) ζε επαξθείο πνζφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηδηψθεηαη ε
πξνζξφθεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζπγθξάηεζε θαη ν πεξηνξηζκφο δηαζπνξάο ησλ
δηαξξεφλησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, απφ αηπρεκαηηθή δηαθπγή ηνπο.
Μεηά ηε ρξήζε ηνπο, ηα απνξξνθεηηθά απηά πιηθά ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πξνζεθηηθά θαη
λα αληηκεησπίδνληαη σο επηθίλδπλα απφβιεηα, εθαξκφδνληαο ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ
αλαθέξζεθε παξαπάλσ.
ε θάζε πεξίπησζε, βέβαηα, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.

Φάζε ιεηηνπξγίαο
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ πξνηείλνληαη εηδηθά κέηξα, αθνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε ζην πδξνινγηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο.
Παξφια απηά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νκαιή απνξξνή ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα
ζπληεξνχληαη θαη λα θαζαξίδνληαη θάζε ρξφλν, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θζηλνπψξνπ, νη νρεηνί
ηεο νδνπνηίαο απφ θεξηά πιηθά, απνξξίκκαηα θιπ. ψζηε λα είλαη πάληα ζε ζέζε λα
παξνρεηεχζνπλ ηελ παξνρή.
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηπρφλ δηαθπγήο πγξψλ απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα
επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα πξέπεη λα γίλεηαη νξζή δηαρείξηζε απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 10.2.2 (κέηξα γηα έδαθνοαπφβιεηα θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο).
Δπίζεο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ ηα θαηάιιεια
απνξξνθεηηθά πιηθά (π.ρ πξηνλίδη, άκκνο) ζε επαξθείο πνζφηεηεο ψζηε ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο θαη δηαξξνήο λα επηηπγράλεηαη ζπγθξάηεζε θαη πεξηνξηζκφο δηαζπνξάο ησλ
δηαξξεφλησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ιηπαληηθψλ. Μεηά ηε ρξήζε ηνπο ηα απνξξνθεηηθά απηά
πιηθά ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πξνζεθηηθά θαη λα δηαηίζεληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
Μάιηζηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ απνζεθεπκέλσλ
απνξξνθεηηθψλ πιηθψλ, κήπσο έρνπλ απφ θάπνην αζηάζκεην παξάγνληα πξνζξνθήζεη
απμεκέλα πνζνζηά πγξαζίαο (πρ απφ δηαξξνή λεξνχ), νπφηε θαη ζα έρνπλ κεησκέλε έσο θαη
κεδακηλή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη
λα αληηθαζίζηαληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ.
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2.4.4

Φπζηθό πεξηβάιινλ

Βιάζηεζε - Υισξίδα - Δίδε παλίδαο
Σα γεληθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο βιάζηεζεο, ηελ παλίδα θαη
ηε ρισξίδα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
• Σν εχξνο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ λα πεξηνξηζζεί ζην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ.
Να κελ απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα κπάδα, ιηπαληηθά θαη άιια απφβιεηα ή απνξξίκκαηα ζε
νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία εληφο ή εθηφο ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ θ/β θαη ησλ
εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ.
• Ζ έθηαζε ηεο εθρέξζσζεο λα πεξηνξηζηεί ζην εχξνο ηεο εθζθαθήο
• Ζ νπνηαδήπνηε θζνξά βιάζηεζεο λα πεξηνξηζζεί ζηελ ειάρηζηε δπλαηή
• Να πεξηνξηζηεί ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ην δπλαηφλ.
• Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ λα εθαξκφδνληαη κέζνδνη κείσζεο ηεο
δηαζπνξάο ζθφλεο, κε δηαβξνρή ηνπ ρψκαηνο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ μεξή πεξίνδν.
Φπηηθή γε πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ζπιιέγεηαη θαη ζα θπιάζζεηαη
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πεξίζζεηαο
θπηηθήο γεο ζε κία πεξηνρή είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά πνζνηήησλ απφ κία πεξηνρή ή ηκήκα
ηνπ έξγνπ ζε θάπνηα άιιε.

2.4.5

Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ

Σν πξνηεηλφκελν έξγν επηδξά ζεηηθά ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο.
Θα πξέπεη φκσο λα ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο ψζηε ην πξνηεηλφκελν έξγν λα έρεη ζεηηθφ
αληίθηππν ζηελ θνηλσλία ηεο πεξηνρήο:
• Καηά ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ επηβάιιεηαη ε αμηνπνίεζε θαηά ην δπλαηφ ηνπ
ηνπηθνχ εξγαηηθνχ θαη ηερληθνχ δπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
• Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθνχ ππξθαγηάο
πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί απφ ηε ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π. θαη γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζήο ηεο ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο.
Απαηηείηαη ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ή ησλ
επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ηνπνζεηεζνχλ θαιαίζζεηεο
πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ ηπρφλ δηαηξέρνπλ νη πξναλαθεξφκελνη, ζε
θαηάιιειεο ζέζεηο, ελψ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ ζα απνθιείεηαη ε πξφζβαζε ζε κε
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.
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Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε θάζε πεξίπησζε ζα
ιεθζνχλ ππφςε νη γλσκνδνηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ αξκφδησλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ,
Νεφηεξσλ Μλεκείσλ θαη πειαηνινγίαο – Παιαηνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ &
Αζιεηηζκνχ. Οη φξνη, πξνυπνζέζεηο & πεξηνξηζκνί ησλ Αξραηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
ΤΠΠΟΑ ζα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ, θαζφηη έρνπλ απνθαζηζηηθή
αξκνδηφηεηα.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα εηδνπνηεζνχλ εγθαίξσο θαη εγγξάθσο νη
αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο (ΔΦΑ, ΔΝΜ, θιπ.) ψζηε λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ επίβιεςε
ησλ έξγσλ απφ εηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ζα πξνζιεθζνχλ θαηφπηλ ππνδείμεσο
ησλ ζπλαξκφδησλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ.

2.4.6

Αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ – πνηόηεηα αέξα

Φάζε θαηαζθεπήο
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ
ηα αθφινπζα κέηξα ζπκκφξθσζεο κε ηεο Διιεληθή θαη θνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη εθαξκνγήο
ηεο επηβεβιεκέλεο νξζήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο:
Σήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ κεραλεκάησλ θαη
νρεκάησλ εξγνηαμίνπ.
Δθαξκνγή ηεο επηβεβιεκέλεο νξζήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο γηα παξφκνηα έξγα θαη ηνλ
θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ.
Οη αηκνζθαηξηθέο επηβαξχλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ
έθιπζε ζθφλεο (εδαθηθήο πξνέιεπζεο). Δπεηδή ε έθιπζε ζθφλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
εξγνηαμίνπ γίλεηαη θαηά ηξφπν δηάρπην, δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί κεηά ηελ εθπνκπή ηεο.
Σα κέηξα ινηπφλ αληηκεηψπηζήο πξέπεη λα είλαη πξνιεπηηθά, δειαδή λα εζηηάδνληαη ζηελ
παξεκπφδηζε ηεο έθιπζεο ηεο ζθφλεο θαη φρη δηνξζσηηθά.
Ζ πνζφηεηα ζθφλεο πνπ εθιχεηαη απφ εξγνηαμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο εμαξηάηαη βαζηθά απφ
ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο πνπ
εθηίζεηαη. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ εθιχζεσλ γίλεηαη απφ ηα θηλνχκελα θνξηεγά κεηαθνξάο ησλ
πιηθψλ, εμαηηίαο ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ηνπ αέξα γχξσ απφ ηα θνξηία ηνπο.
Δάλ ε θπζηθή πγξαζία δελ επαξθέζεη γηα λα πεξηνξίζεη ηελ έθιπζε ζθφλεο ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα, ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζθφλεο κπνξεί εχθνια λα επηηεπρζεί κε απιέο θαη φρη
δαπαλεξέο κεζφδνπο φπσο ηαθηηθή δηαβξνρή ησλ ρψξσλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ησλ
ρψξσλ θίλεζεο ησλ θνξηεγψλ θαζψο θαη ησλ εθρσκάησλ θαη ησλ αδξαλψλ πιηθψλ.
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Φάζε ιεηηνπξγίαο
Γελ αλακέλεηαη επηβάξπλζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο ΜΠΔ, νπφηε δελ απαηηείηαη ε ιήςε
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ.

2.4.7

Αθνπζηηθό πεξηβάιινλ - δνλήζεηο - αθηηλνβνιίεο

Φάζε θαηαζθεπήο
ηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε ηζρχ λνκνζεζία πνπ αθνξά ηνλ ζφξπβν πνπ πξνέξρεηαη απφ
εξγνηάμηα,

αεξφζθπξεο

θ.ιπ.

θαη

παξαηίζεηαη

ζηηο

θσδηθνπνηεκέλεο

πξνηάζεηο

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 12.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο απφ ηνλ ζφξπβν θαηά ηε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο, είλαη ππνρξέσζε ηφζν ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή φπσο
εθαξκφζεη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν αθνξά:
• ηελ ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ πνπ δηαζέηνπλ ηελ ζήκαλζε ηεο
ΔΔ (CE) γηα ηελ νξηαθή ηηκή ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ πνπ εθπέκπνπλ,
• ηηο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ εξγνηαμίνπ ( ζηάζκε Leq(T) ).
πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη ηα φξηα
ερεηηθήο εθπνκπήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Τ.Α. 56206/1613 (ΦΔΚ 570/Β/09.09.1986) πεξί
«Πξνζδηνξηζκνχ ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ, 85/405/ΔΟΚ» θαζψο θαη ζηελ Τ.Α
69001/1921 (ΦΔΚ 751/Β/18.10.1988) θαη Α5/2375 (ΦΔΚ 689/Β/1978) πεξί «Έγθξηζεο ηχπνπ
ΔΟΚ γηα νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ» θαη πεξί
«ρξήζεο θαηαζηγαζκέλσλ αεξνζθπξψλ» αληίζηνηρα, ηελ Τ.Α. 765/14.01.1991 (ΦΔΚ
81/Β/21.02.1991) πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζηάζκεο ζνξχβνπ ησλ πδξαπιηθψλ
πηχσλ, ησλ πηχσλ κε θαιψδηα, ησλ πξνσζεηηθψλ γαηψλ, ησλ θνξησηψλ θαη ησλ θνξησηψλ εθζθαθέσλ» θαη ηελ ΚΤΑ 37393/2028/2003 (ΦΔΚ 1418Β/1.10.2003) γηα ηα «κέηξα θαη φξνη
γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο
ρψξνπο», φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Δπίζεο, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηνλ ζφξπβν, πξνηείλεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλσλ εξγνηαμηαθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ θαζψο θαη ε ηαθηηθή &
επηκειήο ζπληήξεζή ηνπο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα απνθεχγεηαη ε δηέιεπζε θνξηεγψλ απφ
νηθηζκνχο θαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο γεληθφηεξα θαη θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο εηδηθφηεξα.
Με ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ, εθηηκάηαη φηη ηα
επίπεδα ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ εξγνηαμίνπ δελ ζα μεπεξλνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε
λνκνζεζία.
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ζνλ αθνξά ζηα επίπεδα ζνξχβνπ ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ, εθηηκάηαη φηη ζα παξακέλνπλ
ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζέζεσλ θαη ησλ σξψλ εξγαζίαο θάησ απφ ην φξην ησλ 90 dB(A) γηα
8σξε απαζρφιεζε (φξην έθζεζεο ζηνλ ήρν εξγαδνκέλσλ, πάλσ απφ ην νπνίν επηβάιιεηαη ε
ρξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αθνή, βάζεη ηνπ Π.Γ. 85/91, ΦΔΚ 38Α/18.3.91). Φπζηθά,
φπνπ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο φια
ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ
παξαηήξεζε απηή δελ αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ ζφξπβν αιιά ηε γεληθφηεξε
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ (Health & Safety
Regulations).
Δπηπιένλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ κεηαθνξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη
ε νκαιή θίλεζε ησλ νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Να δεηεζεί έγθαηξα ε
έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, γηα ην σξάξην ησλ κεηαθνξψλ.

Φάζε ιεηηνπξγίαο
Γελ αλακέλεηαη εθπνκπή ζνξχβνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο ΜΠΔ, νπφηε δελ απαηηείηαη ε ιήςε επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ.

2.4.8

Οπηηθή όριεζε

ζνλ αθνξά ηα έξγα Π-Μ, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα απφ ην ζηάδην ηεο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ
λα απνθεπρζνχλ ηα κεγάια νξχγκαηα θαη επηρψζεηο, θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, λα γίλεη
δελδξνθχηεπζε κε ελδεκηθή ρισξίδα ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ δελ δεκηνπξγείηαη ζθίαζε.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ
δηακφξθσζε θαη αηζζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ έξγσλ κε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο:
• Σν θηίξην ειέγρνπ θαη νη νηθίζθνη λα είλαη κηθξνί ζην χςνο, ελαξκνληζκέλνη ζην ηνπίν θαη ηελ
νηθηζηηθή παξάδνζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.

2.5

Οθέιε Γξαζηεξηόηεηαο

Σα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάπηπμε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ε πινπνίεζε
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ εηδηθφηεξα, ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηε
ειεθηξνπαξαγσγή, ππνθαζηζηψληαο ζηαδηαθά ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε κε αλαλεψζηκσλ νξπθηψλ πφξσλ.


Θα ππάξμνπλ νθέιε γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ιφγσ ζεκαληηθήο αχμεζεο θαη ησλ
δεκνηηθψλ πφξσλ, κέζσ ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ίζνπ κε ην 3% ησλ
αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη δηθαηνχρνη ηνπ ηέινπο
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είλαη - εθηφο ησλ δήκσλ ζηα φξηα ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαληαη ηα ζρεηηθά έξγα - θαη νη δήκνη
εληφο ησλ νξίσλ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη νη ηπρφλ γξακκέο δηαζχλδεζεο ηνπ θ/β πάξθνπ.


Ζ ειηαθή ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Δθηφο απφ ην
γεληθφ θχθιν εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο θ/β πάξθνπ
(κηζζψκαηα, κεξνθάκαηα, κεηαθνξέο, εξγνιαβίεο ζπληήξεζεο, θ.α.), αξθεηέο θνξέο ε
εγθαηάζηαζε θ/β ζπληειεί ζηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο



Θα πξνθχςνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
έξγνπ. Δπηπιένλ, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη
ιεηηνπξγίαο ζα πξνέξρεηαη σο επί ην πιείζησλ απφ ην ηνπηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ.

2.6

Δλαιιαθηηθέο Λύζεηο

ην θεθάιαην 7 ηνπ παξφληνο, εμεηάζζεθαλ εθηελέζηεξα φιεο νη βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
σο πξνο ηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηελ ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο θαη ε κεδεληθή
ιχζε (κε-πινπνίεζε ηνπ έξγνπ).
Μεδεληθή ιύζε (do nothing scenario):
Ζ κεδεληθή ιχζε είλαη πξνθαλέο φηη δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ.
Πέξαλ φκσο ηνχηνπ, ε κεδεληθή ιχζε ζπλδέεηαη κε άκεζεο θαη έκκεζεο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο ζηελ άκεζε θαη επξχηεξε πεξηνρή, αιιά θαη ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ, φπσο
αλαιχεηαη ζηηο θάησζη παξαγξάθνπο.
χκθσλα κε ηε κεδεληθή ιχζε, ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ειηαθνχ
δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο παξακέλεη σο έρεη, δειαδή παξακέλεη ελ κέξεη αλαμηνπνίεην,
ζηεξψληαο απφ ηε ρψξα ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ελφο ζεκαληηθνχ θπζηθνχ πφξνπ, ν
νπνίνο είλαη αλαλεψζηκνο θαη εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Απηφ ζε επίπεδν αξρήο απνηειεί εμαηξεηηθά επαρζή απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε επηινγή πνπ
έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ζεκειησδψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ
παγθφζκηαο εκβέιεηαο, φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ θαη‟ αξρήλ ζηε ζχλνδν ηνπ ΟΖΔ ζην Ρίν
(1992) θαη φπσο εμεηδηθεχηεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζε πιήζνο ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ ηφζν ζε
επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη παγθφζκηα (χκβαζε Κηφην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ), πκθσλία ηνπ Παξηζηνχ θιπ.
Ζ απνθπγή αλάιεςεο δξάζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ επξείαο θιίκαθαο
δελ απνηειεί απιψο παξάγνληα αδξάλεηαο, αιιά ζπλεηδεηή πξάμε απφξξηςεο ησλ αξρψλ θαη
ησλ θαλφλσλ πνπ ηελ επηβάιινπλ, εληζρχνληαο εκκέζσο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ
απνδεηρηεί θαηαζηξνθηθέο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ έλλνηα ηεο «αδξάλεηαο» δελ πξέπεη λα έρεη
πιένλ ζέζε ζηε ζχγρξνλε ινγηθή ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο θαη ζα
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ίδηα, αλ φρη κεγαιχηεξε, επζχλε κε απηή ηεο «δξάζεο» φηαλ
αθνξά ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.
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Δθηφο απφ ηηο ΑΠΔ, ε θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα απνηεινχλ ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ παγθνζκίσο αιιά θαη ζηε
ρψξα καο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο, θ.ιπ..
Οη ιηγληηηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επζχλνληαη γηα ηελ έθιπζε πνζνζηνχ
80% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ή
αληίζηνηρα 40% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο φηη
ε παξαγσγή ππξεληθήο ελέξγεηαο πξνθαιεί πνιχ ιίγεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (νη
νπνίεο επζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, καδί κε ην
κεζάλην) έρεη γίλεη φπιν ζηα ρέξηα ηεο ππξεληθήο βηνκεραλίαο πνπ πξνσζεί ηελ ππξεληθή
ελέξγεηα σο «βηψζηκε», αιιά απνθεχγεη λα αλαθεξζεί :
• ζηελ θαηαλάισζε νπξαλίνπ, ηνπ νπνίνπ ν νξίδνληαο εμάληιεζεο ηνπ είλαη ήδε νξαηφο,
• ζηελ αχμεζε ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ, ηα νπνία απνηεινχλ καθξνπξφζεζκε εζηία
ξαδηελεξγνχο ξχπαλζεο ηνπ πιαλήηε, θαζψο θαη
• ζηνλ θίλδπλν ππξεληθψλ αηπρεκάησλ (φπσο ην Σζεξλνκπίι θαη ην Κνζινληνχη) κε ηηο
γλσζηέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απνηειεί νπζηαζηηθά κνλφδξνκν γηα ηε ζσηεξία ηνπ πιαλήηε θαη
ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο ε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ.
Δκβαζχλνληαο ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηεο ρψξαο ζε φηη αθνξά ην ελεξγεηαθφ ηεο
ππφβαζξν, ην βαζκφ δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηεο ράξηε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη, εχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ε
θαηάζηαζε είλαη ζήκεξα κέηξηα, αιιά κε ηάζεηο βειηίσζεο. ην θεθάιαην 4 ηεο ΜΠΔ
πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα ζε φηη αθνξά ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ πεξηνρή.
πλνςίδνληαο, αλαθέξνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ηα εμήο:
• χκθσλα κε ην άξζξν 35 § 5 ηνπ Ν.2773/1999, ε νπνία πξνζεηέζε κε ην άξζξν 2 § 9 ηνπ
Ν.2941/2001 φπσο ηζρχεη, ηα έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έξγα δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηαζθεπήο
ππνζηαζκψλ θαη ελ γέλεη θάζε θαηαζθεπήο πνπ αθνξά ζηελ ππνδνκή θαη εγθαηάζηαζε
ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ., ραξαθηεξίδνληαη σο δεκφζηαο σθέιεηαο,
αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα πινπνίεζήο ηνπο.
• Δηδηθψο γηα ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην Νφκν 3851/2010: «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο
δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 85/04.06.2010), σο εζληθφο ζηφρνο γηα ηηο Α.Π.Δ. θαζνξίδεηαη, κεηαμχ
άιισλ, κέρξη ην έηνο 2020 ε ζπκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ
αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 20%.
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• Ζ Διιάδα ε νπνία δηαζέηεη έλα απφ ηα πςειφηεξα δπλακηθά εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο
ελέξγεηαο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο νπξαγνχο ζηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπ ήιηνπ.
• Σν 60% πεξίπνπ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
ιηγλίηε, κε αλαλεψζηκνπ θπζηθνχ νξπθηνχ πφξνπ εμαηξεηηθά επαρζνχο ζε φηη αθνξά ηηο
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Δπηπιένλ, ε αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα, θχξηνο εθθξαζηήο ησλ νπνίσλ
είλαη ηα θσηνβνιηαηθά, εθηηκάηαη φηη απνηειεί ππέξηαην δεκφζην ζπκθέξνλ, αθνχ:
• ζπκβάιιεη ζε εζληθφ επίπεδν ζηε κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ είλαη
πιένλ δηεζλψο παξαδεθηφ (ΟΖΔ) φηη ζπλδένληαη κε ηα θαηλφκελα ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ,
• ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζηφρσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη θνηλνηηθψλ νδεγηψλ πνπ έρεη
ππνγξάςεη ε ρψξα καο θαη νη νπνίνη έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα κε πξφβιεςε θπξψζεσλ
αλ δελ επηηεπρζνχλ
Δίλαη θαλεξφ απφ απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ φηη ε κε εθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο,
αθαηξεί απφ ηε ρψξα έλαλ ζεκαληηθφηαην ελεξγεηαθφ πφξν Α.Π.Δ. κε νδπλεξέο άκεζεο ή
έκκεζεο επηπηψζεηο, αθελφο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη
δεζκεπηεί ε ρψξα ζην πιαίζην δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ θαη αθεηέξνπ ζην
πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο φπνπ θπξηαξρεί ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε κε ηεξάζηηεο
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αέξησλ ξχπσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εθηηκάηαη φηη ε κεδεληθή ιχζε ζα κπνξνχζε λα επηιεγεί
σο πξνηεηλφκελε κφλν αλ νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία
ηνπ έξγνπ ήηαλ ηφζν ζεκαληηθέο σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην ραξαθηήξα ηνπο πνπ λα
δηθαηνινγνχλ

ηελ

απφξξηςή

ηνπ.

πλεπψο,

ε

κεδεληθή

ιχζε

απνξξίπηεηαη

γηα

πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο.

Ελαιιαθηηθέο ιύζεηο σο πξνο ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ
Ο θνξέαο ήδε απφ ην 2019, πνπ μεθίλεζε ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, πξνρψξεζε ζε εμέηαζε
πεξηζζνηέξσλ ηεο κία ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ.
Οη επηπιένλ παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ, είλαη: α) ν
δαζηθφο ή κε ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο, β) ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο
ηα νπνία πξέπεη λα επλννχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, γ) ε παξνπζία ή κε δσλψλ
απνθιεηζκνχ φπσο αλαιχνληαη απφ ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην, θαη γ) ηα επαίζζεηα
ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε πεξηνρψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί
ζην δίθηπν Natura, νη πηζαλέο νριήζεηο (πρ νπηηθή ξχπαλζε) θηι..
Σέινο, ζπλεθηηκψληαη θαη ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο ζε ηερληθέο ππνδνκέο φπσο ππνζηαζκνί,
δξφκνη πξφζβαζεο, έηζη ψζηε ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ αθελφο λα γίλεη κε ην ειάρηζην δπλαηφ
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θφζηνο, αθεηέξνπ λα πξνθαιέζεη ηηο ειάρηζηεο επηπηψζεηο ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή φζν θαη
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηξηψλ
ζπλνιηθά ζέζεσλ, θαη επηιέρζεθε απηή πνπ ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Σν
εχξνο ηεο βαζκνινγίαο θπκάλζεθε ζε θιίκαθα 0 – 4, φπνπ:
0: αθαηάιιειε έθηαζε
1: κέηξηα ζέζε
2: θαιή ζέζε
3: πνιχ θαιή ζέζε
4: άξηζηε ζέζε
ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη νη ηξεηο (3) ζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή:

Θέζε 1

Θέζε 2
Θέζε 3

Αξρηθά εμεηαδόκελεο ζέζεηο

Ζ ζέζε Ννχκεξν 1 απνηειεί θαη ηελ ιχζε πνπ ηειηθά επηιέρζεθε θαζψο ζπγθεληξψλεη ηελ
πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία σο πξνο ην πεξηβαιινληηθφ ζθέινο, θαη ζην πίλαθα πνπ
αθνινπζεί

παξνπζηάδνληαη

ηφζν

ηα

πεξηβαιινληηθά

ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζεο ηεο θάζε ζέζεο:
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φζν

θαη

ηα

ηερλννηθνλνκηθά

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ζέζεο

Θέζε 1

Θέζε 2

Θέζε 3

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Οπηηθή όριεζε

3

4

3

Παξνπζία δάζνπο

3

4

4

4

4

3

4

3

3

4

2

4

18

17

17

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

15

16

16

ΤΝΟΛΟ
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32

32

Παξνπζία

ινηπώλ

δωλώλ

απνθιεηζκνύ
Αληαγωληζκόο ρξήζεωλ γεο
ηνηρεία

θπζηθνύ

πεξηβάιινληνο
ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΣΔΥΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Γεωκνξθνινγία

εδάθνπο

(νκαιέο ή κε θιίζεηο)
Οδηθή πξόζβαζε
Γπλαηόηεηα

ζύλδεζεο

ζην

δίθηπν
Γηαζεζηκόηεηα
(ηδηνθηεζηαθό
δπλαηόηεηα

έθηαζεο
θαζεζηώο

&

παξαρώξεζεο-

αδεηνδόηεζεο)

Ελαιιαθηηθέο ιύζεηο σο πξνο ηελ ηερλνινγία
Ζ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο, δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ,
θαζψο φιεο νη ηερλνινγίεο θσηνβνιηατθψλ πάλει δηαζέηνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
• κεδεληθή ξχπαλζε
• αζφξπβε ιεηηνπξγία
• αμηνπηζηία θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο (πνπ μεπεξλά ηα 30 ρξφληα)
• ειάρηζηε ζπληήξεζε
Οη εμεηαδφκελεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (επηγξακκαηηθά).


Φσηνβνιηατθά ηνηρεία Λεπηνχ Τκελίνπ (Thin Film)
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Φσηνβνιηατθέο θπςέιεο άκνξθνπ ππξηηίνπ (a-Si)



Σειινπξηνχρν θάδκην CdTe, Σειινπξηνχρν θάδκην/Θεηνχρν θάδκην CdTe/ CdS
θσηνβνιηατθά ζηνηρεία



Γηζειελντλδηνχρνο ραιθφο CuInSe2 (CIS),CIGS θσηνβνιηατθά ζηνηρεία



Μνλνθξπζηαιιηθά (c-Si) θσηνβνιηατθά



Πνιπθξπζηαιιηθά (p-Si) θσηνβνιηατθά ζηνηρεία

Ζ ηερλνινγία πνπ πξνθξίζεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β πάξθνπ είλαη απηή ησλ
κνλνθξπζηαιιηθψλ, κε θξηηήξην ην γεγνλφο φηη δηαζέηνπλ ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε αλα
κνλάδα επηθάλεηαο.
Δπηπξνζζέησο, σο ελαιιαθηηθή ηερλνινγηθή ιχζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ε θαηαζθεπή
ελαέξηνπ δηθηχνπ δηαζχδλεζεο, γεγνλφο βζηφζν ην νπνίν απνξξίθζεθε γηα πεξηβαιινληηθνχο
ιφγνπο, θαζψο ε ππνγεηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ,

Ελαιιαθηηθέο ιύζεηο σο πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
Γελ πθίζηαληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο σο πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηεο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θ/β ζπζηήκαηα. ην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηψλ ε παξαγσγηθή
δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ην θ/β θαηλφκελν ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κέζσ εκηαγσγψλ, ρσξίο ηελ παξαγσγή παξαπξντφλησλ. ε θάζε
πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεκαηηζκφ
πξντφλησλ απνηειεί θαη ηελ βέιηηζηε πεξηβαιινληηθά ιχζε.
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2.7

Δπνπηηθόο νξζνθσην – ράξηεο

Απόζπαζκα google earth κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηνπ θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ
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3

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ

3.1

Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Φσηνβνιηατθνύ ηαζκνύ

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ
39,028 MWp.
Σα Φ/Β πιαίζηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ηερλνινγίαο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ.
πγθεθξηκέλα, ην έξγν πεξηιακβάλεη 88.700 Φ/Β γελλήηξηεο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ηεο
εηαηξείαο JINKO SOLAR ηχπνπ Cheetah Plus HC78M-V. Ζ Φ/Β γελλήηξηα έρεη νλνκαζηηθή
ηζρχ 440Wp θαη απνηειείηαη απφ 78 Φ/Β ζηνηρεία θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Έηζη ε απφδνζε ηεο
Φ/Β γελλήηξηαο αλέξρεηαη ζε 20,37%. Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ παξαγφκελνπ ζπλερνχο
ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηζηξνθείο ηζρχνο 105kW ηεο εηαηξείαο
Huawei.
Γηα ηε ζπλνιηθή ηζρχ ρξεζηκνπνηνχληαη 334 αληηζηξνθείο ηζρχνο 105kW. Γηα ηελ
ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ κεηαμχ ηνπο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθφ
ηππνπνηεκέλν θαιψδην ηχπνπ DC, κε ελζσκαησκέλεο ηηο επαθέο ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ
πφινπ.
Σέινο, γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ κε ην λέν ππνζηαζκφ αλχςσζεο ηάζεο, ζα
εγθαηαζηαζνχλ 12 ππαίζξηνη Τπνζηαζκνί (Τ/) 0,8 kV/33kV, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 3,25MW,
ηχπνπ θηφζθη. Σν έξγν ζα ζπλδεζεί κε πθηζηάκελν ππνζηαζκφ αλχςσζεο ηάζεο 33/150kV
κέζσ γξακκήο κέζεο ηάζεο πνπ ζα αλαρσξεί απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ
πάξθνπ. Ζ γξακκή γηα ηελ ζχλδεζε ζην λέν ππνζηαζκφ ζα είλαη ππφγεηα.

Πίλαθαο 3-1 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Σερλνινγία έξγνπ
Ηζρχο έξγνπ
Δθηηκψκελε απνδηδφκελε παξαγσγή
ελέξγεηαο
Έξγα δηαζχλδεζεο
Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
Παξαγφκελν πξντφλ
Παξαγφκελα παξαπξντφληα
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Φσηνβνιηαηθφ
πάξθν
39,028MW
58.798 MWh
ΝΑΗ
4 – 5 άηνκα
Ζιεθηξηθή
ελέξγεηα
ΟΥΗ

3.2

Βαζηθά ζηνηρεία ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ

3.2.1

Φάζε Καηαζθεπήο

Οη θάζεηο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ είλαη νη εμήο :
•

Πξνεηνηκαζία

νηθνπέδνπ:

Απνςίισζε/θαζαξηζκφο

νηθνπέδνπ,

δηάλνημε

ραληαθηψλ,

δηακφξθσζε θιίζεσλ θαη ρψξσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, πεξίθξαμε
• Θεκειηψζεηο φπνπ απαηηνχληαη γηα βάζεηο / νηθίζθνπο
• Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο :


Σνπνζέηεζε θαισδίσλ, νπηηθψλ ηλψλ



Γείσζε



ρεδηαζκφο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΖ θαη ηνλ Ν.2244/1994

• Μεηαθνξά & εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ:


Φσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ



Οηθίζθσλ



Λνηπνχ εμνπιηζκνχ

• Πξνκήζεηα ππνινίπνπ εμνπιηζκνχ απφ Διιάδα :


Καιψδηα



Δξγνιαβηθέο εξγαζίεο

• Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θσηνβνιηατθψλ - Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε - Γνθηκέο

3.2.2

Φάζε ιεηηνπξγίαο

θνπφο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία παξάγεηαη
σο εμήο:
Ζιηαθή αθηηλνβνιία πξνζπίπηεη ζηηο επηθάλεηεο ησλ θ/β πιαηζίσλ. Έλα κέξνο ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο απνξξνθάηαη απφ ην πιηθφ ηεο επηθάλεηαο, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
κεηαηξνπή ηνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα.
Σα θ/β πιαίζηα ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ππφγεησλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο θαη ζα
θαηαιήγνπλ ζηνπο κεηαηξνπείο φπνπ ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξάγεηαη απφ ζπλερέο ζα
κεηαηξέπεηαη ζε ελαιιαζζφκελν θαη απφ εθεί ζηνπο ππνζηαζκνχο αλχςσζεο ηάζεο φπνπ ε
ηάζε ζα αλπςψλεηαη ζηα 33kV.
ηελ ζπλέρεηα, ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα ζπγθεληξψλεηαη ζην θέληξν ειέγρνπ ηνπ
ζηαζκνχ, φπνπ ζα ππάξρνπλ δηαθξηηέο κεηξεηηθέο θαη δηαθνπηηθέο δηαηάμεηο απ‟ φπνπ ζα
αλαρσξνχλ ηα θαιψδηα κέζεο ηάζεο πξνο ηνλ ππνζηαζκφ Γνιηαλά 33/150kV.
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Απαηηνύκελεο πνζόηεηεο πξώησλ πιώλ

3.3

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηα αλαγθαία πιηθά είλαη ην κπεηφ θαη ηα ζίδεξα γηα ηε
ζπλαξκνιφγεζε/ελίζρπζε ησλ βάζεσλ ησλ θ/β, θαη ην ραιίθη (3Α)/άκκνο γηα ηελ ηάθξν ησλ
θαισδίσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα αλαγθαία πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
έξγνπ είλαη:


θπξφδεκα γηα ηε ζθπξνδέηεζε ησλ βάζεσλ θαη ησλ νηθίζθσλ, φγθνπ 300m πεξίπνπ



Άδξαλή γηα ηελ θάιπςε ησλ θαισδίσλ Μ.Σ, (10.000m )



Βάζεηο ζηήξημεο ησλ θ/β βάξνπο 400tn πεξίπνπ ζπλνιηθά

3

3

ια ηα θπζηθά πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζα
πξνκεζεπηνχλ απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, πνπ
δηαζέηνπλ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζε ηζρχ.
Σα θαιψδηα Υ.Σ./Μ.Σ, νη βάζεηο ζηήξημεο ζα πξνκεζεπηνχλ απφ επψλπκεο ειιεληθέο
βηνκεραλίεο θαισδίσλ κε εμαίξεζε κφλνλ ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο ηνπ έξγνπ κε
ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο θαη ηχπνπο.
Σα θ/β, νη κεηαηξνπείο ηζρχνο, νη Μεηαζρεκαηηζηέο (Μ/) αλχςσζεο ηάζεο ζα πξνέξρνληαη
απφ γλσζηά εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο & ειεθηξνκεραλνινγηθήο ζπκβαηφηεηαο.
Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΦΒ ηαζκνχ δελ απαηηνχληαη πξψηεο χιεο.

3.4

Υξήζε Νεξνύ θαη Δλέξγεηαο

Φάζε θαηαζθεπήο
ρεηηθά κε ηε ρξήζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηζρχνπλ ηα εμήο:
Καηαλάισζε Δλέξγεηαο:
Καηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ δελ ζα θαηαλαισζεί ελέξγεηα απφ ην Γίθηπν. Οη
ελεξγεηαθέο αλάγθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, θαη ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ ρξήζε
ειεθηξνγελλήηξηαο.

Καηαλάισζε Νεξνχ:
Μηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ ζα απαηηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο χδξεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο
ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ πξνκήζεηα πφζηκνπ λεξνχ ζε θηάιεο. Δθηηκάηαη φηη ζα
απαζρνιεζνχλ 20 άηνκα ζηελ θαηαζθεπή, ζπλεπψο νη απαηηνχκελεο αλάγθεο αλέξρνληαη ζε
20lt εκεξεζίσο. Ζ θαηαλάισζε λεξνχ γηα ηελ δηαβξνρή ησλ ρψξσλ θαη ηελ απνθπγή ηεο
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δηαζπνξάο ηεο ζθφλεο ζα θαιχπηεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα δεμακελήο απνζήθεπζεο λεξνχ θαη
3

εθηηκάηαη φηη εκεξεζίσο απαηηνχληαη 120m .
Φάζε ιεηηνπξγίαο
ρεηηθά κε ηελ ρξήζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηζρχνπλ ηα εμήο:
Καηαλάισζε Δλέξγεηαο: Ζ κηθξή απαίηεζε γηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο αθνξά ηηο ελεξγεηαθέο
αλάγθεο ηνπ ρψξνπ δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη αθνχ ν ζηαζκφο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε
ην δίθηπν θαη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πσιείηαη ζηνλ ΓΑΠΔΔΠ, ζα γίλεηαη
ζπκςεθηζκφο.

Καηαλάισζε Νεξνχ: Ζ θαηαλάισζε λεξνχ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πφζηκν
λεξφ, νη νπνίεο ζα θαιχπηνληαη απφ θηάιεο ηνπ εκπνξίνπ θαη αληηζηνηρνχλ ζε έσο 5lt
εκεξεζίσο. Πηζαλή πιχζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ (γίλεηαη πξναηξεηηθά 2 θνξέο αλά
3

έηνο), εθηηκάηαη φηη απαηηεί 300m εηεζίσο θαη νη αλάγθεο ζα θαιχπηνληαη απφ δεμακελή
απνζήθεπζεο λεξνχ ε νπνία ζα εγθαηαζηαζεί εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

3.5

Αλακελόκελεο πνζόηεηεο απνβιήησλ

3.5.1

Απόβιεηα θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο

Τγξά:
Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο αλακέλεηαη ε παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ αζηηθνχ ηχπνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο.
Σα πγξά απφβιεηα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ ηαζκνχ (θσδηθφο ΔΚΑ: 20 03 06), ππνινγίδνληαη ζε 10-20
ιίηξα θαηά άηνκν θάζε κέξα, θαη ζα δηαηίζεληαη ζε ρεκηθέο ηνπαιέηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ
ζην εξγνηάμην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο θαηαζθεπήο.
Σα ινηπά πγξά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: α) ηα πηζαλά πγξά πιχζεο κεραλεκάησλ, β)
ινηπά πγξά πιχζεο θαηά ηε δηάξθεηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γ) ηα νξπθηέιαηα
ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ζπλζεηηθά έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη
ιίπαλζεο) (θσδηθφο ΔΚΑ: 13 02 06*).
ε φ,ηη αθνξά ηα πγξά πιχζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ, ηνλίδεηαη φηη δελ αλακέλεηαη ηδηαίηεξν
ξππαληηθφ θνξηίν ζε απηά πέξαλ απφ αησξνχκελα ζσκαηίδηα, ηα νπνία ζπλίζηαληαη θπξίσο
ζε ζθφλε. Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά
ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα γίλεη ρξήζε νξπθηέιαησλ ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θαη
νρεκάησλ. Γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ηνπο θαη απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα
κεηαθέξνληαη

θαη

ζα

απνζεθεχνληαη

πξνζσξηλά
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ζε

πξνζσξηλέο

απνζεθεπηηθέο

εγθαηαζηάζεηο (θάδνπο ζπιινγήο) πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ, απφ ηηο
νπνίεο ζα ηα παξαιακβάλεη εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνο θαη αδεηνδνηεκέλνο ζπλεξγάηεο.
ην παξαθάλσ πίλαθα, απνηππψλνληαη αλαιπηηθά νη ζπλνιηθέο εθηηκψκελεο πνζφηεηεο
πγξψλ απνβιήησλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο απηψλ.
Πίλαθαο 3-2 Τγξά Απόβιεηα θαηά ηε Φάζε Καηαζθεπήο
Κωδηθόο απνβιήηνπ

Πνζόηεηεο

Γηάζεζε

Τγξά Απόβιεηα
Λχκαηα πξνζσπηθνχ
(ΔΚΑ 20 03 06)

10-20
lt/day/άηνκν

Τγξά πιχζεο
(ΔΚΑ 02 01 01)

30 lt/day/φρεκα

Xξεζηκνπνηεκέλα
νξπθηέιαηα
(θσδηθ. ΔΚΑ 13.02.06*ζπλζεηηθά έιαηα µεραλήο,
θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη
ιίπαλζεο)

Υεκηθέο
ηνπαιέηεο (D15)
Δλαπφζεζε επί
ηνπ εδάθνπο (D1)

Απεηξνειάρηζηεο

Πξνζσξηλή
απνζήθεπζε
πξνο δηαρείξηζε
απφ
εμνπζηνδνηεκέλν
θαη
αδεηνδνηεκέλν
ζπλεξγάηε (D15)

ηεξεά:
Σα ζηεξεά απφβιεηα πνπ αλακέλνληαη θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αθνξνχλ :


ηεξεά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ.



Αζηηθά ηεξεά Απνξξίκκαηα (Α..Α.) απφ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην εξγνηάμην.



Αληαιιαθηηθά απφ ηηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ ηνπ
εξγνηαμίνπ.

Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή απνξξηκκάησλ εθηηκάηαη ζε 40 θηιά / εκέξα. Σν εηδηθφ βάξνο ησλ
αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θπκαίλεηαη απφ 180 κέρξη 415 θηιά/m3, κε ηππηθή ηηκή ηα 300 θηιά/m3
πεξίπνπ. Δπνκέλσο, ε παξαγφκελε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ αληηζηνηρεί ζε ειάρηζην φγθν
πεξίπνπ 0,6m3/εκέξα. Σα απνξξίκκαηα απηά ζα δηαηίζεληαη πεξηνδηθά ζηνλ πιεζηέζηεξν
ρψξν ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ κε κέξηκλα ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ.
εκεηψλεηαη φηη ηα ζηεξεά απηά απνξξίκκαηα δε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απφβιεηα ή
πιηθά πνπ είλαη ηνμηθά ή επηθίλδπλα (π.ρ. άδεηα δνρεία πεηξειαηνεηδψλ θ.ιπ.), ε δηάζεζε ησλ
νπνίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Δπηπιένλ, ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ θαηάιιεινη θάδνη ζηνπο νπνίνπο ζα
μερσξίδνληαη ηα κε επηθίλδπλα απφ ηα επηθίλδπλα. Μεηά ην πέξαο θάζε εξγάζηκεο κέξαο ζα
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ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε λα απνκαθξχλνληαη φια ηα πεξηηηά πιηθά. Θα ιεθζνχλ
εηδηθά κέηξα γηα ηα απνξξίκκαηα απφ θαγψζηκα είδε ψζηε λα απνκαθξχλνληαη άκεζα, γηα λα
κελ πξνζειθχνπλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο άγξηα δψα.
ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, νπνηαδήπνηε ελαπνκείλαληα
πιηθά ζην εξγνηάμην ζα απνκαθξπλζνχλ θαη ζα απνξξηθζνχλ ζε εηδηθά πξνβιεπφκελνπο
ρψξνπο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο θαηαγξάθεη νξηζκέλνπο ηχπνπο απνβιήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
παξαρζνχλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. Ζ θσδηθνπνίεζε είλαη ζχκθσλε κε ην Παξάξηεκα
ηεο απφθαζεο 2000/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ,
2001/119//ΔΚ θαη 2001 /573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. [Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ
(Δ.Κ.Α.)].
Πίλαθαο 3-3 Γπλεηηθά ζηεξεά απόβιεηα θαηά ηε Φάζε Καηαζθεπήο
Κσδηθφο

Πεξηγξαθή

ΔΚΑ
13 01 10

κε ρισξησκέλα πδξαπιηθά έιαηα κε βάζε ηα νξπθηά

13 02 08

άιια έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο

13 02 05

κε ρισξησκέλα έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη
ιίπαλζεο κε βάζε ηα νξπθηά

16 01 07

θίιηξα ιαδηνχ

16 06 01

κπαηαξίεο κνιχβδνπ

16 07 08

απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην

15 02 02

απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θίιηξσλ ειαίνπ πνπ δελ πξνδηαγξάθνληαη άιισο),
πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο, πξνζηαηεπηηθφο ξνπρηζκφο πνπ
έρνπλ κνιπλζεί

15 01 01

ζπζθεπαζία απφ ραξηί θαη ραξηφλη

15 01 02

πιαζηηθή ζπζθεπαζία

15 01 03

μχιηλε ζπζθεπαζία

15 01 04

κεηαιιηθή ζπζθεπαζία

16 01 03

ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο

16 01 17

ζηδεξνχρα κέηαιια

16 05 05

αέξηα

ζε

δνρεία

πίεζεο

εθηφο

εθείλσλ

πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 05
17 02 01

Ξχιν

17 04 11

θαιψδηα εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν
17 04 10

20 01 01

ραξηηά θαη ραξηφληα

20 01 39

Πιαζηηθά
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20 03 01

αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα

Αέξηα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο νη εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ εθπνκπή
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ιφγσ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ.

3.5.2

Απόβιεηα θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο

Υγξά
Yγξά απφβιεηα πνπ δχλαηαη λα παξαρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ κειέηε
θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ είλαη ε ειάρηζηε πνζφηεηα απφ ηα αζηηθά ιχκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ.
Γηα ηελ ζπιινγή ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ (ηερλίηεο ζπληήξεζεο, επηζθέπηεο
θ.ιπ.) πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θαηάιιεινπ απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ, κε ηνλ νπνίν ζα
ζπλδεζεί ν ρψξνο δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, αθνχ ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ
δελ ππάξρεη δεκφζην δίθηπν απνρεηεχζεσο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο ζα είλαη ίζε κε
3

5m θαη ζα θαιχπηεη αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξα απφ 4 άηνκα.
Δπηπιένλ, θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηα πγξά απφβιεηα πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ, είλαη ηα έιαηα ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ Μ.Σ. (ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ηνπ Τπνζηαζκνχ
αλχςσζεο ηάζεο) (θσδ. ΔΚΑ 13.02.05*- µε ρισξησµέλα έιαηα µεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ
θαη ιίπαλζεο µε βάζε ηα νξπθηά) ηα πηζαλά παξαγφκελα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα
(θσδηθ. ΔΚΑ 13.02.06*-ζπλζεηηθά έιαηα µεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο).
Σα ελ ιφγσ πγξά θαηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, ζα ζπιιέγνληαη ζηνλ ρψξν πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο απνβιήησλ πνπ ζα δηακνξθσζεί, θαη αθνινχζσο ζα παξαδίδνληαη ζε
εγθεθξηκέλνπο παξαιήπηεο.
Πίλαθαο 3-5 Δθξνέο Τγξώλ Απνβιήηωλ θαηά ηελ Φάζε Λεηηνπξγίαο
Φάζε ιεηηνπξγίαο

Πνζόηεηεο
εηήζηεο

Λχκαηα πξνζσπηθνχ
(ΔΚΑ 20 03 06)

32,85 m /year

Γηαρείξηζε ζε απνξξνθεηηθφ
βφζξν

Οξπθηέιαηα Μεηαζρεκαηηζηψλ
(ΔΚΑ 13 02 05*)

Απεηξνειάρηζηεο

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε
εληφο ηνπ έξγνπ θαη δηάζεζε
ζε εγθεθξηκέλνπο θνξέηο

Xξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα
(θσδηθ. ΔΚΑ 13.02.06*ζπλζεηηθά έιαηα κεραλήο,
θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη
ιίπαλζεο)

Απεηξνειάρηζηεο

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε
εληφο ηνπ έξγνπ θαη δηάζεζε
ζε εγθεθξηκέλνπο θνξέηο

3
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Πεξηγξαθή δηαρείξηζεο

Σηεξεά
Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ αλακέλεηαη ε παξαγσγή κηθξψλ
πνζνηήησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ
πιηθψλ/ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απφ ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ
πξνζσπηθνχ.
Με ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ πιηθψλ, έρεη πξνβιεθζεί ε εγθαηάζηαζε ελφο
πιαζηηθνχ θάδνπ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ. Σαπηφρξνλα, ζα ηνπνζεηεζεί αληίζηνηρνο
θάδνο θαη γηα ηα ζηεξεά κε επηθίλδπλα απφβιεηα πνπ επηδέρνληαη αλαθχθισζε. Σα αζηηθά
ζηεξεά απνξξίκκαηα ζα απνθνκίδνληαη πεξηνδηθά ζηνλ πιεζηέζηεξν ρψξν ελαπφζεζεο
απνξξηκκάησλ κε κέξηκλα ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη ηα ζηεξεά απηά
απνξξίκκαηα δε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απφβιεηα ή πιηθά πνπ είλαη ηνμηθά ή
επηθίλδπλα (π.ρ. ιάκπεο θζνξηζκνχ ή ΑΖΖΔ γεληθφηεξα), ε δηάζεζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη
λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ &
Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ.

Αέξηα
Ο Πξνηεηλφκελνο ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο ηζρχνο απφ Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα
εθκεηαιιεχεηαη ην ειηαθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο θαη ζπλεπψο δελ παξάγεη ξχπνπο.
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ΠΡΝΣΝΠ ΘΑΗ ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ
ΔΟΓΝ

4.1

ηόρνο θαη ζθνπηκόηεηα

4.1.1

ηόρνο θαη ζθνπηκόηεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ έξγνπ

Ο ζηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο είλαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζε καθξνρξφληα
βάζε ελφο ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο
παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ΛΑΓΖΔ/ΓΔΜΖΔ Α.Δ. θαηφπηλ ζχλαςεο ζρεηηθήο,
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην
πνπ δηέπεη ηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Ν.3851/10, Ν. 3468/06, Ν. 3175/2003, Ν.
2773/99, Ν. 2244/94, θ.α.).
Σα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάπηπμε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο έρνπλ
αλαγλσξηζηεί θαη επίζεκα ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη
ιακβάλεη δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζην
ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. Δηδηθφηεξα, ε πξνηεηλφκελε επέλδπζε εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο
ελέξγεηαο ππνζηεξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα:


Δίλαη θαζαξή ελέξγεηα θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, δελ παξάγεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
(αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ) θαη δελ ξππαίλεη φπσο ηα ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, κε ηελ
έθιπζε επηβιαβψλ αεξίσλ ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ, απφ ηε δηαδηθαζία θαχζεο ηνπο
πξνο παξαγσγή ελέξγεηαο.



Έρεη ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.



Δγθαζίζηαηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.



Ζ πεγή ηεο ελέξγεηαο απηήο πξαθηηθά είλαη δσξεάλ, άθζνλε θαη αλεμάληιεηε θαη
ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο πφξνπο.



Δίλαη εγρψξηα πεγήο ελέξγεηαο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο
αλεμαξηεζίαο απφ εηζαγφκελα ζπκβαηηθά θαχζηκα.



Δίλαη θηιηθή πξνο ηηο ρξήζεηο γεο γχξσ ηεο

Ζ ζπκβνιή ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, ηα νπνία είλαη θπξίσο ε κείσζε
ησλ αέξησλ εθπνκπψλ (θπξίσο CO2) ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ρξήζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
θαπζίκσλ, αιιά εμαζθαιίδεη θαη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά νθέιε ζε εζληθφ επίπεδν.
Έηζη ε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη ε ηαπηφρξνλε παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο νδεγεί:


ηελ απνθπγή ηεο ζπαηάιεο ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ εηζαγσγή ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ
(πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη άλζξαθα).
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ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (πεηξέιαην) κε απνηέιεζκα ηελ
κείσζε ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο καο απφ εηζαγφκελεο πεγέο
ελέξγεηαο, απμάλνληαο ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα.



ηελ απνθπγή αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο ζηελ ρψξα καο θαζψο απνθεχγεηαη ε
θαηαλάισζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα επηβαξπλζνχλ κειινληηθά
κε θφξν άλζξαθα.



ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ ρψξα καο απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ
έρνπλ αλαιεθζεί ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, βάζεη δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη
ζπκθσληψλ γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ ελψζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη εηδηθφηεξα κεζαλίνπ πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηελ
ζηαδηαθή απνδφκεζε ησλ πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, σο αέξηα
ζεξκνθεπίνπ (Greenhouse Gases).

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ παξνπζηάδεη έλα
κεγάιν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, κηαο θαη ε ζχλδεζε δελ γίλεηαη κε θάπνην αζζελέο δίθηπν,
αιιά κε έλα αλεπηπγκέλν δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. Έηζη απνθεχγεηαη ε πηζαλφηεηα
πξφθιεζεο αζηάζεηαο θαη αλεπηζχκεησλ κεηαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο,
ελψ αληίζεηα ηερληθέο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ επζηάζεηα θαη ηελ
αμηνπηζηία ηνπ εζληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ην ππφ κειέηε έξγν είλαη ζπκβαηφ κε ην πεξηβάιινλ. Ζ
πξαγκαηνπνίεζή ηνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθή, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζα
ζπλεηζθέξεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθξνήο ζπλαιιάγκαηνο απφ
ηελ εζληθή νηθνλνκία - πξνο εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θαπζίκσλ θαη θπξίσο ηνπ
πεηξειαίνπ- αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ πινπνίεζή ηνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο απέλαληη ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ελψ ζα
έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο
ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε γεληθφηεξα. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ
πξνηεηλφκελνπ θ/β πάξθνπ, εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ βεβαίσο έρεη γηα ηνπο
επελδπηέο αιιά θαη γηα ηνλ νηθείν Γήκν κέζσ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πξνο απηφλ, ζα
ζπκβάιιεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, δεδνκέλεο ηεο
απαζρφιεζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαη θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη
ηελ ελ ζπλερεία ιεηηνπξγία ηνπ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη αβίαζηα απφ
ηε θχζε απηνχ θαη ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο έξγν βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, απφιπηα ζπκβαηφ κε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηηο
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο.
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4.1.2

Αλαπηπμηαθά,

πεξηβαιινληηθά,

θνηλσληθά

θαη

άιια

θξηηήξηα

ηα

νπνία

ζπλεγνξνύλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ηνπ πιαλήηε απνηειεί πιένλ γεγνλφο. χκθσλα κε ζηνηρεία, ε
δεθαεηία ηνπ 1990 ήηαλ ε πην δεζηή δεθαεηία, απφ ηφηε πνπ γίλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη
αλάινγεο κεηξήζεηο. Σα επίπεδα ηεο παξνπζίαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), κία απφ
ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ αηκφζθαηξα, έρνπλ απμεζεί πεξηζζφηεξν
απφ 30% απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη κεηά. Ζ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο έρεη σο
άκεζν απνηέιεζκα ηελ ηήμε ησλ πάγσλ θαη ηελ άλνδν ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά
ζρεδφλ 2mm/έηνο, ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα. Ζ θάιπςε ηνπ ρηνληνχ παγθνζκίσο έρεη κεησζεί
ζε πνζνζηφ 10% απφ ην 1960 θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο, ιφγσ ησλ άζηαησλ θαηξηθψλ
θαηλνκέλσλ, ππνινγίδεηαη φηη δεθαπιαζηάζηεθαλ ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα.
Ζ αλεζπρεηηθή επηδείλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ παγθνζκίσο, θαζηζηά ηε δηεζλή
θνηλφηεηα νινέλα θαη πην επαίζζεηε ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ηηο αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ. Ζ
πξνζπάζεηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πςειέο
ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, θαζηζηνχλ
ηδηαίηεξα δεκνθηιή θαη ειθπζηηθή ηελ πξννπηηθή ηεο εμάπισζεο ηεο ρξήζεο ησλ
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ φηη νη ζπλζήθεο ζήκεξα επλννχλ
πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο
ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη ηηο θαζηζηνχλ πην αζθαιείο θαη αληαγσληζηηθέο, ιακβάλνληαο ππφςε
ην άκεζν θφζηνο παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ απεμάξηεζε πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ εηζαγσγή
νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ αζηαζείο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε.
ζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν, ηελ αζθάιεηα δειαδή ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, αμίδεη λα
αλαθεξζεί, φηη ζήκεξα ζηελ Δπξψπε ε ελέξγεηα είλαη εηζαγφκελε θαηά 50%, πνζνζηφ πνπ ζα
απμεζεί έσο ην 2030 ζε 70% αλ δε ιεθζνχλ κέηξα.
Ζ Οδεγία 2001/77/EΚ "Γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο" πξνέβιεπε ζην παξάξηεκα
ηεο γηα ηελ Διιάδα ζηφρν θάιπςεο απφ αλαλεψζηκεο ελεξγεηαθέο πεγέο, ζε πνζνζηφ ηεο
αθαζάξηζηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά ην έηνο 2020 ίζν κε 20,1%. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε
ηελ Οδεγία 2009/28/ ΔΚ πνπ εμέδσζε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην ζηηο
23.04.2009 «ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο» κε
ηελ ηξνπνπνίεζε & θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ ΔΚ θαη 2003/30/ ΔΚ, ν λένο
δεζκεπηηθφο ζηφρνο ηεο Διιάδαο ζε φηη αθνξά ην κεξίδην ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ην έηνο 2020 θαζνξίδεηαη σο 18% κε έηνο
βάζεο ην 2005, ζην νπνίν ε θαηαγεγξακκέλε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ αλέξρεηαη ζην
6,9% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε ρψξα.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Δ.Δ. πηνζέηεζε πιαίζην γηα ηηο
πνιηηηθέο ηεο ΔΔ πνπ αθνξνχλ ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα θαηά ηελ πεξίνδν 2020-2030. Σν
«ΠΛΑΗΗΟ 2030», ζέηεη ηνπο εμήο ηέζζεξηο (4) πνιχ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο:
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Γεζκεπηηθφ ζηφρν ηεο ΔΔ γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40%
ηνπιάρηζηνλ έσο ην 2030, ζε ζχγθξηζε κε ην 1990 κε ηε κείσζε ζε ηνκείο φπσο νη
κεηαθνξέο, ε γεσξγία, νη ππνδνκέο θαη ε δηαρείξηζε απνβιήησλ λα αλέξρεηαη ζην 30%
κέρξη ην 2030 ζε ζχγθξηζε κε ην 2005. Πεξίπνπ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ ηεο
ΔΔ πξνέξρεηαη απφ απηνχο ηνπο ηνκείο.



ηφρν, δεζκεπηηθφ ζε επίπεδν ΔΔ, γηα θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 27% ελέξγεηαο απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο ην 2030



Δλδεηθηηθφ ζηφρν ζε επίπεδν ΔΔ γηα βειηίσζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 27% ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ην 2030



ηήξημε ηεο νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο κε ηελ επίηεπμε ηνπ
ηζρχνληνο ζηφρνπ ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ζε πνζνζηφ 10% επεηγφλησο θαη ην
αξγφηεξν ην 2020, ηδίσο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο θαη ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν, θαη κε
ζηφρν λα επηηεπρζεί πνζνζηφ 15% έσο ην 2030

Οη παξαπάλσ δεζκεπηηθνί ζηφρνη ηέζεθαλ θαη ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζίνπ COP
21 γηα ηε ζπλέρηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο πκθσλίαο ηνπ Κηφην.
Ο θαλνληζκφο απηφο θαζνξίδεη ππνρξεσηηθνχο ζηφρνπο ζηηο εηήζηεο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ
γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, γηα ηελ πεξίνδν 2013-2030, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη φια ηα θξάηε
κέιε ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζηνπο ηνκείο πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σνλ Απξίιην ηνπ 2018 νη Δπξσβνπιεπηέο πηνζέηεζαλ έλαλ λέν
θαλνληζκφ, πνπ ζα απνηειέζεη ην δηάδνρν ηνπ πξνεγνχκελνπ θαλνληζκνχ. Ο θαλνληζκφο
θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο ζπλεηζθνξέο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ζηηο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ ηελ
πεξίνδν 2021-2030, θαζψο θαη ηελ εηήζηα θαηαλνκή ησλ εθπνκπψλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν
αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ.
Ζ δπλαηφηεηα πεξηθνπήο εθπνκπψλ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, γη' απηφ ν θαζνξηζκφο ησλ
ζηφρσλ βαζίδεηαη ζην ΑΔΠ ηεο θάζε ρψξαο. Ο ζηφρνο γηα ην 2030 γηα ηελ Διιάδα
πξνζδηνξίζηεθε ζην 16%, ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005 θαη είλαη ελαξκνληζκέλνο κε
ηνλ γεληθφ ζηφρν ηεο Δ.Δ. γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 30%. Καζνξίδεηαη κία πνξεία
κείσζεο εθπνκπψλ, ηελ νπνία ηα θξάηε κέιε ζα αθνινπζνχλ γηα λα κεηψζνπλ κε ζηαζεξφ
ξπζκφ ηηο εθπνκπέο ηνπο απφ ην 2021 έσο ην 2030.
Θα δεκηνπξγεζεί απφζεκα αζθαιείαο ζπλνιηθνχ χςνπο 105 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ
2

ηζνδχλακνπ CO , πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ην 2032. ηφρνο είλαη λα βνεζήζεη ηηο ιηγφηεξν
εχπνξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σν απφζεκα ζα είλαη δηαζέζηκν
κφλν εάλ ε Δ.Δ. επηηχρεη ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη γηα ην 2030 θαη κφλν θάησ απφ πνιχ
απζηεξέο πξνυπνζέζεηο.
Ζ ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην πιαίζην 2030, εηδηθά ν ζηφρνο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ εληφο ηεο ΔΔ θαηά ηνπιάρηζηνλ 40%, απνηειεί θαη ηε βάζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο
ΔΔ ζηε λέα παγθφζκηα ζπκθσλία γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Ζ ελ ιφγσ ζπλεηζθνξά,
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γλσζηή σο εζληθά θαζνξηζκέλεο πξνζέζεηο ζπλεηζθνξάο (Intended Nationally Determined
Contributions - INDC) εγθξίζεθε επίζεκα θαηά ηε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ Πεξηβάιινληνο ζηηο
6 Μαξηίνπ 2015.
ήκεξα, νη αλαλεψζηκεο πεγέο θαιχπηνπλ ην 13% ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο,
ελψ ην 80% πεξίπνπ θαιχπηεηαη απφ νξπθηά θαχζηκα θαη ην ππφινηπν 7% απφ ππξεληθή
ελέξγεηα. Σν κεξίδηφ ηνπο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή αγγίδεη ην 18%, ελψ ην αληίζηνηρν κεξίδην
ζηε ζέξκαλζε είλαη πεξίπνπ 26% παγθνζκίσο.
ηελ Διιάδα γίλεηαη πηα ζαθέο φηη απαηηείηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο πνιηηηθέο
θιηκαηηθήο αιιαγήο, αιιά θαη ηηο επηκέξνπο επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ κεηαπνίεζε,
κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, νη κεηαθνξέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζαιαζζίσλ, θαη ε γεσξγία, ζηνρνπνηνχληαη γηα ζεκαληηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ.
Σεξάζηην εχξνο επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλέπεηεο πνιηηηθψλ φπσο ε εκπνξία ή ε
θνξνιφγεζε εθπνκπψλ. Δπηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ίζσο εγθαηαιείςνπλ ηελ
ΔΔ, ελψ φζεο είλαη θαζαξά ηνπηθέο ζα ππνζηνχλ αχμεζε θφζηνπο. Κπξίσο ζα πιεγνχλ νη
ελεξγνβφξεο

δξαζηεξηφηεηεο

φπσο:

ραιπβνπξγία,

κεηαιινπξγία,

ηζηκεληνβηνκεραλία,

παινπξγία, αζβεζηνπνηία, δηπιηζηήξηα, κεηαθνξέο (ρεξζαίεο, ελαέξηεο θαη ζαιάζζηεο),
γεσξγία (ιηπάζκαηα) θαη θηελνηξνθία.
Αληίζεηα, ζε άιινπο θιάδνπο φπσο ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε Τπνπξγηθή
απφθαζε πνπ θαζνξίδεη ρξνλνδηάγξακκα θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δεκνπξαζηψλ γηα λέεο
κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ ζηελ ηξηεηία 2018 – 2020, κε δεκνπξαζίεο γηα
ζπλνιηθή ηζρχ 2600 MW απφ αηνιηθά θαη θσηνβνιηατθά, θαη επελδχζεηο 2,5-3 δηζ. € (ζηνηρεία
ΔΛΔΣΑΔΝ).
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζεσξείηαη
ζεκαληηθή ηνπιάρηζηνλ ζε ηνπηθφ & πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο ζα ζπλεηζθέξεη – θαη‟
αλαινγία - ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθξνήο ζπλαιιάγκαηνο απφ
ηελ εζληθή νηθνλνκία - πξνο εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θαπζίκσλ θαη θπξίσο ηνπ
πεηξειαίνπ - αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πινπνίεζή ηνπ ζα ζπκβάιιεη –
θαη΄αλαινγία – ζηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελψ ζα έρεη ζεηηθέο
επηπηψζεηο ζην ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ
πεξηθέξεηα θαη ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, γεληθφηεξα.

4.1.3

Οθέιε πνπ αλακέλνληαη ζε ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό ή εζληθό επίπεδν

Δμεηάδνληαο ην ζελάξην ηεο κεδεληθήο ιχζεο πνπ αλαπηχρζεθε ζην Κεθάιαην 2 ηεο
παξνχζαο ΜΠΔ, δειαδή ηεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ, πξνθχπηεη φηη απηή δελ
ζπλάδεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, νχηε θαη κε ηε
δέζκεπζε ηεο Διιάδαο απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ
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Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
φπσο αλαθέξζεθε ζηελ Παξάγξαθν 4.1.2.
Σν ππφ κειέηε θ/β πάξθν, κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
Διιάδαο, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/28/ΔΚ, θαη ηνλ λφκν 3851/2010 είλαη ε
ζπκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 20% κέρξη ην έηνο 2020 (Βι. Δηθφλα 4.1.1.1).
Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), γηα ηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δελ απαηηεί ηελ θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ, φπσο νξπθηά θαχζηκα.
Σα νξπθηά απηά, απνηεινχλ κε αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο, ελψ απφ ηελ εθκεηάιιεπζή
ηνπο πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ζηνπο απνδέθηεο θαη
δηαρείξηζεο παξαγφκελσλ απνβιήησλ.
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα έρεη κηα ζεηξά απφ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκηθή
θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Θα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο
δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ελψ δελ
ζα επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ κε ξχπνπο ή απφβιεηα.
Αθφκε, ζα ζπληειέζεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθξνήο
ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ εζληθή νηθνλνκία γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θαπζίκσλ
θαη θπξίσο ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζα απνηειέζεη επίζεο θίλεηξν
θαη γηα άιινπ ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο, θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Θα ζπκβάιιεη,
επνκέλσο, ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, πνπ ζεκαίλεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε απηήο,
ρσξίο θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κε θαλεξά νθέιε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν.
ια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο απφξξηςεο
ηεο κεδεληθήο ιχζεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε πεξίπησζε ηεο κεδεληθήο ιχζεο δειαδή ε κε εγθαηάζηαζε ηνπ θ/β
πάξθνπ, αθνξά πξαθηηθά ηελ εμέιημε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζηελ πεξηνρή ρσξίο
ηηο πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο. Με ηελ επηινγή απηνχ ηνπ ζελαξίνπ ζα αγλνεζνχλ ηα
αλακθηζβήηεηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηφζν
ζηελ πεξηνρή κειέηεο φζν θαη επξχηεξα ζην πεξηβάιινλ θαη ηε ρψξα καο αθνχ νη
πξνηεηλφκελεο εγθαηαζηάζεηο, κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινχζηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ ηεο
πεξηνρήο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ζηε κείσζε ησλ
εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε
ιεηηνπξγία αληίζηνηρσλ ιηγληηνζεξκηθψλ ή πεηξειατθψλ ζηαζκψλ (πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ
ζε CO2, CO, HC's, SO2 θαη νμείδηα ηνπ αδψηνπ NOx).
Αθφκε:


Θα ππάξμνπλ νθέιε γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ιφγσ ζεκαληηθήο αχμεζεο θαη ησλ
δεκνηηθψλ πφξσλ, κέζσ ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ίζνπ κε ην 3% ησλ
αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη δηθαηνχρνη ηνπ ηέινπο
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είλαη - εθηφο ησλ δήκσλ ζηα φξηα ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαληαη ηα ζρεηηθά έξγα - θαη νη δήκνη
εληφο ησλ νξίσλ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη νη ηπρφλ γξακκέο δηαζχλδεζεο ηνπ θ/β πάξθνπ.


Ζ ειηαθή ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Δθηφο απφ ην
γεληθφ θχθιν εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο θ/β πάξθνπ
(κηζζψκαηα, κεξνθάκαηα, κεηαθνξέο, εξγνιαβίεο ζπληήξεζεο, θ.α.), αξθεηέο θνξέο ε
εγθαηάζηαζε θ/β ζπληειεί ζηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο



Θα πξνθχςνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
έξγνπ. Δπηπιένλ, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη
ιεηηνπξγίαο ζα πξνέξρεηαη σο επί ην πιείζησλ απφ ην ηνπηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ.

Σα αλσηέξσ νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάπηπμε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ε
πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ εηδηθφηεξα, ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ
ΑΠΔ

ζηε

ειεθηξνπαξαγσγή,

ππνθαζηζηψληαο

ζηαδηαθά

ηηο

παξαδνζηαθέο

κνξθέο

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε κε αλαλεψζηκσλ νξπθηψλ πφξσλ.

4.2

Ηζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Έξγνπ

Σν ππφ εμέηαζε θ/β είλαη εληαγκέλν ζην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ΑΚΑΡΝΑΝΗΚΑ
ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ M.I.K.E. γηα ηελ αλάπηπμε ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.
ζνλ αθνξά ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ πξνηεηλφκελνπ θ/β, ε ζρεδίαζε ηνπ άξρηζε ην 2019
φπνπ θαη θαηαηέζεθε ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) θάθεινο εθ κέξνπο ηνπ θνξέα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο παξαγσγήο κε ζπλνιηθή ηζρχο έξγνπ 39,028
MW.
Ζ ΡΑΔ εμέδσζε ηελ βεβαίσζε παξαγσγήο ηνπ έξγνπ κε ηελ ηζρχ ησλ 39,028MW ζηηο
17.02.2021 κε ηελ αξηζ. ΒΔΒ-2087/2021 Απφθαζή ηεο.
Σν επφκελν δηάζηεκα, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ, ν θνξέαο ζα πξνρσξήζεη ζηελ εμαζθάιηζε
ησλ φξσλ ζχλδεζεο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ζηηο ινηπέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε λνκφηππε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.

4.3

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ

Σν έξγν ραξαθηεξίδεηαη σο έξγν έληαζεο θεθαιαίνπ, κε πςειφ αξρηθφ θφζηνο αλάπηπμεο θαη
εγθαηάζηαζεο θαη ρακειφ ζρεηηθά θφζηνο ιεηηνπξγίαο, θαζψο ην «θαχζηκν» είλαη ν ήιηνο. Σν
ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο εθηηκάηαη ζε 23.500.000€.
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4.4

πζρέηηζε Έξγνπ κε άιια Έξγα

Οη ελεξγεηαθέο ππνδνκέο έξγσλ ΑΠΔ ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο βξίζθνληαη ήδε ππφ
αλάπηπμε θαη ε πεξηνρή έρεη εμειηρζεί ζε πεξηνρή κεγάιεο ζπγθέληξσζεο έξγσλ ΑΠΔ.
ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί, απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε φ,ηη αθνξά άδεηεο
παξαγσγήο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή εληφο αθηίλαο 13km απφ ην
πξνηεηλφκελν έξγν, γηα ην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηψλ έξγσλ ΑΠΔ. πλνιηθά έρνπλ εθδνζεί
άδεηεο παξαγσγήο γηα νθηψ (08) Αηνιηθά Πάξθα κε ζπλνιηθή ηζρχ κεγαιχηεξε απφ 90MW..

Θέσε έξγνπ

Δηθόλα 4-1 Άδεηεο παξαγσγήο έξγσλ ΑΠΔ εληόο επξύηεξεο πεξηνρήο

Χζηφζν, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζε αθηίλα 10km απφ ην πξνηεηλφκελν έξγν, δελ
πθίζηαηαη θαλέλα έξγν ΑΠΔ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε ινηπά έξγα ΑΠΔ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
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5

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑ
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ

ΡΝ
ΚΔ

ΔΟΓΝ

Ζ

ΡΖΠ

ΘΔΠΚΝΘΔΡΖΚΔΛΔΠ

ΣΥΟΗΘΔΠ ΘΑΗ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΔΠ ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
ΞΔΟΗΝΣΖΠ
5.1

πζρέηηζε κε εθηάζεηο θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο ηεο
πεξηνρήο

5.1.1

Θεζκνζεηεκέλα όξηα νηθηζκώλ θαη εγθεθξηκέλσλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ

Ζ ζέζε πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρήο ππνθείκελνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ (ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, ΕΟΔ), ζεζκνζεηεκέλεο ή πξνηεηλφκελεο.
Ο πιεζηέζηεξνο ζηελ πξνηεηλφκελε ζέζε νηθηζκφο, είλαη o Άγηνο Γεψξγηνο ζε απφζηαζε
700m πεξίπνπ (ζε επζεία). Οη ινηπνί νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ ηα
Γνιηαλά (ΦΔΚ1175/Γ/1997) ζε απφζηαζε 1.600 κέηξσλ, ην Καιπάθη (ΦΔΚ317/Γ/1990) ζε
απφζηαζε 1.150 κέηξα, θαη ηα Καιχβηα ζε απφζηαζε 2.500 κέηξσλ.
Σν πξνηεηλφκελν έξγν, απνηειεί έξγν ρακειήο φριεζεο, ζπλεπψο δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή νη
πεξηνξηζκνί απνζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 7 παξ.3 ηνπ απφ 24.4.1985 Π.Γ.
(Φ.Δ.Κ. Γ‟ 181) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην απφ 16.5.1989 Π.Γ. (Φ.Δ.Κ. Γ‟ 293), νη νπνίνη
εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ κέζεο θαη πςειήο φριεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε
απφζηαζε απφ ηνλ πιεζηέζηεξν νηθηζκφ αλέξρεηαη ζε >500m, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη
ηεξείηαη θαη ην φξην ηεο απφζηαζεο ησλ 500m, πνπ εθαξκφδεηαη γηα έξγα κέζεο θαη πςειήο
φριεζεο.
πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν έξγν είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ρσξηθέο θαη
πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο ηεο πεξηνρήο.

5.1.2

Όξηα ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ

Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ
πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. Δπηπιένλ, ην έξγν βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρψλ πξνζηαζίαο
νηθνηφπσλ, πγξνηφπσλ RAMSAR θαη εθηφο εζληθψλ πάξθσλ θαη Γξπκψλ, θαζψο θαη εθηφο
Αηζζεηηθψλ Γαζψλ θαη Καηαθχγησλ Άγξηαο Εσήο.
Ζ πιεζηέζηεξε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε θσδηθφ GR2130011 θαη νλνκαζία
«Κεληξηθφ Εαγφξη θαη αλαηνιηθφ ηκήκα φξνπο Μηηζηθέιη» ε νπνία απνηειεί δψλε εηδηθήο
πξνζηαζίαο (SPA), θαη βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο πξνηεηλφκελεο ζέζεο ηνπ έξγνπ ζε απφζηαζε
2,8km πεξίπνπ.
Σα φξηα ηεο ελ ιφγσ δψλεο πξνζηαζίαο, ζε ζρέζε κε ηε πξνηεηλφκελε ζέζε, απνηππψλνληαη
ζηελ παξαθάησ εηθφλα.
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Θέση
υωτοβολταϊκού
Όρια προστατευόμενων
περιοχών

Δηθόλα 5-1 Θέζε Δγθαηάζηαζεο πξνηεηλόκελνπ Φσηνβνιηατθνύ ηαζκνύ ζε ζρέζε κε
ηηο πιεζηέζηεξεο πεξηνρέο Natura 2000

5.1.3

Γάζε, Γαζηθέο θαη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο

Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε βξίζθεηαη ζε πεξηνρή γηα ηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί θαη θπξσζεί Γαζηθφο
Υάξηεο. χκθσλα κε ηνλ δαζηθφ ράξηε, ε επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
θαιχπηεηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα:
Σκήκα ΓΓ: Αθνξνχλ δαζηθέο εθηάζεηο θαη θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έθηαζεο
Σκήκα ΠΓ: Αθνξνχλ ηειεζίδηθα δαζηθέο εθηάζεηο
Σκήκα ΑΓ: Αθνξνχλ εθηάζεηο πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ άιιεο κνξθήο θαη πιένλ έρνπλ
δαζζσζεί.
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Δηθόλα 5-2 Θέζε Δγθαηάζηαζεο πξνηεηλόκελνπ Φσηνβνιηατθνύ ηαζκνύ ππόβαζξν
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ)

5.1.4

Δγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο, θνηλσληθήο ππνδνκήο θηι

Οδηθφ Γίθηπν
Απφ ηα φξηα ηεο πξνηεηλφκελεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θ/β ζηαζκνχ δηέξρεηαη νδφο πνιχ
θαιήο βαηφηεηαο. Γεληθά, ην αγξνηηθφ θαη δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ θξίλεηαη ζπγθξηηηθά
ηθαλνπνηεηηθφ σο πξνο ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ πξνζπειαζηκφηεηά ηνπ ηφζν ζε επίπεδν δήκνπ
φζν

θαη

λνκνχ.

Δλδεηθηηθά

ην

νδηθφ

δίθηπν

εληφο

ηεο

πεξηνρήο

κειέηεο

είλαη

αζθαιησζηξσκέλν.

ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν
Γελ πθίζηαηαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.

Αεξνδξφκηα
Γελ ππάξρεη αεξνπνξηθή ζχλδεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, κε άιιεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο, παξά κφλν κέζσ ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ Ησαλλίλσλ.

ηεξεά Απφβιεηα
Γήκνο Πσγσλίνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ην ζχλνιν
ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπιινγή, κεηαθνξά θαη ε απφζεζε γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε. ην Γήκν δελ ιεηηνπξγεί πξφγξακκα ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ δεκνηηθψλ
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απνβιήησλ-αλαθχθισζεο. ε φηη αθνξά ηα ζχκκεηθηα ΑΑ, απηά κεηαθέξνληαη απεπζείαο
ζην ΥΤΣΑ Διιεληθνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη πεξίπνπ 45ρηιηφκεηξα απφ ην Καιπάθη. Γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δηνηθεηηθά
φξηα ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπέρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ν ΦνΓΑ Ν. Ησαλλίλσλ.

Όδξεπζε
Οη νηθηζκνί ηνπ δήκνπ πδξεχνληαη απφ πεγέο θαη γεσηξήζεηο θαη γεληθά ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ
είλαη θαιή. Πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην δίθηπν είλαη παιαηφ
θαη δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκε έξγα αληηθαηάζηαζεο. Πξνβιήκαηα επάξθεηαο δελ
παξνπζηάδνληαη.

Τγξά Απφβιεηα
Ζ απνρέηεπζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε απνξξνθεηηθψλ
βφζξσλ γεγνλφο πνπ απνηειεί πεγή ξχπαλζεο θαη απεηιή γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ
πδξνθφξνπ νξίδνληα. Δπίζεο, ζε θάπνηνπο νηθηζκνχο δελ πθίζηαηαη δίθηπν απνρέηεπζεο ησλ
φκβξησλ πδάησλ.

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα
Σν ππάξρνλ δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θξίλεηαη θαηαξρήλ
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο απζηεξέο ζεκεξηλέο αλάγθεο. Γεληθά ζηελ πεξηνρή, πθίζηαηαη ε γξακκή
ησλ 150kV Γνιηαλά – Ησάλληλα θαζψο θαη πθηζηάκελνο ππνζηαζκφο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε
ζχλδεζε ηνπ έξγνπ.

5.1.5

Θέζεηο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο

χκθσλα κε ην αξραηνινγηθφ θηεκαηνιφγην, δελ πθίζηαληαη πιεζίνλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ
νηθνπέδνπ θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη.
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Δηθόλα 5-3 Παξνπζία αξραηνινγηθώλ ρώξσλ εληόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο

5.2

Ηζρύνπζεο ρσξνηαμηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή

Ζ πεξηνρή κειέηεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ θ/β ρσξνζεηείηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο πξνβιέςεηο & θαηεπζχλζεηο - δηαηάμεηο ηνπ
Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Δζληθφ Υσξνηαμηθφ
ρέδην), ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ , θαζψο θαη ησλ Δηδηθψλ (Σνκεαθψλ)
Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ηεο Βηνκεραλίαο, ηνπ
Σνπξηζκνχ (ην νπνίν δελ είλαη ζε ηζρχ θαζψο έρεη αθπξσζεί απφ ην ηΔ) θαη ησλ
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη κε ην πξνηεηλφκελν έξγν θαζψο ε πξνηεηλφκελε
ρσξνζέηεζε αθνξά ρεξζαίν ρψξν θαη φρη ζαιάζζην. Οη πξνβιέςεηο θαη θαηεπζχλζεηο ησλ
ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.

5.2.1

Γεληθό

Πιαίζην

Υσξνηαμηθνύ

ρεδηαζκνύ

θαη

Αεηθόξνπ

Αλάπηπμεο

(Ν.2742/1999, ΦΔΚ 128Α/03.07.2008)
Σν Γεληθφ Πιαίζην αλαθέξεηαη θαη εμεηδηθεχεη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηνπ
Κνηλνηηθνχ Υψξνπ (.Α.Κ.Υ.), φπσο απηφ πηνζεηήζεθε ζηηο 11/05/1999, ζην άηππν πκβνχιην
Τπνπξγψλ Υσξνηαμίαο ζηε Γεξκαλία. Απφ ην 1999 έσο ζήκεξα, έρνπλ πηνζεηεζεί ζεκαληηθέο
πξαθηηθέο θαη θείκελα, ηα θπξηφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ
Γηθηχνπ Υσξνηαμηθήο Παξαηήξεζεο (ESPON) θαη νη ηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Δδαθηθή πλνρή θαη ηελ Αζηηθή Αλάπηπμε.
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ε ζπλελλφεζε κε ηελ Δ.Δ, ε Υψξα καο πξνρψξεζε ζε ζεηξά αληίζηνηρσλ ξπζκίζεσλ, κε
πξψηα ζεκαληηθά βήκαηα ηε ζεζκνζέηεζε ην 1999 ηνπ Ν. 2742/99 (ΦΔΚ 207Α'/07.10.1999)
«Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε….» θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Δ..Υ..Α.Α.), έσο θαη ηνπο
δχν πξφζθαηνπο πνιχ ζεκαληηθνχο ρσξνηαμηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο:
• Ν. 3827/10 (ΦΔΚ 30Α'/25.02.2010) «Κχξσζε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ηνπ Σνπίνπ», θαη
• Ν. 3937/11 (ΦΔΚ 60Α'/31.03.2011) «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
ε εθαξκνγή ηνπ Ν. 2742/99 εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή πληνληζκνχ ηεο Κπβεξλεηηθήο
Πνιηηηθήο ζηνλ Σνκέα ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ην πξψην
ζεζκνζεηεκέλν Υσξνηαμηθφ ρέδην ηεο Διιάδαο, κε αξθεηά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη εκθαλείο
αδπλακίεο. ε φ,ηη αθνξά ηηο ππνδνκέο ελέξγεηαο, ζην ΓΠΥ&ΑΑ γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε
αλαθνξά

ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο
Πεγέο Δλέξγεηαο.

5.2.2

Πξνβιέςεηο θαη θαηεπζύλζεηο ηνπ Δηδηθνύ Πιαηζίνπ γηα ηηο ΑΠΔ (ΦΔΚ 2464/Β’/3-

12-2008)
χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 49828/2008 (ΦΔΚ 2464/Β‟/3-12-2008) «Έγθξηζε εηδηθνύ πιαηζίνπ
ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη
ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ απηνύ», σο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κπνξεί ελδεηθηηθά
λα ζεσξεζνχλ νη πεξηνρέο πνπ είλαη άγνλεο ή δελ είλαη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη θαηά
πξνηίκεζε αζέαηεο απφ πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο, θαη κε δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο κε ην
Γίθηπν ή ην χζηεκα.
ην άξζξν 17 ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη
πεξηνρέο απνθιεηζκνχ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ
θ/β εγθαηαζηάζεσλ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην Δηδηθφ Πιαίζην ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ
έξγνπ, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ε ζέζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή
απνθιεηζκνχ/δψλε αζπκβαηφηεηαο ή φρη.
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Πίλαθαο 5-1: Δλαξκόληζε Φσηνβνιηατθνύ Πάξθνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δηδηθνύ
Υσξνηαμηθνύ Πιαηζίνπ γηα ηηο ΑΠΔ θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3851/2010
Εώλε απνθιεησκνύ υωτνβνιταϊθώλ (άξζξν 17 ρωξνταμηθνύ ΑΞΔ θαη

Ξαξνπσία δώλεο απνθιεησκνύ στελ

άξζξν 9 λόκνπ 3851/2010)

πξντεηλόκελε ζέσε

Ρα θεξπγκέλα δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
θαη ηα άιια κλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο ηεο παξ. 5 ββ) ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.
3028/2002, θαζώο θαη νη νξηνζεηεκέλεο αξραηνινγηθέο δώλεο πξνζηαζίαο Α

Δεν σθίζηανηαι ζηην εσρύηερη περιοτή

πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 1892/1991 ή
θαζνξίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002.
Ξεξηνρέο απνιύηνπ πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ηνπ ηνπίνπ πνπ θαζνξίδνληαη

Δεν σθίζηανηαι ζηην εσρύηερη περιοτή

θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 παξ. 1 θαη 2 θαη 21 ηνπ λ. 1650/1986.
Ξπξήλεο Δζληθώλ Γξπκώλ, θεξπγκέλα κλεκεία ηεο θύζεο θαη αηζζεηηθά
δάζε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο πξνεγνύκελεο

Δεν σθίζηανηαι ζηην εσρύηερη περιοτή

πεξηπηώζεσο β'.
Νηθόηνπνη πξνηεξαηόηεηαο πεξηνρώλ ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ εληαρζεί
ζηνλ θαηάινγν ησλ ηόπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ηνπ δηθηύνπ ΦΠΖ 2000

Δεν σθίζηανηαι ζηην εσρύηερη περιοτή

ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 2006/613/ΔΘ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 259
ηεο 21.9.2006, ζ. 1).
Γάζε θαη γεσξγηθέο γαίεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο όπσο πξνβιέπεηαη από
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 2637/1998 όπσο ηζρύνπλ.

H έκηαζη δεν διαθέηει ταρακηηριζηικά
δάζοσς και δεν αποηελεί αγροηική γη
συηλής παραγφγικόηηηας

Δγθεθξηκέλα ΓΞΠ, ΠΣΝΝΑΞ, ΕΝΔ θαη ινηπέο ζεζκνζεηεκέλεο δηαηάμεηο
ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ, νη νπνίεο έρνπλ ελαξκνληζηεί κε ηηο θαηεπζύλζεηο

Δεν έτοσν θεζμοθεηηθεί ζηην περιοτή

ηνπ Σσξνηαμηθνύ Ξιαηζίνπ ησλ ΑΞΔ

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε πξνηεηλφκελε ζέζε δελ απνηειεί πεξηνρή απνθιεηζκνχ θ/β
εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηέο ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην Δηδηθφ Πιαίζην, ζπλεπψο ε ρσξνζέηεζε
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη δπλαηή.
ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη ε ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απνηππψλεηαη ζην
επηζπλαπηφκελν ζρέδην, είλαη ελδεηθηηθή.

5.2.3

Πξνβιέςεηο

θαη

θαηεπζύλζεηο

ηνπ

νηθείνπ

Πεξηθεξεηαθνύ

Υσξνηαμηθνύ

Πιαηζίνπ (ΦΔΚ286/ΑΑΠ/28-11-2018)
Σν πξνηεηλφκελν έξγν βξίζθεηαη ζ‟ απφιπηε ζπκθσλία, κε ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ Ζπείξνπ, θαζψο ε έγθξηζε ηνπ
Αλαζεσξεκέλνπ ΠΥΠ, κεηαμχ άιισλ, απνζθνπεί ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζχλζεσλ
Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ γηα ηηο
ΑΠΔ), ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ.
ηα πιαίζηα ηήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηφρσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα ηε Πεξηθέξεηα, ην
ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο νξγαλψλεηαη ζε ρσξηθά βηφζηκα πξφηππα, κε ηξφπν πνπ ζηεξίδεηαη
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ζηελ αξρή ηεο νινθιεξσκέλεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ κε
ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηνπίν ηεο Ζπείξνπ.
Ζ ζέζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, βξίζθεηαη ζηελ βηψζηκε αλαπηπμηαθή ελφηεηα Κφληηζαο,
Πσγσλίνπ θαη Εαγνξνρσξίσλ (Καιιηθξάηεηνη Γήκνη Κφληηζαο, Πσγσλίνπ θαη Εαγνξίνπ).
Πεξηιακβάλεη ηελ αλαηνιηθή παξακεζφξηα δψλε ηεο Πεξηθέξεηαο κε δηαπεξηθεξεηαθέο
ζπζρεηίζεηο

κε

ηελ

Πεξηθέξεηα

Γπηηθήο

Μαθεδνλίαο

θαη

δπλαηφηεηα

πξνψζεζεο

δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ ζην δπηηθφ Βαιθαληθφ ρψξν. Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη θαη ηα
Εαγνξνρψξηα πνπ απνηεινχλ κηα απφ ηηο πιένλ δπλακηθέο πεξηνρέο νξεηλνχ ηνπξηζκνχ ζε
εζληθφ επίπεδν.
ηελ πεξηνρή απηή, κε θέληξν ηελ Κφληηζα, ζπζπεηξψλνληαη νηθηζηηθά ζχλνια κε θνηλή
πνιηηηζηηθή

θαη

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή

ηαπηφηεηα

(Μαζηνξνρψξηα,

Πσγσλνρψξηα

θαη

Εαγνξνρψξηα) θαη είλαη ζθφπηκε ε νξγαλσκέλε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνψζεζε
θνηλψλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ κε θεληξηθή θαηεχζπλζε ηελ ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε,
ηελ πνηνηηθή παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο. Οη
θαηεπζχλζεηο ρσξηθήο νξγάλσζεο αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πφξσλ ηεο
πεξηνρήο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ην αμηφινγν νξεηλφ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη
νηθηζκνί αιιά θαη ε ίδηνο ν κεζνξηαθφο ραξαθηήξαο ηεο πνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο
εμσζηξέθεηαο, δηεπξχλνληαο ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Δηδηθφηεξα, ε πεξηνρή πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή κε έκθαζε ζηελ
εθηαηηθή θηελνηξνθία, ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ζηελ κεηαπνίεζε ηεο
αγξνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο (ΠΟΠ/ΠΓΔ Γήκνπ
Εαγνξίνπ).
ελεπψο δελ πξνθχπηεη αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ θαη ηνπ νηθείνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ.

5.2.4

Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ Οξγαλσκέλεο Υσξνζέηεζεο ηεο

Βηνκεραλίαο (Αξηζ. Απόθαζεο 11508/13.04.2009)
Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ε έκθαζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο
είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Γεληθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη φπσο ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε
πξνζέιθπζε μέλσλ ακέζσλ επελδχζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηηο λέεο γεηηνληθέο αγνξέο θαη ε
ελζάξξπλζε αλάπηπμεο εμσγεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ χπαηζξν αθνξνχλ άκεζα ηε
κεηαπνίεζε. Σα πθηζηάκελα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ηειεπηαίαο (πεξηνξηζκέλν εχξνο
θιαδηθήο εμεηδίθεπζεο, κηθξφ κεξίδην πξντφλησλ έληαζεο ηερλνινγίαο ή γλψζεο θαη πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο, πζηέξεζε ζηε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ δηθηχσλ), ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ θζίλνπζα πνξεία ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο,

απνηεινχλ πεξηνξηζηηθνχο

παξάγνληεο γηα κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή, πνπ γηα λα πινπνηεζεί πξνυπνζέηεη ηζρπξή
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πξνγξακκαηηθή ζηήξημε θαη απνξξφθεζε πνιιαπιαζηαζηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηνλ ηνκέα
ηεο ελέξγεηα.
5.2.5

Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ

Σνπξηζκό (Κ.Τ.Α. 24208/2009 (Β΄1138Β))
Σν εηδηθφ πιαίζην γηα ηνλ ηνπξηζκφ δελ είλαη ζε ηζρχ, θαζψο έρεη αθπξσζεί κε ηελ ππ‟ αξηζκφ
519/2017 απφθαζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ, κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη ε Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε Κ.Τ.Α. 24208/2009 (Β΄1138Β) πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ έρεη πιήξσο
αληηθαηαζηαζεί κε ηελ Κ.Τ.Α. 67659/9.12.2013 (ΦΔΚ Β΄3155) θαη δελ αλαβίσζε κεηά ηελ
αθχξσζε ηεο απνθάζεσο (κε ηελ ηΔ3632/2015 ) πνπ ηελ αληηθαηέζηεζε, έρεη δε, παχζεη λα
ηζρχεη θαη λα επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο.

5.2.6

Θεζκηθό θαζεζηώο θαη εγθεθξηκέλα ζρέδηα

Πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, ζηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρεη πιήξεο απνπζία
ζεζκνζεηεκέλσλ δσλψλ θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο (ΥΟΟΑΠ, ΕΟΔ, ΒΗ.ΠΔ. θιπ.), ζπλεπψο ε
έγθξηζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά
ζπζηήκαηα ζηελ πξνηεηλφκελε ζέζε, ζα γίλεη κε εθαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ΚΤΑ
49828/2008 (ΦΔΚ 2464/Β‟/3-12-2008).

5.2.7

Δηδηθά ζρέδηα δηαρείξηζεο

Σα ινηπά Δηδηθά ρέδηα πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ,
είλαη ηα εμήο:
I.

1ε

Αλαζεψξεζε

ρεδίνπ

Γηαρείξηζεο

Λεθαλψλ

Απνξξνήο

Ζπείξνπ

(ΦΔΚ4664/Β/29.12.2017),
Σν πξνηεηλφκελν έξγν είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηε 1ε Αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Λεθαλψλ Απνξξνήο Ζπείξνπ, αθνχ δε ζα επεξεάζεη νχηε ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα
νχηε ηα επηθαλεηαθά.
Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ απαηηείηαη ε θαηαλάισζε λεξνχ, θαη δελ ζα
ππάξρεη θακία παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ. πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν έξγν δελ απνηειεί
είηε πνζνηηθή είηε πνηνηηθή πεγή πίεζεο ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα. Δπηπξνζζέησο,
εληφο ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνπέδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, δελ απαληψληαη ζεκεία
πδξνιεςίαο. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί – απφζπαζκα απφ ην Δζληθφ Μεηξψν εκείσλ
Τδξνιεςίαο (ΔΜΤ), απνηππψλνληαη ηα ζεκεία πδξνιεςίαο (γεσηξήζεηο) πνπ απαληψληαη
ζηελ εγγχο πεξηνρή θαη εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο χδξεπζεο/άξδεπζεο ησλ γεηηνληθψλ
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πεξηνρψλ. Σνλίδεηαη φηη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, δελ πθίζηαηαη θαλέλα
ζεκείν πδξνιεςίαο.

Θέσε ΦΒ Ξάξθνπ

Δηθόλα 5-6 Απνηύπσζε ζεκείσλ πδξνιεςίαο ζηε πεξηνρή κειέηεο

ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν, ρσξνζεηείηαη ζην Τπφγεην Τδαηηθφ
χζηεκα Πσγσληαλήο, κε θσδηθφ EL050A190, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θαιήο
πνηνηηθήο θαη θαιήο πνζνηηθήο θαηάζηαζεο.
Σν πξνηεηλφκελν έξγν είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηελ 1ε Αλαζεώξεζε Σρεδίνπ Δηαρείξηζεο
Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ Αλαηνιηθήο Σηεξεάο Ειιάδαο,, θαζψο ηφζν θαηά ηελ θάζε
θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, δελ αιιειεπηδξά κε ηα επηθαλεηαθά θαη
ππφγεηα χδαηα.

II.

ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο

Σα ρέδηα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο Λ.Α.Π., νξηνζέηεζαλ ζε θάζε Τδαηηθφ
Γηακέξηζκα ηεο Διιάδαο ηηο εμήο ηξεηο (3) Εψλεο – Πεξηνρέο:
1. Εψλεο Γπλεηηθά Τςεινχ Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο (ΕΓΤΚΠ)
2. Εψλεο Δπηθηλδπλφηεηαο Πιεκκχξαο
3. Εψλεο Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο
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Κη νη ηξεηο (3) αλσηέξσ πεξηνρέο, είλαη νξηνζεηεκέλεο θαη απνηππψλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο
ράξηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ΜΠΔ ηνπ εθάζηνηε ζρεδίνπ.
Οη ελ ιφγσ ηξεηο (3) πεξηνρέο, αθνξνχλ ηα εμήο:
1. Εψλεο Γπλεηηθά Τςεινχ Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο (ΕΓΤΚΠ)
Απνηεινχλ Εψλεο νη νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηνραζηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηε
γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηε θιίζε ηνπ εδάθνπο θαη ηζηνξηθέο αλαθνξέο, θαη νη νπνίεο ζε
2

θάζε πεξίπησζε έπξεπε λα έρνπλ επηθάλεηα >25.000km , έηζη ψζηε λα είλαη αμηνζεκείσηεο
ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη γηα απηφ ην ιφγν πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ
αγξνηηθψλ - πεδηλψλ εθηάζεσλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.
2. Εψλεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο
Οη δψλεο απηέο απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο εληφο ησλ ΕΓΤΚΠ, ζηηο νπνίεο
απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πδξαπιηθήο κνληεινπνίεζεο πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηε
ζχληαμε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο Λ.Α.Π..
Δίλαη δειαδή ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο πηζαλήο πιεκκχξαο, ηα νπνία
απνηππψλνπλ ηα εμήο:
α) Πνηεο πεξηνρέο εληφο ησλ ΕΓΤΚΠ ζα πιεκκπξίζνπλ, θαη
β) Σν κέγεζνο ηεο πξνβιεπφκελεο πιεκκχξαο (επηθάλεηα θαηάθιηζεο ηεο πιεκκχξαο, βάζνο
ηνπ λεξνχ, ηαρχηεηα ξνήο θαη ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε πιεκκχξα),
Οη δψλεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαηαιακβάλνπλ έλα πνζνζηφ εληφο ησλ ΕΓΤΚΠ, θαη δελ
ηαπηίδνληαη κε ην ζχλνιν ησλ ΕΓΤΚΠ.
3. Εψλεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο
Οη δψλεο απηέο είλαη επίζεο νξηνζεηεκέλεο, θαη απνηεινχλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε
απνηχπσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο πιεκκχξαο, ζε:
Α) Καηνίθνπο θαη νηθηζκνχο
Β) Παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο IPPC
Γ) Λνηπέο Γξαζηεξηφηεηεο ζηε πεξηνρή
Σν πξνηεηλφκελν έξγν, ζχκθσλα κε ηνπο ράξηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ πιεκκχξαο, βξίζθεηαη εθηφο Εψλεο Γπλεηηθά Τςεινχ Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο
(ΕΓΤΚΠ).
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Θέσε πξντεηλόκελνπ
έξγνπ

Δηθόλα 5-7 Γξαθηθή απνηύπσζε νξίνπ ΕΓΤΚΠ

πλεπψο, δεδνκέλνπ φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρήο πιεκκπξηθνχ
θηλδχλνπ θαη σο εθ ηνχηνπ εθηφο πεξηνρήο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη
είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πξνβιέςεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ
Πιεκκχξαο Λ.Α.Π.
Δπηθαηξνπνηεκέλν Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ)

III.

Ζπείξνπ (44014/4028/2016 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β 3196)
Οη ζηφρνη ηνπ ΠΔΓΑ, σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ είλαη νη παξαθάησ:


ηαζεξνπνίεζε παξαγσγήο απνβιήησλ ζηα επίπεδα ηνπ 2011, κε θζίλνπζα ηάζε.



Πξνηεξαηφηεηα ζηελ δηαινγή απνβιήησλ πιηθψλ ζηελ πεγή.



Οινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ έσο ην 2020 κε ηε
πξνζζήθε δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ - ΚΑΔΓΗΠ.



Μείσζε ζην ειάρηζην δπλαηφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αλαθηήζηκσλ απνβιήησλ
πνπ δηαηίζεληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή.



Δλίζρπζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (AY).



Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ πιηθψλ (θνκπφζη, θνκπφζη ηχπνπ Α) κε
εμαζθάιηζε απζηεξψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ.
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Αλάθηεζε ελέξγεηαο ζε ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν, φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί ηα πεξηζψξηα
άιινπ είδνπο αλάθηεζεο.



πζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο θαη
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.



Αλακφξθσζε θεληξηθνχ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο
ησλ απνβιήησλ.



Δλζσκάησζε ζην ΠΔΓΑ ηεο εζληθήο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηα απφβιεηα.



Δλζσκάησζε ζην ΠΔΓΑ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΔΓΑ γηα ην κνληέιν
απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, κε θεληξηθφ άμνλα ηελ πξφιεςε –
επαλαρξεζηκνπνίεζε αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
κε ίδηνπο πφξνπο, απφ ηελ αλαθχθισζε, ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δεκφηεο αλαθπθισηέο.



Δλζσκάησζε ησλ ηνπηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απφ φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο
Πεξηθέξεηαο.



Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ηζηνξηθά απνζεθεπκέλσλ απνβιήησλ.

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, δελ ζα θαηαλαιψλνληαη πξψηεο χιεο,
ζπλεπψο δελ ζα παξάγνληαη ζηεξεά απφβιεηα πέξαλ ησλ νηθηαθνχ ηχπνπ. Σα ζηεξεά
απφβιεηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο, ζα δηαρεηξηζηνχλ ιακβάλνληαο
ππφςηλ ην νηθείν ΠΔΓΑ θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα
ηνπ έξγνπ κε ηα αλσηέξσ.

5.2.8

Οξγαλσκέλνη Τπνδνρείο Γξαζηεξηνηήησλ

ηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ
δελ πθίζηαληαη ζεζκνζεηεκέλνη νξγαλσκέλνη ππνδνρείο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πρ
ΠΟΣΑ, ΒΗΠΔ, ΔΠ θηι).

61

6

ΑΛΑΙΡΗΘΖ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ

ΡΝ

ΔΟΓΝ
Γεληθά ζηνηρεία - Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Έξγνπ

6.1

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ
39,028 MWp.
Σα Φ/Β πιαίζηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ηερλνινγίαο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ.
πγθεθξηκέλα, ην έξγν πεξηιακβάλεη 50.560 Φ/Β γελλήηξηεο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ηεο
εηαηξείαο JINKO SOLAR ηχπνπ Cheetah Plus HC78M-V. Ζ Φ/Β γελλήηξηα έρεη νλνκαζηηθή
ηζρχ 440Wp θαη απνηειείηαη απφ 78 Φ/Β ζηνηρεία θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Έηζη ε απφδνζε ηεο
Φ/Β γελλήηξηαο αλέξρεηαη ζε 20,38%. Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ παξαγφκελνπ ζπλερνχο
ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηζηξνθείο ηζρχνο 105kW ηεο εηαηξείαο
Huawei.
Γηα ηε ζπλνιηθή ηζρχ ρξεζηκνπνηνχληαη 334 αληηζηξνθείο ηζρχνο 105kW. Γηα ηελ
ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ κεηαμχ ηνπο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθφ
ηππνπνηεκέλν θαιψδην ηχπνπ DC, κε ελζσκαησκέλεο ηηο επαθέο ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ
πφινπ.
Σέινο, γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ κε ηνλ πθηζηάκελν ππνζηαζκφ αλχςσζεο ηάζεο
Γνιηαλά, ζα εγθαηαζηαζνχλ 12 ππαίζξηνη Τπνζηαζκνί (Τ/) 0,8 kV/33kV, νλνκαζηηθήο ηζρχνο
3,25MW, ηχπνπ θηφζθη. Σν έξγν ζα ζπλδεζεί κε ππνζηαζκφ αλχςσζεο ηάζεο 33/150kV,
κέζσ γξακκήο κέζεο ηάζεο πνπ ζα αλαρσξεί απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ
πάξθνπ. Ζ γξακκή γηα ηελ ζχλδεζε ζην λέν ππνζηαζκφ ζα είλαη ππφγεηα.

6.2

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή θύξησλ, βνεζεηηθώλ θαη ζπλνδώλ εγθαηαζηάζεσλ

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο κέζσ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ.
Σν πξνηεηλφκελν έξγν πεξηιακβάλεη κία ζεηξά παξεκβάζεσλ, κέξνο ησλ νπνίσλ ζα
απνηειέζεη ηηο θχξηεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, θαζψο
θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα είλαη πξνζσξηλέο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο
θάζεο θαηαζθεπήο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ζα απνκαθξπλζνχλ.



Κύξηεο θαη ζπλνδέο εγθαηαζηάζεηο πξνο αδεηνδόηεζε (θάζε ιεηηνπξγίαο)

Πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνζηήξημεο θαη παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, νη νπνίεο έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαζψο ζα παξακείλνπλ ζην έξγν θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
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1. Φ/Β γελλήηξηεο θαη inverters,
2. ηαζεξέο βάζεηο ζηήξημεο,
3. Γψδεθα (12) Οηθίζθνη ππνζηαζκψλ, εληφο ησλ νπνίσλ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη
κεηαζρεκαηηζηέο αλχςσζεο ηάζεο,
4. Κέληξν ειέγρνπ ηνπ έξγνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρνπλ ηα πεδία άθημεο θαισδίσλ
ΜΣ, δηαηάμεηο κέηξεζεο, πίλαθεο Υακειήο θαη Μέζεο ηάζεο, UPS, γξαθείν ειέγρνπ
ηνπ ζηαζκνχ (control roon)
5. Καισδηψζεηο γηα ηελ

κεηαθνξά ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη

εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ (ΥΣ ή/θαη ΜΣ) θαη
θαισδηψζεηο επηθνηλσληψλ (νπηηθέο ίλεο),
6. Πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε θαη πξνζζήθε πφξηαο εηζφδνπ ζηελ εγθαηάζηαζε,
7. Υάλδαθεο δηέιεπζεο ππνγείσλ θαισδηψζεσλ,
8. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο φπσο ζχζηεκα γείσζεο, θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο
(CCTV), χζηεκα SCADA παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ζχζηεκα
απνξξνήο νκβξίσλ, ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο/ππξαλίρλεπζεο, απνξξνθεηηθφο
βφζξνο



Πξνζωξηλέο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (θάζε θαηαζθεπήο)

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο θαηαζθεπήο, εληφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ νηθνπέδνπ ζα
εγθαηαζηαζνχλ ηα εμήο:
1. Υψξνο γξαθείσλ, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: α) γξαθεία, γ) Υεκηθέο ηνπαιέηεο, θαη δ)
Υψξν εζηίαζεο θαη αλάπαπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ,
2. Υψξνο ζηάζκεπζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ,
3. Υψξνο εθθνξηψζεσλ εμνπιηζκνχ,
4. Υψξν απνζήθεπζεο θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ,
5. Υψξν ηνπνζέηεζεο θάδσλ ζπιινγήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ,
6. Υψξν απνζήθεπζεο ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηελ θαηαζθεπή λεξνχ (φρη πξνο
αλζξψπηλε θαηαλάισζε),
7. Υψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο (π.ρ.
γελλήηξηα),
Οη ρψξνη δηακνλήο πεξηιακβάλνπλ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ιπφκελνπο ρψξνπο (ηχπνπ
isobox), κε πιηθφ θαηαζθεπήο πάλει πνιπνπξεζάλεο (ελδεηθηηθά πάρνπο 4 εθ.). Οη ελ ιφγσ
νηθίζθνη ζα κεηαθεξζνχλ ζπλαξκνινγεκέλνη ζην πξνηεηλφκελν νηθφπεδν, θαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο θάζεο θαηαζθεπήο ζα απνκαθξπλζνχλ.
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6.3

Σερληθή πεξηγξαθή εγθαηαζηάζεσλ

6.3.1

Σερληθή πεξηγξαθή θύξησλ θαη ζπλνδώλ εγθαηαζηάζεσλ



Φ/Β γελλήηξηεο

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο κειέηεο απηήο, επηιέρζεθαλ
Φ/Β γελλήηξηεο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ηεο εηαηξείαο Jinko Solar ηχπνο Cheetah Plus
HC78M-V. Ζ Φ/Β γελλήηξηα έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ 440Wp θαη απνηειείηαη απφ 78 Φ/Β ζηνηρεία
θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Έηζη ε απφδνζε ηεο Φ/Β γελλήηξηαο αλέξρεηαη ζε 20,37%. Ζ
γελλήηξηα ρξεζηκνπνηεί 5 δίνδνχο bypass ε φπνηα ειαρηζηνπνηεί ηελ πηψζε ηζρχνο πνπ
πξνθαιεί ε ζθίαζε. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1
Α/Α

Ηιεθηξηθά Γεδόκελα ΦΒ

Ολνκαζηηθή Ηζρχο, Pnom
440Wp (νλνκαζηηθή)
Σάζε Μέγηζηεο Ηζρχνο, Vmpp
43.96V
Ρεχκα Μέγηζηεο Ηζρχνο, Impp
10.01A
Σάζε Αλνηθηνχ Κπθιψκαηνο, Voc
52.47V
Ρεχκα Βξαρπθχθισζεο, νλνκαζηηθφ Isc
10.53A
Θεξκνθξαζηαθφο πληειεζηήο Ηζρχνο
-0.36 % / °C
Αλψηαην ξην Σάζεο πζηήκαηνο
1500V dc
Απφδνζε
20.37%
Πίλαθαο 6-1 Ηιεθηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά ΦΒ Γελλήηξηαο

1
2
3
4
5
6
7
8

Α/Α
1
2
3
4
5

HC78M-V

Καηαζθεπαζηηθά Γεδόκελα ΦΒ

HC78M-V

Ζιηαθά ηνηρεία ζε θάζε Πιαίζην
78
Γηαζηάζεηο Πιαηζίνπ
2167mm × 997mm
2
Δπηθάλεηα Πιαηζίνπ
2,16m
Πάρνο Πιαηζίνπ
40mm
Βάξνο Πιαηζίνπ
24,5kg
Πίλαθαο 6-2 Καηαζθεπαζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ΦΒ Γελλήηξηαο

ηελ Δηθφλα 6-1 παξνπζηάδνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ξεχκαηνο – ηάζεο (I–V), γηα
0

δηάθνξα επίπεδα ειηνθάλεηαο. Γηα ιεηηνπξγία Φ/Β πιαηζίνπ ζε ζεξκνθξαζία 45 C,
2

2

παξνπζηάδνληαη 5 θακπχιεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ειηνθάλεηαο 1000W/m , 800W/m ,
2

2

2

600W/m , 400W/m θαη 200W/m . ε θάζε ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε αλαγξάθεηαη ην ζεκείν
κέγηζηεο ηζρχνο ηνπ πιαηζίνπ.
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Δηθόλα 6-1 Κακπύιεο I–V ηεο γελλήηξηαο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ειηνθάλεηαο
Οη θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο είλαη

ηερλνινγίαο θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ θαη πιεξνχλ ηηο

Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά IEC 61215 θαη δηαζέηνπλ πξνδηαγξαθή ΣÜV. Δπίζεο είλαη
εμνπιηζκέλεο κε δηφδνπο “by-pass”, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξάιιειε δηέιεπζε
ξεχκαηνο ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο ηζρχνο εμφδνπ θάζε κίαο νκάδαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Οη ειηαθέο γελλήηξηεο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο είλαη ζρεδηαζκέλα λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο
αθφινπζεο ζπλζήθεο:

Α/Α

πλζήθεο

1
2
3

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
ρεηηθή πγξαζία
Σαρχηεηα αλέκνπ

PS270P
0

0

−40 C έσο +90 C
έσο 90%
120km/h απφ θάζε νξηδφληηα
θαηεχζπλζε
Πίλαθαο 6-3 πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ΦΒ Γελλήηξηαο
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Γηα

Αληηζηξνθέαο Ιζρύνο (inverters)
ηε

κεηαηξνπή

ηνπ

παξαγφκελνπ

ζπλερνχο

ξεχκαηνο

ζε

ελαιιαζζφκελν

ζα

ρξεζηκνπνηεζεί αληηζηξνθέαο ηζρχνο 105kW SUN2000-105KTL-H1 ηεο εηαηξείαο Huawei. Ο
αληηζηξνθέαο απηφο είλαη ηνπνινγίαο ”string inverter”, δει. ζπλδέεη κέξνο ηνπ Φ/Β
ζπζηήκαηνο απεπζείαο ζην δίθηπν.
Ο

αληηζηξνθέαο

έρεη δπλαηφηεηα

πςειήο ηάζεο εηζφδνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο dc,

ραξαθηεξηζηηθφ ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ πεξίπησζε ελ ζεηξά ζχλδεζεο πνιιψλ θαη κεγάιεο
ηζρχνο Φ/Β πιαηζίσλ. Ο αληηζηξνθέαο πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ
αζθάιεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ζην ειεθηξηθφ δίθηπν. Ο αληηζηξνθέαο
δηαθφπηεη απηνκάησο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο θαη έρεη
ελζσκαησκέλεο φιεο ηηο δηαηάμεηο ειεθηξνλφκσλ νξίνπ ηάζεο, νξίνπ ζπρλφηεηαο,
αζπµµεηξίαο ηάζεο θαη ππεξέληαζεο.
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηζηξνθέα ηζρχνο δηθηχνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6-4.
Α/Α

Ηιεθηξηθά θαη Καηαζθεπαζηηθά ηνηρεία

SUN2000-105KTL-H1

Αληηζηξνθέα
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Δχξνο Σάζεο Δηζφδνπ
600Vdc έσο 1500Vdc
Μέγηζην Ρεχκα Δηζφδνπ (Φ/Β)
33 A/MPPT
Ολνκαζηηθή Ηζρχο Δμφδνπ (ac)
105kWp
Οιηθή Αξκνληθή Παξακφξθσζε THD
< 3%
Καηαλάισζε ζε θαηάζηαζε αλακνλήο
<50W
Καηψθιη Έλαξμεο Λεηηνπξγίαο
<50W
Μέγηζηε Απφδνζε
98,8%
Γηαζηάζεηο, Πιάηνο×Όςνο×Βάζνο
1075×555×300 mm
Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία IP
IP65
Βάξνο
74kg
Πίλαθαο 6-4 Υαξαθηεξηζηηθά Αληηζηξνθέα Ιζρύνο

Ζ θακπχιε απφδνζεο ηνπ αληηζηξνθέα πνπ επηιέρζεθε γηα ην Φ/Β ζηαζκφ ζε ζπλάξηεζε κε
ηελ ηζρχ εμφδνπ ΑC, παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6-2. Παξαηεξείηαη φηη ε ραξαθηεξηζηηθή
θακπχιε απφδνζεο ηνπ αληηζηξνθέα απηνχ είλαη ζρεδφλ επίπεδε ζηελ πεξηνρή βέιηηζηεο
ιεηηνπξγίαο.
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Δηθόλα 6-2 Βαζκόο Απόδνζεο Αληηζηξνθέα Ιζρύνο

Δηθόλα 6-3 Αληηζηξνθέαο ηζρύνο
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ηαζεξέο βάζεηο ζηήξημεο Φωηνβνιηαϊθώλ Πιαηζίωλ

Απνηεινχλ ηηο βάζεηο έδξαζεο ησλ θ/β γελλεηξηψλ θαη ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε νη αθηίλεο ηνπ
ήιηνπ λα πξνζπίπηνπλ θάζεηα ζηελ επηθάλεηά ηνπο θαηά ην κεζεκέξη. Μία ηθαλνπνηεηηθή κέζε
ν

ηηκή ηεο θιίζεο γηα λα ηθαλνπνηείηαη ε αλσηέξσ ζπλζήθε είλαη 30 γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα.
Σν κεηαιιηθφ πιαίζην ζηήξημεο ζην πξνηεηλφκελν έξγν ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο
ν

ν

θιίζεο απφ 5 – 35 . Οη βάζεηο ζα ζπλαξκνινγεζνχλ ζην έξγν, θαη πεξηιακβάλνπλ νπέο γηα
θνριίσζε ζην κεηαιιηθφ ηθξίσκα ζηεξίμεσο νη νπνίεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 ζε θάζε κία απφ ηηο
κεγαιχηεξεο πιεπξέο ησλ πιαηζίσλ θαη έρνπλ θαηάιιειε δηάκεηξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
Φ/Β γελλεηξηψλ θαη ηεο ειεθηξηθήο κνλψζεσο απηψλ κε αλνμείδσηεο βίδεο.
Ζ δηάηαμή ηνπο κπνξεί λα γίλεη είηε θάζεηα (portrait) είηε νξηδφληηα (landscape) θαη ε
ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζε πέικα μερσξηζηά είηε ζε δνθάξη απφ κπεηφ
νκαδνπνηεκέλα, είηε κε εδαθφκπεμε (αλάινγα ηηο ππνδείμεηο ηεο γεσηερληθήο κειέηεο),
ρσξίο λα απαηηνχληαη εθηεηακέλα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ.
Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζηήξημεο ησλ θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ είλαη ηππνπνηεκέλε θαη
θαηαζθεπαζκέλε απφ αηζάιη ή αινπκίλην θαη φιεο νη ζπλδέζεηο ζηήξημεο, φπσο βίδεο,
παμηκάδηα θιπ., είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.

Ελδεηθηηθέο εηθόλεο ζηαζεξήο βάζεο ζηήξημεο
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Οηθίζθνο ππνζηαζκνύ

Δληφο ηνπ έξγνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 12 ππαίζξηνη Τπνζηαζκνί (Τ/) 0,8 kV/33kV, νλνκαζηηθήο
ηζρχνο 3,25 ΜW, ηχπνπ θηφζθη. Δληφο θάζε Οηθίζθνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν απαξαίηεηνο
ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα πεξηιακβάλεη:


ηνπο πίλαθεο Υακειήο Σάζεο (Υ.Σ.)



ην ζπγθξφηεκα πηλάθσλ (πεδία) Μέζεο Σάζεο (Μ.Σ.)



ηνλ κεηαζρεκαηηζηή αλχςσζεο 0,8kV/33kV



ηελ κνλάδα UPS (uninterruptible Power Supply) γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θξίζηκσλ
θνξηίσλ (π.ρ. κνλάδα Ζ/Ν ησλ πεδίσλ Μ.Σ., θψηα αζθαιείαο, ζχζηεκα
ππξαλίρλεπζεο θηι.)

Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο: Σν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη αλαγγειίαο θσηηάο ζα
απαξηίδεηαη απφ αληρλεπηέο ηνληζκνχ (έλαο πάλσ απφ ην ρψξν ησλ Πηλάθσλ Μ.Σ. θαη έλαο
πάλσ απφ ηνπο πίλαθεο Υ.Σ.) νη νπνίνη ζα ζπλδένληαη ζε πίλαθα ππξαλίρλεπζεο θαη απφ εθεί
δίλνληαη εληνιέο πξνο ηε ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη ζηνλ ηειεθσληθφ επηινγέα γηα ηελ
αλαγγειία ηεο θσηηάο.
Ο εμνπιηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζα έρεη ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί θαη δνθηκαζηεί ζπκθψλα κε
ηα παξαθάησ πξφηππα:


Κνηλέο πξνδηαγξαθέο γηα πίλαθεο κέζεο ηάζεο

IEC 62 271-200



Πίλαθεο κέζεο ηάζεο κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα

IEC 60 298



Γηαθφπηεο θνξηίνπ πςειήο ηάζεο AC

IEC 60 265



Απνδεχθηεο θαη γεησηήο

IEC 60 129



Απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο κέζεο ηάζεο AC

IEC 62271-100



Ρειέ κέζεο ηάζεο AC

IEC 60 470



πλδπαζκέλνη δηαθφπηεο κε αζθάιεηεο, πςειήο ηάζεο

IEC 60 420



Μεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο

IEC 60 044-1



Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο

IEC 60 044-2



Αζθάιεηεο πςειήο ηάζεο

IEC 60 282-1



Ζιεθηξνλφκνη πξνζηαζίαο

IEC 60 255



Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα γηα κεηξήζεηο



θαη φξγαλα ειέγρνπ

IEC 60 801

Γείθηεο πξνζηαζίαο πεξηβιεκάησλ (IP)

IEC 60 529
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Μεηαζρεκαηηζηήο αλύςσζεο ηάζεο θαη βνεζεηηθώλ θπθισκάησλ
ηε κνλάδα ζα εγθαηαζηαζεί έλαο Μ/ αλχςσζεο αλά Τπνζηαζκφ, ζην ζχλνιν 12 Μ/.
Ο Μ/ αλχςσζεο 0,8 kV/33kV θαηαζθεπήο Schneider Electric είλαη ηχπνπ ειαίνπ, ρακειψλ
απσιεηψλ, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 3,25 ΜW κε ηάζε βξαρπθχθισζεο,

. Ζ ηάζε ηνπ

δεπηεξεχνληνο ηνπ Μ/ ζε θελή ιεηηνπξγία ζα είλαη 400V. Θα πξνβιέπνληαη γηα ηνλ
κεηαζρεκαηηζηή νη αθφινπζεο ιήςεηο ζηε πιεπξά Μέζεο Σάζεο κε αληίζηνηρν κεηαγσγέα
offload: 5 ιήςεηο: 0%,±2%,±2.5%. Ο Μ/ ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία ζε πςφκεηξν
κέρξη 1000 κέηξα θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κέρξη 40 °C.

Πίλαθεο Μ.Σ.
Ο εμνπιηζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα θαηαζθεπή κεηαιινελδεδπκέλσλ πεδίσλ Μ.Σ.
θαηαιιήισλ γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεδίσλ ζα είλαη ζχκθσλε
κε ηνλ θανληζκφ IEC 62271-200.


Απψιεηα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (loss of service continuity) ηάμε LSC2A



Σάμε δηακεξηζκαηνπνίεζεο (PI)



Αληνρή ζε εζσηεξηθφ ηφμν: 12,5θΑ / 1 sec (θαηεγνξηνπνίεζε θπςειψλ Μέζεο Σάζεο:
IAC: A-FL).

Σα πεδία ζα απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα (4) δηακεξίζκαηα:


Πεδίν Δηζφδνπ δηθηχνπ



Πεδίν Πξνζηαζίαο Μ/ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ



Πεδίν Μεηξήζεσλ



Πεδίν Πξνζηαζίαο Μ/ Τπνζηαζκνχ

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε νηθίζθνπ ζα αλέξρνληαη ζε 12,192 x 2,438 x 2,896 (χςνο) m
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Δηθόλα 6-4 Δλδεηθηηθή εηθόλα νηθίζθνπ ππνζηαζκνύ



Κέληξν ειέγρνπ/δηαλνκήο ηζρύνο ηνπ έξγνπ

Θα πεξηιακβάλεη αλεμάξηεηνπο πξνθαηαζθεπαζκέλνπο νηθίζθνπο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε
νηθίζθνπ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ πηζαλή κεηαθνξά ηνπ ηφζν ζηνλ ρψξν ηνπ
πξνηεηλφκελνπ νηθνπέδνπ φζν θαη ζε πηζαλή κειινληηθή απνκάθξπλζή ηνπ.

Δηθόλα 6-5 Δλδεηθηηθή εηθόλα νηθίζθνπ δηαλνκήο

Σν ελ ιφγσ θηίξην ζα απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο αλεμάξηεηνπο ρψξνπο:


Υψξν κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο κε κεηξεηηθφ θαη θαηαγξαθηθφ ζχζηεκα



Γξαθείν – WC,



Ξερσξηζηφ ρψξν ζπιινγήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ

Οη έμνδνη ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ αλχςσζεο ηάζεο, ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηα πεδία ΜΣ ηνπ
νηθίζθνπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ θαη ε κεηαθνξά ηεο ηζρχνο απφ ηνλ νηθίζθν ειέγρνπ ζα γίλεηαη κε
κνλή ππφγεηα γξακκή θπθιψκαηνο ηξηψλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο 33kV.
Δληφο ηνπ νηθίζθνπ εέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο:


Πεδία άθημεο θαισδίσλ ΜΣ (33KV) απφ ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο αλχςσζεο ηάζεο ηνπ
πάξθνπ κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο, πεδία ΜΣ δηαζχλδεζεο ηνπ έξγνπ θαη
πξνζηαζίαο ηνπ Μ/ ηδηνθαηαλαιψζεσλ



Γηαηάμεηο κέηξεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο



Σνλ γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (πρ air
condition, θσηηζκφ θηι), UPS γηα ηελ ηξνθνδνζία πεδίσλ ΜΣ θαη ησλ θξίζηκσλ
θνξηίσλ ΥΣ



Θέζε εξγαζίαο (control room)

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζδηδφκελεο
ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν κεηξεηηθφ ζχζηεκα (data
logger). Σα κεηξνχκελα κεγέζε ηεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα
6-5.
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Α/Α

Μεηξνύκελν Μέγεζνο

Μνλάδα Μέηξεζεο

1

Οιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ζην επίπεδν ησλ
Φ/Β
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηατθήο
γελλήηξηαο
Έληαζε ξεχκαηνο, ζπλερέο
Σάζε, ζπλερέο

kW/m

2
3
4
5
6
7

2

0

C
C

0

Ampere DC
Volt DC

Έληαζε ξεχκαηνο, ελαιιαζζφκελν
Ampere AC
Σάζε, ελαιιαζζφκελν
Volt AC
Πίλαθαο 6-5 Μεηξνύκελα Μεγέζε Φ/Β πζηήκαηνο

Σα αληίζηνηρα φξγαλα θαη αηζζεηήξηα έρνπλ αθξίβεηα κέηξεζεο ηεο ηάμεο ±2% αλαθνξηθά κε
ηηο κέγηζηεο ηηκέο θάζε κεηξνχκελεο παξακέηξνπ (<2% full scale), θαη ±0.5

0

C γηα ηελ

ζεξκνθξαζία. Σν θαηαγξαθηθφ φξγαλν έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ρξφλνπ
δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ ρξφλνπ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κέζσ ινγηζκηθνχ επηθνηλσλίαο. Ο
κέζνο φξνο δεηγκαηνιεςίαο θαη ε πεξίνδνο ησλ θαηαγξαθφκελσλ κεγεζψλ είλαη ηππηθά 1
ιεπηφ θαη 1 ψξα αληίζηνηρα. Σα κεηξνχκελα κεγέζε ζα θαηαρσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ
επηιεγκέλν απφ ηνλ ρξήζηε ρξφλν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζε εκεξήζηα αξρεία.
Υαξαθηεξηζηηθή ζπλδεζκνινγία γηα ην κεηξεηηθφ ζχζηεκα θαη ηα φξγαλα θαίλεηαη ζην ζρήκα
πνπ αθνινπζεί.

Δηθόλα 6-6 Σππηθή ζπλδεζκνινγία θαηαγξαθηθνύ



Καιωδηώζεηο
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Γηα ηελ ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ κεηαμχ ηνπο, θαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ
θιάδσλ/ζηνηρεηνζεηξψλ (string) µε ηηο εηζφδνπο ηνπ αληηζηξνθέα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθφ
ηππνπνηεκέλν θαιψδην ηχπνπ DC, κε ελζσκαησκέλεο ηηο επαθέο ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ
πφινπ.
Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αληηζηξνθέσλ ζε ηξηθαζηθφ ζχζηεµα θαη ηελ ηειηθή ζχλδεζε µε ηε ∆ΔΖ,
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ AC θαιψδηα ηζρχνο.
Οη πξνδηαγξαθέο θαη δηαζηάζεηο ησλ θαισδίσλ δελ ζα αλαιπζνχλ θαζψο δελ απνηεινχλ
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο.



Πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε ζηα όξηα ηνπ νηθνπέδνπ θαη πξνζζήθε πόξηαο εηζόδνπ

Απνζθνπνχλ ζηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν χςνο
ηεο πεξίθξαμεο ζα είλαη 2,5m θαη ην κεηαιιηθφ πιέγκα δηαζηάζεσλ 50x50x2,6 mm.
Σα πφδηα ηεο πεξίθξαμεο ζα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 3,5m κεηαμχ ηνπο, θαη θάζε έλα απφ
απηά ζα ζεκειησζεί ζε block απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ (mm) 400x400x500.
Ζ είζνδνο ζην πξνηεηλφκελν νηθφπεδν, ζα δηακνξθσζεί είηε κε ζπξφκελε είηε κε αλνηγφκελε
πφξηα. Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηνπο νξίδνληαη ζε 2,5m χςνο θαη 5m πιάηνο θαη ζα
ζεκειησζεί ζε block απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ (mm) 400x400x600.

Δηθόλα 6-7 Θεκειίσζε πόξηαο εηζόδνπ θαη θξάρηε



Υάλδαθεο δηέιεπζεο ππνγείωλ θαιωδηώζεωλ

Οη ράλδαθεο πνπ ζα δηαλνηρηνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, αθνξνχλ: α)
δηέιεπζε θαισδίσλ Μ.Σ. θαη νπηηθψλ ηλψλ, β) δηέιεπζε θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο, γ) δηέιεπζε
θαισδίσλ ξεχκαηνο ινηπνχ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο
ηειεφξαζεο).
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Σα θαιψδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ απεπζείαο ζην έδαθνο (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελ κέζσ
πιαζηηθνχ αγσγνχ). Δθφζνλ θαηά ηελ ηειηθή κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, δηαπηζησζεί ε
πηζαλή δηαζηαχξσζε ησλ θαισδίσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε άιιεο ππνδνκέο (πρ
ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο), ηφηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξφδεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο.
Ζ βάζε ηνπ ράλδαθα ζα πιεξσζεί κε άκκν, θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
θαισδίσλ ζα γίλεη πιήξσζε κε θαηάιιεια θνζθηληζκέλν πιηθφ. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ
ράλδαθα, είλαη 1,3m βάζνο x 1,48m πιάηνο. Χζηφζν, νη ελ ιφγσ δηαζηάζεηο ελδέρεηαη λα
δηαθνξνπνηεζνχλ ζηελ ηειηθή κειέηε εθαξκνγήο.

Δηθόλα 6-8 Σππηθή ηνκή ραλδαθίσλ
Σνλίδεηαη φηη νη ράλδαθεο εληφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ νηθνπέδνπ, ζα δηαλνηρηνχλ ιακβάλνληαο
ππφςηλ απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ηηο ινηπέο ππνδνκέο.



Τπόγεην θαιώδην ζύλδεζεο κε ηνλ πθηζηάκελν Τ/ 33/150kV ζπλνιηθνύ κήθνπο
5.094,58κ

Σν Γίθηπν Γηαζχλδεζεο Μέζεο Σάζεο (33kV) κεηαμχ ηνπ θ/β πάξθνπ θαη ηνπ Τ/ 33/150kV
ζα είλαη ππφγεην, δηαζηάζεσλ 1,30m βάζνπο θαη 50cm πιάηνπο θαη ζα απνηειείηαη απφ:
•

2

Γχν (2) θπθιψκαηα θαισδίσλ Al, XLPE 3x1x70/35mm , ηνπνζεηεκέλν θάζε θχθισκα

ζε ηξηγσληθή δηάηαμε (trefoil formation).
•

Πνιχθισλν επηθαζζηηεξσκέλν Αγσγφ Γείσζεο έσο ην λέν Τ/,

•

σιήλα HDPE Φ40mm γηα ηελ εγθαηάζηαζε Καισδίνπ Οπηηθήο Ίλαο,

•

ια ηα παξαπάλσ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ίδηα ζηάζκε.
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Οη εξγαζίεο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ζπλίζηαληαη ζηελ εθζθαθή ηεο ηάθξνπ κε ζθνπφ ηελ
ηνπνζέηεζε θαισδίσλ θαζψο θαη ζηελ επίρσζε ησλ θαισδίσλ κε άκκν επηθάιπςεο θαη πιηθφ
3Α. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ηνκή ηεο ηάθξνπ ζα είλαη νξζνγψληα.
Μεηά ηελ εθζθαθή ηεο ηάθξνπ θαισδίσλ ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο, ζα γίλεη
ξίςε ιεπηφθνθθεο άκκνπ ιαηνκείνπ, ρακειήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο πάρνπο 20cm θαη
νκνηφκνξθε δηάζηξσζε απηήο.
Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ γηα ηελ θαζαξφηεηα ηνπ θαη ηελ κε
χπαξμε αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ ζην πεξίβιεκα ηνπ
θαισδίνπ, ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ξίςεο ησλ θαισδίσλ, ηνπ αγσγνχ γείσζεο θαη ηνπ
ζσιήλα ηεο νπηηθήο ίλαο.
Ζ ξίςε ησλ θαισδίσλ ΜΣ, ηνπ αγσγνχ γείσζεο θαη ηνπ ζσιήλα νπηηθήο ίλαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κε θνξηεγφ ελψ ε θνξά ξίςεο απηψλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο ηεο δηαδξνκήο εληφο ηεο ηάθξνπ. Ο έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ ξίςεο θαισδίσλ ζα
ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ εξγνδεγφ. Ζ βαζηθή δηακφξθσζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζα πεξηιακβάλεη
άηνκα πάλσ ζην θνξηεγφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηξνθείν, θάησ απφ ην θνξηεγφ γηα ηελ
«ππνδνρή» ηνπ θαισδίνπ θαη εληφο ηεο ηάθξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαισδίνπ. Ζ θεθαιή
ηνπ θαισδίνπ ζα αθνινπζείηαη απφ ηνλ εξγνδεγφ ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή
δηαδηθαζία ξίςεο ηνπ θαισδίνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ξίςεο ηνπ θαισδίνπ ν εξγνδεγφο θαη ην πξνζσπηθφ εξγαζίαο ζα βξίζθνληαη
ζε επηθνηλσλία, αληηδξψληαο άκεζα ζε θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζην πεδίν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθηχιημεο, ην πεξίβιεκα ηνπ θαισδίνπ ειέγρεηαη κφληκα απφ
ην πξνζσπηθφ εξγαζίαο ζηελ έμνδν ηνπ ζηξνθείνπ γηα πηζαλέο βιάβεο απφ ηελ κεηαθνξά θαη
ηε δηαδηθαζία θφξησζεο/εθθφξησζήο ηνπ.
Έλα επαξθέο κήθνο θαισδίνπ έρεη πξνβιεθζεί ζηα ζεκεία ησλ ζπλδέζκσλ ψζηε λα
πινπνηεζνχλ ηα ππφγεηα θηβψηηα επζείαο ζχλδεζεο κε αζθάιεηα. ε πεξίπησζε πνπ νη
ζχλδεζκνη ησλ θαισδίσλ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη γηα θάπνηεο εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε
θαισδίσλ ηφηε ηα άθξα ησλ θαισδίσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ εχθακπηα πιαζηηθά θαπάθηα
θαη ζα θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ιεπηή άκκν.
Σα θαιψδηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ξίςεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ κε πξνζνρή ζηελ
ηειηθή ηνπο ζέζε ρεηξσλαθηηθά, ζην θάησ κέξνο ηεο ηάθξνπ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε πνπ
πεξηγξάθεηαη απφ ην ζρέδην (ηξηγσληθή δηάηαμε). ηελ ηξηγσληθή δηάηαμε ηα θαιψδηα ζα
«δεζνχλ» κε θαηάιιεινπο πιαζηηθνχο ζπλδεηήξεο ειάρηζηνπ πιάηνπο 10mm.
Μεηά θαη ηελ επηθάιπςε ησλ θαισδίσλ κε ιεπηφθνθθε άκκν ζα αθνινπζεί δνθηκή ηνπο ψζηε
λα επηβεβαηψλεηε ε θαιή εγθαηάζηαζε απηψλ. Κάζε άθξν θαισδίνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη
κε θαηάιιειν θαπάθη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εηζξνή πγξαζίαο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κνλνπνιηθψλ ζπλδέζκσλ θαισδίνπ 33kV απαηηνχληαη ηα εμήο:

75

•

Σν θαλάιη ζην ζεκείν ησλ ζπλδέζκσλ λα είλαη ζηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη

(βάζνο 1,10m, πιάηνο 1m, κήθνο φδεπζεο 10m).
•

Να έρεη εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία έλαληη λεξνχ θαη ζθφλεο ζην ρψξν εξγαζίαο ελψ

λα ππάξρεη δηαζέζηκν ζχζηεκα άληιεζεο πδάησλ.
•

Ο ρψξνο εξγαζίαο λα θπιάζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ κε ιεηηνπξγίαο ηνπ

εξγνηαμίνπ.
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ε επηθάιπςε ησλ θαισδίσλ κε άκκν ιαηνκείνπ ρακειήο ζεξκηθήο
αληίζηαζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ίδηα κέξα ηεο ξίςεο θαισδίνπ ψζηε λα απνθεπρζνχλ
ηπρφλ ηξαπκαηηζκνί ησλ εθηεζεηκέλσλ θαισδίσλ. Σα θαιψδηα, ν αγσγφο γείσζεο θαη ν
ζσιήλαο νπηηθήο ίλαο θαιχπηνληαη απφ έλα ζηξψκα ιεπηφθνθθεο άκκνπ ιαηνκείνπ πάρνπο
40cm, ε νπνία άκκνο δηαζηξψλεηαη νκνηφκνξθα εληφο ηνπ θαλαιηνχ.
Αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ πιαθψλ κε ηελ έλδεημε ΓΔΖ/ΜΣ θαη ελ ζπλερεία
πξαγκαηνπνηείηαη ξίςε ακκνράιηθνπ πάρνπο 25cm. ε απηφ ην επίπεδν ηνπνζεηείηαη ην
πιέγκα ζήκαλζεο ησλ θαισδίσλ 33kV θαη αθνινπζεί λέα ξίςε ακκνράιηθνπ πάρνπο 25cm.
Αθνχ νινθιεξσζεί ε επίρσζε ησλ θαισδίσλ, ην ηκήκα ηνπ δξφκνπ ζα θαζαξηζηεί ψζηε λα
γίλεη απνθαηάζηαζε ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνθαηάζηαζε
ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρψξνο εξγαζίαο λα είλαη
φκνηνο κε απηφλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ.



Λνηπόο εμνπιηζκόο

Γεηώζεηο
ια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ θαηαζθεπψλ ζηήξημεο θαζψο θαη ηα κεηαιιηθά πιαίζηα ησλ Φ/Β
γελλεηξηψλ, ζα γεησζνχλ κε θαηάιιεια θαιψδηα ραιθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εμαζθαιίδεηαη
ηθαλνπνηεηηθή αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ζηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο.

ύζηεκα απνξξνήο νκβξίωλ & απνρέηεπζεο ιπκάηωλ πξνζωπηθνύ
Γηα ηηο αλάγθεο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα θαηαζθεπαζηεί ππφγεηνο
απνξξνθεηηθφο βφζξνο.
Δπηπξνζζέησο, ζηα πιαίζηα ηεο ηειηθήο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζα εθπνλεζεί
πδξνινγηθή κειέηε απφ ηελ νπνία ζα θαζνξηζηνχλ ηα έξγα δηαρείξηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ
απνξξνψλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ.

6.3.2

πλδέζεηο κε νδηθό δίθηπν θαη δίθηπα ππνδνκώλ

Δληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη απφ ηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ, δηέξρεηαη ηζηκεληνζηξσκέλε νδφο
πιάηνπο πεξίπνπ 10κ., ε νπνία παξέρεη ηελ πξφζβαζε ζην πξνηεηλφκελν έξγν.
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Ζ ζχλδεζε ηνπ έξγνπ κε ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο, ζα γίλεη κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ
ππνζηαζκνχ αλχςσζεο ηάζεο 33/150kV, κέζσ ππφγεηνπ θαισδίνπ κέζεο ηάζεο. Ζ
δηαζχλδεζε ζα γίλεη κέζσ πθηζηάκελνπ δξφκνπ θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ ζα εγθηβσηηζηεί ην
θαιψδην Μ.Σ. Ζ φδεπζε ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ απνηππψλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ζρέδην.

6.3.3

Υώξνη ζηάζκεπζεο

Γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο επί
ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ηνπ ζηαζκνχ.

6.3.4

Σερληθή πεξηγξαθή θαη ζρεηηθό κεραλνινγηθό δηάγξακκα

Σν πξνηεηλφκελν έξγν έσο ζήκεξα δελ έρεη ιάβεη φξνπο ζχλδεζεο, Σν κνλνγξακκηθφ
δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ηελ ιήςε ησλ φξσλ ζχλδεζεο θαη ζα
ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ΠΔΥΧ κε ηελ κνξθή θαθέινπ ζπκκφξθσζεο θαη ηειηθνχ
ζρεδηαζκνχ.

6.3.5

πλνιηθή εθηίκεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πνπ θαηαιακβάλεηαη

Ζ ζπλνιηθή θάιπςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλέξρεηαη σο εμήο:
Κάιπςε έθαζηνπ θ/β πάλει: ρ = cos25ν x 2,23 = 2,02m ρ 1,134m = 2,29m

2

πλνιηθή πξαγκαηνπνηνχκελε θάιπςε πάλει: 50.560 x 2,29 = 115.782,4m

2

Κάιπςε έθαζηνπ νηθίζθνπ ππνζηαζκνχ: 12 x 2,5 x 6 = 180m2
Κάιπςε νηθίζθνπ δηαζχλδεζεο: 18 x 2,5 = 45m
Κάιπςε θέληξνπ ειέγρνπ: 300m
πλνιηθή θάιπςε: 116.307,4m

2

2

2

6.4

Φάζε θαηαζθεπήο

6.4.1

Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ

Σν έξγν πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ην κέγηζην ζε 12 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ. Χζηφζν, δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο εκεξνκελία έλαξμεο
θαηαζθεπήο, θαζψο ζα πξέπεη αθελφο λα εθδνζνχλ νη φξνη ζχλδεζεο απφ ηνλ ΑΓΜΖΔ,
αθεηέξνπ δελ έρεη έσο ζήκεξα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο παξαρψξεζεο
ηεο έθηαζεο.
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6.4.2

Δπηκέξνπο Σερληθά Έξγα

Σν ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πεξηεγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα,
ζπλεπψο δελ απαηηνχληαη επηπιένλ ηερληθά έξγα γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ έξγνπ.

6.4.3

Τπνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο όπσο δαλεηνζάιακνη - απνζεζηνζάιακνη

Γελ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
6.4.4

Αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηα αλαγθαία πιηθά είλαη ην κπεηφ θαη ηα ζίδεξα γηα ηε
ζπλαξκνιφγεζε/ελίζρπζε ησλ βάζεσλ ησλ θ/β, θαη ην ραιίθη (3Α)/άκκνο γηα ηελ ηάθξν ησλ
θαισδίσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα αλαγθαία πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
έξγνπ είλαη:


θπξφδεκα γηα ηε ζθπξνδέηεζε ησλ βάζεσλ θαη ησλ νηθίζθσλ, φγθνπ 300m πεξίπνπ



Άκκν γηα ηελ θάιπςε ησλ θαισδίσλ Μ.Σ (10.000m )



Βάζεηο ζηήξημεο ησλ θ/β βάξνπο 400tn πεξίπνπ ζπλνιηθά

3

3

ια ηα θπζηθά πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζα
πξνκεζεπηνχλ απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, πνπ
δηαζέηνπλ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζε ηζρχ.
Σα θαιψδηα Υ.Σ./Μ.Σ, νη βάζεηο ζηήξημεο ζα πξνκεζεπηνχλ απφ επψλπκεο ειιεληθέο
βηνκεραλίεο θαισδίσλ κε εμαίξεζε κφλνλ ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο ηνπ έξγνπ κε
ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο θαη ηχπνπο.
Σα θ/β, νη κεηαηξνπείο ηζρχνο, νη Μεηαζρεκαηηζηέο (Μ/) αλχςσζεο ηάζεο ζα πξνέξρνληαη
απφ γλσζηά εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο & ειεθηξνκεραλνινγηθήο ζπκβαηφηεηαο.
Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΦΒ ηαζκνχ δελ απαηηνχληαη πξψηεο χιεο.

6.4.5

Δθξνέο πγξώλ απνβιήησλ

Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο αλακέλεηαη ε παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ αζηηθνχ ηχπνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο.
Σα πγξά απφβιεηα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ ηαζκνχ (θσδηθφο ΔΚΑ: 20 03 06), ππνινγίδνληαη ζε 10-20
ιίηξα θαηά άηνκν θάζε κέξα, θαη ζα δηαηίζεληαη ζε ρεκηθέο ηνπαιέηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ
ζην εξγνηάμην θαηαζθεπήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο θαηαζθεπήο.
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Σα ινηπά πγξά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: α) ηα πηζαλά πγξά πιχζεο κεραλεκάησλ, β)
ινηπά πγξά πιχζεο θαηά ηε δηάξθεηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γ) ηα νξπθηέιαηα
ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (ζπλζεηηθά έιαηα µεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη
ιίπαλζεο) (θσδηθφο ΔΚΑ: 13 02 06*).
ε φ,ηη αθνξά ηα πγξά πιχζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ, ηνλίδεηαη φηη δελ αλακέλεηαη ηδηαίηεξν
ξππαληηθφ θνξηίν ζε απηά πέξαλ απφ αησξνχκελα ζσκαηίδηα, ηα νπνία ζπλίζηαληαη θπξίσο
ζε ζθφλε. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηπρφλ απνξξνψλ επηβαξπκέλσλ κε αησξνχκελα ζσκαηίδηα πνπ
είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο, έζησ θαη κηθξήο θιίκαθαο, εξγαζίεο εθζθαθψλ,
πξνηείλεηαη νη εξγαζίεο λα απνθεχγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ.
Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ θάζε
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα γίλεη ρξήζε νξπθηέιαησλ ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ.
Γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ηνπο θαη απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα κεηαθέξνληαη
θαη ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε πξνζσξηλέο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο (θάδνπο
ζπιινγήο) πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ, απφ ηηο νπνίεο ζα ηα παξαιακβάλεη
εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνο θαη αδεηνδνηεκέλνο ζπλέξγαηεο.
ην παξαθάησ πίλαθα, απνηππψλνληαη αλαιπηηθά νη ζπλνιηθέο εθηηκψκελεο πνζφηεηεο
πγξψλ απνβιήησλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο απηψλ.

Κωδηθόο απνβιήηνπ

Πνζόηεηεο

Γηάζεζε

Τγξά Απόβιεηα
Λχκαηα πξνζσπηθνχ
(ΔΚΑ 20 03 06)
Τγξά πιχζεο
(ΔΚΑ 02 01 01)
Xξεζηκνπνηεκέλα
νξπθηέιαηα
(θσδηθ. ΔΚΑ 13.02.06*ζπλζεηηθά έιαηα µεραλήο,
θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη
ιίπαλζεο)

10-20
lt/day/άηνκν
30 lt/day/φρεκα

Απεηξνειάρηζηεο

Υεκηθέο
ηνπαιέηεο (D15)
Δλαπφζεζε επί
ηνπ εδάθνπο (D1)
Πξνζσξηλή
απνζήθεπζε
πξνο δηαρείξηζε
απφ
εμνπζηνδνηεκέλν
θαη
αδεηνδνηεκέλν
ζπλεξγάηε (D15)

Πίλαθαο 6-7 Τγξά Απόβιεηα θαηά ηε Φάζε Καηαζθεπήο

79

6.4.6

Πιενλάδνληα ή άρξεζηα πιηθά ή ζηεξεά απόβιεηα πνπ ζα παξαρζνύλ

Σα ζηεξεά απφβιεηα πνπ αλακέλνληαη θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αθνξνχλ :


ηεξεά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ.



Αζηηθά ηεξεά Απνξξίκκαηα (Α..Α.) απφ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην εξγνηάμην.



Αληαιιαθηηθά απφ ηηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ ηνπ
εξγνηαμίνπ.

Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή απνξξηκκάησλ εθηηκάηαη ζε 40 θηιά / εκέξα. Σν εηδηθφ βάξνο ησλ
αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θπκαίλεηαη απφ 180 κέρξη 415 θηιά/m3, κε ηππηθή ηηκή ηα 300 θηιά/m3
πεξίπνπ. Δπνκέλσο, ε παξαγφκελε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ αληηζηνηρεί ζε ειάρηζην φγθν
πεξίπνπ 0,6m3/εκέξα. Σα απνξξίκκαηα απηά ζα δηαηίζεληαη πεξηνδηθά ζηνλ πιεζηέζηεξν
ρψξν ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ κε κέξηκλα ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ.
εκεηψλεηαη φηη ηα ζηεξεά απηά απνξξίκκαηα δε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απφβιεηα ή
πιηθά πνπ είλαη ηνμηθά ή επηθίλδπλα (π.ρ. άδεηα δνρεία πεηξειαηνεηδψλ θ.ιπ.), ε δηάζεζε ησλ
νπνίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Δπηπιένλ, ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ θαηάιιεινη θάδνη ζηνπο νπνίνπο ζα
μερσξίδνληαη ηα κε επηθίλδπλα απφ ηα επηθίλδπλα. Μεηά ην πέξαο θάζε εξγάζηκεο κέξαο ζα
ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε λα απνκαθξχλνληαη φια ηα πεξηηηά πιηθά. Θα ιεθζνχλ
εηδηθά κέηξα γηα ηα απνξξίκκαηα απφ θαγψζηκα είδε ψζηε λα απνκαθξχλνληαη άκεζα, γηα λα
κελ πξνζειθχνπλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο άγξηα δψα.
ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, νπνηαδήπνηε ελαπνκείλαληα
πιηθά ζην εξγνηάμην ζα απνκαθξπλζνχλ θαη ζα απνξξηθζνχλ ζε εηδηθά πξνβιεπφκελνπο
ρψξνπο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο θαηαγξάθεη νξηζκέλνπο ηχπνπο απνβιήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
παξαρζνχλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. Ζ θσδηθνπνίεζε είλαη ζχκθσλε κε ην Παξάξηεκα
ηεο απφθαζεο 2000/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ,
2001/119//ΔΚ θαη 2001 /573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. [Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ
(Δ.Κ.Α.)].
Πίλαθαο 6-8 Κωδηθνί ΔΚΑ πηζαλώλ παξαγόκελωλ απνβιήηωλ
Κσδηθφο

Πεξηγξαθή

ΔΚΑ
13 01 10

κε ρισξησκέλα πδξαπιηθά έιαηα κε βάζε ηα νξπθηά

13 02 08

άιια έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο

13 02 05

κε ρισξησκέλα έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη
ιίπαλζεο κε βάζε ηα νξπθηά

16 01 07

θίιηξα ιαδηνχ

16 06 01

κπαηαξίεο κνιχβδνπ
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16 07 08

απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην

15 02 02

απνξξνθεηηθά πιηθά, πιηθά θίιηξσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θίιηξσλ ειαίνπ πνπ δελ πξνδηαγξάθνληαη άιισο),
πθάζκαηα ζθνππίζκαηνο, πξνζηαηεπηηθφο ξνπρηζκφο πνπ
έρνπλ κνιπλζεί

15 01 01

ζπζθεπαζία απφ ραξηί θαη ραξηφλη

15 01 02

πιαζηηθή ζπζθεπαζία

15 01 03

μχιηλε ζπζθεπαζία

15 01 04

κεηαιιηθή ζπζθεπαζία

16 01 03

ειαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο

16 01 17

ζηδεξνχρα κέηαιια

16 05 05

αέξηα

ζε

δνρεία

πίεζεο

εθηφο

εθείλσλ

πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 16 05
17 02 01

Ξχιν

17 04 11

θαιψδηα εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν
17 04 10

6.4.7

20 01 01

ραξηηά θαη ραξηφληα

20 01 39

Πιαζηηθά

20 03 01

αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα

Δθπνκπέο Αέξησλ Ρύπσλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο νη εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ εθπνκπή
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ιφγσ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο
παξέρεηαη ελδεηθηηθή ιίζηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ζηνηρεία ηππηθήο ηζρχνο
θαη ζπληειεζηψλ εθπνκπήο ξχπσλ:
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Πίλαθαο 6-9 Πξνθαηαξθηηθή ιίζηα θαηαζθεπαζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπληειεζηώλ
αέξηωλ εθπνκπώλ AQMD
Γξαζηεξηόηεηα

Αξ.
Μεραλ/ηωλ

Σππηθή
Ιζρύο
(kW)

πληειεζηέο εθπνκπήο, AQMD, 2010 (1)
NOx [kg/h]

SOx
[kg/h]
0,0006
0,0009
0,0007
0,0009

PTS [kg/h]

Δθζθαθείο
1
60
0,5661
0,0337
Σζάπεο
1
40
0,7587
0,0264
Φνξηεγά
1
60
0,8974
0,0515
Μπνπιληφδα
1
80
0,7587
0,0264
ρεκα
1
30
0,1399
0,0002
0,0148
αζθαιηφζηξσζεο
Αλαδεπηήξαο
1
18,5
0,787
0,001
0,0266
Πξέζα
0,0957
0,0001
0,0067
1
25
ζθπξνδέκαηνο
Γεξαλφο
1
100
0,8204
0,001
0,0292
Γελλήηξηα
1
10
0,0866
0,0001
0,0054
πκπηεζηέο
1
15
0,1212
0,0001
0,0134
Κνκπξεζέξ
1
30
(2)
(2)
(2)
εκείσζε:
1) AQMD “Air Quality Analysis Guidance Handbook, Off-road mobile source emission factors”
by CEQA, California Environmental Quality Act (CEQA, 2007) ζελάξην2007 - 2025.
2) Σξνθνδνηνχληαη απφ ζπκπηεζηέο αέξα.

6.4.8

Δθπνκπέο Θνξύβνπ θαη δνλήζεσλ

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο νη εθπνκπέο ζνξχβνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ. Δλδεηθηηθή ιίζηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαηαζθεπήο
κε ηππηθή ηζρχ θαη επίπεδα ζνξχβνπ παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

Μεράλεκα

Πνζόηεηα

Σππηθή
Ιζρύο (kW)

Δθζθαθείο
Σζάπεο
Φνξηεγά
Μπνπιληφδα
ρεκα
αζθαιηφζηξσζεο
Αλαδεπηήξαο
Πξέζα
ζθπξνδέκαηνο
Γεξαλφο
Γελλήηξηα
πκπηεζηέο
Κνκπξεζέξ

1
1
1
1

60
40
60
80

Σππηθή ζηάζκε
ηζρύνο ζνξύβνπ
LWdB(A)
105,9
107,8
105,9
107,8

1

30

99,2

1

18,5

1

25

96,9
101,7

1
1
1
1

100
10
15
30

108,3
97,3
99,2
105,9

Πίλαθαο 6-10 Δλδεηθηηθή ιίζηα εμνπιηζκνύ θαηαζθεπήο
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Τπελζπκίδεηαη φηη νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο νπφηε
δε ζα πξνθχπηεη ερεηηθή φριεζε θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο. Οη εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα
θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο, δελ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξφθιεζε δνλήζεσλ ζηηο πεξηνρέο
επέκβαζεο ηνπ έξγνπ.

6.4.9

Δθπνκπέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο

Ζ θχζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
Φσηνβνιηατθνχ ηαζκνχ δελ δηθαηνινγεί ηελ εθπνκπή νπνηνπδήπνηε είδνπο αθηηλνβνιίαο.

6.5

Φάζε Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ

6.5.1

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο

θνπφο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία παξάγεηαη
σο εμήο:
Ζιηαθή αθηηλνβνιία πξνζπίπηεη ζηηο επηθάλεηεο ησλ θ/β πιαηζίσλ. Έλα κέξνο ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο απνξξνθάηαη απφ ην πιηθφ ηεο επηθάλεηαο, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
κεηαηξνπή ηνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα.
Σα θ/β πιαίζηα ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ππφγεησλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο θαη ζα
θαηαιήγνπλ ζηνπο κεηαηξνπείο φπνπ ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξάγεηαη απφ ζπλερέο ζα
κεηαηξέπεηαη ζε ελαιιαζζφκελν θαη απφ εθεί ζηνπο ππνζηαζκνχο αλχςσζεο ηάζεο φπνπ ε
ηάζε ζα αλπςψλεηαη ζηα 33kV. Σέινο, γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ κε ην λέν ππνζηαζκφ
αλχςσζεο ηάζεο, ζα εγθαηαζηαζνχλ 12 ππαίζξηνη Τπνζηαζκνί (Τ/) 0,8 kV/33kV,
νλνκαζηηθήο ηζρχνο 3,25MW, ηχπνπ θηφζθη.
Σν έξγν ζα ζπλδεζεί κε πθηζηάκελν ππνζηαζκφ αλχςσζεο ηάζεο 33/150kV, κέζσ γξακκήο
κέζεο ηάζεο πνπ ζα αλαρσξεί απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο θαη κέηξεζεο. Ζ γξακκή γηα ηελ
ζχλδεζε ζην λέν ππνζηαζκφ ζα είλαη ππφγεηα.

6.5.2

Δηζξνέο Τιηθώλ, Δλέξγεηαο θαη Νεξνύ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ απαηηνχληαη εηζξνέο πιηθψλ θαη λεξνχ παξά κφλν ε ελέξγεηα
ηνπ ειίνπ ε νπνία δηαηίζεηαη ειεχζεξα ρσξίο θαλέλα θφζηνο. Ζ απαηηνχκελε ελέξγεηα απφ ην
δίθηπν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ είλαη κεδεληθή θαζψο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ είλαη
παξαγσγνί θαζαξήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκε πεγή (ήιηνο) ζπλεπψο ε κηθξή απαίηεζε γηα
θαηαλάισζε ελέξγεηαο αθνξά ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ ρψξσλ δηακνλήο ηνπ
πξνζσπηθνχ, θαη αθνχ ν ζηαζκφο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην δίθηπν δηαλνκήο ει. ελέξγεηαο
θαη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πσιείηαη ζηνλ ΓΑΠΔΔΠ, ζα γίλεηαη ζπκςεθηζκφο.
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Δπίζεο, θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο δελ αλακέλεηαη ε εηζξνή ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ πιηθψλ
παξά κφλνλ ησλ θάζε θνξά απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ (σο επί ην πιείζησλ Ζ/Μ πιηθνχ)
κε ζθνπφ ηελ νξζή & απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΦΒ ηαζκνχ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξψηεο χιεο. ρεηηθά
κε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηζρχεη φηη νη αλάγθεο ζε λεξφ
πεξηνξίδνληαη γηα ηηο ρξήζεηο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην ζθνπφ απηφ ε χδξεπζε ζα
εμαζθαιίδεηαη κέζσ δεμακελήο λεξνχ.
Ζ θαηαλάισζε λεξνχ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πφζηκν λεξφ, νη νπνίεο ζα
θαιχπηνληαη απφ θηάιεο ηνπ εκπνξίνπ θαη αληηζηνηρνχλ ζε έσο 5lt εκεξεζίσο. Πηζαλή πιχζε
ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ (γίλεηαη πξναηξεηηθά 2 θνξέο αλά έηνο), εθηηκάηαη φηη απαηηεί
3

300m εηεζίσο θαη νη αλάγθεο ζα θαιχπηνληαη απφ δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνχ ε νπνία ζα
εγθαηαζηαζεί εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

6.5.3

Δθξνέο Τγξώλ Απνβιήησλ

Yγξά απφβιεηα πνπ δχλαηαη λα παξαρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ κειέηε
θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ είλαη ε ειάρηζηε πνζφηεηα απφ ηα αζηηθά ιχκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ.
Γηα ηε ζπιινγή ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ (ηερλίηεο ζπληήξεζεο, επηζθέπηεο
θ.ιπ.) πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θαηάιιεινπ απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ, κε ηνλ νπνίν ζα
ζπλδεζεί ν ρψξνο δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, αθνχ ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ
δελ ππάξρεη δεκφζην δίθηπν απνρεηεχζεσο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο ζα είλαη ίζε κε
3

5m θαη ζα θαιχπηεη αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξα απφ 4 άηνκα. Αλά άηνκν απαηηείηαη 0,2m

3

σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο.
Δπηπιένλ, θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηα πγξά απφβιεηα πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ, είλαη ηα έιαηα ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ (θσδ. ΔΚΑ 13.02.05*- µε ρισξησµέλα έιαηα
µεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο µε βάζε ηα νξπθηά) ηα πηζαλά παξαγφκελα
ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα (θσδηθ. ΔΚΑ 13.02.06*-ζπλζεηηθά έιαηα µεραλήο, θηβσηίνπ
ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο) θαη γεληθφηεξα ηα πγξά απφ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ
εμνπιηζκνχ.
Σα ελ ιφγσ πγξά θαηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, ζα ζπιιέγνληαη ζηνλ ρψξν πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο απνβιήησλ πνπ ζα δηακνξθσζεί, θαη αθνινχζσο ζα παξαδίδνληαη ζε
εγθεθξηκέλνπο παξαιήπηεο.
Φάζε ιεηηνπξγίαο

Πνζόηεηεο
εηήζηεο

Λχκαηα πξνζσπηθνχ
(ΔΚΑ 20 03 06)

32,85 m /year

Γηαρείξηζε απφ απνξξνθεηηθφ
βφζξν

Οξπθηέιαηα Μεηαζρεκαηηζηψλ
(ΔΚΑ 13 02 05*)

Απεηξνειάρηζηεο

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε
εληφο ηνπ έξγνπ θαη δηάζεζε
ζε εγθεθξηκέλνπο θνξέηο

3
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Πεξηγξαθή δηαρείξηζεο

Xξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα
(θσδηθ. ΔΚΑ 13.02.06*Πξνζσξηλή απνζήθεπζε
ζπλζεηηθά έιαηα κεραλήο,
Απεηξνειάρηζηεο εληφο ηνπ έξγνπ θαη δηάζεζε
θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη
ζε εγθεθξηκέλνπο θνξέηο
ιίπαλζεο)
Πίλαθαο 6-11 Δθξνέο Τγξώλ Απνβιήηωλ θαηά ηελ Φάζε Λεηηνπξγίαο

6.5.4

Δθξνέο ηεξεώλ Απνβιήησλ

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ αλακέλεηαη ε
παξαγσγή κηθξψλ πνζνηήησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ ηηο
ζπζθεπαζίεο ησλ πιηθψλ/ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απφ ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη
πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Με ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ πιηθψλ, έρεη πξνβιεθζεί ε εγθαηάζηαζε ελφο
πιαζηηθνχ θάδνπ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ ζηνλ ρψξν πνπ έρεη πξναλαθεξζεί.
Σαπηφρξνλα ζα ηνπνζεηεζεί αληίζηνηρνο θάδνο θαη γηα ηα ζηεξεά κε επηθίλδπλα απφβιεηα
πνπ επηδέρνληαη αλαθχθισζε. Σα αζηηθά ζηεξεά απνξξίκκαηα ζα απνθνκίδνληαη πεξηνδηθά
ζηνλ πιεζηέζηεξν ρψξν ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ κε κέξηκλα ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ.
εκεηψλεηαη φηη ηα ζηεξεά απηά απνξξίκκαηα δε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απφβιεηα ή
πιηθά πνπ είλαη ηνμηθά ή επηθίλδπλα (π.ρ. ιάκπεο θζνξηζκνχ ή ΑΖΖΔ γεληθφηεξα), ε δηάζεζε
ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δηαρείξηζεο
Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ.

6.5.5

Δθπνκπέο αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ

Ο Πξνηεηλφκελνο ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο ηζρχνο απφ Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα
εθκεηαιιεχεηαη ην ειηαθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο θαη ζπλεπψο δελ παξάγεη ξχπνπο.
Αληηζέησο, ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ κείσζε εθπνκπψλ ξχπσλ απφ ζπκβαηηθέο κνλάδεο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

6.5.6

Δθπνκπέο Θνξύβνπ θαη Γνλήζεσλ

Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη ε παξαγσγή αμηφινγσλ επηπέδνπ
ζνξχβνπ νχηε θαη δνλήζεσλ.

6.5.7

Δθπνκπέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο

Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπνληαη εθπνκπέο ειεθηξνκαγλεηηθήο
αθηηλνβνιίαο εθηφο απφ ην δηακέξηζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κέζεο ηάζεο ηνπ ππνζηαζκνχ,
ζην νπνίν ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην ΦΔΚ 512Β/25-04-2002.
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Παύζε Λεηηνπξγίαο – Απνθαηάζηαζε

6.6
Γεληθά:

Με ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (π.ρ. 20 έηε) ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη
ρξνληθά ζηηο ζρεηηθέο άδεηεο εγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα πξέπεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ
λα αθαηξέζεη φιεο ηηο θ/β γελλήηξηεο θαη λα επηζηξέςεη φζν είλαη εθηθηφ ην ρψξν ζηελ αξρηθή
ηνπ θαηάζηαζε.
ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα θ/β κπνξνχλ λα
παξνπιηζηνχλ εχθνια θαη γξήγνξα. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε θαη ε ηειηθή
απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα είλαη κηα ρξνλνβφξα
δηαδηθαζία.
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ παξνπιηζκνχ ηνπ
έξγνπ ζα γίλεηαη γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα θαηά λφκν πεξηβαιινληηθή αξρή, κε ηελ
θαηάζεζε Σερληθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (ΣΔ.ΠΔ.Μ.) ην αξγφηεξν έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ
παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηελ εκεξνκελία πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη ε ιήμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ πνπ ζα δηαζέηεη εθείλε ηελ πεξίνδν, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο Οξζψλ Πεξηβαιινληηθψλ
Πξαθηηθψλ γηα ην ελ ιφγσ έξγν.
Οη νξζέο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο εμειίζζνληαη ζπλερψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο
δσήο ησλ έξγσλ θαη πηζαλψο λα αιιάδνπλ. Οξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απνμήισζεο θαη
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην αξρηθφ πιάλν ζρεδηαζκνχ είλαη πηζαλφλ
λα δηαθέξνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ ζα είλαη ηειηθά απαξαίηεηεο θαηά ηελ θάζε ηεο
απνμήισζεο έξγνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ θαη επνκέλσο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε
πξνζνρή φζν νδεγνχκαζηε πξνο ηνλ παξνπιηζκφ.
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θάζε 15 ρξφληα απφ ηελ αξρηθή αδεηνδφηεζε ησλ
έξγσλ (Καηεγνξίαο Α) ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαλέσζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο
Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ (Α.Δ.Π.Ο). πλεπψο θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ελφο ηππηθνχ θ/β (κέζν
ρξνληθφ δηάζηεκα 20-25 ρξφληα ) ζα γίλεη 1 αλαλέσζε ηεο Α.Δ.Π.Ο. Καηά ηελ αλαλέσζε απηή,
ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί δηεμνδηθά ην ζέκα ηνπ παξνπιηζκνχ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ
κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Έλαο ελδεηθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο
δηαδηθαζίαο παξνπιηζκνχ & απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηηο
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ:
• Διεγρφκελε απνμήισζε ησλ θ/β γελλεηξηψλ (πάλει, βάζεηο ζηήξημεο).
• Αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ
•

Αθαίξεζε ησλ θαισδίσλ (νιφθιεξα ή ηκήκαηα απηψλ) θαη απνθαηάζηαζε ησλ

ραξαθσκάησλ.
• Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξνπ ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε.
• Σειηθή δηακφξθσζε (ζπνξά θαη θπηνηερληθέο εξγαζίεο).

86

Σα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήισζεο ηνπ έξγνπ επεξεάδνληαη απφ
δηαθφξνπο παξάγνληεο, φπσο ε κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ε ζηαζεξνπνίεζή ηνπ θαζψο
θαη νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ παξνπιηζκφ, ηελ κεηαθξνληίδα θαη ηελ ελ γέλεη
δηαρείξηζή ηνπ.
H δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ άιισλ πιηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά
ηελ δηαδηθαζία ηεο απνμήισζεο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξέπεη
λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, βειηηζηνπνηψληαο ηνλ επηιερζέληα ηξφπν δηαρείξηζεο.
Έλα ελδεηθηηθφ ζπλνιηθφ ζρέδην απνμήισζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ ζα
κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζεκεία :
• Δθηίκεζε ηεο δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.
• Δθηίκεζε θφζηνπο παξνπιηζκνχ θαη απνθαηάζηαζεο.
• Γηαζθάιηζε πφξσλ γηα ηνλ παξνπιηζκφ θαη ηελ απνθαηάζηαζε.
• Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο παξνπιηζκνχ.
• Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ.
• ρέζεηο κε ηελ θνηλσλία θαη ζρέδην αλάιπζεο ελζηάζεσλ.

6.6.1

Δθηίκεζε ρξόλνπ ή ζπλζεθώλ παύζεο ιεηηνπξγίαο.

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα είλαη γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ρξφληα δεδνκέλνπ φηη ζε απηφ ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηα θ/β πιαίζηα εμαθνινπζνχλ λα παξάγνπλ.

6.6.2

Καζαίξεζε κόληκσλ θαηαζθεπώλ, απνκάθξπλζε εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ θαη

ηξόπνη δηάζεζήο ηνπο.
Ζ δηαδηθαζία παξνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
Σα θπξηφηεξα εμαξηήκαηα ηνπ έξγνπ (θ/β πιαίζηα, βάζεηο ζηήξημεο) ζα πξέπεη λα
απνζπλαξκνινγεζνχλ θαηά ηελ αληίζηξνθε ζεηξά πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί, μεθηλψληαο κε ηα
θ/β, θαη πξνρσξψληαο πξνο ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ βάζεσλ.
Οη κεηαζρεκαηηζηέο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο εληφο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ,
κπνξεί εθφζνλ είλαη εθηθηφ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή λα θαηεπζχλεηαη πξνο αλαθχθισζε.
Σα ηκήκαηα απηά κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζαλ εληαία θνκκάηηα ή λα
απνζπλαξκνινγεζνχλ ζε πην επέιηθηα κηθξφηεξα ηκήκαηα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία
κεηαθνξάο ηνπο. Οη πξνθαηαζθεπαζκέλνη νηθίζθνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ξπκνπιθνχκελεο
πιαηθφξκεο κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ελψ ηα κηθξφηεξα θαη

87

ειαθξχηεξα ηκήκαηα ζα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθά νρήκαηα. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα
επνρηθά φξηα θφξησλ ηνπ ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.
Θα πξέπεη λα αθαηξεζεί ην πξψην κέηξν απφ ην κπεηφλ ζεκειηψζεσλ έηζη ψζηε λα κελ
επεξεαζηεί ζην κέιινλ ε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο. Βαξέα κεραλήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα λα βνεζήζνπλ ζην ζπάζηκν ηνπ ηζηκέληνπ κε ζθνπφ λα αθαηξεζεί.
Σν ηζηκέλην κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπ ζα αλαθπθιψλεηαη ή ζα απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ην
εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο Απνβιήησλ Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ &
Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ).
Σα block ζθπξνδέκαηνο ηεο πεξίθξαμεο, ησλ πάλει θηι, δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αθαηξεζνχλ
ζηελ θάζε ηνπ παξνπιηζκνχ, θαζφηη ε εξγαζίεο αθαίξεζεο ηνπο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ
κεγαιχηεξεο επηδήκηεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ην γχξσ ηνπίν. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο
ζηε ιεηηνπξγία ησλ βαξέσλ κεραλεκάησλ, ζηε δηαηάξαμε ηνπ εδάθνπο θαη ζηε δεκηνπξγία
απνβιήησλ πξνο δηάζεζε, θαη ην πην ζεκαληηθφ, ε δεκηνπξγία αλάγθεο γηα θάιπςε ησλ
ζεκειηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ πιήξσο αθαηξεζεί.
Δάλ απνθαζηζηεί φηη ην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη ηα θαιψδηα πνπ βξίζθνληαη ζακκέλα ζην έδαθνο
πξέπεη λα αθαηξεζνχλ, ηφηε επίζεο ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί ην έδαθνο ζηα ζεκεία εθείλα θαη
λα θπιαρζεί ζε εηδηθά ζεηξάδηα. Ζ αθαίξεζε ησλ ππφγεησλ θαισδίσλ ελδέρεηαη λα
δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ νριήζεηο εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο απνμήισζεο ηεο
πθηζηάκελεο βιάζηεζεο. ια ηα ππφινηπα ππέξγεηα θαιψδηα θαη ειεθηξηθέο ππνδνκέο ζα
αθαηξεζνχλ θαη ζα δηαρεηξηζηνχλ σο ΑΖΖΔ. Σν ρψκα ζα πξέπεη λα επαλαηνπνζεηεζεί ζηελ
πεξηνρή κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε θπζηθή απνζηξάγγηζή ησλ φκβξησλ
πδάησλ.
πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, κεηά ηνλ παξνπιηζκφ ηνπ έξγνπ, ζα ππάξμνπλ πνιιά
εμαξηήκαηα-πιηθά ηνπ πνπ ζα πξέπεη λα απνζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ
ηελ πεξηνρή. Θα γίλεη θάζε πξνζπάζεηα φια απηά ηα πιηθά λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα
αλαθπθισζνχλ. Ζ δηάζεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.

6.6.3

Απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ θαηάιεςεο

πσο πξναλαθεξζήθακε θαη παξαπάλσ θαηά ην ηέινο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη
πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο απνκαθξχλνληαο ηα κπεηά ησλ βάζεσλ ησλ νηθίζθσλ,
ηα ππφγεηα θαιψδηα, θαη φ,ηη άιιν ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ην έδαθνο ηεο πεξηνρήο.
Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ θάζε ηεο απνμήισζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο
απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή,
αθνχ ζα πξνεγεζνχλ νη απαξαίηεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη δελδξνθπηεχζεηο. Θα
ρξεζηκνπνηεζνχλ παξφκνηα, ελδεκηθά θπηά, φπσο ππαγνξεχεηαη απφ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ
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θαη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα κίγκα ζπφξσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηαρέσο
αλαπηπζζφκελα είδε, ζε πεξηνρέο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δηάβξσζεο.

6.7

Έθηαθηεο ζπλζήθεο θαη θίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ

Σν έξγν δελ ζρεηίδεηαη κε εθπνκπέο ρεκηθψλ νπζηψλ ή αθηηλνβνιίαο. Κίλδπλνο έθξεμεο δελ
ππάξρεη δηφηη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ απαηηεί ηε ρξήζε εχθιεθησλ ή εθξεθηηθψλ πιψλ (ηα
έιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ Ζ/Μ εμνπιηζκφ ηνπ έξγνπ έρνπλ πςειφ ζεκείν αλάθιεμεο).
Δπίζεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη εμαηξεηηθά αζθαιήο, δηφηη είλαη ακηγψο ειεθηξηθή θαη δελ
απαηηεί εχθιεθηα θαχζηκα νχηε αληηδξψληα νμέα ή άιιεο ρεκηθέο ελψζεηο κε θαπζηηθέο
ηδηφηεηεο. Δπεηδή, ηα θ/β ιεηηνπξγνχλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, δελ ππάξρεη θίλδπλνο
αηπρήκαηνο απφ επαθή κε ζεξκέο επηθάλεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δελ ζρεηίδεηαη κε
πηζαλφηεηα εθδήισζεο αλψκαισλ θαη επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ. Δμάιινπ θαηά ηε θάζε
ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ν ελδειερήο έιεγρνο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ
εμνπιηζκνχ, πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νχησο ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία κε ζθνπφ θαη ηελ απνθπγή ησλ
νπνηνλδήπνηε αηπρεκάησλ.
Ο θνξέαο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζα εθαξκφζεη έλα ζχγρξνλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ (Occupational Hazard) ρξεζηκνπνηψληαο Σερληθφ Αζθαιείαο γηα
ηελ πξφιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
Χο επαθφινπζν ησλ παξαπάλσ, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ πηνζεηεί κηα πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε ζε
φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζέκαηα ηεο Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο θαηά ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα.

6.8

Πξόηαζε νξηνζέηεζεο ξέκαηνο

ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ δελ ππάξρεη πεξίπησζε νξηνζέηεζεο
πδαηνξέκαηνο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4258/2014, κηαο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ επ‟
νπδελί δελ επεξεάδεη θάπνηα θνίηε πδαηνξέκαηνο.
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7

ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ

7.1

Παξνπζίαζε ησλ βηώζηκσλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ πνπ εμεηάζζεθαλ –
Μεδεληθή ιύζε

Μεδεληθή ιύζε (do nothing scenario):
Ζ κεδεληθή ιχζε είλαη πξνθαλέο φηη δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ.
Πέξαλ φκσο ηνχηνπ, ε κεδεληθή ιχζε ζπλδέεηαη κε άκεζεο θαη έκκεζεο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο ζηελ άκεζε θαη επξχηεξε πεξηνρή, αιιά θαη ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ, φπσο
αλαιχεηαη ζηηο θάησζη παξαγξάθνπο.
χκθσλα κε ηε κεδεληθή ιχζε, ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ειηαθνχ
δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο παξακέλεη σο έρεη, δειαδή παξακέλεη ελ κέξεη αλαμηνπνίεην,
ζηεξψληαο απφ ηε ρψξα ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ελφο ζεκαληηθνχ θπζηθνχ πφξνπ, ν
νπνίνο είλαη αλαλεψζηκνο θαη εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Απηφ ζε επίπεδν αξρήο απνηειεί εμαηξεηηθά επαρζή απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε επηινγή πνπ
έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ζεκειησδψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ
παγθφζκηαο εκβέιεηαο, φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ θαη‟ αξρήλ ζηε ζχλνδν ηνπ ΟΖΔ ζην Ρίν
(1992) θαη φπσο εμεηδηθεχηεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζε πιήζνο ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ ηφζν ζε
επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη παγθφζκηα (χκβαζε Κηφην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ), ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ θιπ.
Ζ απνθπγή αλάιεςεο δξάζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ επξείαο θιίκαθαο
δελ απνηειεί απιψο παξάγνληα αδξάλεηαο, αιιά ζπλεηδεηή πξάμε απφξξηςεο ησλ αξρψλ θαη
ησλ θαλφλσλ πνπ ηελ επηβάιινπλ, εληζρχνληαο εκκέζσο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ
απνδεηρηεί θαηαζηξνθηθέο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ έλλνηα ηεο «αδξάλεηαο» δελ πξέπεη λα έρεη
πιένλ ζέζε ζηε ζχγρξνλε ινγηθή ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο θαη ζα
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ίδηα, αλ φρη κεγαιχηεξε, επζχλε κε απηή ηεο «δξάζεο» φηαλ
αθνξά ζε έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.
Δθηφο απφ ηηο ΑΠΔ, ε θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα απνηεινχλ ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ παγθνζκίσο αιιά θαη ζηε
ρψξα καο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο, θ.ιπ..
Οη ιηγληηηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επζχλνληαη γηα ηελ έθιπζε πνζνζηνχ
80% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ή
αληίζηνηρα 40% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο φηη
ε παξαγσγή ππξεληθήο ελέξγεηαο πξνθαιεί πνιχ ιίγεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (νη
νπνίεο επζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, καδί κε ην
κεζάλην) έρεη γίλεη φπιν ζηα ρέξηα ηεο ππξεληθήο βηνκεραλίαο πνπ πξνσζεί ηελ ππξεληθή
ελέξγεηα σο «βηψζηκε», αιιά απνθεχγεη λα αλαθεξζεί :
• ζηελ θαηαλάισζε νπξαλίνπ, ηνπ νπνίνπ ν νξίδνληαο εμάληιεζεο ηνπ είλαη ήδε νξαηφο,
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• ζηελ αχμεζε ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ, ηα νπνία απνηεινχλ καθξνπξφζεζκε εζηία
ξαδηελεξγνχο ξχπαλζεο ηνπ πιαλήηε, θαζψο θαη
• ζηνλ θίλδπλν ππξεληθψλ αηπρεκάησλ (φπσο ην Σζεξλνκπίι θαη ην Κνζινληνχη) κε ηηο
γλσζηέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απνηειεί νπζηαζηηθά κνλφδξνκν γηα ηε ζσηεξία ηνπ πιαλήηε θαη
ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο ε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ.
Δκβαζχλνληαο ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηεο ρψξαο ζε φηη αθνξά ην ελεξγεηαθφ ηεο
ππφβαζξν, ην βαζκφ δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηεο ράξηε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη, εχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ε
θαηάζηαζε είλαη ζήκεξα κέηξηα, αιιά κε ηάζεηο βειηίσζεο. ην θεθάιαην 4 ηεο ΜΠΔ
πεξηεγξάθεθαλ αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα ζε φηη αθνξά ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ πεξηνρή.
πλνςίδνληαο, αλαθέξνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ηα εμήο:
• χκθσλα κε ην άξζξν 35 § 5 ηνπ Ν.2773/1999, ε νπνία πξνζεηέζε κε ην άξζξν 2 § 9 ηνπ
Ν.2941/2001 φπσο ηζρχεη, ηα έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έξγα δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηαζθεπήο
ππνζηαζκψλ θαη ελ γέλεη θάζε θαηαζθεπήο πνπ αθνξά ζηελ ππνδνκή θαη εγθαηάζηαζε
ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ., ραξαθηεξίδνληαη σο δεκφζηαο σθέιεηαο,
αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα πινπνίεζήο ηνπο.
• Δηδηθψο γηα ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην Νφκν 3851/2010: «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο
δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 85/04.06.2010), σο εζληθφο ζηφρνο γηα ηηο Α.Π.Δ. θαζνξίδεηαη, κεηαμχ
άιισλ, κέρξη ην έηνο 2020 ε ζπκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ
αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 20%.
• Ζ Διιάδα ε νπνία δηαζέηεη έλα απφ ηα πςειφηεξα δπλακηθά εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο
ελέξγεηαο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο νπξαγνχο ζηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπ ήιηνπ.
• Σν 60% πεξίπνπ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
ιηγλίηε, κε αλαλεψζηκνπ θπζηθνχ νξπθηνχ πφξνπ εμαηξεηηθά επαρζνχο ζε φηη αθνξά ηηο
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Δπηπιένλ, ε αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα, θχξηνο εθθξαζηήο ησλ νπνίσλ
είλαη ηα θσηνβνιηατθά, εθηηκάηαη φηη απνηειεί ππέξηαην δεκφζην ζπκθέξνλ, αθνχ:
• ζπκβάιιεη ζε εζληθφ επίπεδν ζηε κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ είλαη
πιένλ δηεζλψο παξαδεθηφ (ΟΖΔ) φηη ζπλδένληαη κε ηα θαηλφκελα ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ,
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• ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζηφρσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη θνηλνηηθψλ νδεγηψλ πνπ έρεη
ππνγξάςεη ε ρψξα καο θαη νη νπνίνη έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα κε πξφβιεςε θπξψζεσλ
αλ δελ επηηεπρζνχλ
Δίλαη θαλεξφ απφ απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ φηη ε κε εθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο,
αθαηξεί απφ ηε ρψξα έλαλ ζεκαληηθφηαην ελεξγεηαθφ πφξν Α.Π.Δ. κε νδπλεξέο άκεζεο ή
έκκεζεο επηπηψζεηο, αθελφο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη
δεζκεπηεί ε ρψξα ζην πιαίζην δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ θαη αθεηέξνπ ζην
πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο φπνπ θπξηαξρεί ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε κε ηεξάζηηεο
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αέξησλ ξχπσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εθηηκάηαη φηη ε κεδεληθή ιχζε ζα κπνξνχζε λα επηιεγεί
σο πξνηεηλφκελε κφλν αλ νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία
ηνπ έξγνπ ήηαλ ηφζν ζεκαληηθέο σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην ραξαθηήξα ηνπο πνπ λα
δηθαηνινγνχλ

ηελ

απφξξηςή

ηνπ.

πλεπψο,

ε

κεδεληθή

ιχζε

απνξξίπηεηαη

γηα

πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο.

Ελαιιαθηηθέο ιύζεηο σο πξνο ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ
Ο θνξέαο ήδε απφ ην 2019, πνπ μεθίλεζε ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, πξνρψξεζε ζε εμέηαζε
πεξηζζνηέξσλ ηεο κία ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ.
Οη επηπιένλ παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ, είλαη: α) ν
δαζηθφο ή κε ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο, β) ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο
ηα νπνία πξέπεη λα επλννχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, γ) ε παξνπζία ή κε δσλψλ
απνθιεηζκνχ φπσο αλαιχνληαη απφ ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην, θαη γ) ηα επαίζζεηα
ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε πεξηνρψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί
ζην δίθηπν Natura, νη πηζαλέο νριήζεηο (πρ νπηηθή ξχπαλζε) θηι..
Σέινο, ζπλεθηηκψληαη θαη ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο ζε ηερληθέο ππνδνκέο φπσο ππνζηαζκνί,
δξφκνη πξφζβαζεο, έηζη ψζηε ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ αθελφο λα γίλεη κε ην ειάρηζην δπλαηφ
θφζηνο, αθεηέξνπ λα πξνθαιέζεη ηηο ειάρηζηεο επηπηψζεηο ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή φζν θαη
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηξηψλ
ζπλνιηθά ζέζεσλ, θαη επηιέρζεθε απηή πνπ ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Σν
εχξνο ηεο βαζκνινγίαο θπκάλζεθε ζε θιίκαθα 0 – 4, φπνπ:
0: αθαηάιιειε έθηαζε
1: κέηξηα ζέζε
2: θαιή ζέζε
3: πνιχ θαιή ζέζε
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4: άξηζηε ζέζε
ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη νη ηξεηο (3) ζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή:

Θέζε 1

Θέζε 2
Θέζε 3

Αξρηθά εμεηαδόκελεο ζέζεηο

Ζ ζέζε Ννχκεξν 1 απνηειεί θαη ηελ ιχζε πνπ ηειηθά επηιέρζεθε θαζψο ζπγθεληξψλεη ηελ
πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία σο πξνο ην πεξηβαιινληηθφ ζθέινο, θαη ζην πίλαθα πνπ
αθνινπζεί

παξνπζηάδνληαη

ηφζν

ηα

πεξηβαιινληηθά

ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζεο ηεο θάζε ζέζεο:
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φζν

θαη

ηα

ηερλννηθνλνκηθά

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ζέζεο

Θέζε 1

Θέζε 2

Θέζε 3

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Οπηηθή όριεζε

3

4

3

Παξνπζία δάζνπο

3

4

4

4

4

3

4

3

3

4

2

4

18

17

17

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

15

16

16

ΤΝΟΛΟ

33

32

32

Παξνπζία

ινηπώλ

δωλώλ

απνθιεηζκνύ
Αληαγωληζκόο ρξήζεωλ γεο
ηνηρεία

θπζηθνύ

πεξηβάιινληνο
ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΣΔΥΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Γεωκνξθνινγία

εδάθνπο

(νκαιέο ή κε θιίζεηο)
Οδηθή πξόζβαζε
Γπλαηόηεηα

ζύλδεζεο

ζην

δίθηπν
Γηαζεζηκόηεηα
(ηδηνθηεζηαθό
δπλαηόηεηα

έθηαζεο
θαζεζηώο

&

παξαρώξεζεο-

αδεηνδόηεζεο)

Ελαιιαθηηθέο ιύζεηο σο πξνο ηελ ηερλνινγία
Ζ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο, δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ,
θαζψο φιεο νη ηερλνινγίεο θσηνβνιηατθψλ πάλει δηαζέηνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
• κεδεληθή ξχπαλζε
• αζφξπβε ιεηηνπξγία
• αμηνπηζηία θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο (πνπ μεπεξλά ηα 30 ρξφληα)
• ειάρηζηε ζπληήξεζε
Οη εμεηαδφκελεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (επηγξακκαηηθά).


Φσηνβνιηατθά ηνηρεία Λεπηνχ Τκελίνπ (Thin Film)
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Φσηνβνιηατθέο θπςέιεο άκνξθνπ ππξηηίνπ (a-Si)



Σειινπξηνχρν θάδκην CdTe, Σειινπξηνχρν θάδκην/Θεηνχρν θάδκην CdTe/ CdS
θσηνβνιηατθά ζηνηρεία



Γηζειελντλδηνχρνο ραιθφο CuInSe2 (CIS),CIGS θσηνβνιηατθά ζηνηρεία



Μνλνθξπζηαιιηθά (c-Si) θσηνβνιηατθά



Πνιπθξπζηαιιηθά (p-Si) θσηνβνιηατθά ζηνηρεία

Ζ ηερλνινγία πνπ πξνθξίζεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β πάξθνπ είλαη απηή ησλ
κνλνθξπζηαιιηθψλ, κε θξηηήξην ην γεγνλφο φηη δηαζέηνπλ ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε αλα
κνλάδα επηθάλεηαο.
Δπηπξνζζέησο, σο ελαιιαθηηθή ηερλνινγηθή ιχζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ε θαηαζθεπή
ελαέξηνπ δηθηχνπ δηαζχδλεζεο, γεγνλφο βζηφζν ην νπνίν απνξξίθζεθε γηα πεξηβαιινληηθνχο
ιφγνπο, θαζψο ε ππνγεηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ,

Ελαιιαθηηθέο ιύζεηο σο πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
Γελ πθίζηαληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο σο πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηεο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θ/β ζπζηήκαηα. ην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηψλ ε παξαγσγηθή
δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ην θ/β θαηλφκελν ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κέζσ εκηαγσγψλ, ρσξίο ηελ παξαγσγή παξαπξντφλησλ. ε θάζε
πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεκαηηζκφ
πξντφλησλ απνηειεί θαη ηελ βέιηηζηε πεξηβαιινληηθά ιχζε.

7.2

Αηηηνιόγεζε ηεο ηειηθήο επηινγήο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ

Απφ πιεπξάο νπηηθήο επαθήο, ε ζέζε λνχκεξν 2 είλαη ε βέιηηζηε, θαζψο ε πξνηεηλφκελε
ζέζε θαη ε ζέζε λνχκεξν 3 είλαη κεξηθψο νξαηέο απφ νηθηζκνχο. Δπηπξνζζέησο, νη ζέζεηο
λνχκεξν 2 θαη 3, αθνξνχλ αγξνηηθέο εθηάζεηο ζπλεπψο απνθιείεηαη ε παξνπζία δάζνπο ζε
απηέο. Χζηφζν, νη ελ ιφγσ ζέζεηο πεξηιακ,βάλνπλ γεσξγηθή γε αξδεπφκελε, ε νπνία
παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο γεγνλφο πνπ εθηηκάηαη
φηη ζα κεηξαβάιιεη ηηο ρξήζεηο γεο ηνπ εμσαζηηθνχ ηζηνχ.

95

Σαπηφρξνλα, ε ζέζε λνχκεξν 2 βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο ηνπ δηθηχνπ natura 2000,θαη γηα ην
ιφγν απηφ επηιέρζεθε ε ζέζε λνχκεξν 1 ε νπνία απνηειεί θαη ηελ βέιηηζηε πεξηβαιινληηθά
ιχζε.
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8

ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

8.1

Πεξηνρή Μειέηεο

χκθσλα κε ηελ ΤΑ 170225 (ΦΔΚ 135/Β‟/27-01-2014) ζρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε
πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, σο πεξηνρή κειέηεο γηα
εκβαδηθά έξγα θαηεγνξίαο Α2, νξίδεηαη κηα πεξηνρή 1 km πεξηκεηξηθά ησλ νξίσλ ηνπ
νηθνπέδνπ.
Γεδνκέλνπ φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά θ/β εγθαηάζηαζε εθηφο πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ, ν νξηζκφο ηνπ 1km θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεψλ
ηνπ, ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην αλζξσπηζηηθφ πεξηβάιινλ. πσο ζα αλαιπζεί θαη ζηελ
ζπλέρεηα, νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα
πεξηνξίδνληαη ζε ηνπηθή θιίκαθα θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ θάζε θαηαζθεπήο.

Δηθόλα 8-1 Πεξηνρή Μειέηεο (Τπόβαζξν: Google Earth)

8.2

Κιηκαηηθά θαη βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά

ηελ δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο ζεκαληηθφ ξφιν
δηαδξακαηίδνπλ ε παξνπζία ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ ζηα αλαηνιηθά, αιιά θαη ησλ νξεηλψλ
φγθσλ ηνπ νπιίνπ, ηνπ Θεζπξσηηθνχ θαη ηνπ Σφκαξνπ δπηηθφηεξα. Σν χςνο ηεο βξνρήο
κεηαβάιιεηαη κε ην πςφκεηξν ιφγσ ηεο θάζεηεο πξνο ηνπο νξεηλνχο φγθνπο θίλεζεο ησλ
αεξίσλ καδψλ. Οη κάδεο απηέο αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία θαη ςχρνληαη κε απνηέιεζκα ηε
ζπκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ. Ζ αχμεζε ηεο βξνρφπησζεο ζε ζρέζε κε ην πςφκεηξν
ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηά ηεο παξά κε ηελ έληαζή ηεο. ηελ χπαξμε
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ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηνπ νπιίνπ θαη ηνπ Σφκαξνπ νθείιεηαη θαη ε κεξηθή ή νιηθή εμάληιεζε
ησλ αεξίσλ καδψλ ζε πδξαηκνχο πξηλ ηελ θάζνδφ ηνπο ζην νξνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ
(νκβξνζθηά) κε απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηνπ χςνπο ηεο βξνρήο ζηελ πεξηνρή. ηε ζπλέρεηα
νη αέξηεο κάδεο θαηεπζχλνληαη αλαηνιηθά θαη κε ηελ άλνδφ ηνπο ζηα βνπλά ηεο Βφξεηαο
Πίλδνπ (δεπηεξεχνπζα νκβξνπιεπξά) ςχρνληαη θαη πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξα πνζά βξνρήο
απ‟ φηη ζην νξνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ θαη πηζαλά ζηε ιεθάλε ηνπ Άξαρζνπ ε νπνία
πεξηβάιιεηαη απφ πςεινχο νξεηλνχο φγθνπο (Μεξηδάλεο, 1995). Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
δελ ιεηηνπξγεί κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο, θαηά ζπλέπεηα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα
ιακβάλνληαη απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ζηελ πεξηνρή κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο νη νπνίνη
είλαη απηνί ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο Κφληηζαο.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηδξνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ηαζκνχ Ησαλλίλσλ ηδηνθηεζία
ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ. Σν χςνο
ησλ αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο είλαη ζηα 2 m ελψ ην χςνο ηνπ αλεκνκέηξνπ
επίζεο ζηα 5 m. Αθνινπζνχλ πίλαθεο κε δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο, πεηνχ θαη αλέκνπ ηεο
Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο, γηα ηνλ Μ.. Ησαλλίλσλ ηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά
ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κηθξνθιίκαηνο δελ απαληψληαη ζηελ ππφ
κειέηε πεξηνρή θαη δελ θξίλεηαη ζθφπηκν ζηα πιαίζηα ηεο λα αλαιπζεί ην θαηά ηφπνπο
κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο.
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Ζ ζχλζεζε ησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηα έκβηα φληα
θαη
ηδηαίηεξα γηα ηε θπζηθή βιάζηεζε θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε απηά, απνηειεί ηε δηεξεχλεζε ηνπ
βηνθιίκαηνο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ κε ηα θπηά
θαη ηε θπζηθή βιάζηεζε, θαζψο ηα θπηά είλαη νη κφλνη δσληαλνί νξγαληζκνί, πνπ είλαη
απηφηξνθνη θαη επνκέλσο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο,
ηνπο νπνίνπο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ. Ζ θπζηθή βιάζηεζε απνηειεί ηε βηνινγηθή έθθξαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη πξψηα απ‟ φια ηνπ θιίκαηνο.
Ζ έλλνηα ηνπ «βηνθιηκαηηθνχ νξφθνπ» αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηαθφξπθε δηαδνρή ηνπ
βηνθιίκαηνο.
Σα ζηνηρεία ηνπ θιίκαηνο πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηα έκβηα φληα θαη γηα ηα θπηά είλαη ε
ζεξκφηεηα
θαη ην λεξφ (πγξαζία), ηα νπνία εθθξάδνπλ έκκεζα θαη άιινπο παξάγνληεο φπσο ε ειηαθή
ελέξγεηα, ε εμάηκηζε θ.ιπ..
Ζ δηαδνρή ησλ δηαπιάζεσλ απφ ηα αείθπιια πιαηχθπιια κέρξη ηηο αιπηθέο δηαπιάζεηο είλαη
γλσζηή σο «δψλεο βιαζηήζεσο» αιιά πξνηηκάηαη ν φξνο «φξνθνο βιαζηήζεσο» απφ
γεσγξαθηθή άπνςε γηαηί αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ έλλνηα ηεο θαηαθφξπθεο δηαδνρήο.
Αληίζηνηρα θαη ε έλλνηα ηνπ «βηνθιηκαηηθνχ νξφθνπ» αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηαθφξπθε
δηαδνρή ηνπ βηνθιίκαηνο ζηελ νπνία θαη ε θαηαθφξπθε δηαδνρή ηεο βιαζηήζεσο.
Οκβξνζεξκηθφ πειίθν Emberger
Οη βηνθιηκαηηθνί φξνθνη έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ Emberger ζην ρψξν ηνπ κεζνγεηαθνχ
θιίκαηνο θαη ηζρχνπλ κφλν γη‟ απηφ ην θιίκα. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ θιίκαηνο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο νη παξάγνληεο ζεξκνθξαζία θαη πδαηηθέο ζπλζήθεο είηε γηα ηνλ
ππνινγηζκφ αξηζκνδεηθηψλ (θιηκαηηθνί ή βηνθιηκαηηθνί δείθηεο), είηε γηα ηελ απεηθφληζε
ζρεηηθψλ θιηκαηηθψλ δηαγξακκάησλ. Σέηνηεο καζεκαηηθέο εθθξάζεηο ή αξηζκνί νλνκάδνληαη
θιηκαηηθνί ή βηνθιηκαηηθνί δείθηεο αληίζηνηρα, αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ επεξεάδνπλ.
Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαιά απνηειέζκαηα δίλεη ν ηχπνο ηνπ νκβξνζεξκηθνχ πειίθνπ
ηνπ Emberger (Q2), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εμίζσζε πνπ αθνινπζεί:

φπνπ:
Ρ = ε εηήζηα βξνρφπησζε ζε mm,
Μ = ε κέζε ηηκή ησλ κέγηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ζεξκφηεξνπ κήλα ηνπ έηνπο ζε απφιπηνπο
βαζκνχο (-273,2°C=0νK),
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m = ε κέζε ηηκή ησλ ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ςπρξφηεξνπ κήλα ηνπ έηνπο ζε απφιπηνπο
βαζκνχο (-273,2νC=0νK).
Παξαηεξνχκε φηη o φξνο (M+m)/2 απνηειεί ηε βηνινγηθή κέζε ζεξκνθξαζία γηαηί νη αθξαίεο
ζεξκνθξαζίεο

επεξεάδνπλ

ηε

βιάζηεζε.

Δπίζεο

ν

φξνο

Μ-m

δείρλεη

ην

εχξνο

επεηξσηηθφηεηαο ηνπ θιίκαηνο θαη έκκεζα εθθξάδεη θαη ηνλ παξάγνληα "εμάηκηζε".
Γεληθά, φζν κηθξφηεξνο είλαη ν δείθηεο Q2, ηφζν μεξφηεξν είλαη ην θιίκα. Με βάζε ηελ επφκεε
Δηθφλα, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην θιηκαηφγξακκα ηνπ Emberger, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ
Sauvage θαη ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Μαπξνκάηε νη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί ηεο
Διιάδαο κε βάζε ηηο ζπληεηαγκέλεο Q2 θαη m, πξνθχπηεη φηη:
1) ηέζζεξηο βηνθιηκαηηθνχο νξφθνπο, Τγξφ, Όθπγξν, Ξεξφ θαη Ζκίμεξν θαη
2) ηέζζεξηο ππννξφθνπο κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ m (oC) ζε ρεηκψλα ζεξκφ (m>7oC), ρεηκψλα
ήπην (3<m<7oC), ρεηκψλα ςπρξφ (0<m<3oC) θαη ρεηκψλα δξηκχ (-10< m<0oC).
Ο δείθηεο Q2 θαζψο θαη ν δείθηεο m, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ηνπ Emberger θαηά
Μαπξνκάηε γηα ηελ Διιάδα, δειψλεη φηη ν βηνθιηκαηηθφο φξνθνο ησλ Ησαλλίλσλ είλαη πγξφο
κε ρεηκψλα ςπρξφ 0°C < m < 3° C.

ηελ Δηθφλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν βηνθιηκαηηθφο ράξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ν
νπνίνο έρεη ζπληαρζεί κεηά απφ κειέηε ησλ γεσγξαθηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπ αλάγιπθνπ
(νξνζεηξέο θαη θαηεχζπλζή ηνπο, νξεηλνί φγθνη, έθζεζε θιηηχσλ, πςφκεηξα, θιεηζηά
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ιεθαλνπέδηα, ιεθάλεο απνξξνήο θαη θνηιάδεο, πεδηάδεο) θαη ησλ νξίσλ ησλ θπζηθψλ
θιηκαηηθψλ δηαπιάζεσλ πνπ θαζεκία ηνπο εθθξάδεη ηδηαίηεξεο βηνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε νξηνγξάθεζε ησλ βηνθιηκαηηθψλ νξφθσλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ
ηνπ κεζνγεηαθνχ βηνθιίκαηνο θαη ζπγρξφλσο γίλεηαη ε ζχλδεζε θαη ζπζρέηηζε ησλ
κεηεσξνινγηθψλ-θιηκαηηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε θπζηθή βιάζηεζε.
Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηππψλνληαη ζηελ επφκελε εηθφλα, ε επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο
θαηαηάζζεηαη ζηνλ Τγξφ βηνθιηκαηηθφ φξνθν, κε ρεηκψλα ςπρξφ (0°C < m < 3°C), φπνπ m, ε
κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ςπρξφηεξνπ κήλα.
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8.3

Μνξθνινγηθά θαη ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά

8.3.1

πλνιηθό ηνπίν αλαθνξάο θαη επί κέξνπο ελόηεηεο

Σν ηνπίν αλαθνξάο ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ θ/β δελ παξνπζηάδεη
ηδηαίηεξεο παξακέηξνπο κειέηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο ηνπίν αλαθνξάο νξίδεηαη ε πεξηνρή
ζέαζεο απφ ζεκεία παξαηήξεζεο πξνο ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ηδηαίηεξα πξνο ηνλ ρψξν
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. πσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο, ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο
ζην ζχλνιφ ηνπ πεξηιακβάλεη έθηαζε κε εληαία ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.

Δηθόλα 8-2 Υώξνο εγθαηάζηαζεο πξνηεηλόκελνπ θ/β

ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη ηα θχξηα αηζζεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε πεξηγξαθή ελφο
αμηφινγνπ ηνπίνπ αλαθνξάο είλαη:


Ζ βιάζηεζε,



Σν αλάγιπθν,



Ρέκαηα ή ξπάθηα, θαη



Οη κνξθέο ησλ βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ θαη πξαλψλ.

ην ζχλνιν ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε χπαξμε
ζακλσδψλ εθηάζεσλ θαη δελ παξαηεξείηαη κεγάιε πνηθηιία ζηα είδε θαη ηε δηάξζξσζε ηεο
βιάζηεζεο. Σν αλάγιπθν ηνπ ηνπίνπ είλαη κέηξηνκε κεζαίεο θιίζεηο, ελψ απφ ηελ πεξηνρή
κειέηεο απνπζηάδνπλ πεξηνρέο πνπ λα πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ. Οη κνξθέο
ησλ πξαλψλ θαη ησλ βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ είλαη κέηξηεο, φπσο επίζεο θαη νη θιίζεηο ηνπ
αλάγιπθνπ.

103

Σέινο, ζηνλ ρψξν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δελ απαλληψληαη ξέκαηα ή ξπάθηα, είηε κφληκεο είηε
κεηαβαιιφκελεο ξνήο. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε ζέζε ηεο κνλάδαο ζε
ζρέζε κε ην επηθαλεηαθφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ζχκθσλα κε ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα ηνπ
geodata.gov.gr.

Δηθόλα 8-4 Απνηύπσζε νηθνπέδνπ ζε ζρέζε κε ην επηθαλεηαθό πδξνγξαθηθό δίθηπν

πλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα αμηφινγα ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ αλαθνξάο ηεο πεξηνρήο
κειέηεο, πεξηιακβάλνπλ κφλν ηελ δαζηθή βιάζηεζε, πνπ παξαηεξείηαη εληφο ηνπ ρψξνπ
πινπνίεζεο ηνπ ΦΠΖΔ. Χο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ην ηνπίν
παξαπέκπεη ζε πεξηνρή κε ιίγα αηζζεηηθά ζηνηρεία.
Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ filotis. Ζ βάζε δεδνµέλσλ
ΦΗΛΟΣΖ απνηειεί εξεπλεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΔΜΠ, µε ζθνπφ ηελ
ζπιινγή, νξγάλσζε θαη δηάζεζε ηεθµεξησµέλεο πιεξνθνξίαο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο
Διιάδαο. Σα δεδνµέλα ηεο βάζεο αθνξνχλ ζηα αμηφινγα ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ
νηθνζπζηεµάησλ θαη ηνπίσλ, ηφζν ζεζκνζεηεκέλσλ φζν θαη κε ζεζκνζεηεκέλσλ.
ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε ζέζε ηεο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ
θαηαγεγξακέλσλ

ηνπίσλ

θπζηθνχ

θάιινπο,

πνπ

έρνπλ

θαηαγξαθεί

ζηελ

πεξηνρή,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπίσλ ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο (ΣΗΦΚ). Ζ πεξηνρή κειέηεο
βξίζθεηαη

εθηφο

θαηαγεγξακέλσλ

πεξηνρψλ

ελδηαθέξνληνο.
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είηε

θπζηθνχ

θάιινπο

είηε

ηνπηαθνχ

Ξεξηνρή κειέτεο

Δηθόλα 8-5 Πεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο

8.3.2

Δθηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπξσπατθή ύκβαζε ηνπ ηνπίνπ

πσο ήδε αλαιχζεθε, εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ έξγνπ δελ πθίζηαληαη εθηάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ ηνπίνπ.

8.3.3

Σνπηνινγηθέο εμάξζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν

ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο ηνπηνινγηθέο εμάξζεηο, θαζφηη ην ζχλνιν ηεο
πεξηνρήο απνηειείηαη θνηλά θαη εληαία ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.

8.3.4

ηνηρεία ηξσηόηεηαο ηνπ ηνπίνπ

Ο φξνο ηξσηφηεηα ηνπ ηνπίνπ, ζπλεπάγεηαη κε ην πφζν επηξξεπήο είλαη ην ηνπίν ηεο
πεξηνρήο κειέηεο, έλαληη νπνηαζδήπνηε ηάζεο γηα κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ.
Ο βαζκφο ηεο ηξσηφηεηάο ηνπ, είλαη ζπλάξηεζε ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε ηνπίνπ θαη είλαη γεληθά
παξαδεθηφ φηη
Α) Σνπίν πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ πεξηθεξεηαθέο (ζεζκηθφ ζρέδην) ή εζληθέο δηαηάμεηο ή/θαη
ηπγράλεη επξχηεξεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη αμία ηνπ, απνηειεί ηνπίν κηθξήο
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ηθαλφηεηαο λα δερηεί ην είδνο ηεο πξνβιεπφκελεο αιιαγήο, ζπλεπψο δηαθαηέρεηαη απφ πςειή
ηξσηφηεηα,
Β) Σνπίν κε ηνπηθή ζεκαληηθφηεηα ή φπνπ ν ραξαθηήξαο, ε ρξήζε γεο, ε κνξθή θαη ε θιίκαθα
ελδέρεηαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δέρεηαη έλα βαζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο πξνβιεπφκελεο
αιιαγήο, απνηειεί ηνπίν ηθαλφηεηαο λα δερηεί ην είδνο ηεο πξνβιεπφκελεο αιιαγήο ζπλεπψο
δηαθαηέρεηαη απφ κηθξή ηξσηφηεηα.
ε θάζε πεξίπησζε, ην ηνπίν ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηεο κειέηεο,
αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία ζέαζεο απφ επηιεγκέλεο ζέζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα εχξνο
ηχπσλ ζεαηψλ θαη επθαηξηψλ ζέαζεο.
Ζ επαηζζεζία ησλ ζεκείσλ ζέαζεο εμαξηάηαη απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ, κεηαμχ άιισλ ην
πιαίζην φπνπ αλήθεη ην ζεκείν ζέαζεο, ην ξφιν ηνπ ζεαηή (θάηνηθνη, πεξηεγεηέο, δηεξρφκελνη,
εξγαδφκελνη θιπ.) θαη ηελ επθαηξία ζέαζεο ησλ νκάδσλ αλζξψπσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε
θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επεξεαδφκελσλ αλζξψπσλ.
Σν θπξηφηεξν ζηνηρείν ηεο επαηζζεζίαο, είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζεαηέο πνπ
αληηπξνζσπεχεη επεξεάδνληαη απφ κεηαβνιέο ζηελ άπνςή ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πνηφηεηα ηεο ππάξρνπζαο ζέαζεο. Λακβάλεη ππφςε ηελ πνηφηεηα ηεο ππάξρνπζαο ζέαζεο
θαη ηνλ ηχπν ηνπ ζεαηή.
Οη θαηεγνξίεο επαηζζεζίαο ηνπίνπ θαη ζεκείνπ ζέαζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ. Οη
πεξηγξαθέο ησλ επηπέδσλ επαηζζεζίαο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κφλν. Κάζε πεξίπησζε
αμηνινγείηαη βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κε βάζε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη
εκπεηξία, θαη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα κεηαμχ ησλ επηπέδσλ επηπηψζεσλ:
Πίλαθαο 8.2: Καηεγνξίεο ηξσηόηεηαο ηνπίνπ
Καηεγνξία

Πεξηγξαθή
Μεγάινη αξηζκνί ζεαηψλ θαη/ή φζσλ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη
επθαηξίεο παξαηεηακέλεο ζέαζεο φπσο θάηνηθνη θαη ρξήζηεο ειθπζηηθψλ θαη

Τςειή

απνηειεζκαηηθά αμηνπνηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο. Ζ πνηφηεηα ηεο
ππάξρνπζαο ζέαζεο, φπσο είλαη πηζαλφλ λα εθιακβάλεηαη απφ ην ζεαηή,
αμηνινγείηαη σο πςειή
Μηθξνί αξηζκνί θαηνίθσλ θαη κέηξηνη αξηζκνί επηζθεπηψλ κε ελδηαθέξνλ γηα ην

Μέηξηα

πεξηβάιινλ ηνπο. Μεγαιχηεξνη αξηζκνί ρξεζηψλ ηνπ δξφκνπ πνπ δηέξρνληαη
γηα ζθνπνχο αλαςπρήο. Ζ πνηφηεηα ηεο ππάξρνπζαο ζέαζεο, φπσο είλαη
πηζαλφλ λα εθιακβάλεηαη απφ ην ζεαηή, αμηνινγείηαη σο κέηξηα
Μηθξνί αξηζκνί επηζθεπηψλ κε ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο. Θεαηέο κε

Υακειή

πεξηζηαζηαθφ ελδηαθέξνλ, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε εζηίαζε ζην ηνπίν π.ρ.
εξγαδφκελνη, ηαμηδηψηεο. Ζ πνηφηεηα ηεο ππάξρνπζαο ζέαζεο, φπσο είλαη
πηζαλφλ λα εθιακβάλεηαη απφ ην ζεαηή, αμηνινγείηαη σο ρακειή.
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ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο επηζθεπηψλ, θαη νη παξαηεξεηέο ηνπ
ηνπίνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο δηεξρφκελνπο θαηνίθνπο ησλ θνληηλψλ νηθηζκψλ
νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζπλεπψο ε ηξσηφηεηα ηνπ ηνπίνπ εθηηκάηαη σο
ρακειή.

8.4

Γεσινγία, Σεθηνληθά θαη Δδαθνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Πεξηνρήο

8.4.1

Γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηνρήο

Ζ γεσινγηθή δνκή ηεο άκεζεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο πεξηιακβάλεη αζβεζηφιηζνπο. Οη
αζβεζηφιηζνη ζηελ Ήπεηξν, πεξηιακβάλνπλ ηνπο εμήο:
Αζβεζηφιηζνη

ππνιηζνγξαθηθνί

πιαθψδεηο

(e-k):

(Παιαηφθαηλν-

Αλψηεξν

Ζψθαηλν):

Πιαθψδεηο αζβεζηφιηζνη κηθξνχ πάρνπο εκθαλίδνληαη ζηελ δπηηθή πηέξπγα ηνπ ρψξνπ
ελδηαθέξνληνο . Δπίζεο ζπλαληψληαη βφξεηα ησλ Γνιηαλψλ θαζψο θαη ζηηο θιηηχεο ηνπ
ζχγθιηλνπ ηνπ Βιαράηαλνπ.
Αζβεζηφιηζνη Αλψηεξνπ ελσλίνπ (K8S-Κ): Λεπθφηεθξνη αζβεζηφιηζνη κηθξνιαηππνπαγείο κε
ζξαχζκαηα ξνπδηζηψλ θαη ππξηηηθνχο θνλδχινπο εκθαλίδνληαη ζε αξθεηά κεγάιε έθηαζε (απφ
ην Καιπάθη έσο ζηνπο Αζπξάγγεινπο).
Αζβεζηφιηζνη Βηγιψλ (Js- K8i-K) : (Αλψηεξν Ηνπξαζηθφ – Καηψηεξν. ελψλην):Αζβεζηφιηζνη
ππνιηζνγξαθηθνί, πιαθψδεηο κε ξπζκηθέο ελαιιαγέο ππξηηνιηζηθψλ ζηξψζεσλ εκθαλίδνληαη
ζηελ λφηηα πεξηνρή ηνπ ρψξνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηε Υξπζνξάρε έσο ην Γεξβέλη.
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Γεσινγηθόο ράξηεο Ηπείξνπ

8.4.2

Σεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηνρήο

Ζ επξχηεξε πεξηνρή αλήθεη γεσηεθηνληθά ζηελ Ηφληα Εψλε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο κηα
επεηξσηηθή ιεθάλε κε εκηπειαγηθή θαη πειαγηθή ηδεκαηνγέλεζε. Ζ Ηφληα Εψλε είλαη
επσζεκέλε πξνο ηα δπηηθά πάλσ ζηε Εψλε Παμψλ, ελψ πξνο ηα αλαηνιηθά πάλσ ζηε δψλε
απηή βξίζθεηαη επσζεκέλε ε Εψλε ηεο Πίλδνπ. ηε γεσινγηθή ηεο δνκή ζπκκεηέρνπλ θαηά
θχξην ιφγν αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί, ν θιχζρεο θαη νη ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο. Σα
αζβεζηνιηζηθά

πεηξψκαηα

απνηεινχλ

ηελ

θχξηα

αλαπηχζζνληαη πεξηκεηξηθά ηεο ιεθάλεο Ησαλλίλσλ.
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κάδα

ησλ

νξεηλψλ

φγθσλ

πνπ

Δηθόλα 8-6 Γεσηεθηνληθόο Υάξηεο ηεο Διιάδαο

Παιαηνγεσγξαθηθά, κε βάζε ηηο δηαθνξέο ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη ζηελ ζηξσκαηνγξαθηθή ηεο
επαιιειία ζηελ αμνληθή θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ παξπθψλ ηεο, δηαθξίλεηαη απφ ηα δπηηθά πξνο
ηα αλαηνιηθά ζηηο αθφινπζεο ηξείο ππνδψλεο: α) ζηελ εμσηεξηθή, ε νπνία δηαθξίζεθε ζηελ
δπηηθή θαη ζηελ αλαηνιηθή εμσηεξηθή Ηφληα Εψλε, β) ζηελ θεληξηθή Ηφληα Εψλε θαη γ) ζηελ
εζσηεξηθή (αλαηνιηθή) Ηφληα Εψλε.
Παξά ηηο νξηζκέλεο ζαθείο δηαθνξνπνηήζεηο, ζε γεληθέο γξακκέο ε Ηφληα Εψλε παξνπζηάδεη
ζε φιε ηελ έθηαζή ηεο ηελ παξαθάησ ζηξσκαηνγξαθηθή δηάξζξσζε: α) ηελ ζεηξά ησλ
εβαπνξηηψλ θαη ηξηαδηθψλ ιαηππνπαγψλ, β) ηελ ζεηξά ησλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ ηνπ Αλ.
Σξηαδηθνχ-Αλ. Ζσθαίλνπ, γ) ηνλ θιχζρε ηνπ Αλψηεξνπ Ζσθαίλνπ-Αθνπτηάληνπ, δ) ηηο
απνζέζεηο ηνπ Μεηνθαίλνπ-Πιεηνθαίλνπ θαη ε) ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο.
Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο έρεη ππνζηεί ηελ επίδξαζε έληνλσλ ηεθηνληθψλ δπλάκεσλ απφ
ηελ αιπηθή νξνγέλεζε κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ Ηφληα δψλε πηπρψζεθε θαηά ην Καηψηεξν
Μεηφθαηλν κε ηελ ηπξηαθή θάζε πηπρψζεσλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε παξνπζία ησλ
εβαπνξηηηθψλ απνζέζεσλ πνπ απνηέιεζαλ ην ιηπαληηθφ κέζν θαη δηεπθφιπλαλ ηηο εζσηεξηθέο
νιηζζήζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ηεθηνληθήο δνκήο ηεο Ηνλίνπ Εψλεο είλαη κηα ζεηξά απφ
επάιιεια κεγαζχγθιηλα θαη κεγααληίθιηλα, ηα νπνία κε βαζηθή αμνληθή δηεχζπλζε ΒΒΓ-ΝΝΑ
έσο ΒΓ-ΝΑ επσζνχληαη ή εθηππεχνπλ ην έλα πάλσ ζην άιιν πξνο ηα Γπηηθά. ηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ησλ Ησαλλίλσλ εκθαλίδνληαη, απφ αλαηνιηθά πξνο ηα
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δπηηθά, ραξαθηεξηζηηθέο κεγαδνκέο φπσο είλαη ην θιπζρηθφ ζχγθιηλν ηνπ Αξάρζνπ, ην
αλζξαθηθφ αληίθιηλν ηνπ Μηηζηθειίνπ θαη ην αληηθιηλφξην ησλ Ησαλλίλσλ εληφο ηνπ νπνίνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί ην ηεθηνλνθαξζηηθφ βχζηζκα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ.
Σέινο βαζηθήο ζπνπδαηφηεηαο ζηελ ηεθηνληθή δνκή ηεο Ηνλίνπ Εψλεο είλαη ηα κεγάια
εγθάξζηα ξήγκαηα νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο, ηα νπνία κε δηεχζπλζε ΑΓ ή ΑΒΑ-ΓΝΓ
ζρεκαηίζζεθαλ αξρηθά ζηε δηάξθεηα ηεο ηειηθήο πηχρσζεο θάζεηα ζηνπο άμνλεο ησλ
κεγαπηπρψλ. Δπίζεο βαζηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ηα επηκήθε ξήγκαηα, κε δηεχζπλζε ΒΒΓΝΝΑ, ηα νπνία είλαη είηε ξήγκαηα αλάζηξνθα, είηε ξήγκαηα θαλνληθά κεηαγελέζηεξα πνπ
πξνθάιεζαλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ κεγάισλ ηάθξσλ-ιεθαλψλ ζηνλ ρψξν ηεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο
ηεξεάο (Μνπληξάθεο 2010).
H ιηζνζηξσκαηνγξαθηθή ζηήιε ηεο Ηνλίνπ Εψλεο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ζηνπο λεφηεξνπο
ζρεκαηηζκνχο ζηε γεληθή ηεο πεξηγξαθήο είλαη ε αθφινπζε:
•

Γχςνη θαη ηξηαδηθά ιαηππνπαγή (πεξκνηξηαδηθήο ειηθίαο).

•

Αλζξαθηθή

ζεηξά

ηεο

Ηνλίνπ

δψλεο

πνπ

θαηαιακβάλεη

κεγάιν

δηάζηεκα

ηδεκαηνγέλεζεο απφ ην αλψηεξν Σξηαδηθφ έσο θαη ην αλψηεξν Ζψθαηλν.
•

Φιχζρεο αδηαίξεηνο (αλση. Ζψθαηλν – Αθνπτηάλην)

8.4.3

Τδξνιηζνινγία Πεξηνρήο

Απφ πδξνιηζνινγηθή άπνςε κε βάζε ηελ πδξνπεξαηφηεηα ηνπο, νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί
πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ άκεζε πεξηνρή έξεπλαο ή θαη ζηελ επξχηεξε αιιά επεξεάδνπλ ηηο
πδξνγεσινγηθέο ηεο ζπλζήθεο ραξαθηεξίδνληαη σο αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνχ κέηξηαο έσο
κηθξήο πδξνπεξαηφηεηαο.
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Δηθόλα 8-16 Τδξνιηζνινγηθόο ράξηεο Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Ζπείξνπ

8.5

Φπζηθό Πεξηβάιινλ

8.5.1

Γεληθά ζηνηρεία

Σα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα. Σα
είδε ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηά απνηεινχλ απνηέιεζκα ηεο
δξάζεο επηκέξνπο παξαγφλησλ φπσο νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε γεσκνξθνινγία, ην
πδξνγξαθηθφ δίθηπν θαη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηθξαηνχζεο ρξήζεηο γεο ηεο
πεξηνρήο είλαη νη βνζθφηνπνη, ηα δάζε θαη νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.
Αλαιπηηθφηεξα, νη βνζθφηνπνη εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο κέζνπ θαη πςεινχ
πςνκέηξνπ ηνπ δήκνπ Πσγσλίνπ θαη ζε εγθαηαιειεηκκέλεο γεσξγηθέο γαίεο.
ε φηη αθνξά ηα δάζε ηεο πεξηνρήο δηαθξίλνληαη ζηα εμήο:
• θπιινβφια δάζε δξπψλ,
• κηθηά δάζε θπιινβφισλ πιαηχθπιισλ κε γαχξν, νζηξπά, θξάμν,
• ζακλψλεο κε πνπξλάξη, θέδξνο θαη νμχθεδξν,
• ακηγή δάζε Ομπάο,
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• κηθηά δάζε νμπάο - πβξηδνγελνχο ειάηεο θαη καχξεο πεχθεο.
ηα δάζε ηεο πεξηνρήο επίζεο ζπλαληψληαη ζθεληάκηα, θνπκαξηέο θαη άγξηεο θεξαζηέο,
ακπγδαιηέο θαη ζπθηέο. ηηο πεξηνρέο φπνπ επηθξαηεί ζακλψδεο βιάζηεζε θπξηαξρεί ε
αζθάθα, ελψ ππάξρνπλ άθζνλα αξσκαηηθά θπηά. Απφ απηά ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα ε
αγξηνηξηαληαθπιιηά, ην θαζθφκειν, ην πεληάλεπξν θαη ε ξίγαλε.
ηελ εμσδαζηθή δψλε ησλ πςειψλ νξέσλ εληνπίδνληαη ζηεπφκκνξθα βξαρψδε ιηβάδηα θαη
ρινεξά ρηνλφθηια ιηβάδηα.
Ζ γεσξγηθή γε πεξηιακβάλεη θαιιηέξγεηεο κε ακπέιηα, πνπ είλαη θαη ε θχξηα κνξθή
θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ιαραλνθνκηθέο θαη θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο, αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο
θαη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο. Οη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο αθνξνχλ θπξίσο ζηα θηελνηξνθηθά
θπηά γηα ζαλφ (θνθηνιίβαδα γηα ζαλφ, ηξηθχιιη, θξηζάξη θαη βξψκε), ζηα ζηηεξά γηα θαξπφ
(αξαβφζηηνο, ζίθαιε, καιαθφ ζηηάξη), ζηηο παηάηεο θαη ζηα θαζφιηα.
ρεηηθά κε ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ραξαθηεξηζηηθά είδε ηεο παλίδαο ησλ δαζψλ
είλαη ηα ζηξνπζηφκνξθα πνπιηά (φπσο ν θνθθηλνιαίκεο, ν θφηζπθαο, ν ζπίλνο θαη ε
θαξδεξίλα). Σα ζεκαληηθφηεξα είδε παλίδαο ησλ βηνηφπσλ ησλ ζακλψλσλ είλαη νη ρεξζαίεο
ρειψλεο, (ειιεληθή θαη θξαζπεδσηή), ηα θίδηα (ιαθίηεο), νη λπρηεξίδεο (κεγάινο ξηλφινθνο)
θαη νη ιχθνη. Δπίζεο ηα ζειαζηηθά πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο πεξηνρήο είλαη
ε θαθέ αξθνχδα, ην αγξηνγνχξνπλν, ην δαξθάδη, ν ιαγφο, ν ζθίνπξνο, ε αιεπνχ θαη ε
αγξηφγαηα.

8.5.2
8.5.2.i

Πεξηνρέο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ
Όξηα Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ

Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ
πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. Δπηπιένλ, ην έξγν βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρψλ πξνζηαζίαο
νηθνηφπσλ, πγξνηφπσλ RAMSAR θαη εθηφο εζληθψλ πάξθσλ θαη Γξπκψλ, θαζψο θαη εθηφο
Αηζζεηηθψλ Γαζψλ θαη Καηαθχγησλ Άγξηαο Εσήο.
Ζ πιεζηέζηεξε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε θσδηθφ GR2130011 θαη νλνκαζία
«Κεληξηθφ Εαγφξη θαη αλαηνιηθφ ηκήκα φξνπο Μηηζηθέιη» ε νπνία απνηειεί δψλε εηδηθήο
πξνζηαζίαο (SPA), θαη βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο πξνηεηλφκελεο ζέζεο ηνπ έξγνπ ζε απφζηαζε
2,8km πεξίπνπ.
Σα φξηα ηεο ελ ιφγσ δψλεο πξνζηαζίαο, ζε ζρέζε κε ηε πξνηεηλφκελε ζέζε, απνηππψλνληαη
ζηελ παξαθάησ εηθφλα.

112

Θέση
υωτοβολταϊκού
Όρια προστατευόμενων
περιοχών

Δηθόλα 8-17 Θέζε Δγθαηάζηαζεο πξνηεηλόκελνπ Φσηνβνιηατθνύ ηαζκνύ ζε ζρέζε
κε ηηο πιεζηέζηεξεο πεξηνρέο Natura 2000

8.5.2.ii

Αλαγθαηόηεηα Τπνβνιήο ΔΟΑ

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ην πξνηεηλφκελν έξγν, φπσο ζα αλαιπζεί θαη ζε επφκελν
θεθάιαην, πεξηνξίδνληαη θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ελψ θαηά ηελ θάζε
ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δνκή θαη ηελ
ζπλνρή ησλ πιεζηέζηεξσλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη φηη
δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ΔΟΑ γηα ην ελ ιφγσ έξγν.

8.5.2.iv

Όξηα, Ηζρύνλ θαζεζηώο θαη Βαζηθά Οηθνινγηθά ηνηρεία Πξνζηαηεπόκελσλ

Πεξηνρώλ
Ζ πιεζηέζηεξε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε θσδηθφ GR2130011 θαη νλνκαζία
«Κεληξηθφ Εαγφξη θαη αλαηνιηθφ ηκήκα φξνπο Μηηζηθέιη», απνηειεί πεξηνρή πνιχ ζεκαληηθή
γηα πνιιά ζπάληα θαη απεηινχκελα είδε αξπαθηηθψλ πηελψλ, θπξίσο ηνπ Αηγππηηαθνχ Γχπα
θαη ηνπ ρξπζαεηνχ. Καη ηα δχν είδε απεηινχληαη απφ ην παξάλνκν θπλήγη, δειεηεξίαζε θαη
έιιεηςε ηξνθήο θαη ν αξηζκφο ηνπο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Δηδηθά ν αηγππηηαθφο γχπαο
βξίζθεηαη ζην ρείινο ηεο εμαθάληζεο ζε πνιιέο πεξηνρέο. Άιια είδε πνπ απαληψληαη ζηελ
πεξηνρή είλαη ν ζηαπξαεηφο, θηδαεηφο, ζθεθηάξεο, θαη ν πεηξίηεο. Άιια είδε ελδηαθέξνληνο
πεξηιακβάλνπλ ηνλ καχξν πειαξγφ, ν κπνχθνο, ν κάπξνο δξπνθνιάπηεο, ν αεηνκάρνο,
νξηχθηα θαη ε Γεληξνζηαξήζξα. Ζ παξάλνκε ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ έρνπλ
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επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνπο πιεζπζκνχο ησλ αξπαθηηθψλ. Ζ θνπή κεγάισλ δέληξσλ είλαη
επίζεο πηζαλή απεηιή (έρνπλ ζπκβεί πεξηζηαηηθά θνπήο ελφο δέληξνπ κε θσιηά ρξπζαεηνχ),
ελψ ε απμεκέλε φριεζε απφ ηνπο επηζθέπηεο είλαη κηα άιιε απεηιή πνπ αλακέλεηαη λα
εληαζεί ηα επφκελα ρξφληα. Ζ θνπή κεγάισλ δέληξσλ απεηιεί επίζεο είδε δαζψλ φπσο ν
Μαχξνο Πειαξγφο θαη ν Μαχξνο Γξπνθνιάπηεο.
Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο νξεηλήο Πίλδνπ δηαρεηξίδεηαη απφ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο Δζληθνχ
Πάξθνπ ηεο βφξεηαο Πίλδνπ, ελψ κε ηελ ππ‟ αξηζκφ 23069/2005 ΚΤΑ, ζεζκνζεηήζεθαλ νη
ρξήζεηο γεο, νη δψλεο πξνζηαζίαο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. ηελ εηθφλα πνπ
αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε ζέζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ απφ ην πιεζηέζηεξν φξην ηνπ
ζεζκνζεηεκέλνπ Δζληθνχ Πάξθνπ:

Θέζε πξνηεηλόκελνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηα όξηα ηνπ Εζληθνύ Πάξθνπ

Σν πξνηεηλφκελν έξγν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 4,8km απφ ην πιεζηέζηεξν φξην ηνπ Δ.Π.
Βφξεηαο Πίλδνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ δψλε πξνζηαζίαο Π1 (πεξηθεξεηαθή δψλε), γηα ηελ
νπνία ηζρχνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο ππ‟ αξηζκφ 23069/2005 ΚΤΑ, ηα νπνία πξνθαλψο
δελ εθαξκφδνληαη γηα ην πξνηεηλφκελν έξγν.
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8.5.3

Γάζε θαη Γαζηθέο εθηάζεηο

Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε βξίζθεηαη ζε πεξηνρή γηα ηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί Γαζηθφο Υάξηεο.
χκθσλα κε ηνλ δαζηθφ ράξηε, ε επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαιχπηεηαη
απφ ηα εμήο ηκήκαηα:
Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε βξίζθεηαη ζε πεξηνρή γηα ηελ νπνία έρεη αλαξηεζεί θαη θπξσζεί Γαζηθφο
Υάξηεο. χκθσλα κε ηνλ δαζηθφ ράξηε, ε επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
θαιχπηεηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα:
Σκήκα ΓΓ: Αθνξνχλ δαζηθέο εθηάζεηο θαη θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έθηαζεο
Σκήκα ΠΓ: Αθνξνχλ ηειεζίδηθα δαζηθέο εθηάζεηο
Σκήκα ΑΓ: Αθνξνχλ εθηάζεηο πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ άιιεο κνξθήο θαη πιένλ έρνπλ
δαζζσζεί.

Δηθόλα 8-18 Θέζε Δγθαηάζηαζεο πξνηεηλόκελνπ Φσηνβνιηατθνύ ηαζκνύ ππόβαζξν
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ)

8.5.4

Άιιεο ζεκαληηθέο θπζηθέο πεξηνρέο

Πέξαλ ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ πθίζηαληαη ινηπέο
ζεκαληηθέο πεξηνρέο.
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8.6

Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ

8.6.1

Υξήζεηο Γεο – Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο

8.6.1.i Τθηζηάκελεο Υξήζεηο Γεο
Κακία Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ δελ δηαζέηεη Θεζκνζεηεκέλν
Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Γ.Π..) ή ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο ηεο
Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.). εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Καιπαθίνπ (πξψελ
Γήκνο Καιπαθίνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηαο) έρνπλ μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο
.Υ.Ο.Ο.Α.Π. Δπίζεο, ν νηθηζκφο Καιπαθίνπ (θαιχπηνληαο θαη ηνλ νηθηζκφ ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ
Γνιηαλψλ) θαη ν νηθηζκφο Γειβηλαθίνπ δηαζέηνπλ Ρπκνηνκηθφ ζρέδην.
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ νηθηζκψλ ηνπ δήκνπ είλαη νξηνζεηεκέλνη κε απφθαζε Ννκάξρε, εθηφο απφ
ηελ Αγία Μαξίλα θαη ην Οξεηλφ Ξεξφβαιηνπ ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Γειβηλαθίνπ, ηε
Υξπζνξξάρε θαη ηα Γνιηαλά ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Καιπαθίνπ, ην Γηκνθφξην θαη ην
Φειφθαζηξν ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Λάβδαλεο θαη ην ηαπξνζθηάδην ζηε δεκνηηθή ελφηεηα
Πσγσληαλήο. Δπίζεο, ην Γνιφ είλαη πξνζηαηεπφκελνο παξαδνζηαθφο νηθηζκφο.
Οη ρξήζεηο γεο εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο απνηππψλνληαη ζηνλ αληίζηνηρν επηζπλαπηφκελν
ράξηε, θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν θπζηθνχο βνζθφηνπνπο, ζθιεξνθπιιηθή
βιάζηεζε, ζχλζεηεο θαιιηέξγεηεο.

8.6.2

Γηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγίεο Αλζξσπνγελνύο Πεξηβάιινληνο
2

Ο Γήκνο Πσγσλίνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε 704,059 km , βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ
Ννκνχ Ησαλλίλσλ θαη νξηνζεηείηαη γεσγξαθηθά απφ ηα φξε Νεκέξηηζθα (2.209 m) ζηα βφξεηα,
Σζακαληά (1.826 m) ζηα λφηηα, Καζηδηάξε (1.329 m) θαη Μαθξχθακπν (1.672 m) ζηα Γπηηθά.
Σν ζχλνιν ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο ζπγθξνηείηαη απφ νξεηλά ζπκπιέγκαηα, ζηελέο θνηιάδεο
θαη κηθξέο ιηβαδηθέο εθηάζεηο θαη βνζθφηνπνπο.
ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Καιπαθίνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ. Πιεζηέζηεξεο πξνο ην αζηηθφ
θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ είλαη νη δεκνηηθέο ελφηεηεο Καιπαθίνπ θαη Άλσ Καιακά. Οη δχν απηέο
δεκνηηθέο ελφηεηεο ζπγθεληξψλνπλ ηνπο νηθηζκνχο κε ην ρακειφηεξν κέζν πςφκεηξν ελψ ζε
απηέο ζπγθεληξψλνληαη θαη νη πεδηλέο εθηάζεηο ηνπ δήκνπ. Δπίζεο, ζηαζκίδνληαο ην κέζν φξν
ησλ πςνκέηξσλ ησλ νηθηζκψλ ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο, πξνθχπηεη φηη ε Γεκνηηθή
Δλφηεηα Πσγσληαλήο θαη ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Άλσ Πσγσλίνπ ζπγθεληξψλνπλ ηνπο
νξεηλφηεξνπο νηθηζκνχο.
ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, νη
άληξεο είλαη 5.671, δει. ην 51% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη νη γπλαίθεο ην 49 % (5.421). Ο
δείθηεο γήξαλζεο ησλ γπλαηθψλ θηάλεη ην 3,66 ελψ ησλ αληξψλ ζην 2,57.
ην Γήκν ππάξρνπλ ζπλνιηθά 6.971 λνηθνθπξηά, εθ ησλ νπνίσλ ην 26,85% απνηειείηαη απφ
έλα κφλν κέινο 36,52% απφ δχν κέιε, πνζνζηά πςειφηεξα απφ απηά ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Σα ηξηκειή θαη ηεηξακειή λνηθνθπξηά (ε
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ηππηθή ειιεληθή νηθνγέλεηα) απνηεινχλ ην 24,9%, ελψ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ
αγγίδνπλ ην 50%. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηαθή ζχλζεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ φηη ηα κνλνκειή λνηθνθπξηά απνηεινχληαη απφ άηνκα ηεο
ηξίηεο ειηθίαο.

8.6.3

Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ ζεσξείηαη θνηηίδα ησλ Μνινζζηθψλ θπιψλ θαη ε νλνκαζία
«Πσγψλη» πηζαλφλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ βπδαληηλφ Κσλζηαληίλν ηνλ Πσγσλάην (7νο αη.). Ζ
αλζξψπηλε παξνπζία ήδε απφ ηελ Νενιηζηθή πεξίνδν επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αλαθάιπςε
ελφο Νενιηζηθνχ νηθηζκνχ ζηα Γνιηαλά θνληά ζηηο πεγέο Καιακά, ελψ κεγάιν πιήζνο ζέζεσλ
κε επηθαλεηαθά ιείςαλα απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή θαη ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο
έρνπλ εληνπηζηεί ζηηο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ Κνπηζφθξαλν.
Σνλ Μεζαίσλα, ην νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο απνηειείηαη ηελ πφιε ηεο Βειιάο θαη άιινπο
νηθηζκνχο φπσο ε Ννπάγηα Γνιηαλψλ. Ζ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδνο ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηε
δεκηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο βπδαληηλήο επαξρίαο, ηνπ πεξίθεκνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ,
ην νπνίν απνηέιεζε ην θπξίαξρν θξαηηθφ κφξθσκα κέρξη ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε.
ηε λεψηεξε ηζηνξία, ε επαξρία ηνπ Πσγσλίνπ ππνδνπιψζεθε ζηνπο Σνχξθνπο ην 1449 θαη
θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία δελ επλνήζεθε κε πξνλφκηα φπσο άιιεο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ. Γηα
ηελ πεξίνδν απηή, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζπκκεηνρή 97 Γειβηλαθησηψλ (ζε ζχλνιν 400
Ζπεηξσηψλ) ζηηο κάρεο πνπ έγηλαλ κε ηελ έθξεμε ηεο Δπαλάζηαζεο ζηελ Μνιδνβιαρία θαηά
ηηο αξρέο ηνπ 1821 ππφ ηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε.
Ο αγψλαο πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ απηνλφκεζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ δεκηνπξγνχζε ζηελ
πεξηνρή θιίκα αζηάζεηαο, ην νπνίν επηηάζεθε ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ. Ζ πεξίνδνο πνπ δηαδέρζεθε ηελ ηηαιηθή θαηνρή ππήξμε πνιιά ππνζρφκελε. Ο
θαζνξηζκφο ησλ ζπλφξσλ αλάκεζα ζηα Βαιθαληθά θξάηε αλάγθαζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ
κεηνίθσλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο γελέηεηξεο θαη λα δψζνπλ κία λέα δηάζηαζε ηφζν ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε φζν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ θηελνηξνθία γλσξίδεη
ξαγδαία αλάπηπμε, ν πιεζπζκφο ζα δηπιαζηαζηεί θαη ηα ζρνιεία ζα αξηζκνχλ ηελ επνρή απηή
ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ζηελ ηζηνξία ηνπο.
Ζ επκάξεηα απηή δηαθφπεθε θαηά ην έπνο ηνπ ‟40, φηαλ ε πεξηνρή επηιέρζεθε γηα ηελ
αλάζρεζε ηεο ηηαιηθήο πξνέιαζεο. Απνηέιεζκα ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ
αθνινχζεζε ήηαλ ε καδηθή κεηαλάζηεπζε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟50 θαη ηνπ ‟60.
To γήπεδν ηεο κνλάδαο δελ αλήθεη ζε θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, νχηε ζε
παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ελψ πιεζίνλ ηεο δελ παξαηεξείηαη ε χπαξμε ζεκείσλ ηδηαίηεξεο
πνιηηηζηηθήο αμίαο.
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8.7

Κνηλσληθό-νηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ

8.7.1

Γεκνγξαθηθή θαηάζηαζε θαη ηάζεηο εμέιημεο

Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζηηο 8.990 θαηνίθνπο (απνηειέζκαηα απνγξαθήο 2011),
ελψ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλεξρφηαλ
ζηηο 11.092. Ο Γήκνο Πσγσλίνπ πεξηιακβάλεη 51 ρσξηά, πνπ ζπλνιηθά θαηαιακβάλνπλ
έθηαζε 701 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ.
Ο Γήκνο Πσγσλίνπ δηαηξείηαη ζε 6 Γεκνηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο 6
θαηαξγεζέληεο δήκνπο. Κάζε Γεκνηηθή ελφηεηα απνηειείηαη απφ θνηλφηεηεο νη νπνίεο
αληηζηνηρνχλ ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ησλ θαηαξγεζέλησλ Γήκσλ. Οη Γεκνηηθέο ελφηεηεο,
ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 45892 απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.ΓΓΑ θαζψο θαη ηα λέα δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα απηψλ είλαη νη εμήο:
χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζηνπο
11.092 θαηνίθνπο, ν δε κφληκνο πιεζπζκφο ζε 9.987 θαηνίθνπο. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα απνγξαθήο 2011 ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ κεηψζεθε ζηνπο 8.990
θαηνίθνπο. εκεηψζεθε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ
13,61% ζηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ θαη κείσζε 11,09% ζην κφληκν πιεζπζκφ.
Λφγσ έληνλεο νξεηλήο γεσκνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ηάζε θπγήο πξνο ηα αζηηθά
θέληξα, ν Γήκνο Πσγσλίνπ είλαη αξθεηά αξαηνθαηνηθεκέλνο κε 16 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ
ρηιηφκεηξν (απνγξαθή 2001, ΔΛ.ΣΑΣ) φηαλ ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηνπ Ννκνχ
Ησαλλίλσλ είλαη ππεξδηπιάζηα κε 35 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν θαη ηεο Πεξηθέξεηο
Ζπείξνπ δηπιάζηα κε 31 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Άλσ
Καιακά είλαη ε πην ππθλνθαηνηθεκέλε ηνπ Γήκνπ κε 35,9 θαηνίθνπο αλά km2 θαη ε θνηλφηεηα
Λάβδαλεο ε πην αξαηνθαηνηθεκέλε κε 4,6 θαηνίθνπο αλά km2. ε ζρέζε κε ηελ απνγξαθή ηνπ
1991 ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο πεξηνρήο κεηψζεθε θαηά 2,5%.
Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Ησαλλίλσλ. Ο δείθηεο γήξαλζεο είλαη ν ιφγνο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 65 θαη άλσ πξνο ηα άηνκα
ειηθίαο 0-14 εηψλ. θνπφο ηνπ δείθηε απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαινγίαο "γέξνη" πξνο
"λένη", δειαδή πφζα άηνκα ειηθίαο 65-άλσ αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα ειηθίαο 0-14 εηψλ. ζν
κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν πην "γεξαζκέλνο" είλαη ν πιεζπζκφο.
Γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Ησαλλίλσλ ν δείθηεο γήξαλζεο είλαη 1,43 δειαδή
ζε 1 άηνκν ειηθίαο 0-14 αληηζηνηρεί 1,43 άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ. Γηα ην ζχλνιν ηνπ
Γήκνπ Πσγσλίνπ ν δείθηεο γήξαλζεο είλαη 3,07 δειαδή ζε θάζε άηνκν ειηθίαο 0-14
αληηζηνηρνχλ 3,07 άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ.
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8.7.2

Παξαγσγηθή δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο

8.7.2.i Κύξηα Μεγέζε Παξαγσγηθώλ Κιάδσλ
Ζ ηνπηθή θνηλσλία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ηηο θαηαζθεπέο, ην
ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο κεηαθνξέο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ επφκελν Πίλαθα, ν νπνίνο αθνινπζείηαη απφ ην αλάινγν
ρήκα.

Ζ πεξηνρή, σο νξεηλή θαη απνκαθξπζκέλε ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ παξαδνζηαθή
γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία, ηελ απαζρφιεζε ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο,
επηρεηξήζεηο εκπνξίνπ θαη ηνπ αλαπηπζζφκελνπ ηνπξηζκνχ. πγθεθξηκέλα:
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Πξσηνγελήο Σνκέαο
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θιάδν θαη πεγή εζφδσλ ησλ θαηνίθσλ.
ρεδφλ ην 26% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αζρνιείηαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, φπσο θαη ην
23% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Διιεληθήο
ηαηηζηηθήο Αξρήο (2005).
Γεσξγία
Ο αγξνηηθφο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο ζηελ
πεξηνρή, ζηελ νπνία ζπλαληψληαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ ζπλδπάδνπλ
δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ
2001 883 άηνκα αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 25,15% ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ, ιφγσ ησλ κνξθνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πζηεξεί ζε πνζνζηφ αγξνηηθήο γεο ζε ζρέζε κε ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη
κε ηελ ππφινηπε ρψξα.
Οη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο θαηαιακβάλνπλ 23.498 ζηξέκκαηα, ηα ιηβάδηα θαη νη βνζθφηνπνη
61.017 ζηξέκκαηα, ηα ακπέιηα θαη ηα ζηαθηδάκπεια 28 ζηξέκκαηα, ελψ νη πνιπεηείο θπηείεο
θαη ηα θαξπνθψξα δέληξα θαηαιακβάλνπλ κφιηο 0,5 ζηξέκκαηα. ε αξγάλαπαπζε βξίζθνληαη
304 ζηξέκκαηα. Σέινο ηα δάζε θαηαιακβάλνπλ 437.590 ζηξέκκαηα ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο
ηνπ Γήκνπ.
Κηελνηξνθία
Ζ θηελνηξνθία απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Χο
ζεκαληηθφηεξνη θιάδνη ζεσξνχληαη ε πξνβαηνηξνθία θαη ε αηγνηξνθία, ε πηελνηξνθία, ε
ρνηξνηξνθία θαη ηέινο ε κειηζζνθνκία ε νπνία έρεη πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε αλ
κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε καο ην νξεηλφ ηνπ εδάθνπο θαη ηε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο. Ζ
εθηξνθή πνπιεξηθψλ, κε 518.712 θεθαιέο θαη 569 εθκεηαιιεχζεηο θαη νη 519 εθκεηαιιεχζεηο
κε 51.078 θεθαιέο πξνβάησλ, θαηέρνπλ ηε ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζηελ θηελνηξνθία ηεο
πεξηνρήο, κφιηο φκσο ην 5% θαη ην 4% αληίζηνηρα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα.
Γεπηεξνγελήο Σνκέαο
Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ηεο πεξηνρήο βαζίδεηαη ζηε κηθξή κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ε
νπνία βαζίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο θαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. χκθσλα κε ην
Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (2005), ζην Γήκν Πσγσλίνπ
ιεηηνπξγνχζαλ 445 επηρεηξήζεηο απφ ηηο νπνίεο κφιηο 52 επηρεηξήζεηο (12%) αλήθεη ζην
δεπηεξνγελή ηνκέα θαη κφιηο 378 άηνκα απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα απηφλ. Απφ απηέο 16
επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ, 6 ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, 6
ζηε βηνκεραλία μχινπ θαη 14 ζηελ θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ.
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Σξηηνγελήο ηνκέαο
Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο ζην Γήκν Πσγσλίνπ είλαη πην δηεπξπκέλνο θαη ζηεξίδεηαη
θπξίσο ζην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη ζηα
θαηαιχκαηα.
χκθσλα κε ην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (2005) ζηνλ
ηξηηνγελή ηνκέα γηα ην δήκν Πσγσλίνπ ιεηηνπξγνχζαλ ην πεξηζζφηεξεο απφ ην 60% ησλ
επηρεηξήζεσλ. Απφ απηέο, ην 19,33% ησλ επηρεηξήζεσλ αζρνιείηαη κε ην ιηαληθφ εκπφξην, έλα
10% κε ην θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θη ελα 4,5% κε ην ρνλδξηθφ εκπφξην.. Σν 40% ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απαζρνιείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα.
Ο ηνπξηζκφο απαζρνιεί ζηελ πεξηνρή κφλν ην 5,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ηελ πεξηνρή,
ζχκθσλα κε ην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (2005),
ιεηηνπξγνχζαλ 5 θαηαιχκαηα θαη 77 επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εζηίαζε. Ο θπζηθφο πινχηνο
ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη ηα κλεκεία απνηειεί πφιν έιμεο
ηνπξηζηψλ θαη δχλαηαη λα απνηειέζεη ππιψλα ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηνπ Γήκνπ
Πσγσλίνπ.

8.8

Σερληθέο Τπνδνκέο

8.8.1

Τπνδνκέο κεηαθνξώλ

Οδηθφ Γίθηπν
Απφ ηα φξηα ηεο πξνηεηλφκελεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θ/β ζηαζκνχ δηέξρεηαη νδφο πνιχ
θαιήο βαηφηεηαο. Γεληθά, ην αγξνηηθφ θαη δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ θξίλεηαη ζπγθξηηηθά
ηθαλνπνηεηηθφ σο πξνο ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ πξνζπειαζηκφηεηά ηνπ ηφζν ζε επίπεδν δήκνπ
φζν

θαη

λνκνχ.

Δλδεηθηηθά

ην

νδηθφ

δίθηπν

εληφο

ηεο

πεξηνρήο

κειέηεο

είλαη

αζθαιησζηξσκέλν.

ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν
Γελ πθίζηαηαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.

Αεξνδξφκηα
Γελ ππάξρεη αεξνπνξηθή ζχλδεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, κε άιιεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο, παξά κφλν κέζσ ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ Ησαλλίλσλ.
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8.8.2

πζηήκαηα πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ

ηεξεά Απφβιεηα
Γήκνο Πσγσλίνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ην ζχλνιν
ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπιινγή, κεηαθνξά θαη ε απφζεζε γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε. ην Γήκν δελ ιεηηνπξγεί πξφγξακκα ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ δεκνηηθψλ
απνβιήησλ-αλαθχθισζεο. ε φηη αθνξά ηα ζχκκεηθηα ΑΑ, απηά κεηαθέξνληαη απεπζείαο
ζην ΥΤΣΑ Διιεληθνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη πεξίπνπ 45ρηιηφκεηξα απφ ην Καιπάθη. Γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δηνηθεηηθά
φξηα ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπέρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ν ΦνΓΑ Ν. Ησαλλίλσλ.

Τγξά Απφβιεηα
Ζ απνρέηεπζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε απνξξνθεηηθψλ
βφζξσλ γεγνλφο πνπ απνηειεί πεγή ξχπαλζεο θαη απεηιή γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ
πδξνθφξνπ νξίδνληα. Δπίζεο, ζε θάπνηνπο νηθηζκνχο δελ πθίζηαηαη δίθηπν απνρέηεπζεο ησλ
φκβξησλ πδάησλ.

8.8.3

Γίθηπα ύδξεπζεο, κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληώλ

Όδξεπζε
Οη νηθηζκνί ηνπ δήκνπ πδξεχνληαη απφ πεγέο θαη γεσηξήζεηο θαη γεληθά ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ
είλαη θαιή. Πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην δίθηπν είλαη παιαηφ
θαη δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκε έξγα αληηθαηάζηαζεο. Πξνβιήκαηα επάξθεηαο δελ
παξνπζηάδνληαη.

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα
Σν ππάξρνλ δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θξίλεηαη θαηαξρήλ
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο απζηεξέο ζεκεξηλέο αλάγθεο. Γεληθά ζηελ πεξηνρή, πθίζηαηαη ε γξακκή
ησλ 150kV Γνιηαλά – Ησάλληλα θαζψο θαη πθηζηάκελνο ππνζηαζκφο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε
ζχλδεζε ηνπ έξγνπ.

8.9

Αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ

8.9.1

Τπάξρνπζεο πεγέο ξύπαλζεο

Σα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο νθείινληαη θπξίσο :
• ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο
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• ηα πγξά απφβιεηα ησλ πηελνηξνθηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηειηθά
απνξξένπλ ζηα πνηάκηα ζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο,
• ηα ζηεξεά απφβιεηα ησλ νηθηζκψλ, ε απνθνκηδή ησλ νπνίσλ αλαηίζεηαη ζε ηδησηηθά
ζπλεξγεία θαη ε δηάζεζε ηνπο κέρξη πξφζθαηα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε ρψξνπο αλεμέιεγθηεο
δηάζεζεο (Υ.Α.Γ.Α.),
• ηε κε ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηηο θηελνηξνθηθέο θαη πηελνηξνθηθέο
κνλάδεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εληφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ ή
ζε γεηηλίαζε κε ηνπο ζεκαληηθνχο πδάηηλνπο απνδέθηεο ηεο πεξηνρήο (πνηακφο Καιακά) ή ζε
ηκήκαηα γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο
• ηελ απνπζία απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζηνπο νηθηζκνχο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ
απνβιήησλ κε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο,
• ηελ έιιεηςε δηθηχνπ απνρέηεπζεο φκβξησλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ νηθηζκψλ,
• ηηο νριήζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ππαθνχνπλ ζε πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο.

8.9.2

Δθκεηάιιεπζε θπζηθώλ πόξσλ

Δληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, δελ παξαηεξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλάισζεο θπζηθψλ
πφξσλ. H εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ εληφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, πεξηιακβάλεη θαηά
θχξην ιφγν ηελ εθκεηάιιεπζε ζεκείσλ πδξνιεςίαο.

8.10

Αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ - Πνηόηεηα αέξα

8.10.1 Κύξηεο πεγέο εθπνκπήο ξύπσλ
Δληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, νη θαηαγεγξακκέλεο πεγέο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ αθνξνχλ
θχξηα ηελ νδηθή θπθινθνξία ζηελ εζληθή νδφ Ησαλλίλσλ - Κνδάλεο, κε εθπνκπέο CO, NΟx,
πδξνγνλαλζξάθσλ γηα ηνπο βελδηλνθηλεηήξεο θαη επηπιένλ θαπλνχ θαη SO2 γηα ηνπο
πεηξειαηνθηλεηήξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θπθινθνξία είλαη ππεχζπλε γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ
ησλ εθπνκπψλ ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαη ζρεδφλ ησλ 2/3 ησλ εθπνκπψλ νμεηδίσλ ηνπ
αδψηνπ, πδξνγνλαλζξάθσλ θαη θαπλνχ.

8.10.2

Δθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ

πεξηβάιινληνο
Γελ πθίζηαληαη ζηαζκνί κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα εληφο ηεο πεξηνρήο
κειέηεο θαη πιεζίνλ απηήο.
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Λφγσ ηεο έιιεηςεο βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ κεηαθηλήζεσλ ζην
ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν (πέξαλ ηεο ΔΟ), εθηηκάηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ αέξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ
ζπγθέληξσζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη εμαηξεηηθή.

8.11

Αθνπζηηθό Πεξηβάιινλ θαη δνλήζεηο

Σν αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ είλαη επηβαξπκέλν, θαζψο ε πεξηνρή
κειέηεο εληάζζεηαη ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν ηεο πεξηνρήο, απφ ηνλ νπνίν απνπζηάδνπλ
ζεκεηαθέο ή γξακκηθέο πεγέο ζνξχβνπ. Δθηηκάηαη απμεκέλε ζπγθέληξσζε επηπέδσλ ζνξχβνπ
θαηά κήθνο ηεο Δ.Ο.

8.12

Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ζηνηρεία απφ κειέηεο ζηαζκψλ βάζεσλ ηειεπηθνηλσληψλ νη πεγέο
ξαδηνζπρλνηήησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είλαη θάησ απφ ηα απζηεξφηεξα φξηα αζθάιεηαο.
Ζ πιεζηέζηεξε πεγή ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ είλαη θεξαία ηεο εηαηξίαο VODAFONE ησλ
Γνιηαλψλ, θαη ζχκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο κεηξήζεηο ηεο ΔΔΑΔ, ηφζν ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ
πεδίνπ, φζν θαη ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, ήηαλ εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ.

8.13

‘Τδαηα

8.13.1

ρέδηα Γηαρείξηζεο

8.13.1.i Πξνβιέςεηο ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ Ζπείξνπ
Σν Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Ζπείξνπ (ή πδαηηθφ δηακέξηζκα EL05 ζχκθσλα κε ηελ
θσδηθή ηνπ αξίζκεζε) απνηειεί έλα απφ ηα 14 Τδαηηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. Ζ ηνπνζεζία
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ αλήθεη ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Καιακά (ΔL0512) πνπ έρεη
2

ζπλνιηθή έθηαζε 2.523 km .
Mε ηελ 1ε Αλαζεψξεζε ηνπ νηθείνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ΛΑΠ, ηφζν γηα ηα επηθαλεηαθά φζν
θαη γηα ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα, θαζνξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ απνθπγή ππνβάζκηζήο ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ, ηεο θαιήο θαηάζηαζεο
απηψλ.
Οη ελ ιφγν ζηφρνη νη νπνίνη αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα, εθαξκφδνληαη κε βάζε ηα βαζηθά θαη
ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα, πνπ αλαθέξνληαη ζην νηθείν ζρέδην δηαρείξηζεο ΛΑΠ, ηα νπνία
απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζε θάζε Τδαηηθφ χζηεκα μερσξηζηά.
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Επηθαλεηαθά ύδαηα
Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηα επηθαλεηαθά Τ ηνπ ΤΓ σο ην 2021, είλαη νη εμήο:

Υπόγεηα ύδαηα
ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηα Τπφγεηα Τδαηηθά
πζηήκαηα (ΤΤ) θαη Τπνζπζηήκαηα ηνπ ΤΓ:

Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο
Οη βαζηθνί ζηφρνη γηα θάζε θαηεγνξία πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαζνξίδνληαη σο
αθνινχζσο.
1. Πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα άληιεζε ύδαηνο γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε
Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα άληιεζε χδαηνο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
θαζνξίδνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη:
• Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαηηζέκελνπ κεηά απφ επεμεξγαζία λεξνχ γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 98/33/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ
πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο.
• Δμαζθάιηζε θαηάιιειεο πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
πδάησλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ βαζκνχ επεμεξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή πφζηκνπ λεξνχ.
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Ο πξψηνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία 98/83/ΔΚ.
Ο δεχηεξνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
πξνζηαζίαο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πδάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε (π.ρ.θαζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο ησλ πδξνιεςηψλ).

2. Πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα άληιεζε ύδαηνο γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε
Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα άληιεζε χδαηνο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
θαζνξίδνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη:
• Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαηηζέκελνπ κεηά απφ επεμεξγαζία λεξνχ γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 98/33/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ
πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο.
• Δμαζθάιηζε θαηάιιειεο πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
πδάησλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ βαζκνχ επεμεξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή πφζηκνπ λεξνχ.
Ο πξψηνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία 98/83/ΔΚ.
Ο δεχηεξνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
πξνζηαζίαο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πδάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε (π.ρ.θαζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο ησλ πδξνιεςηψλ).

3. Υδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ύδαηα αλαςπρήο.
Ο ζηφρνο γηα ηα χδαηα αλαςπρήο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ Οδεγία γηα ηα χδαηα
θνιχκβεζεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο θαηά ηελ
θνιχκβεζε, θαζψο επίζεο θαη ε δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
πδάησλ θνιχκβεζεο.
Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ Καιήο ή εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο πνπ ηίζεληαη ζηελ Οδεγία 2006/7/ΔΚ.

4. Πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηελ παξνπζία ζξεπηηθώλ νπζηώλ
Γηα ηηο εππξφζβιεηεο δψλεο ζε ληηξνξξχπαλζε νη γεληθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ:
• ηελ κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ληηξηθά γεσξγηθήο πξνέιεπζεο,
• ηελ απνθπγή επηπιένλ ξχπαλζεο.
Οη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη κέζσ:
• ηνπ θαζνξηζκνχ Δππξφζβιεησλ Εσλψλ,
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• ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηέο.
Δπίζεο, νη θψδηθεο Καιήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο δίλνπλ θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηελ κείσζε
ληηξηθψλ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ.
Γηα ηηο Δπαίζζεηεο Πεξηνρέο ν βαζηθφο ζηφρνο φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ
είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφξξηςεο αζηηθψλ
ιπκάησλ θαη ιπκάησλ απφ νξηζκέλνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο.
Οη επαίζζεηεο πεξηνρέο φπσο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ αθνξνχλ ζε
επηθαλεηαθά χδαηα πνπ είλαη επαίζζεηα ζε επηξνθηζκφ ή εκθαλίδνπλ απμεκέλε παξνπζία
ληηξηθψλ.
Ο ζηφρνο επηηπγράλεηαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη ηα φξηα δηάζεζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Οδεγία
91/271/ΔΟΚ γηα ηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο.

5. Πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία νηθνηόπσλ ή εηδώλ
Οη ζηφρνη γηα ηηο πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 θαζνξίδνληαη ζε ζρέζε κε
ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηεο
Οδεγίαο ησλ Οηθνηφπσλ (92/43/ΔΚ φπσο ηζρχεη ζήκεξα).
Οη ζηφρνη απηνί αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην ζηε βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο
ρισξίδαο θαη παλίδαο ζηνπο Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο.
Οη ζηφρνη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ Οδεγία δηαηήξεζεο ησλ άγξησλ
πηελψλ (2009/147/ΔΚ) είλαη ε πξνζηαζία, ή φπνπ είλαη απαξαίηεην ε βειηίσζε, ηνπ πδάηηλνπ
πεξηβάιινληνο ζε βαζκφ ηέηνην πνπ λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πξνζηαζίαο ησλ Εσλψλ
Δηδηθήο Πξνζηαζίαο.
ε πεξηπηψζεηο πνπ κία πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 απνηειεί ηκήκα
ελφο Τ ή φηαλ έλα Τ εκπίπηεη ζε πεξηνρή Natura 2000, νη ζηφρνη ηεο ΟΠΤ γηα ηελ
θαηάζηαζε ηνπ Τ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επηζπκεηή
θαηάζηαζε δηαηήξεζεο.
Οξηζκέλα Τ πνπ εκπίπηνπλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί σο ΗΣΤ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ζηφρνο επίηεπμεο ηνπ Καινχ Οηθνινγηθνχ
Γπλακηθνχ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πινπνίεζε αλαθνπθηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πδξνκνξθνινγηθψλ αιινηψζεσλ, εθαξκφδεηαη επηπιένλ ησλ ζηφρσλ γηα
ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο.

6. Πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία πδξόβησλ εηδώλ κε νηθνλνκηθή
ζεκαζία
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Οη ζηφρνη γηα ηηο πεξηνρέο πξνζηαζίαο πδξφβησλ εηδψλ κε νηθνλνκηθή ζεκαζία θαζνξίδνληαη
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ησλ Οδεγηψλ 2006/113/ΔΚ γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ πδάησλ γηα νζηξαθνεηδή γηα ηα ζαιάζζηα χδαηα θαη 2006/44/ΔΚ πεξί ηεο
πνηφηεηαο ησλ γιπθψλ πδάησλ.
Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ:
• ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην
κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο πξνο ηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο φπσο
νξίδνληαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγίαο 2006/44/ΔΚ29 θαη παξαθνινπζνχληαη ζην
πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο ηεο Καηάζηαζεο ησλ Τδάησλ
• ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθψλ πδάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην
κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ην
παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 2006/113/ΔΚ θαη παξαθνινπζνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ
Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο ηεο Καηάζηαζεο ησλ Τδάησλ
Οη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ
δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ Τ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο.

8.13.1.ii

Έιεγρνο ζπκβαηόηεηαο ηνπ έξγνπ

Ζ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ην νηθείν
ρέδην Γηαρείξηζεο ΛΑΠ.
Σν έξγν δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επηθαλεηαθφ πδαηηθφ ζψκα θαη δελ αιιεινεπηδξά κε
επηθαλεηαθά πδαηηθά ζψκαηα (πνηάκηα, ιίκλεο, ΗΣΤ) φπσο απηά θαζνξίζηεθαλ κε ην νηθείν
ζρέδην δηαρείξηζεο ΛΑΠ.
ε φ,ηη αθνξά ην ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα EL050A190 ΤΣΖΜΑ ΠΧΓΧΝΗΑΝΖ, εληφο ηνπ
νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην πξνηεηλφκελν έξγν, ηνλίδεηαη φηη ν ελ ιφγσ πδξνθνξέαο
ζχκθσλα κε ην νηθείν ζρέδην δηαρείξηζεο, δελ δέρεηαη πηέζεηο απφ αζξσπνγελείο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πνηνηηθά πξνβιήκαηά ηνπ αθνξνχλ κφλν θπζηθή επηβάξπλζε ζε SO4.
Σν έξγν είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έξγν
ην νπνίν δελ παξάγεη πγξά απφβιεηα θαζψο απνηειεί έξγν ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ
νπνίνπ δελ απαηηεί ηελ θαηαλάισζε λεξνχ.
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8.13.1.iii

Έιεγρνο ζπκβαηόηεηαο ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηπρόλ

εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο
Σν πξνηεηλφκελν έξγν, ζχκθσλα κε ηνπο ράξηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ πιεκκχξαο, βξίζθεηαη εθηφο Εψλεο Γπλεηηθά Τςεινχ Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο
(ΕΓΤΚΠ).

Θέσε πξντεηλόκελνπ
έξγνπ

Γξαθηθή απνηύπσζε νξίνπ ΕΓΤΚΠ

πλεπψο, δεδνκέλνπ φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρήο πιεκκπξηθνχ
θηλδχλνπ θαη σο εθ ηνχηνπ εθηφο πεξηνρήο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη
είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πξνβιέςεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ
Πιεκκχξαο Λ.Α.Π.

8.14

Δπηθαλεηαθά Ύδαηα

8.14.1 Δπηθαλεηαθό πδξνγξαθηθό δίθηπν
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ geodata.gov.gr γηα ην επηθαλεηαθφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ην
πιεζηέζηεξν επηθαλεηαθφ ξέκα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 1.700 κέηξσλ θαη εθηφο ηεο πεξηνρήο
κειέηεο.
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Θέζε πνιπγώλνπ αλαθνξηθά κε ην επηθαλεηαθό πδξνγξαθηθό δίθηπν

8.15

Τπόγεηα Ύδαηα

8.15.1 Πεξηγξαθή πδξνγεσινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
Σν ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα Πσγσληαλήο EL050Α190 αλαπηχζζεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο
αζβεζηνιηζηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο Ηνλίνπ δψλεο. Μηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ επηθαλεηαθή
θάιπςε ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ ν θιχζρεο, ηα ηξηαδηθά ιαηππνπαγή, νη ζχγρξνλεο απνζέζεηο
θαη ηα θνξήκαηα.
Μηθξφ κφλν ηκήκα ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί θαιιηεξγήζηκε γε, ελψ ην
ππφινηπν είλαη δαζηθή έθηαζε. Γελ έρνπλ επηζεκαλζεί πξνβιήκαηα δηάρπησλ ή ζεκεηαθψλ
πηέζεσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν πδαηηθφ ζχζηεκα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα άληιεζε χδαηνο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη εληάζζεηαη ζην κεηξψν
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.
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8.15.2 Πεξηγξαθή πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ
ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ αζθνχληαη πηέζεηο πξνο ηνλ ππφγεην πδξνθνξέα, αθελφο δηφηη νη
θαηαγεγξακκέλεο ζην ΔΜΤ γεσηξήζεηο απνπζηάδνπλ, αθεηέξνπ δηφηη απφ ηελ πεξηνρή
απνπζηάδνπλ πιήξσο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ ξππαληηθνχ θνξηίνπ. Απφ ηελ
εηθφλα πνπ αθνινπζεί – απφζπαζκα απφ ην νηθείν ζρέδην δηαρείξηζεο ΛΑΠ, παξνπζηάδνληαη
νη θαηαγεγξακέλεο ρξήζεηο ζην ελ ιφγσ ΤΤ , νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ άξδεπζε.

8.15.3 Παξνπζίαζε δηαζέζηκσλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη απφζπαζκα απφ ηελ 1ε Αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
ΛΑΠ, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθείνπ πδαηηθνχ
ζπζηήκαηνο:

Δηθόλα 8-24 Πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά νηθείνπ Τ
Οη πθηζηάκελεο ρξήζεηο γηα ην ελ ιφγσ ΤΤ, πεξηιακβάλνπλ:


Άξδεπζε: 0,6 hm

3

6

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη κέζεο εηήζηεο απνιήςεηο αλέξρνληαη ζε 0,6hm θαη ε κέζε εηήζηα
3

ηξνθνδνζία ζε 200hm , γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έλα απεηξνειάρηζην πνζνζηφ ηεο ηξνθνδνζίαο
αληιείηαη, γεγνλφο πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ άζθεζε ειάρηζησλ πνζνηηθψλ πηέζεσλ ζηνλ ελ
ιφγσ πδξνθνξέα.
Αληίζηνηρα κε ηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε, θαη ε πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ πδξνθνξέα
είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο θαιή.
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8.15.4 Γηαζέζηκεο δηαρξνληθέο κεηαβνιέο θαη ηάζεηο εμέιημεο
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ζηα ππφγεηα χδαηα, παξαηίζεηαη ζηνηρεία ηεο
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ
εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ΛΑΠ θαη ηεο 1εο Αλαζεψξεζεο απηνχ.
πσο πξνθχπηεη, θαηά ην δηάζηεκα απηφ, ηφζν ε πνζνηηθή θαηάζηαζε φζν θαη ε ρεκηθή
θαηάζηαζε, δελ έρνπλ αιιάμεη ηαμηλφκεζε, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε εμέιημεο ηεο
πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ, δελ παξνπζηάδεη ηάζεηο ππνβάζκηζεο.

Δηθόλα 8-26 Σάζεηο εμέιημεο πνηόηεηαο νηθείνπ Τ

8.16

Σάζεηο Δμέιημεο ηνπ Πεξηβάιινληνο

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, δελ επηθξαηνχλ ηάζεηο ππνβάζκηζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Σα δεδνκέλα ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πδάησλ ζε επίπεδν Λ.Α.Π., κέζα απφ
ηα νπνία απνηππψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ, παξαπέκπνπλ
ζε πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ δηαηεξήζεη ζηαζεξά ηα αξρηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
ρσξίο λα έρνπλ επέιζεη δπζκελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ ηειεπηαία 10 εηία.
Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, αλακέλεηαη λα αθνινπζήζεη ην κνληέιν ηνπ Δζληθνχ
ρεδίνπ Δλέξγεηαο θαη Κιίκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ΑΠΔ, εθηηκάηαη φηη ζα επηθέξνπλ
ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο φθεινο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πάλσ απφ 12
δηο. Δπξψ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ/δηαηεξήζνπλ πάλσ απφ
37 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε εηήζηα βάζε γηα φιε ηελ πεξίνδν έσο
ην 2030.
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ΔΘΡΗΚΖΠΖ

ΘΑΗ

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ
9.1

Μεζνδνινγηθέο Απαηηήζεηο

ην παξφλ θεθάιαην ηεο ΜΠΔ παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ
θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Ζ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ
ηνπ ππφ εμέηαζε έξγνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ & δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο
(sustainable development), ηεο δηαθχιαμεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαηήξεζεο
ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηηο επφκελεο γελεέο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηηο
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο παξακέηξνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη
φιεο νη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο πξνθαινχλ κεηαβνιέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη
νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε "νριήζεηο", αλάινγα κε ην είδνο ησλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ,
βηνινγηθψλ ή άιισλ παξαγφλησλ πνπ κεηαβάιινληαη. Χο "νριήζεηο" νξίδεηαη θάζε γεγνλφο ή
ζεηξά απφ γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δνκή, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο, αθφκε θαη
ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα (Φ.Η. - Carrying Capacity) απηνχ. ηε ζπλέρεηα, νη δηαηαξαρέο δχλαηαη
λα κεηαηξαπνχλ ζε επηπηψζεηο, εμαξηψκελεο απφ ηελ ηθαλφηεηα αλάηαμεο ηνπ πεξηβάιινληνο
πνπ δξα σο ηειηθφο απνδέθηεο ηνπο (δηαθξίλνληαο ηηο επηπηψζεηο ζε αληηζηξεπηέο ή κε,
εθφζνλ μεπεξαζηεί ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο). Ο βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο
βέβαηα εμαξηάηαη απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ αλζξψπνπ, γηαηί απηφο ζρεδηάδεη, κειεηά,
θαηαζθεπάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί, αιιά θαη δέρεηαη αξγφηεξα ηηο επηπηψζεηο ησλ παξεκβάζεψλ
ηνπ.
ηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο θαηά ηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο έξγνπ, απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην ζηε δηαδηθαζία απηή. ήκεξα
εθηηκψληαη φιεο νη παξάκεηξνη πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο γεο,
ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά κεγέζε (πιεζπζκφο, απαζρφιεζε θιπ.), ηα νηθνζπζηήκαηα, ηε
ρισξίδα θαη παλίδα, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ αηκνζθαηξηθή
ξχπαλζε, ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θ.ιπ. Απηή ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη
ζε έλα ζπλνιηθφ θαη νινθιεξσκέλν πιαίζην πνπ επηηξέπεη ηε γεληθφηεξε ζεψξεζε ησλ σο
άλσ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θάζε κηαο ρσξηζηά, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ
κε ηνλ νπνίν αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνχλ.
Χο πεξηβαιινληηθή επίπησζε ζεσξείηαη ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ
ζπλζεθψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζεηηθή ή αξλεηηθή, ε νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ην
ππφ εμέηαζε έξγν. Ζ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηεο βαξχηεηάο ηνπο έρεη
άκεζε ζρέζε κε ηελ θιίκαθα θαη ηε θχζε ησλ έξγσλ.
Οη ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ζην:
• Με βηνηηθφ πεξηβάιινλ,
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• Φπζηθφ πεξηβάιινλ θαη
• Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ,
δηαθξίλνληαη δε απφ ρξνληθήο πιεπξάο ζε επηπηψζεηο θαηά ηελ:
• Καηαζθεπή θαη
• Λεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.
Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη, εθηφο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ
έξγνπ αλακέλνληαη θαη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.
Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, δελ εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πξνθαινχκελεο επηπηψζεηο είλαη
αλαθνξηθά νη εμήο :
• Ζρεηηθή φριεζε κε πνιχ κηθξέο επηπηψζεηο θαη δηάξθεηα κφλν θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο,
• Πνιχ κηθξή νπηηθή φριεζε φπνπ θαη νη επηπηψζεηο είλαη κηθξέο, κηαο θαη ην πξνηεηλφκελν
έξγν δελ απνηειεί θαηαζθεπή κεγάινπ χςνπο θαη φγθνπ, θαη δελ παξεκβάιιεηαη ζε ζέζεηο
ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ή/θαη ζεκαληηθνχ ηνπίνπ,
• Σα δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη σο αλαπηπμηαθά έξγα γηα ηε ηνπηθή
θνηλσλία θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Δίλαη ζαθέο φηη κία επέλδπζε κε κηθξέο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο φπσο ην πξνηεηλφκελν θ/β, πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζηνηρεία ζηε πεξηνρή
παξά αξλεηηθά.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην πξνηεηλφκελν έξγν:
• Γελ παξάγεη αέξηνπο ξππαληέο αθνχ ε πξψηε χιε είλαη ν άλεκνο.
• Γελ παξάγεη πγξά & ζηεξεά απφβιεηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ξππάλνπλ ην ππέδαθνο.
• Γελ παξνπζηάδεη άζρεκν νπηηθφ πεδίν σο εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
αιιά είλαη ζρεηηθά απνδεθηφ απφ ην αλζξψπηλν κάηη ηδίσο φηαλ ην έξγν βξίζθεηαη ζε πιήξε
ιεηηνπξγία (ζίγνπξα έλα έξγν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πξψηε χιε ην πεηξέιαην,
ην θπζηθφ αέξην ή αθφκα θαη ηε βηνκάδα δεκηνπξγεί πνιχ πην άζρεκεο νπηηθέο εηθφλεο ζηελ
αλζξψπηλε φξαζε θαη δελ γίλεηαη ηφζν εχθνια απνδεθηφ).

9.2

Δπηπηώζεηο ρεηηθέο κε ηα Κιηκαηηθά θαη Βηνθιηκαηηθά Υαξαθηεξηζηηθά

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα θιηκαηνινγηθά θαη
βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ήπηα κεηαηξνπή
ελφο αλεμάληιεηνπ θπζηθνχ πφξνπ (ειηαθή αθηηλνβνιία) ζε κηα επίζεο θαζαξή κνξθή
ελέξγεηαο (ειεθηξηζκφο), ε νπνία κεηαθέξεηαη εχθνια θαη κε αζθάιεηα ζηα θέληξα
θαηαλάισζεο.
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Αληηζέησο, ζε καθξνθιίκαθα ε αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο
ελέξγεηαο γηα ειεθηξνπαξαγσγή ζπληειεί ζηελ ππνθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (ιηγλίηεο,
καδνχη, θπζηθφ αέξην, θ.α.) θαη ζπλεπψο ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ πνπ
επζχλνληαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δίλαη δε γλσζηή θαη επηζηεκνληθά
ηεθκεξησκέλε ε άκεζε ζχλδεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
θαη ηελ εκθάληζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ.
Σφζν θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο φζν θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε
ησλ επηπηψζεσλ ζηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη δχν
πεξηπηψζεηο θξίλνληαη σο ηζνδχλακεο, φζνλ αθνξά ηελ επίπησζή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν.
Απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ αλακέλνληαη εθπνκπέο
ζεξκψλ ή ςπρξψλ αεξίσλ θαη δελ επέξρνληαη κεηαβνιέο ζηελ ζεξκνρσξεηηθφηεηα. Οη θ/β
γελλήηξηεο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, δελ πξνμελνχλ ζεξκηθή ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, θαζψο
δελ εθιχνπλ ζεξκά αέξηα, αιιά νχηε ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα γηα ςχμε κεξψλ
ησλ θπθισκάησλ ηνπο.
Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζα ππάξμνπλ κφλν θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. Σα
αέξηα απηά ζα πξνέξρνληαη απφ ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ελ γέλεη ηα κεραλήκαηα
έξγνπ, γηα ηα νπνία ε εκθάληζή ηνπο είλαη θαζνξηζκέλε ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ θαη γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαζψο θαη γηα θάπνηεο ψξεο ηεο εκέξαο (φρη π.ρ. ψξεο θνηλήο εζπρίαο
θιπ.), δει. δελ ιεηηνπξγνχλ επί 24ψξνπ βάζεσο. Οη εθπνκπέο απηέο ζε θακία πεξίπησζε δελ
είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ ή λα κεηαβάινπλ ην θιίκα ηε πεξηνρήο.
Αληηζέησο, ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα έρεη ζεηηθέο έκκεζεο επηπηψζεηο ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ
θιίκαηνο, δηνρεηεχνληαο ζην δίθηπν ειεθηξηθή ελέξγεηα παξαγφκελε απφ αλαλεψζηκε πεγή.
Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη ε αληίζηνηρε παξαγσγή απφ νξπθηά θαχζηκα θαη ε εθπνκπή
αεξίσλ ππεχζπλσλ γηα ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο ζέξκαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο
(θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ – Greenhouse Effect).

9.3

Δπηπηώζεηο ζηα Μνξθνινγηθά θαη Σνπηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά

Σν πξνηεηλφκελν έξγν δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα κνξθνινγηθά
ή ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.
πσο αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 7, ε ζέζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεη κηθξή αηζζεηηθή
αμία, θαη απνηειεί

πεξηνρή κε αξαηή δηάζπαξηε βιάζηεζε, ζε νξηζκέλα ζεκεία δαζηθνχ

ραξαθηήξα. Σφζν ε έιιεηςε ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, φζν θαη ζεκείσλ
ελδηαθέξνληνο ηα νπνία λα πξνζειθχνπλ πιήζνο επηζθεπηψλ, θαζηζηά ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο
κειέηεο πεξηζζφηεξν αλζεθηηθφ ζε πηζαλέο παξεκβάζεηο.
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πλεπψο, νπνηαδήπνηε ηάζε γηα κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ, εθφζνλ απηή
είλαη κηθξήο θιίκαθαο, εθηηκάηαη φηη ζα γίλεη γξήγνξα απνδεθηή απφ ην νηθείν αλζξσπηζηηθφ
πεξηβάιινλ.
Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο, ηα ηερληθά έξγα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ (εθζθαθέο,
δηακφξθσζε θιίζεσλ θηι) ζα πξνθαιέζνπλ ηνπηθήο θιίκαθαο επηπηψζεηο ζην ηνπίν θαη ηελ
κνξθνινγία, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη κηθξή θαη ζα δηαξθέζεη έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο, ε επίπησζε πνπ ζα πξνθχςεη αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηνπ έξγνπ
ζην ηνπίν. Σφζν νη θ/β γελλήηξηεο φζν θαη νη νηθίζθνη, απνηεινχλ παξεκβάζεηο κηθξνχ χςνπο
θαη κηθξνχ φγθνπ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ην έξγν θηιηθφ σο πξνο ηελ ελζσκάησζή
ηνπ ζην ρψξν. Σν κηθξφ κέγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ηδηαίηεξα ε κηθξή θάιπςε πνπ
θαηαιακβάλνπλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ, ζπλεπάγεηαη κε ην φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν δελ ζα
απνηειέζεη παξεκβνιή ζην ηνπίν, ιφγσ ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ θαηάιεςεο ζηνλ νξίδνληα,
ζπλεπψο θαη ηεο κηθξήο νπηηθήο ππθλφηεηάο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ρσξηθφ ζχλνιν ηνπ
ζπλνιηθνχ ηνπίνπ.
Δπηπιένλ, ε έληαζε ηεο επίπησζεο ειαρηζηνπνηείηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε επξχηεξε
πεξηνρή δελ πξνζειθχεη επηζθέπηεο - παξαηεξεηέο απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, κε
ζθνπφ ηελ αλαςπρή ή/θαη ηελ παξαηήξεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (πρ αξραηνινγηθνί ρψξνη).
πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν έξγν ζα έρεη θαζαξά ηνπηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ησλ παξαηεξεηψλ ζα αθνξά κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιεζηέζηεξνπ νηθηζκνχ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη επηπηψζεηο ηεο ζέαο ησλ θ/β είλαη ζέκα θαζαξά ππνθεηκεληθφ, θαη είλαη
ζπλάξηεζε ηεο ελεκέξσζεο/γλψζεο ησλ πιεζπζκψλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ησλ θ/β. Δίλαη πιένλ απνδεθηφ φηη νη πιεζπζκνί πνπ έρνπλ γλψζε ή ελεκέξσζε
αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ θ/β, ηα απνδέρνληαη πην εχθνια. ηα ζεηηθά ηνπ έξγνπ ζα
πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί θαη φηη ε ζπλερήο αλάπηπμε ησλ θ/β έξγσλ ζηελ ρψξα καο, έρεη ήδε
ζπληειέζεη ζηελ απνδνρή ηνπο απφ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν πξνθαιεί κηθξέο θαη
βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ζην ηνπίν, απφ πιεπξάο κεηαβνιήο ηνπηνινγηθψλ θαη
κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.

9.4

Δπηπηώζεηο

ζρεηηθέο

κε

Γεσινγηθά,

Σεθηνληθά

θαη

Δδαθνινγηθά

Υαξαθηεξηζηηθά
Σν έξγν δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπδεκία αξλεηηθή επίπησζε ζηα εδαθνινγηθά, γεσινγηθά θαη
ηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Οη επεκβάζεηο είλαη κηθξέο θαη δελ πξφθεηηαη λα
κεηαβάιινπλ ηα ρεκηθά ή θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ή ηνπ ππεδάθνπο ηεο πεξηνρήο
κειέηεο.
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ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί θαη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά
πεηξψκαηα ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαηάηκεζε θαη θαηαζηξνθή απηψλ. Γελ
ππάξρνπλ εηδηθά γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπιένλ, δελ εληνπίδνληαη πεγέο ή ζπήιαηα
ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζα πξνθαιέζνπλ πεξηνξηζκέλεο δηαζπάζεηο θαη κεηαηνπίζεηο ηνπ
επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο. Σν έξγν ζην ζχλνιφ ηνπ δελ αλακέλεηαη λα
πξνθαιέζεη αζηαζείο θαηαζηάζεηο εδάθνπο ή αιιαγέο ζηελ γεσινγηθή δηάηαμε ησλ
πεηξσκάησλ, θαζψο δελ απαηηνχληαη εθζθαθέο ζε κεγάια βάζε. Δπίζεο, νη δηαζπάζεηο,
ζπκπηέζεηο ή ππεξθαιχςεηο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο ζα είλαη κηθξήο
θιίκαθαο θαη δελ πξφθεηηαη λα πξνθιεζεί θαηαζηξνθή, επηθάιπςε ή αιιαγή νπνηνπδήπνηε
κνλαδηθνχ γεσινγηθνχ ή θπζηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ.
Σα γεσινγηθά θαηλφκελα ησλ θαζηδήζεσλ θαη ησλ θαηνιηζζήζεσλ είλαη απίζαλν λα
εκθαληζηνχλ, κηαο θαη ε γεσινγηθή κνξθή ηνπ εδάθνπο απνηειείηαη απφ αζβεζηνιηζηθνχο
ζρεκαηηζκνχο σο θπξίαξρα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα, σο εθ ηνχηνπ απφ ηελ θαηαζθεπή &
ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ ζα πξνθιεζνχλ γεσινγηθά θαηλφκελα εηδηθήο
ζπνπδαηφηεηαο.
ρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ξχπαλζεο ησλ εδαθψλ, απηή είλαη κεδεληθή κηαο θαη ηα
θσηνβνιηατθά δελ παξάγνπλ απφβιεηα ή ρεκηθέο νπζίεο ηηο νπνίεο λα δηνρεηεχνπλ ζην
πεξηβάιινληα ρψξν. Γεληθφηεξα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, δελ ππάξρνπλ ξππνγφλεο
νπζίεο θαη απφβιεηα νπφηε δελ ηίζεηαη ζέκα πεξαηηέξσ κειέηεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο.

9.5

Δπηπηώζεηο ζην Φπζηθό Πεξηβάιινλ

Σν έξγν βξίζθεηαη ζηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο απφ πεξηνρέο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ λ. 3937/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα &
ηζρχεη, θαη φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο ΜΠΔ. ηηο
επφκελεο παξαγξάθνπο γίλεηαη αλαθνξά ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ζηε ρισξίδα, παλίδα θαη νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο,
θαζψο θαη ζχλνςε ησλ πξνθαινχκελσλ επηπηψζεσλ κε ραξαθηεξηζκφ ηνπο, σο πξνο ηε
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ελφηεηαο 9.1 ηεο παξνχζαο ΜΠΔ.

Επηπηώζεηο ζε ρισξίδα – παλίδα :
Σν έξγν ζα εγθαηαζηαζεί εληφο κεηαβαηηθήο δαζψδεο - ζακλψδεο έθηαζεο. Σν έδαθνο είλαη
βξαρψδεο θαη ε απηνθπήο βιάζηεζε είλαη ρακειή θαη αξαηή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο
θσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο, κε εμαίξεζε θάπνηα κεκνλσκέλα ζεκεία ζηα νπνία απαληψληαη
κεκνλσκέλα άηνκα δέληξσλ. κνηαο θχζεσο είλαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ
έξγνπ.
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Οη επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ ρισξίδα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζεσξνχληαη ακειεηέεο ιφγσ ηεο πνιχ κηθξήο
παξνπζίαο βιάζηεζεο πνπ απαληάηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο.
Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ ππάξρνπλ εθπνκπέο αεξίσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ
απνβιήησλ, ψζηε λα επηδξάζνπλ ζηε ρισξίδα θαη ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο.
Οη φπνηεο επηπηψζεηο ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο αλακέλνληαη λα πξνθιεζνχλ,
αθνξνχλ ηελ θάζε θαηαζθεπήο.
Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ιφγσ ησλ εξγαζηψλ πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ
εγθαηάζηαζεο, δηακφξθσζεο ηνπ νηθνπέδνπ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο ηνπ
εμνπιηζκνχ, απμάλνληαη ηα επίπεδα ζνξχβνπ ζηελ πεξηνρή, αλ θαη φρη ζεκαληηθά. Ζ κηθξή
έζησ απηή αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ, ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα
ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο, νδεγψληαο ηελ θαηά ην δηάζηεκα θαηαζθεπήο, ζε κεξηθή
κεηαθίλεζε. Δληνχηνηο, ε φριεζε είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη έληαζεο θαη ηειηθά αλαζηξέςηκε
κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο.
Πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ φηη ν ρψξνο ρσξνζέηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ
έξγνπ ζα πεξηθξαρζεί, σζηφζν ε απψιεηα ρψξνπ γηα ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο, είλαη κηθξή ζε
ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ελδηαίηεκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Αλακέλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ πιένλ επαίζζεησλ εηδψλ (φπσο κηθξψλ ζειαζηηθψλ), απφ
ηηο ζέζεηο πεγψλ ζνξχβνπ, θαζψο ν ζφξπβνο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θπξίσο, απνηειεί
παξάγνληα φριεζεο γηα απηνχο ηνπο δσηθνχο πιεζπζκνχο. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ ζηελ παλίδα, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ, κπνξνχλ λα αξζνχλ,
εθφζνλ ηα πιηθά επίρσζεο απνκαθξπλζνχλ θαη νη πεξηνρέο απνθαηαζηαζνχλ κε κνξθνινγηθή
θαη θπηνηερληθή δηακφξθσζε. Μεηά

ηελ

πεξάησζε ησλ θαηαζθεπψλ

θαη εθφζνλ

απνθαηαζηαζνχλ νη ρψξνη επέκβαζεο, αλακέλεηαη ν επαλαπνηθηζκφο ηεο πεξηνρήο απφ ηα
πεξηζζφηεξα απφ ηα απνκαθξπλζέληα είδε παλίδαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ειάρηζην
θπθινθνξηαθφ θφξην θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο.

Επηπηώζεηο ζε νξηληζνπαλίδα :
ε φ,ηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζηελ νξληζνπαλίδα, ζα είλαη αζήκαληεο θαη ηνπηθέο, θαζψο ε
ζέζε ρσξνζέηεζεο ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη καθξηά θαη ζε αζθαιή απφζηαζε απφ ηηο
θαηαγεγξακκέλεο ζέζεηο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο νξληζνπαλίδαο. Ζ ζέζε πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ, πεξηιακβάλεη δπλεηηθφ νηθφηνπν ηξνθνιεςίαο ηεο νξληζνπαλίδαο, ζπλεπψο νη φπνηεο
επηπηψζεηο πεξηνξίδνληαη ζηελ θάιπςε πνπ ζα θαηαιακβάλεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο, ε
νπνία πεξηνξίδεη ηηο πηζαλέο ζέζεηο εχξεζεο ηξνθήο απφ ηελ δηεξρφκελε νξληζνπαλίδα. ε
θάζε πεξίπησζε ε θάιπςε εληφο ηεο κνλάδαο δελ ζα είλαη πάλσ απφ 60% κε απνηέιεζκα
κέξνο ησλ ρψξσλ εληφο ηνπ έξγνπ λα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκνο απφ ηελ νξληζνπαλίδα.
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9.6

Δπηπηώζεηο ζην Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ

9.6.1

Υξήζεηο Γεο

Ζ γε ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ην έξγν, ζα αιιάμεη ρξήζε θαη δελ ζα είλαη πιένλ δηαζέζηκε
γηα ηελ ρξήζε ηεο σο βνζθφηνπνο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζέζηκεο έθηαζεο γηα ηελ εθηξνθή ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ειεπζέξαο βνζθήο. πλεπψο, ζα
πξνθχςεη κία αλάγθε γηα κεηαηφπηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζε λέεο ζέζεηο. Ζ επίπησζε ηνπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ζα είλαη νπδέηεξε, θαζψο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή δελ είλαη
πξνγξακκαηηζκέλα ινηπά έξγα ΑΠΔ, θαη ηαπηφρξνλα ππάξρεη κεγάιε δηαζεζηκφηεηα ρψξνπ
γηα ηελ ρξήζε ηνπ σο βνζθφηνπνο.
ζνλ αθνξά ηηο γξακκέο κεηαθνξάο κέζεο ηάζεο, ε εγθαηάζηαζή ηνπο δελ απαηηεί δέζκεπζε
ή δνπιεία εδαθψλ θαη δελ επεξεάδεη ηηο φπνηεο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο. Καηά θαλφλα
ηνπνζεηνχληαη παξαπιεχξσο πθηζηάκελσλ δξφκσλ θαη δελ απαηηείηαη θαλέλα πξφζζεην
ζηνηρείν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη κεηαβνιή ζηηο πθηζηάκελεο
ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Δπνκέλσο, νη επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ ζηηο πθηζηάκελεο
ρξήζεηο γεο εθηηκψληαη σο νπδέηεξεο.

9.6.2

Γηάξζξσζε θαη Λεηηνπξγίεο ηνπ Αλζξσπνγελνύο Πεξηβάιινληνο

Σν πξνηεηλφκελν έξγν δελ εκπιέθεηαη άκεζα κε ην δνκεκέλν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, θαη
δελ ζα επηθέξεη αιιαγέο ζηελ ζπλνρή ηνπ πνιεδνκηθνχ ηζηνχ. Ζ ρσξνζέηεζή ηνπ, εθηηκάηαη
φηη ζα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ νηθηζκψλ, θαζψο ε πινπνίεζε ηνπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ζπλεπάγεηαη κε λέεο κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα θαιπθζνχλ
απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. Δπηπξνζζέησο, θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο, ζα δεκηνπξγεζεί έλαο
θχθινο εξγαζηψλ ν νπνίνο ζα εληζρχζεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, θαζψο ην ζχλνιν ησλ
αλαδφρσλ πνπ ζα επηιεγνχλ γηα ηα επί κέξνπο έξγα, ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ επξχηεξε
πεξηνρή.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη κεηαβνιή ζην νηθηζηηθφ
πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, επεηδή ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο δελ εκπιέθεηαη άκεζα κε
πεξηνρέο δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, νη επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ ζην νηθηζηηθφ
πεξηβάιινλ εθηηκψληαη σο αζζελείο. Δπηπξφζζεηα νη ηάζεηο ηνπ έξγνπ πξνο ηελ ηνπηθή θαη
φρη κφλν θνηλσλία είλαη ηάζεηο αλαβάζκηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξσπνγελνχο
πεξηβάιινληνο.
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9.6.3

Ηζηνξηθό θαη Πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ

ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ ππάξρνπλ θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη. Οη επηπηψζεηο απφ
πηζαλφ εληνπηζκφ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κηθξψλ εθζθαθψλ
ζηήξημεο ησλ βάζεσλ, δελ αλακέλνληαη αξλεηηθέο, αλ ηεξεζνχλ νη ζπλήζεηο απαξαίηεηνη φξνη.
Αληίζεηα, ν ζπληνληζκφο ησλ αξκφδησλ Δθνξεηψλ αξραηνηήησλ κε ηνπο αλαδφρνπο ηνπ έξγνπ
ζα νδεγήζεη ζηελ αλαζθαθή, θαηαγξαθή θαη πξνζηαζία ησλ επξεκάησλ.

9.7

Κνηλσληθό - νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο

Ζ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκία ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο.
Απφ ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο, ζα επεξεαζηεί ε θηελνηξνθία, θαζψο ην έξγν
πξαγκαηνπνηείηαη ζε βνζθφηνπν. Χζηφζν ε επίπησζε απηή ζα είλαη κηθξή θαζψο ζηελ εγγχο
πεξηνρή ππάξρνπλ επηπιένλ εθηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
ειεχζεξε θηελνηξνθία ζπλεπψο πξφθεηηαη γηα εθηφπηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε εγγχο
εθηάζεηο.
Σν πξνηεηλφκελν έξγν απνηειεί κηα ζεκαληηθή θαη εγγπεκέλε πεγή πφξσλ γηα ηνλ νηθείν ΟΣΑ,
ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ εγθαζίζηαηαη. Δπηπξφζζεηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε εγθαηάζηαζε ελφο
θ/β πάξθνπ δεκηνπξγεί λέεο κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπηθά.
Σν πξνζσπηθφ απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ελψ ηνλίδεηαη φηη πιένλ ηα θσηνβνιηατθά θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηελ
πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο αλά GWh πνπ παξάγεηαη αλά ηερλνινγία. Έθζεζε ηεο EWEA
(EWEA,2019) έδεημε φηη κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ, ε ειηαθή ελέξγεηα έρεη
δεκηνπξγήζεη ηηο πεξηζζφηεξεο άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο ην 72% εθ ησλ νπνίσλ
κφληκεο.
Σέινο, είλαη εμαηξεηηθά

ζεκαληηθφ

λα ηνληζηεί

ην

άκεζν νηθνλνκηθφ

φθεινο πνπ

πξνζπνξίδνληαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3468/2006, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην Ν. 3851/2010 γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ λφκσλ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ζα απνδίδεη εηδηθφ
ηέινο ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 3% επί ηεο πξν ΦΠΑ ηηκήο πψιεζεο ηεο ζπλνιηθήο
παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο. Σα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
παξαπάλσ εηδηθφ ηέινο απνδίδνληαη θαηά 80% ζηνπο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ, εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ νπνίσλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη ζηαζκνί ΑΠΔ, θαη θαηά πνζνζηφ 20%
ζηνλ ή ζηνπο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ, απφ ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ δηέξρεηαη ε
γξακκή ζχλδεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε ην ζχζηεκα.
Γελ

αλακέλεηαη

ζεκαληηθή

αιινίσζε

ησλ

δεκνγξαθηθψλ

ζηνηρείσλ

ηεο

πεξηνρήο

εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ (αχμεζε πιεζπζκνχ ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
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εξγνηαμίνπ) εθφζνλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ επξχηεξε
πεξηνρή. Χζηφζν αλακέλεηαη ε ελίζρπζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπλαθείο ηνκείο (εξγαηνηερλίηεο, νδεγνί, ρσκαηνπξγνί, θ.α.).
Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ ζρεηίδεηαη κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
πεξηνρήο κειέηεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο (πέξαλ ηεο θηελνηξνθίαο). Αληίζεηα νη ηνπηθέο θνηλσλίεο (Γήκνη)
εληζρχνληαη νηθνλνκηθά αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3468/2006 (φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Ν.
3851/2010 θαη ηζρχεη), κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ν ηδηνθηήηεο θαηαβάιεη ζηνλ Γήκν
εηδηθφ ηέινο ίζν κε ην 3% επί ησλ εζφδσλ.
Σν έξγν ζα είλαη ζε ζέζε λα εμαιείςεη ηα πξνβιήκαηα αζηάζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνπαξαγσγήο, κε φιεο ηηο δπζάξεζηεο επηπηψζεηο πνπ πηζαλψο απηφ επηθέξεη ζηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
Αμίδεη εδψ λα ηνληζηεί φηη ην έξγν εθηφο απφ ηνλ πεξηβαιινληηθά θηιηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ζα
κπνξνχζε, ελ δπλάκεη θαη κε ηελ θαηάιιειε εκπνξηθή θαη εθπαηδεπηηθή εθκεηάιιεπζή ηνπ απφ
ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ηεο πνιηηείαο, λα πξνθαιέζεη φρη κφλν ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο αιιά θαη ηελ θαζηέξσζε ηφζν εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ φπσο ήδε ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη φζν θαη εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ, ζην ζχλνιφ
ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζεκαληηθή ελίζρπζε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία πεξηνρψλ πνπ
θηινμελνχλ ηέηνηα έξγα.
Γελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδνληαη, έηζη, θαη νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη
αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία απφ ηε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθψλ ηφζν ζηελ Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα Βνησηίαο, φζν θαη ζηελ Διιάδα γεληθφηεξα.
Σέινο ε εμαζθάιηζε παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζηήξημεο
θάζε αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
ε ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε πγεία, γηα ην πξνζσπηθφ θαηαζθεπήο ζα ιεθζνχλ φια ηα
θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ην είδνο ηνπ έξγνπ δελ ελέρεη θηλδχλνπο
ξχπαλζεο & κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ή απφ απνζήθεπζε
επηθίλδπλσλ ή/θαη ηνμηθψλ πιηθψλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ αμία ηεο γεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε πεξηνρή κειέηεο,
ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή - κεζαία ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη απμεηηθή
επίδξαζε ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο γηα ηελ ππνδνρή κε νηθηζηηθψλ ρξήζεσλ,
κεηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθή δήηεζε γηα γε. Λακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ
δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ εθηηκάηαη φηη ην ππφ κειέηε έξγν δελ ζα επεξεάζεη ηελ αμία ηεο γεο
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη έσο ζήκεξα, ε
πξνηεηλφκελε έθηαζε, νπδέπνηε δεηήζεθε απφ ηξίην θνξέα πξνο εθκεηάιιεπζε.
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ε ζρέζε κε ηελ αλαςπρή, ην έξγν δελ ζα επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ε πεξηνρή ζα
ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαςπρή.
πλεθηηκψληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ, θαζψο θαη ηα
αλαγξαθφκελα ζηα πξνεγνχκελα Κεθάιαηα ηεο ΜΠΔ, ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ
κειέηε έξγνπ δελ αλακέλεηαη λα επηθέξεη θάπνηα αξλεηηθή επίπησζε ζην θνηλσληθφ θαη
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, νχηε λα δηαηαξάμεη θάπνηα απφ ηηο πθηζηάκελεο
αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Αληίζεηα, είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη κε ζεηηθφ ηξφπν ην
νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο.

9.8

Δπηπηώζεηο ζηηο Σερληθέο ππνδνκέο

Δηδηθφηεξα νη επηδξάζεηο ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ ζηηο επηκέξνπο πθηζηάκελεο ηερληθέο
ππνδνκέο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ζα είλαη νη εμήο:

Οδηθό δίθηπν:
Ζ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο πεξηβάιιεηαη απφ νδηθνχο άμνλεο, πνπ ζπλδένπλ ηνπο νηθηζκνχο
κεηαμχ ηνπο. Σφζν θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο φζν θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ δελ
αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ ηα δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο ηεο πεξηνρήο, θαζψο ην
πξνηεηλφκελν έξγν δελ πεξηιακβάλεη θακία επέκβαζε ζην νδηθφ δίθηπν, πέξαλ ηνπ
εγθηβσηηζκνχ θαισδίνπ κέζεο ηάζεο.
Καηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα ππάξμεη πξνζσξηλή, ηνπηθή επηβάξπλζε ηεο
νδηθήο θπθινθνξίαο ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο
δηέιεπζεο ηνπ θαισδίνπ ζχλδεζεο, ε νπνία σζηφζν θξίλεηαη σο κηθξή θαζψο ην νδηθφ δίθηπν
είλαη ηνπηθφ απφ ην νπνίν δηέξρεηαη κηθξφο αξηζκφο νρεκάησλ.
Ζ επίπησζε απφ ηελ επηβάξπλζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο
ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο εθηηκάηαη σο πξνζσξηλή, αζζελήο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο
πξφθεηηαη γηα ηκεκαηηθή επέκβαζε ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά κήθνο κηθξψλ νδηθψλ
ηκεκάησλ εκεξεζίσο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα δηεξρφκελα νρήκαηα. Παξφια απηά,
πξνηείλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ηνπηθέο αξρέο λα γίλνπλ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο
εάλ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αιιά θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ.

Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε:
Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, δελ ζα απαηηεζνχλ αιιαγέο ζην ππάξρνλ
ζχζηεκα χδξεπζεο νχηε ζην πθηζηάκελν δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο. Δπηπξφζζεηα,
ζηελ ζέζε ηνπ έξγνπ δελ ππάξρεη δίθηπν απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ πδάησλ θαη έηζη δελ
ππάξρεη θακία επίπησζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θνηλήο σθέιεηαο.
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Απνθνκηδή ζηεξεώλ απνβιήησλ & ΑΣΑ:
ια ηα Αζηηθά ηεξεά Απνξξίκκαηα (ΑΑ) θαζψο θαη ζηεξεά απφβιεηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο
αλαθχθισζεο / επαλαρξεζηκνπνίεζεο (εξγαζίεο R) ή δηάζεζεο (εξγαζίεο D), ζε ζπκθσλία κε
ην ηζρχνλ ΠΔΓΑ. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ ζα παξάγνληαη ζηεξεά απφβιεηα
πνπ

λα

απαηηνχλ

νπνηαδήπνηε

αιιαγή

ηνπ

ππάξρνληνο

ζπζηήκαηνο

απνθνκηδήο

απνξξηκκάησλ ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ.

Υγξά απόβιεηα:
Γελ αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία πγξψλ απνβιήησλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ή ζρεηηδφκελα κε ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Ζ ρξήζε ιηπαληηθψλ, νξπθηειαίσλ θαη
πδξαπιηθψλ ιαδηψλ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, νπφηε δελ πθίζηαηαη ζέκα
δηάζεζεο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ ρξήζε.
Μεηά ηελ ρξήζε ηνπο, ηα Απφβιεηα Ληπαληηθψλ Διαίσλ (ΑΛΔ) δελ ζα απνξξίπηνληαη ζην
έδαθνο, αιιά ζα γίλεηαη δηαρείξηζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 82/2004
φπσο ηζρχεη.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα, δελ ζα ππάξμνπλ επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ ζηηο
πθηζηάκελεο ηερληθέο ππνδνκέο, φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 8 ηεο ΜΠΔ, θαη
ε ιεηηνπξγία ηνπ δελ πξφθεηηαη λα επηθέξεη θακία αξλεηηθή κεηαβνιή ζηηο ππνδνκέο ηεο
πεξηνρήο.

9.9

πζρέηηζε κε αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ

ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πεγέο ξχπαλζεο.
Σν ππέδαθνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ αμηνπνηείηαη απφ ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ χπαξμε ιαηνκείσλ θαη ινηπψλ κεηαιιεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Χζηφζν, ζηελ ζέζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δελ
απαληψληαη ιαηνκεία αδξαλψλ ή άιισλ πιηθψλ.
πκπεξαζκαηηθά,

δελ

παξνπζηάδεηαη

ην

θαηλφκελν

ηεο

ππέξκεηξεο

ελίζρπζεο

αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ θαη νχηε ε δεκηνπξγία λέσλ πηέζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή &
ιεηηνπξγία ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ.
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9.10

Αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ – Πνηόηεηα αέξα

Οη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο, εληνπίδνληαη κφλν θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο
θαη εζηηάδνληαη ζηηο εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ απφ ηα κεραλήκαηα θαη ηα βαξέα νρήκαηα πνπ
εμππεξεηνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Δπίζεο εθηφο απφ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ θαη
ζσκαηηδηαθψλ ξππαληψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ, πξνθαιείηαη ζσκαηηδηαθή ξχπαλζε απφ ηελ δηαθίλεζε θαη ελαπφζεζε
δηαθφξσλ πιηθψλ. Ηδηαίηεξα φηαλ πλένπλ άλεκνη, ηα πιηθά δεκηνπξγνχλ ζθφλε (dust fall) ζε
κηθξή απφζηαζε απφ ην έξγν. Σα ζσκαηίδηα πνπ έρνπλ κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 30 microns
θαζηδάλνπλ ζην έδαθνο ζε απφζηαζε ιίγσλ κφλνλ κέηξσλ απφ ηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο.
Σα κηθξφηεξα φκσο παξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν θαη κεηαθέξνληαη ζε ζεκαληηθά
κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο.

Φάζε Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ:
Καηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηνπηθά ζα απμεζεί ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε,
θπξίσο απφ ηελ εθπνκπή ζθφλεο εδαθηθήο πξνέιεπζεο θαη νξπθηήο ζθφλεο. πγθεθξηκέλα
εθπέκπνληαη πνζφηεηεο ζθφλεο θαηά ηελ κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο θαη πιηθψλ
θαηαζθεπήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Οη πξναλαθεξζείζεο εθπνκπέο ζθφλεο δελ
δεκηνπξγνχλ

ηδηαίηεξν

πξφβιεκα

θαη

επεξεάδνπλ

ζε

κηθξφ

ζρεηηθά

βαζκφ

ηνπο

πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο θαη ειάρηζηα ηελ πεξηνρή ζε κηθξή απφζηαζε απφ απηνχο.
Ζ επηβάξπλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα
νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο απφ ηηο εθπνκπέο ζθφλεο είλαη ακειεηέα εθφζνλ ηεξεζνχλ ηα
κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 10 & 12 ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ
θαηαζθεπή ή ηελ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πηεηηθέο νπζίεο
(δηαιχηεο, ρξψκαηα), νπφηε δελ ζα παξαηεξεζεί έθιπζε δπζάξεζησλ νζκψλ.
Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα ππάξρνπλ κηθξέο επηβαξχλζεηο ζηελ
αηκφζθαηξα ιφγσ:
α) ηεο παξαγσγήο ζθφλεο απφ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ θαη
ρσκαηνπξγηθψλ πξντφλησλ (εξγαζίεο εθζθαθήο, εθρεξζψζεηο, θνξηνεθθνξηψζεηο ρσκάησλ
θαη αδξαλψλ θ.ιπ.),
β) ηεο παξαγσγήο θαπζαεξίσλ απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θνξηεγψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ
θαηαζθεπήο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη
γ) ηεο παξαγσγήο θαπζαεξίσλ απφ ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα πιηθά
θαηαζθεπήο απφ θαη πξνο ην εξγνηάμην.
Ζ ξχπαλζε απηή είλαη πξνζσξηλή, κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη κηθξήο θιίκαθαο. Παξφια
απηά, ε νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα κεησζεί
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πεξαηηέξσ, κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ φπσο κε ζθεπαζηά θνξηεγά κεηαθνξάο
αδξαλψλ πιηθψλ, δηαβξνρή θαη θάιπςε πιηθψλ, ρξήζε θαηάιιεισλ θίιηξσλ θιπ.

Φάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ:
Απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη έθιπζε ξχπσλ, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά δελ πεξηιακβάλεη θακηάο κνξθήο ρεκηθή, θπζηθή ή
βηνινγηθή δηεξγαζία, απφ ηελ νπνίαλ λα πξνθχπηνπλ θαη λα εθιχνληαη ζην πεξηβάιινλ σο
ηειηθά ή ελδηάκεζα πξντφληα νπνηνπδήπνηε είδνπο αέξηεο ξππνγφλεο νπζίεο.
Αληηζέησο, ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα έρεη ζεηηθέο έκκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο
αηκφζθαηξαο, δηνρεηεχνληαο ζην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ, ειεθηξηθή ελέξγεηα παξαγφκελε απφ
αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο.
Ζ πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην ππφ κειέηε έξγν ζα ζπλεηζθέξεη
ζεηηθά (ζην βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί) ζην ειιεηκκαηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, κε ηελ
αλάπηπμε ελεξγεηαθήο παξαγσγήο απφ αλαλεψζηκνπο πφξνπο θαη ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο
εηήζηαο δήηεζεο ελέξγεηαο. Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επεξγεηηθήο επίπησζεο ζην επξχηεξν
πεξηβάιινλ θαη ζην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα, απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί θαλείο ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο
(εθπεθξαζκέλν κε νηθνλνκηθνχο φξνπο) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνθπγή ρξήζεο νξπθηψλ
θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ πνζνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο.
πλνςίδνληαο, εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη θάπνηα αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ξχπσλ
κφλν θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηνπηθά
απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ξχπσλ. Ζ επίπησζε απηή φκσο:
• Δίλαη ηππηθή θαη αλακελφκελε γηα έξγα ηέηνηνπ είδνπο.
• Μπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί κε ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο θαη θνηλνηηθήο
Ννκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηηο εθπνκπέο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ εξγνηαμίνπ θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο επηβεβιεκέλεο ζσζηήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο θαη ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο.
• Δίλαη ηνπηθά πεξηνξηζκέλε ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ έξγσλ.
• Δίλαη πξνζσξηλή θαη δελ ζα πξνθαιέζεη αμηφινγε κε αλαζηξέςηκε ππνβάζκηζε ηνπ
αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο άκεζεο πεξηνρήο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, εθηηκάηαη φηη νη επηπηψζεηο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ
ππφ κειέηε έξγνπ ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ζα είλαη αζζελείο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη
ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη ζην θεθάιαην 10 θαη θσδηθνπνηνχληαη ζην
Κεθάιαην 12 ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
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9.11

Δπηπηώζεηο από ζόξπβν ή από δνλήζεηο

Ο ζφξπβνο πνπ παξάγεηαη απφ εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ, πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ θάζε
θαηαζθεπήο ηνπο, θαζψο θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο δελ πθίζηαληαη πεγέο ζνξχβνπ εληφο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, νη θπξηφηεξεο αηηίεο ζνξχβνπ πνπ εκθαλίδνληαη, ζεσξνχληαη
πξσηνγελείο θαη αθνξνχλ ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην, θηλεηά θαη
αθίλεηα, φπσο κεραλήκαηα εθζθαθήο ή ραιάξσζεο εδαθψλ, θφξησζεο πξντφλησλ
εθζθαθήο, δηάζηξσζεο θαη ζπκπίεζεο πιηθψλ, δηαηξεηηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα
παξαγσγήο αδξαλψλ θαη ζθπξνδέκαηνο.
Οη επηπηψζεηο ηνπ ζνξχβνπ ζην αλζξσπηζηηθφ πεξηβάιινλ ζα είλαη κηθξήο ρξνληθήο
δηάξθεηαο, εθηείλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε κηθξή έθηαζε θαη είλαη αλαζηξέςηκεο. Οη επηπηψζεηο
ζα είλαη άκεζεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, σζηφζν
ζεσξνχληαη αλαζηξέςηκεο θαζψο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηα θαηάιιεια κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
ε φ,ηη αθνξά ηηο δνλήζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, δελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ κεγάιεο
έθηαζεο επεκβάζεηο ζην έδαθνο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Χο εθ ηνχηνπ
απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ δελ αλακέλεηαη αχμεζε ζην επίπεδν δνλήζεσλ ηεο πεξηνρήο,
δεδνκέλνπ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ θ/β είλαη αζφξπβε θαη δελ πξνθαιείηαη θακία δφλεζε ή
ηξηγκφο. Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ελφο θ/β, ππάξρεη κηα κηθξή αχμεζε ζην επίπεδν
δνλήζεσλ, ιφγσ επεκβάζεσλ ζην έδαθνο ηεο πεξηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε, ε φριεζε απηή
είλαη παξνδηθή θαη κηθξήο θιίκαθαο, ρσξίο λα επεξεάδεη ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.

9.12

Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία

Αλαθνξηθά κε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ειεθηξηθψλ θαη καγλεηηθψλ πεδίσλ ησλ έξγσλ ειεθηξηθήο
δηαζχλδεζεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο:
• Ζιεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία δε δεκηνπξγνχληαη κφλν πέξημ ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο (πςειή &
ππεξπςειή ηάζε) θαη δηαλνκήο (κέζε θαη ρακειή ηάζε) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά ε χπαξμή ηνπο
ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ίδηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνχ. Έηζη, γχξσ απφ
νπνηνδήπνηε ειεθηξνθφξν ζηνηρείν (ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξηθέο κεραλέο) αλαπηχζζεηαη ειεθηξηθφ θαη καγλεηηθφ πεδίν, ηα κεγέζε ησλ
νπνίσλ εμαξηψληαη γηα δεδνκέλε ζέζε απφ ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο.
Γεδνκέλνπ φηη ε έληαζε ησλ πεδίσλ απηψλ εμαζζελεί ζεκαληηθά, φζν απμάλεηαη ε απφζηαζε απφ
ηελ πεγή πνπ ηα δεκηνπξγεί (είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο πεγήοδέθηε), ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ρξήζε νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζπλεπάγεηαη έθζεζε ζε
ηηκέο καγλεηηθνχ πεδίνπ (καγλεηηθήο επαγσγήο) πςειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
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πξνέιζνπλ απφ παξαθείκελεο ειεθηξηθέο γξακκέο, αθνχ ζε φιεο ηηο δπλαηέο ζέζεηο παξακνλήο ησλ
αλζξψπσλ κεζνιαβνχλ ζεκαληηθέο απνζηάζεηο αζθαιείαο.
Λφγσ ηεο εμαηξεηηθά ρακειήο ζπρλφηεηάο ηνπο (50Ζz), ηα πεδία απηά κεηαθέξνπλ πνιχ κηθξή
ελέξγεηα ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, πνπ δελ είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη βιαπηηθά ζεξκηθά ή γελεηηθά
θαηλφκελα ζηνπο δψληεο νξγαληζκνχο. Δπεηδή ε έληαζε απηψλ ησλ πεδίσλ θζίλεη γξήγνξα, κε ηελ
απφζηαζε απφ ηελ πεγή πνπ ηα δεκηνπξγεί, ε ηπρφλ νπηηθή επαθή κε ειεθηξηθέο γξακκέο δε
ζπλεπάγεηαη απηνκάησο θαη επηβάξπλζε απφ ειεθηξηθφ ή καγλεηηθφ πεδίν. Άιισζηε ηα δίθηπα
δηαλνκήο ΥΣ/ΜΣ πξνηείλεηαη λα ππνγεηνπνηεζνχλ νπφηε δελ πθίζηαηαη ηέηνην ελδερφκελν.
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
αλζξψπηλεο πγείαο, ε θαηαζθεπή ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο, εθηφο απφ ηνλ Διιεληθφ Καλνληζκφ
(πξφηππν ΔLOT ENV50166-1), πξέπεη λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηα φξηα ησλ αληίζηνηρσλ
δηεζλψλ θαλνληζκψλ (Οδεγία ICNIRP – Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο απφ κε Ηνλίδνπζεο
Αθηηλνβνιίεο, ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ζχζηαζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο).

9.13

Δπηπηώζεηο ζηα Ύδαηα (επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα)

Έλα θ/β πάξθν, ιφγσ ηεο ήπηαο κνξθήο ηνπ έξγνπ, ζπαλίσο πξνθαιεί δηαηαξάμεηο ζηελ
πδξνινγηθή θαηάζηαζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
ζνλ αθνξά ζηελ πνξεία ξνήο ηνπ λεξνχ, ηνλ ξπζκφ απνξξφθεζήο ηνπ, ηηο νδνχο
απνζηξάγγηζήο ηνπ θαη ηνλ ξπζκφ απφπιπζεο ηνπ εδάθνπο, δελ δεκηνπξγείηαη θακία
επίπησζε δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ ηνλ νπνίνλ θαιχπηνπλ νη εγθαηαζηάζεηο
ζπλνιηθά. ηα ζεηηθά ηνπ πξνηεηλφκελνπ πάξθνπ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ρσξνζεηείηαη ζε
κεγάιν πςφκεηξν κε θιίζε, θαη φρη ζε αγξνηηθή έθηαζε νη νπνίεο ζπλήζσο απνηεινχλ ιεθάλεο
απνξξνήο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ζπζζψξεπζε πδάησλ.
Παξάιιεια, ε πξνηεηλφκελε ζέζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε πςειήο βιάζηεζεο θαη δαζψλ
πςεινχ βαζκνχ ζπγθφκσζεο. Έηζη, ε κνξθνινγία ηνπ δελ αιινηψλεηαη απφ ηελ θαηαζθεπή
ηνπ θ/β πάξθνπ, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη αλεζπρίεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ζηε ξνή ησλ
επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζε πεξίπησζε βξνρψλ.
Καλέλαο θίλδπλνο δελ ππάξρεη επίζεο ζηελ πεξίπησζε πιεκκπξψλ δεδνκέλνπ φηη: α) ε
πεξηνρή πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη αζβεζηνιηζηθφ ππφζηξσκα ην νπνίν
παξνπζηάδεη ηνπο κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο θαηείζδπζεο επηθαλεηαθψλ πδάησλ, β) ε επηθάλεηα
ηνπ νηθνπέδνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δελ ζα αιινησζεί θαη ζα δηαηεξήζεη ηηο θπζηθέο
ηδηφηεηέο ηεο, γ) ν θνξέαο ζα πξαγκαηνπνηήζεη πδξνινγηθή κειέηε κε ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε
έξγσλ απνξξνήο εληφο ηνπ νηθνπέδνπ.
Δλ ζπλερεία παξαηίζεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηα χδαηα, θαηά ηηο
θάζεηο θαηαζθεπήο & ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ:
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Φάζε θαηαζθεπήο
ηελ θάζε θαηαζθεπήο δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζζνχλ νη πδαηηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο,
εθφζνλ ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. ηελ πεξηνρή αλάπηπμεο ηνπ
έξγνπ δελ ππάξρνπλ πδαηνξέκαηα.
ζνλ αθνξά ζηελ επηθαλεηαθή απνξξνή, ε θχζε θαη ε ζέζε ηνπ έξγνπ εμαζθαιίδνπλ φηη δελ
πξφθεηηαη λα ππάξμεη θακηά κεηαβνιή ζηε δίαηηα ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο, θαζψο δελ
αλακέλεηαη θακία παξέκβαζε ζε απηήλ είηε κε έξγα αλάζρεζεο, είηε κε έξγα εθηξνπήο.
ζνλ αθνξά ζηε γξακκή ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο, δελ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζηελ
πδξνινγία θαη ηελ πδξνγεσινγία ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο ζα δηέιζεη. Ζ ππφγεηα γξακκή
κεηαθνξάο ζα δηέξρεηαη απφ θαλάιηα, ε φδεπζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ
θαηά κήθνο ηεο πθηζηάκελεο νδνπνηίαο θαη επνκέλσο δελ αλακέλεηαη λα έρεη θάπνηα
επίπησζε ζηελ πδξνινγία ηεο πεξηνρήο, θαζψο θάηη ηέηνην έρεη πξνβιεθζεί θαηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, ζα πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε πηζαλέο δηαξξνέο κηθξψλ πνζνηήησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ην
εξγνηάμην πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη ηα νπνία είλαη:
• Οξπθηέιαηα απφ ηε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ.
• Πεηξέιαην ή βελδίλε απφ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ.
• Λχκαηα νηθηαθνχ ηχπνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εξγνηαμίσλ.
Δλδερφκελε δηαξξνή κπνξεί πηζαλά λα δεκηνπξγήζεη θάπνηα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ζηελ
ππφγεηα πδξνθνξία, αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη έθηαζε ηεο δηαξξνήο. Διαρηζηνπνίεζε ησλ
επηπηψζεσλ απηψλ επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη
ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο.
Σν πιχζηκν ησλ νρεκάησλ ζθπξνδέκαηνο ζα απαγνξεχεηαη εληφο ησλ εξγνηαμίσλ, ελψ ην
πιχζηκν φισλ ησλ άιισλ νρεκάησλ ζα απνθεχγεηαη. Γηα ηα ιχκαηα πξνζσπηθνχ ζα ιεθζεί
εηδηθή κέξηκλα (ρεκηθέο ηνπαιέηεο). Ο αλεθνδηαζκφο ησλ νρεκάησλ κε θαχζηκα ζα γίλεηαη ζε
γεηηνληθά αδεηνδνηεκέλα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη φρη εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε εμαίξεζε
ηνλ αλεθνδηαζκφ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. γελλήηξηα), ελψ θαη ε πξνγξακκαηηζκέλε
ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλα, λνκίκσο
ιεηηνπξγνχληα ζπλεξγεία εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ.
Σπρφλ κηθξνζπληεξήζεηο - επηδηνξζψζεηο κηθξψλ βιαβψλ θαη ηπρφλ κηθξνδηαξξνέο, ζα
αληηκεησπίδνληαη κε πεξηβαιινληηθή κέξηκλα θαη πάληα βάζεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. ην
εξγνηάμην ζα είλαη δηαζέζηκα πιηθά ζπιινγήο παξφκνησλ δηαξξνψλ (πρ. πξηνλίδη) θαη φια ηα
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έιαηα θαη ιηπαληηθά ζα ζπιιέγνληαη ζε δνρεία θαη ζα απνκαθξχλνληαη απφ αδεηνδνηεκέλνπο
θνξείο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
Καηά ζπλέπεηα, νη δπλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αλακέλνληαη
αζζελέζηαηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα επαλνξζσηηθά πξνιεπηηθά κέηξα αλάζρεζεο ηεο
ξχπαλζεο, ελψ ε έθηαζε θαη ε έληαζε ηεο επίπησζεο θξίλεηαη πεξηνξηζκέλε. ηελ ελφηεηα 10
ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνηείλεηαη κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο απφ ηπρφλ
δηαξξνέο πεηξειαηνεηδψλ, ΑΛΔ θ.ιπ. ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα νξγαλσζεί πξνζσξηλφο
εξγνηαμηαθφο ρψξνο.

Φάζε ιεηηνπξγίαο :
ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, νη επηπηψζεηο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ πξαθηηθά αλχπαξθηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ δελ ζα επεξεάζεη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ πνηφηεηα ή πνζφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο.
Ζ ιεηηνπξγία ελφο θ/β πάξθνπ δελ πεξηιακβάλεη πγξά απφβιεηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
νχηε ελέρεη θηλδχλνπο ζεξκηθήο ξχπαλζεο ησλ γεηηνληθψλ επηθαλεηαθψλ ή ππφγεησλ πδάηηλσλ
απνδεθηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη λεξά ςχμεο. ια ηα θπθιψκαηα ησλ
ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ησλ Μ/ είλαη θιεηζηά κε απνηέιεζκα λα ηίζεληαη άκεζα εθηφο
ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο, ρσξίο θακία δηαξξνή ειαίσλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη
Μεηαζρεκαηηζηέο Μ.Σ, ζα είλαη εηδηθνχ ηχπνπ, εξκεηηθά θιεηζηνί θαη πιεξσκέλνη κε εηδηθφ
έιαην ην νπνίν έρεη ζεκείν αλάθιεμεο 300°C θαη δελ απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο θαζφιε
ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ Μ/.
Δπνκέλσο, ηα πγξά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ,
είλαη κφλν ηα αζηηθά ιχκαηα απφ ηελ αηνκηθή θαζαξηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ ζπιινγή
ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ (ηερλίηεο ζπληήξεζεο, επηζθέπηεο θ.ιπ.) πξνβιέπεηαη
ε θαηαζθεπή θαηάιιειεο ζεπηηθήο δεμακελήο, αθνχ ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ
δελ ππάξρεη δεκφζην δίθηπν απνρέηεπζεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζεπηηθήο δεμακελήο ζα είλαη
3

κεγαιχηεξε 5m θαη ζα θαιχπηεη αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξα απφ 4 άηνκα. Αλά άηνκν απαηηείηαη
3

0,2m σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο.
πλεπψο, δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη θακία επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη
ππφγεησλ πδάησλ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.
πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά θαη
ππφγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, δηφηη:
• Γελ πξαγκαηνπνηνχληαη έξγα παξεκπφδηζεο, δηακφξθσζεο, δηεπζέηεζεο, αιιαγήο ζηελ
πνξεία ή θαηεχζπλζε ησλ θηλήζεσλ ησλ πάζεο θχζεσο επηθαλεηαθψλ πγξψλ. εκεηψλεηαη
φηη ην έξγν ρσξνζεηείηαη επί ινθψδνπο έμαξζεο, καθξηά απφ ηελ πνξεία ησλ ξεκάησλ. Θα
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θαηαζθεπαζηνχλ ηερληθά έξγα απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, γηα ηελ
αζθαιή παξνρέηεπζε ησλ πηζαλψλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ ζηηο θπζηθέο ηνπο ιεθάλεο, κεηά
ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο πδξνινγηθήο κειέηεο.
• Γελ δηακνξθψλνληαη ιεθάλεο ζπιινγήο πδάησλ
• Γελ ηξνπνπνηνχληαη νη πθηζηάκελεο ιεθάλεο απνξξνήο
• Γελ πξφθεηηαη λα πξνθιεζνχλ αιιαγέο ζην ξπζκφ απνξξφθεζεο, ζηηο νδνχο
απνζηξάγγηζεο ή ζην ξπζκφ θαη ηελ πνζφηεηα απφπιπζεο ηνπ εδάθνπο. Γελ πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απνξξίςεηο πγξψλ απνβιήησλ ζε επηθαλεηαθά ή ππφγεηα χδαηα νχηε
θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο αιιά νχηε θαη θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο.
• Ζ ηξνθνδνζία λεξνχ ζα γίλεηαη κε πδξνθφξα ε νπνία ζα γεκίδεη κηθξή δεμακελή. Οη
πνζφηεηεο ηνπ λεξνχ πνπ απαηηνχληαη κφλν θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ δελ ζα
επηθέξνπλ επηπηψζεηο ζην ππάξρνλ δίθηπν χδξεπζεο, φζνλ αθνξά ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ
πνηφηεηά ηνπ
• Ζ απνρέηεπζε αθάζαξησλ ζα νδεγείηαη ζε ζεπηηθφ βφζξν.

9.14

πλεξγηζηηθέο επηπηώζεηο

Γελ πθίζηαληαη ζπλεξγηζηηθέο επηπηψζεηο θαζψο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή δελ έρεη
πξνγξακκαηηζηεί ε αλάπηπμε ινηπψλ έξγσλ ΑΠΔ.
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9.15

ύλνςε ησλ επηπηώζεσλ ζε πίλαθεο
ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΔΙΓΟ

ΜΔΓΔΘΟ

Υισξίδα

Υ

Υ

Παλίδα

Υ

Υ

Αθνπζηηθό
πεξηβάιινλ

Υ

Υξήζε γεο

Υ

Φπζηθνί
πόξνη

Υ

Κνηλσληθννηθνλνκηθά

Υ

Μεηαθνξέο

Υ

Αλζξώπηλε
πγεία

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ
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Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

ΜΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Υ

Υ

ΜΔΡΙΚΧ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Τπόγεηα
λεξά

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Υ

ΜΗ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ
ΜΔΡΙΚΧ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ

Δπηθαλεηαθά
λεξά

ΑΝΑΣΑΞΗ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ

Υ

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΔ

Υ

ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΔ

Υ

ΙΥΤΡΟ

Αέξαο

ΜΔΣΡΙΟ

Υ

ΑΘΔΝΔΙ

ΑΡΝΗΣΙΚΔ

ΟΤΓΔΣΔΡΔ

ΘΔΣΙΚΔ

Έδαθνο

ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Υ

Αηζζεηηθή

Υ

Σνπξηζκόο Αλαςπρή

Υ

Πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ
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ΦΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΔΙΓΟ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Υ

Τπόγεηα λεξά

Υ

Υισξίδα

Υ

Παλίδα

Υ

Αθνπζηηθό
πεξηβάιινλ

Υ

Υξήζε γεο

Υ

Φπζηθνί
πόξνη

Υ
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ΜΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Δπηθαλεηαθά
λεξά

Υ

ΜΔΡΙΚΧ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Υ

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΙΜΔ

Υ

ΜΗ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ
ΜΔΡΙΚΧ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ

Υ

ΑΝΑΣΑΞΗ
ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΔ

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΔ

ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΔ

ΙΥΤΡΟ

ΜΔΣΡΙΟ

ΑΘΔΝΔΙ

ΑΡΝΗΣΙΚΔ

Αέξαο

ΟΤΓΔΣΔΡΔ

ΘΔΣΙΚΔ

Έδαθνο

ΜΔΓΔΘΟ

Κνηλσληθννηθνλνκηθά

Υ

Υ

Μεηαθνξέο

Υ

Αλζξώπηλε
πγεία

Υ

Αηζζεηηθή

Υ

Σνπξηζκόο Αλαςπρή

Υ

Πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά

Υ

πλεξγηζηηθέο
επηπηώζεηο

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ
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Υ

10

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ

ΘΑΗ

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ

ΡΥΛ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ
ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έιαβε ρψξα αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ, έρεη ήδε γίλεη ελδεηθηηθή αλαθνξά ζε δξάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα θχξηα πεξηβαιινληηθά
κέζα, ηφζν ηνπ θπζηθνχ φζν θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Γηα απνθπγή εθηελψλ
επαλαιήςεσλ ζηε ζπλέρεηα ζπλνςίδνληαη ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αλά
πεξηβαιινληηθφ κέζν (πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν) θαη απνδέθηε.

10.1

Μνξθνινγία - Σνπίν

10.1.1 Φάζε θαηαζθεπήο
Οη επηπηψζεηο ζην ηνπίν απφ ηελ παξνπζία ησλ εξγνηαμίσλ θξίλνληαη βξαρπρξφληεο θαη
πιήξσο αλαζηξέςηκεο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.
Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ θαηά ην δπλαηφ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηνπίν θαη ην αηζζεηηθφ
πεξηβάιινλ πνπ νθείινληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ηα
παξαθάησ:
• Σν εχξνο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ λα πεξηνξηζζεί ζην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
• Καηά ηε ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαηά ην δπλαηφλ ην
ηζνδχγην εθζθαθψλ-επηρψζεσλ
• Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε (γξαθεία, ζπλεξγεία, απνζήθεο θ.ιπ.) λα
απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο ηεο εξγνιαβίαο θαη ν ρψξνο λα απνθαηαζηαζεί θαη ηνχην
αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ.
• Σα απαηηνχκελα αδξαλή πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ λα εμαζθαιηζζνχλ απφ
λφκηκα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο ή απφ ιαηνκεία πνπ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
• Να απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κφληκε αζθαιηφζηξσζε ή ηζηκεληνπνίεζε επηθαλεηψλ πνπ
δελ εμππεξεηνχλ ηηο απφιπηα απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
• Σελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο ε νπνία πξφθεηηαη λα απνκαθξπλζεί θαηά ηηο εξγαζίεο
δηελέξγεηαο ησλ εθζθαθψλ. ε πεξίπησζε απνςίισζεο δελδξσδψλ ή ππθλψλ ζακλσδψλ
ζπζηάδσλ πξνηείλεηαη ε ππνθαηάζηαζή ηνπο, πηζαλψο κε ηε κνξθή δελδξνθχηεπζεο ζηα
φξηα ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο, εαλ απηφ είλαη εθηθηφ ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη ζθίαζε.
• Σελ πξνζηαζία απφ ηελ δηάβξσζε ηεο εδαθηθήο επηθάλεηαο ησλ επηρσκάησλ πνπ
πξνθαιείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ επίδξαζε ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο, κε ηελ απφζπαζε
δηαθφξσλ ζσκαηηδίσλ απφ ην ζψκα ησλ επηρσκάησλ θαη ην κέγηζην πνζνζηφ απηήο (πεξί ην
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75%) λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ηελ πξψηε θζηλνπσξηλή θαη ρεηκεξηλή πεξίνδν κεηά ην
πέξαο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ.
Σέινο, ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ απνβιήησλ θαη ηεο
πεξίζζεηαο ησλ πιηθψλ εθζθαθήο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
αλαιχνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν 10.2 (έδαθνο- απφβιεηα).
Χο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο θπηεχζεηο πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζηελ παξάγξαθν
10.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
Σέινο, ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ απνβιήησλ θαη ηεο
πεξίζζεηαο ησλ πιηθψλ εθζθαθήο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
αλαιχνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν 10.2 (έδαθνο- απφβιεηα).

10.1.2 Φάζε ιεηηνπξγίαο
πσο εθηελψο αλαιχζεθε ζηε παξνχζα κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ν ζρεδηαζκφο
ηνπ έξγνπ ελζσκαηψλεη ήδε κέηξα θαη πξνθπιάμεηο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή
νπηηθή ελαξκφληζε ηνπ έξγν κε ην ηνπίν, φπσο ην κηθξφ χςνο ησλ θ/β θαζψο θαη ν κηθξφο
φγθνο.
Δπηγξακκαηηθά, επαλαιακβάλνληαη νξηζκέλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία:
• ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά κλεκεία (πνιηηηζηηθά ή θπζηθά), νπφηε
δελ πθίζηαηαη ζέκα αιινίσζεο ηεο ζέαο απφ θάπνην ζεκαληηθφ κλεκείν ηεο θχζεο ή ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
• Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε δηάηαμε – ζηνίρηζε ησλ
θ/β λα κελ είλαη πξνο νηθηζηηθή πεξηνρή εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ
• Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε νπηηθή επαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνηείλεηαη λα
δεκηνπξγεζεί θξάθηεο απφ δελδξνζηνηρίεο θαηά κήθνο ηεο πεξίθξαμεο φπνπ απηφ είλαη
δπλαηφλ θαη εθφζνλ δελ πξνθαιείηαη ζθίαζε ησλ παξαγσγηθψλ ρψξσλ

10.2

Έδαθνο - απόβιεηα

10.2.1 Φάζε θαηαζθεπήο
ε φ,ηη αθνξά ηε θάζε θαηαζθεπήο, έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ηππηθά κέηξα θαιήο εξγνηαμηαθήο
πξαθηηθήο (best practices) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ (εμηζνξξφπεζε
θαη αλαθχθισζε πιηθψλ εθζθαθήο θαη επίρσζεο, απνθπγή κεγάισλ νξπγκάησλ, πξφβιεςε
θαηάιιεισλ ηερληθψλ πδξαπιηθνχ ραξαθηήξα φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ
πδάησλ, εχξνο νδψλ, θπηεχζεηο θιπ), ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηε κεηαθνξά
πιηθψλ θαη ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ιπκάησλ.
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πσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ην έξγν δελ επεξεάδεη ηα θιηκαηνινγηθά
θαη βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ελψ παξάιιεια δελ θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ
αμηνζεκείσηα πξνβιήκαηα γεσινγηθήο, κνξθνινγηθήο θαη γεσηερληθήο θχζεο, ε εκθάληζε
ησλ νπνίσλ ζα θαζηζηνχζε αλέθηθηε ή επηζθαιή ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηνπ εδάθνπο, πξνηείλεηαη κηα ζεηξά απφ κέηξα πεξηνξηζκνχ
ησλ επηπηψζεσλ:
• Σν εχξνο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ ελ γέλεη λα πεξηνξηζζεί ζην απνιχησο αλαγθαίν
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
• Να δνζεί ζεκαληηθή βαξχηεηα ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξαλψλ, φπνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά ήπηεο
θιίζεηο, εηδηθά ζε ζέζεηο πνπ ηπρφλ εληνπηζηνχλ γεσηερληθά ζέκαηα.
• Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε (γξαθεία, ζπλεξγεία, απνζήθεο θιπ) λα
απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο θάζε εξγνιαβίαο θαη ν ρψξνο λα απνθαηαζηαζεί θαη ηνχην
αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ θάζε εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ.
• Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κφληκε αζθαιηφζηξσζε ή ηζηκεληνπνίεζε επηθαλεηψλ πνπ δελ
εμππεξεηνχλ ηηο απφιπηα απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
• Ζ αθαηξνχκελε θπηηθή γε λα δηαθπιαρζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο
θπηνηερληθέο απνθαηαζηάζεηο θαη ζηελ ηειηθή επηθάλεηα ησλ επηθαλεηψλ.
• Να δηαηεξεζή ε απαηηνχκελε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ψζηε λα κελ ππάξμεη αιιαγή ζηελ ξνή
ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο βξνρήο.
• Οη απνζεθεπκέλεο πνζφηεηεο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ λα
πεξηνξίδνληαη ζηηο άθξσο απαξαίηεηεο θάζε ζηηγκή, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ θαη λα κε ζπζζσξεχνληαη.
• Ζ πξνζσξηλή απφζεζε ησλ ρσκαηηζκψλ πνπ ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ
επηρσκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ δελ ζα επηηξέπεη θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη
απνπιχζεσλ πιηθψλ. Οη απνζέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ ζε ήπηα πξαλή, λα
θαιχπηνληαη κε θαηάιιεια πιαζηηθά θαιχκκαηα θαη λα δηαβξέρνληαη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε
δηαζπνξά ηνπ πιηθνχ.
• Σα αθαηάιιεια πιηθά εθζθαθήο ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ ηειηθά θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε
ηηο Αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχληα ρψξν δηάζεζεο ή ζε αλελεξγφ ιαηνκείν ή
ΥΑΓΑ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο,
• ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ησλ πιηθψλ απηψλ, έζησ θαη
πξνζσξηλή, ζε ζεκεία ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ηεο άκεζεο ή επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζε
νπνηαδήπνηε ζαιάζζηα πεξηνρή.
• Ζ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ εθζθαθήο ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιεια
θαιχκκαηα, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δηαζπνξά ή ε δηάρπζή ηνπο ζηνπο δξφκνπο.
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• ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ,
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
• Γηα φια ηα απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγνηαμηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ (ζηεξεά θαη πγξά, επηθίλδπλα ή κε) ζα πξέπεη
λα εθαξκφδεηαη θαηάιιειε δηαρείξηζε ψζηε λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ηεο πεξηνρήο
(εδάθνπο, ππεδάθνπο, επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ) απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζή
ηνπο ή απφ ηπρφλ δηαξξνέο.
• Οη εξγνηαμηαθνί ρψξνη ζα πξέπεη λα εθνδηαζζνχλ κε θάδνπο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ζηνπο
νπνίνπο λα ζπιιέγνληαη ηα αζηηθνχ ηχπνπ απνξξίκκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα εξγνηάμηα. Σα
απνξξίκκαηα απηά ζα

δηαηίζεληαη πεξηνδηθά ζηνλ πιεζηέζηεξν ρψξν ελαπφζεζεο

απνξξηκκάησλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, κε κέξηκλα ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη ζα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε ηα ζηεξεά απηά απνξξίκκαηα λα κελ
πεξηιακβάλνπλ κπάδα ή πιηθά πνπ είλαη επηθίλδπλα, ε δηάζεζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη

ζχκθσλα

κε

ηελ

ηζρχνπζα

λνκνζεζία

πεξί

ησλ

αληίζηνηρσλ

θαηεγνξηψλ

απνξξηκκάησλ.
• Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, αιιά
θαη ειέγρνπ απνθπγήο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
πιηθά γηα ηε ζπιινγή ηπρφλ δηαξξνψλ ιαδηψλ πξηλ απηά (εθφζνλ ζπκβνχλ) θαηαιήμνπλ ζε
πδαηηθνχο απνδέθηεο.
• Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νξπθηειαίσλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 82/25.2.2004 (ΦΔΚ 64/Α/2.3.04) πεξί «Καζνξηζκνχ κέηξσλ θαη
φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νξπθηειαίσλ», ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ηελ
KYA 98012/2001/96. Σα απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα θαη πγξά θάζε ηχπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη
μερσξηζηά αλά θαηεγνξία ζε θαηάιιειεο δεμακελέο ρσξεηηθφηεηαο 0,50 m3 ή ζε βαξέιηα θαη
ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε ζηεγαζκέλν ρψξν.
• Ζ δηαρείξηζε ησλ ηπρφλ ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ΖΠ 13588/725/2006 (ΦΔΚ383Β/28-3-2006) «Αληηθαηάζηαζε ηεο KYA
19396/1546/97 (ΦΔΚ 604Β/18-7-1997)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη.
Σέινο, σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο θπηεχζεηο πνπ ζα πξνζηαηεχζνπλ ην έδαθνο
πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζηηο παξαγξάθνπο 10.1 θαη 10.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
10.2.2 Φάζε ιεηηνπξγίαο
Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο, δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα επηπξφζζεηα κέηξα πέξαλ ηεο
ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα κελ απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζε απηφ
παληφο είδνπο απνξξίκκαηα ηα νπνία πέξαλ ηεο αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο, επηδξνχλ θαη ζηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ θνηλψλ απνξξηκκάησλ πξνβιέπεηαη ε
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ηνπνζέηεζε αλνηθηνχ θάδνπ εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα απνξξίκκαηα ζα
πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Σπρφλ άιια ζηεξεά απνξξίκκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ζπληήξεζε (ηκήκαηα
ειεθηξνινγηθνχ ή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κπαηαξίεο θ.ιπ.), ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα
κε επζχλε ησλ ηερληθψλ ζπληεξεηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.
πγθεθξηκέλα,

γηα ηελ

αζθαιή δηαρείξηζε

επηθηλδχλσλ

απνβιήησλ, θάζε θάηνρνο

ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα απφβιεηα ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ) γηα ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, αμηνπνίεζε ή δηάζεζή ηνπο,
ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα ή λα παξαδίδνληαη θαη‟ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, ζε
εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ απηψλ θαηά ηνπο φξνπο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Δπηπιένλ, ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα αζθεί ην κεηαθνξηθφ έξγν πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα είλαη θαηαρσξηζκέλν ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ πνπ ηεξείηαη ζην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θαη λα είλαη θάηνρνο αδείαο δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ, ε νπνία λα βξίζθεηαη ελ ηζρχ.
Ζ παξάδνζε θαη ε λφκηκε θαηνρή ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απνδεηθλχεηαη απφ ην Έληππν
Αλαγλψξηζεο, ην νπνίν ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά ηα επηθίλδπλα απφβιεηα. Με ηελ κεηαβίβαζε
ηνπ εληχπνπ αλαγλψξηζεο παχεη ε επζχλε ηνπ πξνεγνπκέλνπ θαηφρνπ θαη ππεχζπλνο
θαζίζηαηαη ν λένο θάηνρνο. Ο ηειηθφο θάηνρνο (θνξέαο δηαρείξηζεο ή ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο) θξνληίδεη γηα ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ αλαγέλλεζε, αλαθχθισζε, απνξξχπαλζε (εξγαζίεο R), ηαθή (εξγαζίεο D)
θιπ.
Γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
θαηφρνπ κέρξη ηε ζπιινγή ηνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ζπζθεπαζίεο πξνδηαγξαθψλ
UN (γηα ζηεξεά απφβιεηα), είηε δεμακελέο πνπ πεξηθιείνληαη απφ ζχζηεκα ζπιινγήο ηπρφλ
δηαξξνψλ (γηα πγξά απφβιεηα). Σα δνρεία ζπιινγήο πξέπεη λα είλαη ζε ρψξν κε ηελ
θαηάιιειε ζήκαλζε θαη επαξθή αεξηζκφ θαη θσηηζκφ. Δπίζεο λα βξίζθνληαη ζε ηέηνην ζεκείν
θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ επεξεάδνπλ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο.

10.3

Δπηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά

10.3.1 Φάζε θαηαζθεπήο
Σν έξγν απφ ηε θχζε ηνπ δελ επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα
λεξά ηεο πεξηνρήο θαη ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε ιήςε ηδηαίηεξσλ κέηξσλ. Καηά ηε θάζε
θαηαζθεπήο ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο επηθεληξψλνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο, ηελ
πξνζηαζία ησλ λεξψλ απνξξνήο ηεο φιεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο
ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ.
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Ζ πξνζηαζία ησλ λεξψλ απνξξνήο απαηηεί ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ψζηε θαη ην έξγν λα πξνρσξά ζσζηά θαη ε απνξξνή ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ
κεηά απφ βξνρνπηψζεηο λα κελ παξεκπνδίδεηαη.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ, είλαη απαξαίηεην θαηά ηε θάζε ησλ επηρψζεσλ λα
ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ηα λεξά ηεο βξνρήο λα απνζηξαγγίδνληαη θαηά ηνλ ίδην πεξίπνπ
ηξφπν φπσο θαη πξηλ ην έξγν. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε πξφρεηξε απνθαηάζηαζε ησλ
νδψλ απνξξνήο είηε κε πξφβιεςε θαηαζθεπήο πξψηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ απνζηξάγγηζεο
(νρεηνί ζην νδηθφ δίθηπν θιπ.) πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν θαη ζα
ιεηηνπξγήζνπλ θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο.
Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα
πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε απαγφξεπζε ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο νπνηνλδήπνηε πιηθψλ θαη
απνξξηκκάησλ ζηα ξέκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Ζ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ ηα αησξνχκελα ζηεξεά απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ
κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ζηεξεψλ θαηά ηε δηάξθεηα βξνρφπησζεο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί
ε χπαξμε πιαζηηθψλ θχιισλ ζην εξγνηάμην ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη θάιπςε ηπρφλ ζσξψλ
(ζεηξάδηα) απνζεθεπκέλσλ αδξαλψλ πξνο επίρσζε ζε πεξίπησζε μαθληθήο βξνρήο.
Γεληθφηεξα, ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ κε πξφβιεςε λα απνθεπρζνχλ νη
ζνβαξέο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ θαη
απνθπγή εξγαζηψλ εθζθαθψλ θαηά ηηο εκέξεο πνπ πξνβιέπεηαη βξνρή, βνεζά ζηε κείσζε
εθπνκπψλ ησλ αησξνπκέλσλ ζηεξεψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Μάιηζηα, ε δηελέξγεηα ησλ
ζεκαληηθψλ εθζθαθψλ θαη νξπγκάησλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζπκβάιιεη θαη ζηελ
πξνζηαζία θαηά ην δπλαηφ ησλ ππφγεησλ λεξψλ, θαζψο ε ζηάζκε ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ
είλαη ζρεηηθά πην ρακειά θαηά ην ζέξνο.
Ζ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ ζα επηηεπρζεί θαη κε
κέηξα ειέγρνπ ησλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ. Απαγνξεχεηαη ε
αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ ιαδηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ άιισλ παξαπξντφλησλ
ζπληήξεζεο. Ζ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ λα γίλεηαη ζε
νξγαλσκέλν ζπλεξγείν ηεο πεξηνρήο ή ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο εξγνηαμίνπ ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία
δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
Γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ (πιχζε, WC θιπ) λα ηνπνζεηεζνχλ ρεκηθέο ηνπαιέηεο, έηζη
ψζηε λα απνθεπρζεί θαη ε κηθξή επηβάξπλζε απφ ηα αζηηθά ιχκαηα θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ.
Ζ αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Έηζη απηφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζην εξγνηάμην ηα θαηάιιεια απνξξνθεηηθά
πιηθά (π.ρ πξηνλίδη, άκκνο) ζε επαξθείο πνζφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηδηψθεηαη ε
πξνζξφθεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζπγθξάηεζε θαη ν πεξηνξηζκφο δηαζπνξάο ησλ
δηαξξεφλησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, απφ αηπρεκαηηθή δηαθπγή ηνπο.
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Μεηά ηε ρξήζε ηνπο, ηα απνξξνθεηηθά απηά πιηθά ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πξνζεθηηθά θαη
λα αληηκεησπίδνληαη σο επηθίλδπλα απφβιεηα, εθαξκφδνληαο ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ
αλαθέξζεθε παξαπάλσ.
ε θάζε πεξίπησζε, βέβαηα, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.

10.3.2 Φάζε ιεηηνπξγίαο
Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ πξνηείλνληαη εηδηθά κέηξα, αθνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ έξγνπ δελ αλακέλεηαη αξλεηηθή επίπησζε ζην πδξνινγηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο.
Παξφια απηά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νκαιή απνξξνή ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα
ζπληεξνχληαη θαη λα θαζαξίδνληαη θάζε ρξφλν, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θζηλνπψξνπ, νη νρεηνί
ηεο νδνπνηίαο απφ θεξηά πιηθά, απνξξίκκαηα θιπ. ψζηε λα είλαη πάληα ζε ζέζε λα
παξνρεηεχζνπλ ηελ παξνρή.
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηπρφλ δηαθπγήο πγξψλ απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα
επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα πξέπεη λα γίλεηαη νξζή δηαρείξηζε απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 10.2.2 (κέηξα γηα έδαθνοαπφβιεηα θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο).
Δπίζεο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ ηα θαηάιιεια
απνξξνθεηηθά πιηθά (π.ρ πξηνλίδη, άκκνο) ζε επαξθείο πνζφηεηεο ψζηε ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο θαη δηαξξνήο λα επηηπγράλεηαη ζπγθξάηεζε θαη πεξηνξηζκφο δηαζπνξάο ησλ
δηαξξεφλησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ιηπαληηθψλ. Μεηά ηε ρξήζε ηνπο ηα απνξξνθεηηθά απηά
πιηθά ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πξνζεθηηθά θαη λα δηαηίζεληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
Μάιηζηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ απνζεθεπκέλσλ
απνξξνθεηηθψλ πιηθψλ, κήπσο έρνπλ απφ θάπνην αζηάζκεην παξάγνληα πξνζξνθήζεη
απμεκέλα πνζνζηά πγξαζίαο (πρ απφ δηαξξνή λεξνχ), νπφηε θαη ζα έρνπλ κεησκέλε έσο θαη
κεδακηλή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη
λα αληηθαζίζηαληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ.

10.4

Φπζηθό πεξηβάιινλ

10.4.1 Βιάζηεζε - Υισξίδα - Δίδε παλίδαο
Σα γεληθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηηο θαηεγνξίεο βιάζηεζεο, ηελ παλίδα
(πιελ νξληζνπαλίδαο) θαη ηε ρισξίδα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
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• Σν εχξνο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ λα πεξηνξηζζεί ζην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ.
Να κελ απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα κπάδα, ιηπαληηθά θαη άιια απφβιεηα ή απνξξίκκαηα ζε
νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία εληφο ή εθηφο ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ θ/β θαη ησλ
εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ.
• Ζ έθηαζε ηεο εθρέξζσζεο λα πεξηνξηζηεί ζην εχξνο ηεο εθζθαθήο
• Ζ νπνηαδήπνηε θζνξά βιάζηεζεο λα πεξηνξηζζεί ζηελ ειάρηζηε δπλαηή
• Να πεξηνξηζηεί ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ην δπλαηφλ.
• Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ λα εθαξκφδνληαη κέζνδνη κείσζεο ηεο
δηαζπνξάο ζθφλεο, κε δηαβξνρή ηνπ ρψκαηνο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ μεξή πεξίνδν.
Φπηηθή γε πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ζπιιέγεηαη θαη ζα θπιάζζεηαη
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πεξίζζεηαο
θπηηθήο γεο ζε κία πεξηνρή είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά πνζνηήησλ απφ κία πεξηνρή ή ηκήκα
ηνπ έξγνπ ζε θάπνηα άιιε.

10.5

Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ

πσο αλαιχζεθε δηεμνδηθά ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ επηπηψζεσλ, ην πξνηεηλφκελν
έξγν φρη κφλν δελ επηθέξεη νπζηαζηηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ην
δνκεκέλν, θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη ηζηνξηθφ - πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, νχηε θαη ζηηο ηερληθέο
ππνδνκέο

ηεο

πεξηνρήο,

αιιά

απελαληίαο

επηδξά

ζεηηθά

ζηνπο

παξάγνληεο

ηνπ

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη φκσο λα ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο ψζηε ην
πξνηεηλφκελν έξγν λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία ηεο πεξηνρήο:
• Καηά ηελ θαηαζθεπή & ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ επηβάιιεηαη ε αμηνπνίεζε θαηά ην δπλαηφ ηνπ
ηνπηθνχ εξγαηηθνχ θαη ηερληθνχ δπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
• Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθνχ ππξθαγηάο
πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί απφ ηε ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π. θαη γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζήο ηεο ζε παξαθείκελεο πεξηνρέο.
Απαηηείηαη ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ή ησλ
επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ηνπνζεηεζνχλ θαιαίζζεηεο
πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ ηπρφλ δηαηξέρνπλ νη πξναλαθεξφκελνη, ζε
θαηάιιειεο ζέζεηο, ελψ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ ζα απνθιείεηαη ε πξφζβαζε ζε κε
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε θάζε πεξίπησζε ζα
ιεθζνχλ ππφςε νη γλσκνδνηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ αξκφδησλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ,
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Νεφηεξσλ Μλεκείσλ θαη πειαηνινγίαο – Παιαηνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ &
Αζιεηηζκνχ. Οη φξνη, πξνυπνζέζεηο & πεξηνξηζκνί ησλ Αξραηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
ΤΠΠΟΑ ζα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ, θαζφηη έρνπλ απνθαζηζηηθή
αξκνδηφηεηα.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα εηδνπνηεζνχλ εγθαίξσο θαη εγγξάθσο νη
αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο (ΔΦΑ, ΔΝΜ, θιπ.) ψζηε λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ επίβιεςε
ησλ έξγσλ απφ εηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ζα πξνζιεθζνχλ θαηφπηλ ππνδείμεσο
ησλ ζπλαξκφδησλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ.

10.6

Αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ – πνηόηεηα αέξα

10.6.1

Φάζε θαηαζθεπήο

πσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, αλακέλνληαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο
επηπηψζεηο ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, δεδνκέλνπ
φηη ην ππφ κειέηε έξγν βξίζθεηαη ζρεηηθά καθξηά απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ πνπ αλαιχζεθαλ ζηηο
πξναλαθεξφκελεο ελφηεηεο πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ ηα αθφινπζα κέηξα ζπκκφξθσζεο κε ηεο
Διιεληθή θαη θνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη εθαξκνγήο ηεο επηβεβιεκέλεο νξζήο εξγνηαμηαθήο
πξαθηηθήο:
Σήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ κεραλεκάησλ θαη
νρεκάησλ εξγνηαμίνπ.
Δθαξκνγή ηεο επηβεβιεκέλεο νξζήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο γηα παξφκνηα έξγα θαη ηνλ
θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ.
Οη αηκνζθαηξηθέο επηβαξχλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ
έθιπζε ζθφλεο (εδαθηθήο πξνέιεπζεο). Δπεηδή ε έθιπζε ζθφλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
εξγνηαμίνπ γίλεηαη θαηά ηξφπν δηάρπην, δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί κεηά ηελ εθπνκπή ηεο.
Σα κέηξα ινηπφλ αληηκεηψπηζήο πξέπεη λα είλαη πξνιεπηηθά, δειαδή λα εζηηάδνληαη ζηελ
παξεκπφδηζε ηεο έθιπζεο ηεο ζθφλεο θαη φρη δηνξζσηηθά.
Ζ πνζφηεηα ζθφλεο πνπ εθιχεηαη απφ εξγνηαμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο εμαξηάηαη βαζηθά απφ
ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο πνπ
εθηίζεηαη. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ εθιχζεσλ γίλεηαη απφ ηα θηλνχκελα θνξηεγά κεηαθνξάο ησλ
πιηθψλ, εμαηηίαο ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ηνπ αέξα γχξσ απφ ηα θνξηία ηνπο.
Δάλ ε θπζηθή πγξαζία δελ επαξθέζεη γηα λα πεξηνξίζεη ηελ έθιπζε ζθφλεο ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα, ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζθφλεο κπνξεί εχθνια λα επηηεπρζεί κε απιέο θαη φρη
δαπαλεξέο κεζφδνπο φπσο ηαθηηθή δηαβξνρή ησλ ρψξσλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ησλ
ρψξσλ θίλεζεο ησλ θνξηεγψλ θαζψο θαη ησλ εθρσκάησλ θαη ησλ αδξαλψλ πιηθψλ.
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10.6.2 Φάζε ιεηηνπξγίαο
Γελ αλακέλεηαη επηβάξπλζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο ΜΠΔ, νπφηε δελ απαηηείηαη ε ιήςε
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ.

10.7

Αθνπζηηθό πεξηβάιινλ - δνλήζεηο - αθηηλνβνιίεο

10.7.1 Φάζε θαηαζθεπήο
πσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο ΜΠΔ, αλακέλνληαη αζζελείο επηπηψζεηο
ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
βαξέσλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην ππφ κειέηε έξγν
βξίζθεηαη ζρεηηθά καθξηά απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηη ε πεγή ζνξχβνπ
επεξεάδεη θπξίσο ηνλ άκεζν ρψξν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη εμαζζελεί ζεκαληηθά κε ηελ
απνκάθξπλζε απφ απηφλ (δει. απφ ηε πεγή), νη ζρεηηθέο επηπηψζεηο αλακέλνληαη ήπηεο.
ηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε ηζρχ λνκνζεζία πνπ αθνξά ηνλ ζφξπβν πνπ πξνέξρεηαη απφ
εξγνηάμηα,

αεξφζθπξεο

θ.ιπ.

θαη

παξαηίζεηαη

ζηηο

θσδηθνπνηεκέλεο

πξνηάζεηο

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 12.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο απφ ηνλ ζφξπβν θαηά ηε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο, είλαη ππνρξέσζε ηφζν ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή φπσο
εθαξκφζεη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν αθνξά:
• ηελ ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ πνπ δηαζέηνπλ ηελ ζήκαλζε ηεο
ΔΔ (CE) γηα ηελ νξηαθή ηηκή ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ πνπ εθπέκπνπλ,
• ηηο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ εξγνηαμίνπ ( ζηάζκε Leq(T) ).
πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη ηα φξηα
ερεηηθήο εθπνκπήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Τ.Α. 56206/1613 (ΦΔΚ 570/Β/09.09.1986) πεξί
«Πξνζδηνξηζκνχ ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ, 85/405/ΔΟΚ» θαζψο θαη ζηελ Τ.Α
69001/1921 (ΦΔΚ 751/Β/18.10.1988) θαη Α5/2375 (ΦΔΚ 689/Β/1978) πεξί «Έγθξηζεο ηχπνπ
ΔΟΚ γηα νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ» θαη πεξί
«ρξήζεο θαηαζηγαζκέλσλ αεξνζθπξψλ» αληίζηνηρα, ηελ Τ.Α. 765/14.01.1991 (ΦΔΚ
81/Β/21.02.1991) πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζηάζκεο ζνξχβνπ ησλ πδξαπιηθψλ
πηχσλ, ησλ πηχσλ κε θαιψδηα, ησλ πξνσζεηηθψλ γαηψλ, ησλ θνξησηψλ θαη ησλ θνξησηψλ εθζθαθέσλ» θαη ηελ ΚΤΑ 37393/2028/2003 (ΦΔΚ 1418Β/1.10.2003) γηα ηα «κέηξα θαη φξνη
γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο
ρψξνπο», φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Δπίζεο, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηνλ ζφξπβν, πξνηείλεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλσλ εξγνηαμηαθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ θαζψο θαη ε ηαθηηθή &
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επηκειήο ζπληήξεζή ηνπο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα απνθεχγεηαη ε δηέιεπζε θνξηεγψλ απφ
νηθηζκνχο θαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο γεληθφηεξα θαη θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο εηδηθφηεξα.
Με ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ, εθηηκάηαη φηη ηα
επίπεδα ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ εξγνηαμίνπ δελ ζα μεπεξλνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε
λνκνζεζία.
ζνλ αθνξά ζηα επίπεδα ζνξχβνπ ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ, εθηηκάηαη φηη ζα παξακέλνπλ
ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζέζεσλ θαη ησλ σξψλ εξγαζίαο θάησ απφ ην φξην ησλ 90 dB(A) γηα
8σξε απαζρφιεζε (φξην έθζεζεο ζηνλ ήρν εξγαδνκέλσλ, πάλσ απφ ην νπνίν επηβάιιεηαη ε
ρξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αθνή, βάζεη ηνπ Π.Γ. 85/91, ΦΔΚ 38Α/18.3.91). Φπζηθά,
φπνπ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο φια
ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ
παξαηήξεζε απηή δελ αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ ζφξπβν αιιά ηε γεληθφηεξε
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ (Health & Safety
Regulations).
Δπηπιένλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ κεηαθνξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ε
νκαιή θίλεζε ησλ νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Να δεηεζεί έγθαηξα ε
έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, γηα ην σξάξην ησλ κεηαθνξψλ.

10.7.2 Φάζε ιεηηνπξγίαο
Γελ αλακέλεηαη εθπνκπή ζνξχβνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο ΜΠΔ, νπφηε δελ απαηηείηαη ε ιήςε επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ.

10.8

Οπηηθή όριεζε

Οη αηζζεηηθέο επηπηψζεηο («νπηηθή φριεζε») απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ νθείινληαη ζηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο :
•

Λεηηνπξγίαο

ηνπ

εξγνηαμίνπ

(ζθφλε,

κεραλήκαηα

έξγνπ,

πιηθά

θαηαζθεπήο,

κηθξναπνξξίκκαηα, θ.α.),
• Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (Π-Μ),
• Δπηαμία ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ
• Πεξηνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ
• Λήςε κέηξσλ κείσζεο ηεο έθιπζεο ζθφλεο
ζνλ αθνξά ηα έξγα Π-Μ, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα απφ ην ζηάδην ηεο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ
λα απνθεπρζνχλ ηα κεγάια νξχγκαηα θαη επηρψζεηο, θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, λα γίλεη
δελδξνθχηεπζε κε ελδεκηθή ρισξίδα ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ δελ δεκηνπξγείηαη ζθίαζε.
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Δηδηθφηεξα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ
δηακφξθσζε θαη αηζζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ έξγσλ κε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο:
• Σν θηίξην ειέγρνπ θαη νη νηθίζθνη λα είλαη κηθξνί ζην χςνο, ελαξκνληζκέλνη ζην ηνπίν θαη ηελ
νηθηζηηθή παξάδνζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
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11

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

ΘΑΗ

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ
11.1

Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε

ην Κεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο (.Π.Γ.) πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ ψζηε νη αλακελφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο
απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ λα κεησζνχλ, κε ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ.
Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα νξγαλψζεη θαη ζα δεκηνπξγήζεη κέζα απφ πηζηνπνηεκέλεο
δηαδηθαζίεο έλα χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) ηνπ έξγνπ θαη παξαθνινχζεζεο
απηνχ κε ζθνπφ ηε ζπλερή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ
ηεο ΑΔΠΟ πνπ ζα εθδνζεί γη‟ απηφ.
Σν .Π.Γ. ζα εθαξκφδεηαη ηφζν θαηά ηελ θάζε εγθαηάζηαζεο/θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηελ
θάζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ ζα επηηξέςεη ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ λα
ειέγμεη φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη λα παξάζρεη ηε δηαβεβαίσζε ζηηο
πεξηβαιινληηθέο αξρέο φηη ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε έξγνπ είλαη απνηειεζκαηηθή, κέζσ:
• ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ θαη ηεο κείσζεο ηνπο ζηα
επίπεδα πνπ είλαη ρακειά θαη επιφγσο πξαθηηθά,
• ηεο ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ ξπζκηζηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ ή φπνπ δελ
ππάξρνπλ πξφλνηεο ζηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνί ηεο εθαξκνγήο ηδίσλ πξνηχπσλ
θαη θαλνληζκψλ,
• ηεο ζέζπηζεο ζηφρσλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο,
• ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη
εθπνκπψλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ,
• ηεο εθαξκνγήο αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο εξγνιάβνπο θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ
έξγνπ,
• ηεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ
έθηαθηεο αλάγθεο (κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΓ) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ
θξάηνπο, ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, ηηο Σνπηθέο Αξρέο, θαη ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο
αλάγθεο,
• ηεο δηεμαγσγήο ηαθηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη αμηνινγήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο απφδνζεο
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξνηεηλφκελν ρέδην Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο:
• Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη απηνςία ζηα επαίζζεηα ζεκεία ηνπ έξγνπ φπσο νη
κεηαζρεκαηηζηέο θιπ. κε ζθνπφ ηελ νξζή & απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ.
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• Σήξεζε αξρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ & πγξψλ
απνβιήησλ.
• Γεκηνπξγία νκάδαο δηαρείξηζεο & πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα
κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ην ρψξν ηνπ έξγνπ κηα θνξά ην εμάκελν θαη λα θαηαγξάθεη ηα
ζπζηήκαηα ρισξίδαο θαη παλίδαο ψζηε λα πνζνηηθνπνηνχληαη νη πηζαλέο κεηαβνιέο ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη πεξηβαιινληηθέο απηέο αλαθνξέο ζα παξαδίδνληαη θαη ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ψζηε θαη απηέο
λα παίδνπλ ην ξφιν ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηαρεηξηζηή καδί κε ηνλ θνξέα.
• Απνςίισζε ηεο μεξήο ρισξίδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ γηα απνθπγή ππξθαγηψλ.
• Γχν θνξέο ην ρξφλν ηαθηηθή επίζθεςε θαη ζπληήξεζε ηνπ Τπνζηαζκνχ κε ζθνπφ ηελ
ελαξκφληζή ηνπ κε ηα πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα θαη ηελ απνθπγή ξχπαλζεο απφ επηθίλδπλεο
νπζίεο, πξνεξρφκελεο π.ρ. απφ ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο.
• πλερή ζπληήξεζε ησλ θαλαιηψλ απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε
δηάβξσζε απφ ηελ βίαηε ξνή ησλ πδάησλ ζε πεξίπησζε ηζρπξψλ βξνρνπηψζεσλ.
Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα νξίζεη Τπεχζπλν Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ,
ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν Τπεχζπλνο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο ηνπ έξγνπ, ή πεξηβαιινληηθφο
επηζηήκνλαο. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ππνρξενχηαη λα ηεξεί αξρεία πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ
ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο ΑΔΠΟ ηα νπνία θαη
ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο θαη ζα είλαη
δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή γηα έιεγρν.
Σέηνηα αξρεία ζα είλαη:
• Σηκνιφγηα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ νρεκάησλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν
• πκβάζεηο κε Αδεηνδνηεκέλα απφ ην ΤΠΔΝ πιινγηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ
θαζψο θαη Γηαρείξηζεο ηπρφλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ
• πκβάζεηο ή ηηκνιφγηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη φια ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν πξνέξρνληαη απφ αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο
• πκβάζεηο ή ηηκνιφγηα ή δειηία απνζηνιήο πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ηα πιηθά πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαη ζα θξηζνχλ αθαηάιιεια, ζα
δηαηεζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν παξαιαβήο απηψλ ή ζε πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο (..Δ.Γ.).

11.2

Πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε

Φάζε θαηαζθεπήο
Θα αλαπηπρζεί έλα πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα πνπ ζα θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν Πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηελ δήισζε ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ έξγνπ,
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ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ θηλδχλσλ θαη ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο απφδνζεο, ηα πξφηππα θαη ηα θξηηήξηα κέηξεζεο. Θα
πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηβαιινληηθέο
πιεπξέο :
• Αέξηεο εθπνκπέο
• Τγξά απφβιεηα
• ηεξεά απφβιεηα
• Υισξίδα θαη παλίδα
• Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
• Ππξθαγηά
• Θφξπβνο
• Οπηηθή ξχπαλζε
• Έδαθνο θαη επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά
Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη ηα πξφηππα απφδνζεο επηηπγράλνληαη,
ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ε ζηξαηεγηθή εθαξκνγήο ηνπ ε νπνία ζε
γεληθέο γξακκέο ζα πεξηιακβάλεη :
•

ζπγθεθξηκέλα

ζπζηήκαηα,

πξαθηηθέο

θαη

δηαδηθαζίεο

γηα

ηνλ

πεξηνξηζκφ

ησλ

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ,
• ηελ πεξηγξαθή ησλ ξφισλ θαη ησλ ππεπζπλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ,
• ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαηάξηηζεο ζην πξνζσπηθφ αλάινγα κε ην είδνο ηεο
εξγαζίαο ηνπ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ε εξγαζία ηνπ,
• ηελ παξαθνινχζεζε, κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηνπ ΠΓ ηεο πεξηβαιινληηθήο
απφδνζεο θαη ηελ αλαζεψξεζή ηεο φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν,
• ηελ δηαηήξεζε αξρείνπ αέξησλ εθπνκπψλ θαη πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ,
• ηελ δεκηνπξγία εγρεηξηδίνπ γηα ηα κέηξα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο
αλάγθεο θαη δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο
αξκφδηεο αξρέο θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο πξνζψπσλ.
Φάζε ιεηηνπξγίαο
πσο θαη πξνεγνπκέλσο, έλα αληίζηνηρν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ζα αλαπηπρζεί γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ηφζν θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ φζν θαη ζε
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Σν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ζα θαιχπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Σν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηηο
αθφινπζεο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο:
• Πεξηβαιινληηθά αηπρήκαηα (εθπνκπέο ζηελ αηκφζθαηξα, απφξξηςε πγξψλ απνβιήησλ ζε
επηθαλεηαθνχο απνδέθηεο ή/θαη ζην έδαθνο, δεκηνπξγία ζηεξεψλ απνβιήησλ επηθίλδπλσλ θαη
κε)
• Αέξηεο εθπνκπέο
• Τγξά απφβιεηα
• ηεξεά απφβιεηα
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• Ππξθαγηά
• Θφξπβνο
• Απνθαηάζηαζε
• Κνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο
• Κπθινθνξία
• Οπηηθή ξχπαλζε
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ΘΥΓΗΘΝΞΝΗΖΠΖ

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ

ΘΑΗ

ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΓΗΑ ΔΞΝ
ην Κεθάιαην απηφ θαηαγξάθνληαη θσδηθνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο
ΜΠΔ, κε ηε κνξθή πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο
Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ (ΑΔΠΟ) :
Β1. Πεξηβαιινληηθνί ξνη θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ
ζηαζκνχ
Μέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο ξππαληηθψλ θνξηίσλ ζηνπο απνδέθηεο:
B.1.1. Αηκφζθαηξα: φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ.
Ζ.Π. 14122/549/Δ.103 (Φ.Δ.Κ. 488Β/30-03-2011), κε Αξηζκ. Ζ.Π. 22306/1075/Δ103 (Φ.Δ.Κ.
920Β/08-06-2007),κε Αξηζκ. Ζ.Π. 38638/2016/21.09.2005 (ΦΔΚ 1334 η.Β‟) θαη κε Αξηζκ. Ζ.Π.
9238/332/26.02.2004 (ΦΔΚ 405 η.Β‟) θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 1180/81 (Φ.Δ.Κ.
293Α/06-10-81). Γηα ηνπο ξχπνπο: SO2 NO2 NOx ΡM10 θαη Pb ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ΠΤ 34/2002 (ΦΔΚ 125Α/05.06.02). Γηα ηνπο ξχπνπο: Μνλνμείδην ηνπ
άλζξαθα (CO) θαη βελδφιην ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 2000/69/ΔΚ. Γηα ηηο
ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ (αησξνχκελα ζσκαηίδηα) απφ εξγνηάμηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ
έξγνπ ηζρχεη ην θαζνξηδφκελν απφ ην άξζξν 2§δ ηνπ Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293Α/06.10.1981)
φξην ησλ 100 mg/m3 ή απφ ηηο εθάζηνηε ελ ηζρχ δηαηάμεηο.
B.1.2. Τγξά απφβιεηα: φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο νηθείεο Ννκαξρηαθέο ή Πεξηθεξεηαθέο
Απνθάζεηο. Δπίζεο γηα ηα πγξά απφβιεηα ηζρχνπλ: ε ππ‟ αξ. 39626/2208/09 ΚΤΑ
«Καζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηε ξχπαλζε θαη ηελ
ππνβάζκηζε», ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/118/ΔΚ, ε ππ‟ αξ. 5673/400/97 ΚΤΑ
«Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε
ηηο ππ‟ αξ. 19661/1982/1999 ΚΤΑ θαη 48392/939/02 ΚΤΑ. ζνλ αθνξά ζηα απαηηνχκελα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ηζρχνπλ ε ΚΤΑ
5673/400/97 (ΦΔΚ 192/Β/97) φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ε ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ
354/Β/8.3.11).
Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ:
B.1.3. Οη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
ηνπ ζέκαηνο απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (εξγνηάμην) λα είλαη
ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) κε αξηζκφ
37393/2028/2003 (Φ.Δ.Κ. 1418Β/01-10-2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην
πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ κε Ζ.Π. 9272/471/2007 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) (Φ.Δ.Κ. 286Β/02-03-2007).
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B.1.4. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο λα θέξεη έγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ηεο
ζηάζκεο ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.)
κε αξηζκφ 69001/1921/1988 (Φ.Δ.Κ. 18-10-1988) «Έγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή
ζηάζκεο ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ
αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ ππξνγεξαλψλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ζπγθφιιεζεο, ησλ
ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηζρχνο θαη ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο θαη
αεξνζθπξψλ».
B.1.5. Ζ κέζε ελεξγεηαθή ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ ζα πξέπεη
λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 65 dB(A) ηνπ δείθηε Leq.
Έθζεζε ζε κεηαβαιιφκελα ειεθηξηθά θαη καλλεηηθά πεδία ρακειψλ ζπρλνηήησλ:
B.1.6. Γηα ην ειεθηξηθφ θαη καγλεηηθφ πεδίν ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη ησλ
κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεο ηζρχνπλ νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί θαη ζηάζκεο αλαθνξάο ηεο κε Αξηζκφ
3 060/(ΦΟΡ)/23/8/2002 (Φ.Δ.Κ. 512Β/25-04-2002) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Κ.Τ.Α.)
«Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ
πεδίσλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ» [(Γηφξζσζε θαικάησλ (Φ.Δ.Κ. 759Β/19-06-2002)]
B.1.7. Γηα ηηο Γξακκέο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, δελ ππάξρνπλ νξηαθέο ηηκέο
εθπνκπήο ξππαληηθψλ θνξηίσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ. Τπάξρνπλ φκσο φξηα (ζηάζκεο
αλαθνξάο) γηα ηελ έθζεζε ζε κεηαβαιιφκελα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία (φξνο 1.6). Γηα ην
ειεθηξηθφ θαη καγλεηηθφ πεδίν ησλ Γ.Μ. ηζρχνπλ νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί θαη ζηάζκεο
αλαθνξάο ηεο ζχζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπιίνπ 1999 «πεξί ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο
έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία» (ΟΖΕ - 300GHZ) ζχκθσλα κε ηελ
θαηεπζπληήξηα νδεγία ηεο ICNIRP/1998 (Γηεζλήο Δπηηξνπή πξνζηαζίαο έλαληη κε ηνλίδνπζαο
αθηηλνβνιίαο) - GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME - VARYING ELECTRIC,
MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (Health Physics Απξίιηνο 1998 Σφκνο 74
αξηζκ.4). Γηα ηα ηκήκαηα ησλ Γξακκψλ πνπ δηέξρνληαη απφ πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εληφο
ζρεδίνπ θαη ησλ νξίσλ νηθηζκψλ ηζρχνπλ νη ζηάζκεο αλαθνξάο ηνπ πίλαθα 7 ηεο Οδεγίαο ηνπ
ICNIRP/1998 (Ζιεθηξηθφ πεδίν 5 KV/m - Μαγλεηηθφ πεδίν 100 κΣ). ε θάζε άιιε πεξίπησζε
ηζρχνπλ νη ζηάζκεο αλαθνξάο ηνπ πίλαθα 6 ηεο ίδηαο νδεγίαο (Ζιεθηξηθφ πεδίν 10 KV/m Μαγλεηηθφ πεδίν 500 κΣ).
Αέξηα απφβιεηα:
B.1.8. Ζ ελαπφζεζε ζε ζσξνχο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ην ειάρηζην δπλαηφ χςνο.
B.1.9. Να γίλεηαη δηαβξνρή ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
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B.1.10. Σα θνξηεγά νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ λα είλαη
θαηάιιεια θαιπκκέλα (λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζθέπαζηξα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα κεηαθεξφκελα
πιηθά).
B.1.11. Να πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ε δηέιεπζε ησλ θνξηεγψλ (εηδηθά ησλ γεκάησλ κε ρχδελ
πιηθά) κέζα απφ νηθηζκνχο.
B.1.12. Σα κεραλήκαηα θαη ηα εξγνηαμηαθά νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο λα είλαη άξηζηα ζπληεξεκέλα.
Τγξά απφβιεηα:
B.1.13. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ρεκηθέο ηνπαιέηεο
γηα ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ επεμεξγαζία ή/θαη δηάζεζε ησλ αλζξσπίλσλ ιπκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
B.1.14. Σα λεξά έθπιπζεο ησλ κεραλεκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εξγαζίεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζην έδαθνο κφλν εθφζνλ θέξνπλ
πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην έδαθνο ηεο έθηαζεο φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν ηνπ
ζέκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε λα πεξηνξηζηνχλ νη πιχζεηο ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο θαη
ηα πγξά πιχζεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ λα δηαηίζεληαη ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο,
εθφζνλ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε δηαρείξηζε, ή λα δηαηίζεληαη ζε
εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο.
B.1.15. Ο θαζαξηζκφο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο λα γίλεηαη
ππνρξεσηηθά ζην ρψξν παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ηνπ θαη φρη ζε ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ.
B.1.16. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ,
λα

απνθεχγνληαη

εξγαζίεο

ζπληήξεζεο

ηνπ

κεραλνινγηθνχ

εμνπιηζκνχ

πνπ

ζα

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ,
πέξαλ ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ ή/θαη εθηάθησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ.
ηεξεά απφβιεηα:
B.1.17. Σα ζηεξεά απφβιεηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ
εξγνηαμίνπ λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή ζε αμηνπνηήζηκα θαη κε θαη λα
απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη ρψξνπο ππφ θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο
ζπλζήθεο.
B.1.18. Σα αμηνπνηήζηκα ζηεξεά απφβιεηα (π.ρ. πιηθά ζπζθεπαζίαο) πνπ ζα πξνθχπηνπλ
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ λα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη λα
δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2939/2001. Ζ πξνζσξηλή ηνπο
απνζήθεπζε λα γίλεηαη ζε δηακνξθσκέλν ρψξν ζηελ πεξίκεηξν ηνπ εξγνηαμίνπ κε εχθνιε
πξφζβαζε θφξησζεο ηνπο θαη καθξηά απφ ην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ (θηλήζεηο πξνζσπηθνχ,
θφξησζε - εθθφξησζε πιηθψλ) θαη λα δηαηίζεληαη ζε εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο.
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B.1.19. Σα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα, απνξξίκκαηα (Α..Α.), θαη ηα ινηπά κε αμηνπνηήζηκα
απφβιεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ
απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη λα
πεξηζπιιέγνληαη είηε απφ ηα απνξξηκκαηνθφξν ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ νηθείνπ
Γήκνπ, είηε απφ εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηελ
αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο.
B.1.20. Σα πιηθά εθζθαθψλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ
εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, θαη επνκέλσο ζα πεξηζζεχνπλ, λα δηαηίζεληαη ζε
αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο δηάζεζεο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
B.1.21. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε ή δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε
ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο ρψξνπο.
B.1.22. Ζ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ΚΤΑ

13588/725/28.03.2006/ΦΔΚ

383/η.Β‟/28.03.2006.

Σα

επηθίλδπλα

απφβιεηα

λα

παξαδίλνληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο θαη λα ηεξνχληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
Άιινη φξνη:
B.1.23. Να δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα ηεξεζνχλ νη απνζηάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ
πηζαλα δεκφζηα δίθηπα ηερληθψλ ππνδνκψλ (πρ αγσγνί χδξεπζεο)
B.1.24. Γηα νπνηαδήπνηε επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε, απαξαίηεηε γηα ηελ
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θσηνβνιηαηθνχ ζηαζκνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί
φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο [φπσο π.ρ. νξηζηηθή
πξνζθνξά φξσλ ζχλδεζεο ηνπ ΑΓΜΖΔ (πξψελ ΓΔΜΖΔ), άδεηα εγθαηάζηαζεο θιπ.].
B.1.25. Ζ επελδχηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ή κίζζσζεο ησλ
εθηάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ, θχξησλ θαη ζπλνδψλ θαη
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.
B.1.26. Σα πάζεο θχζεσο επί κέξνπο έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή
ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ απνηεινχλ ζπλνδά έξγα θαη ηνπ θπξίσο έξγνπ θαη ε πεξηβαιινληηθή
ηνπο αδεηνδφηεζε γίλεηαη καδί κε ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ θπξίσο έξγνπ.
B.1.27. Κάζε εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ εθπξνζψπνπ ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ
εγθαίξσο θαη λα κε δηαηαξαρζνχλ αξραία θαηάινηπα, θαηά ηελ έλλνηα πνπ νξίδεηαη ε
πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ ζην άξζξν 3 § 1 ηνπ Ν. 3028/2002. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξηλ ηελ
έλαξμε πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ν ελδηαθεξφκελνο ή
ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα εθνξία αξραηνηήησλ
(Δθνξεία Αξραηνηήησλ Βνησηίαο), ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο λσξίηεξα πξνθεηκέλνπ λα
πξνγξακκαηηζηεί ε έγθαηξε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ επίβιεςήο ηνπο. Ζ πξφζιεςε ηνπ ελ
ιφγσ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηα αλαγθαία αλαιψζηκα γηα ηελ απξφζθνπηε πξφνδν ηνπ
έξγνπ ζα βαξχλνπλ θαζ‟ νινθιεξία ην Φνξέα/Αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
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B.1.28. ε θάζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ή απνθάιπςεο αξραηνηήησλ, νη εξγαζίεο ζα
δηαθνπνχλ ακέζσο, γηα λα δηελεξγεζεί ηελ απαξαίηεηε αξραηνινγηθή δηεξεχλεζε, ε ζπλνιηθή
δαπάλε ηεο νπνίαο ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8, 9,
10, 37 ηνπ Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο». ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ ηχρε ησλ αξραηνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο
αλαθαιπθζνχλ, ζα γλσκνδνηήζεη ην αξκφδην πκβνχιην Μλεκείσλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο
αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 10
ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ.
B.1.29. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα νξίζνπλ
νη αξκφδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ αλαζθαθψλ ζα
εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, βαξχλνληαο ηνλ αλάδνρν ηνπ. ηαλ ε ελ ιφγσ
δαπάλε ππεξβεί ην 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, απαηηείηαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε
ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ.
B.1.30. Πέξαλ ηεο παξαθνινχζεζεο, ν εξγνιάβνο ή ν επηβιέπσλ ηηο εξγαζίεο είλαη
ππεχζπλνη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ
θαηά ην Νφκν, ζε πεξίπησζε ηπραίαο αλεχξεζεο αξραίσλ, θαζ‟ φιν ην δηάζηεκα ηνπ έξγνπ,
απνθεχγνληαο θάζε θαηαζηξνθή ή κεηαθίλεζή ηνπο ρσξίο ηελ άδεηά ηνπο.
B.1.31. ε θάζε πεξίπησζε, νη εθζθαθέο θαη επηρσκαηψζεηο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξνπζία
εθπξνζψπσλ ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο θαζψο θαη ησλ αξκφδησλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ.
B.1.32. Απφ ηηο πηζηψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα εμαζθαιίδνληαη απφ
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
B.1.33. Κάζε ηξνπνπνίεζε ή επέκβαζε ζε πθηζηάκελν έξγν ππνδνκήο λα γίλεηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ.
B.1.34. Να γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηαβξνρή ηεο πεξηνρήο (εθρψκαηα θαη δηάδξνκνη θίλεζεο ησλ
κεραλεκάησλ) φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα
πεξηνξηζζεί ε ζθφλε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ. Δπηπξφζζεηα λα
ζεζπηζηνχλ κέγηζηα φξηα ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ ζε φιεο ηηο ρσκάηηλεο επηθάλεηεο θαη νη
εμαηκίζεηο φισλ ησλ κεραλεκάησλ λα κελ είλαη ζηξακκέλεο ζην έδαθνο.
B.1.35. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ
απφ θαη πξνο ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.
B.1.36. Να απνθεπρζνχλ παξεκβάζεηο ζε ηπρφλ εθηάζεηο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί
αλαδαζσηέεο ιφγσ ππξθαγηψλ.
B.1.37. Σα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο δηακνξθψζεηο εληφο ησλ
ρψξσλ ηνπ έξγνπ, λα θπιάζζνληαη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρψξνπ επέκβαζεο ή θαηά
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πξνηίκεζε λα ηνπνζεηνχληαη δίπια ζηα νξχγκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
επαλαπιήξσζή ηνπο.
B.1.38. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, λα ζπκπεξηιεθζνχλ, θαηά
πεξίπησζε θαη φπνπ θξηζεί ζθφπηκν, εξγαζίεο θχηεπζεο φπνπ δελ πξνθαιείηαη ζθίαζε ησλ
παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
B.1.39. Να πξαγκαηνπνηεζεί ε επηθάιπςε ησλ πξαλψλ ησλ επηρσκάησλ κε θπηηθή γε θαη
θχηεπζε κε ηζαγελή, θαηά ην δπλαηφλ, θπηά εθφζνλ είλαη εθηθηφ
B.1.40. Σα θπηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θχηεπζε ησλ πξαλψλ ζα πξέπεη λα
πξνέξρνληαη απφ θπηψξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4035/60 θαη
απφ θξαηηθά δαζηθά θπηψξηα.
B.1.41. Σπρφλ αθαηξνχκελε θπηηθή γε απφ ηελ πεξηνρή επέκβαζεο λα δηαθπιαρζεί
θαηάιιεια έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη απνθαηάζηαζεο
(θπηεχζεηο) ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
B.1.42. Σα απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά λα εμαζθαιηζηνχλ απφ ηα
πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθψλ, ηα νπνία εάλ δελ ζξαπζηνχλ απφ θηλεηφ ζπγθξφηεκα
ζπαζηήξα, λα ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο
θαζψο θαη λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο ζθπξνδέκαηνο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη
εθνδηαζκέλα κε ηελ απαηηνχκελε απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ε νπνία ζα
πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ, θαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ησλ κνλάδσλ απηψλ λα ηεξνχληαη
επαθξηβψο.
B.1.43. Απαγνξεχεηαη απζηεξά θάζε κπάδσκα πνηακνχ, ρεηκάξξνπ ή ξέκαηνο – κηζγάγγεηαο.
Απνθιείεηαη θάζε εξγαζία απφιεςεο ή απφζεζεο ρψκαηνο ή γεληθά αδξαλψλ πιηθψλ ζε
παξαθείκελεο δαζηθέο εθηάζεηο θαη θπξίσο απφ θαη ζε πνηακνχο, ρείκαξξνπο θαη ξέκαηα.
B.1.44. Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία δαλεηνζαιάκνπ ή ε απφιεςε πιηθψλ απφ θνίηεο πνηακψλ
ή ρεηκάξξσλ γηα πιηθά πνπ πηζαλφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
B.1.45. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ λα ρξεζηκνπνηείηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ
ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο. Δθφζνλ κεηαθέξνληαη ρχδελ πιηθά (άκκνο,
ραιίθη, κπάδα, θιπ.) νη θαξφηζεο ησλ θνξηεγψλ ζα είλαη ζθεπαζκέλεο κε εηδηθφ θάιπκκα θαη
φρη ππεξπιεξσκέλεο.
B.1.46. Να απνθεπρζνχλ νη άζθνπνη εθρσκαηηζκνί πιηθνχ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα
ζπληειέζνπλ ζηελ επέθηαζε ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
δσηηθνχ ρψξνπ ηεο ρισξίδαο.
B.1.47. Οη εθζθαθέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο
θαη ηα πιενλάδνληα πιηθά απηψλ λα κεηαθεξζνχλ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο
απνζεζηνζαιάκνπο, λνκίκσο ιεηηνπξγνχληεο. Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πιηθνχ πνπ έρεη
εμνξπρηεί, εθφζνλ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ζθακκάησλ. Ο
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πιενλάδνλ φγθνο εθζθαθψλ λα δηαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηαρείξηζεο
ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Σα πιενλάδνληα πιηθά θαηαηάζζνληαη ζηνλ Δπξσπατθφ
Καηάινγν Απνβιήησλ (EKA) ζηελ θαηεγνξία 17 05 04 "ρψκαηα θαη πέηξεο άιια απφ ηα
αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 17 05 03* (φπνπ 17 05 03* : ρψκαηα θαη πέηξεο πνπ πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο).
B.1.48. Δάλ απαηηεζεί ε δεκηνπξγία λένπ απνζεζηνζαιάκνπ ή δαλεηνζαιάκνπ γηα ηηο αλάγθεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ παξά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ, απηφο λα αλαδεηεζεί πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (θαηά ηε θάζε εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ)
θαη λα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ Τπεξεζηψλ Γαζψλ ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Να εμαζθαιηζηνχλ γηα απηνχο
φιεο νη άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο

αδεηνδφηεζεο,

εθφζνλ

απαηηείηαη

(Μ.Π.Δ.,

ΣΔ.ΠΔ.Μ.,

κειέηε

απνθαηάζηαζεο θιπ), ελψ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο ζα πξέπεη λα δεηεζεί ε άπνςε ησλ
αξκφδησλ Τπεξεζηψλ. Οη ζέζεηο ησλ εξγνηαμίσλ, νη αθξηβείο ζέζεηο πξνζσξηλήο απφζεζεο
πιηθψλ, ή νη κφληκνη ρψξνη απφζεζεο πιενλαδφλησλ - αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο
πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ απηψλ ζα εγθξηζνχλ
(αλάινγα κε ηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα) απφ ην νηθείν Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γαζψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, χζηεξα απφ Σερληθή
Πεξηβαιινληηθή

Μειέηε

(ΣΔ.ΠΔ.Μ.)

θαη

ζρεηηθά

ζρεδηαγξάκκαηα

ζχκθσλα

κε

ηα

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 4014/2011 πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν
ηνπ έξγνπ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο Απφθαζεο.
B.1.49. Γελ επηηξέπνληαη εθζθαθέο κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί πιηθφ γηα επηρψκαηα,
παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο θ.ιπ.
B.1.50. Απαγνξεχνληαη θάζε είδνπο εθβξαρηζκνί θαη αιινηψζεηο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ θπζηθνχ
αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα θαη ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο.
B.1.51. ε θάζε πεξίπησζε παξά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, ε απφζεζε ησλ
αθαηάιιεισλ ή ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα γίλεηαη ζε ζέζεηο κε ήπηεο θιίζεηο,
λα θαιχπηνληαη κε θαηάιιεια πιαζηηθά θαιχκκαηα, λα δηαβξέρνληαη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε
δηαζπνξά ηνπ πιηθνχ, νη εθηάζεηο λα κελ είλαη δαζηθέο ή ξέκαηα, λα απέρνπλ θαηάιιειεο
απνζηάζεηο απφ ηα φξηα νηθηζκψλ, λεθξνηαθείσλ, λα έρνπλ ηελ άδεηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη
ηεο αξκφδηαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ε δε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ απφζεζεο λα γίλεη κε ηέηνην
ηξφπν πνπ λα ελαξκνλίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη λα κελ εκπνδίδεηαη θαη λα
κελ επεξεάδεηαη ε νκαιή ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. ε θάζε πεξίπησζε ν
θαηαζθεπαζηήο επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο απνζεζηνζαιάκνπο πιηθψλ εθζθαθήο
ρψξνπο πνπ πιεξνχλ ηα εμήο:
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α) λα κελ είλαη άκεζα νξαηνί απφ νδνχο, πνιενδνκνχκελεο πεξηνρέο, ρψξνπο ζπγθέληξσζεο
ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο
β) λα είλαη εθηάζεηο ρακειήο αμίαο ή θαιχηεξα ρψξνη πνπ δχλαληαη λα αλαβαζκηζηνχλ κε ηηο
ελαπνζέζεηο (π.ρ. ιαηνκεία, ρψξνο απνξξηκκάησλ, παιαηνί δαλεηνζάιακνη θιπ.)
γ) λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ιφγσ δηάβξσζεο θαη παξάζπξζεο ησλ ελαπνζέζεσλ
δεδνκέλνπ φηη ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα είλαη αλακνριεπκέλα θαη σο εθ ηνχηνπ κηθξήο
αληνρήο ζε δηάβξσζε.
B.1.52. Απαγνξεχεηαη απζηεξά έζησ θαη πξνζσξηλά ε ελαπφζεζε αθαηάιιεισλ ή ηειηθά
πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε πνηακνχο, ξέκαηα, ρείκαξξνπο, αξδεπηηθέο ηάθξνπο
θαη ζε εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θιπ., ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη
ε ειεχζεξε ξνή ησλ λεξψλ ηνπο.
B.1.53. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα εθζθαθήο δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηπρφλ εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, λα κεηαθεξζνχλ εθηφο πεξηνρήο
κειέηεο θαη λα δηαηεζνχλ ζε θάπνην αλελεξγφ ιαηνκείν ή αδεηνδνηεκέλε κνλάδα
επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ, ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.
B.1.54. Να εθηειεζηνχλ φια ηα απαξαίηεηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα
κέηξα αλάζρεζεο ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ή/θαη θαηνιηζζήζεσλ.
B.1.55. Να απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε κεγάισλ φγθσλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Οη απνζέζεηο
πιηθψλ ζε ζσξνχο πξέπεη λα γίλνληαη απφ ην ειάρηζην δπλαηφ χςνο. Οη ζσξνί δελ ζα πξέπεη
λα έρνπλ χςνο κεγαιχηεξν ησλ 4m. Απαγνξεχεηαη ε επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφζεζε
ρσκαηνπξγηθψλ ή αδξαλψλ πιηθψλ ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ησλ εξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο
εθζθαθψλ – θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη
θαηά ην δπλαηφλ ε δεκηνπξγία ζθφλεο. ηηο πξνζσξηλέο απνζέζεηο πιηθψλ λα ιακβάλεηαη
κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή παξάζπξζεο απφ ηελ βξνρή θαη ηνλ αέξα.
B.1.56. Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηά
ην δπλαηφ ζνβαξέο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ.
B.1.57. Σα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ λα δηαρεηξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ κε
αξηζκφ 36259/1757/Δ103/2010 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) (ΦΔΚ 1312/η.Β‟/24-082010) κε ηίηιν «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ απφ
εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο».
B.1.58. Ζ ηπρφλ ρξήζε ζπαζηήξα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε αδεηνδφηεζε
απφ ην νηθείν Σκήκα Βηνκεραλίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ
απαηηείηαη.
B.1.59. Ζ έθηαζε πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή
θαη ζε ηθαλή απφζηαζε απφ πδαηνξέκαηα θαη λα ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
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γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Να ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο
γηα ηελ απνθπγή ηεο φπνηαο κνξθήο φριεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νπηηθήο.
B.1.60. Οη ρψξνη ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ θαζαξνί θαη λα κελ ππάξρνπλ
δηάζπαξηα απφβιεηα ή/θαη άρξεζηα πιηθά.
B.1.61. Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία λένπ ιαηνκείνπ ή δαλεηνζαιάκνπ γηα ηε ιήςε πιηθψλ ή ε
απφιεςε πιηθψλ απφ θνίηεο πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ.
B.1.62. Οη απαηηνχκελεο επηρψζεηο λα γίλνληαη κε θαηάιιεια πιηθά λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
ζηξψζεηο, ηνπιάρηζηνλ, ησλ 20 cm.
B.1.63. Να εμαζθαιηζζεί ε απξφζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ κε ηελ θαηαζθεπή,
(χζηεξα απφ ηελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ πδξαπιηθψλ κειεηψλ θαη ζεσξψληαο πεξίνδν
επαλαθνξάο πιεκκπξηθήο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ ηελ 50εηία), φισλ ησλ απαηηνχκελσλ
ηερληθψλ, απνθιεηνκέλνπ θάζε κπαδψκαηνο ρεηκάξξνπ, ξέκαηνο θιπ., ψζηε λα απνθεχγνληαη
θαηλφκελα ιηκλαδφλησλ πδάησλ θαη πιεκκπξψλ.
B.1.64. ηελ πεξίπησζε επηρσκάησλ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο λα ιακβάλνληαη απφ ηα πξντφληα
εθζθαθήο νξπγκάησλ θαη κφλν εθφζνλ απηά δελ είλαη θαηάιιεια ή δελ είλαη δπλαηφο ν
ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο νξπγκάησλ θαη θαηαζθεπήο επηρσκάησλ λα γίλεηαη
δαλεηζκφο πιηθψλ επίρσζεο.
B.1.65. Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο Β.1
§ 1.3 & 1.5 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
B.1.66. Σα κεηαρεηξηζκέλα νξπθηέιαηα, πνπ, ηπρφλ, πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπληήξεζε ησλ
κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ, θαη άιια ειαηψδε πιηθά, λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 82/2004 (Φ.Δ.Κ. 64Α/02-03-2004) (ζπιινγή γηα αλαθχθισζε απφ
εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο). Να ζπιιέγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθά
ζηεγαλά δνρεία, πνπ ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν, θαη λα
δίλνληαη ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ζπιινγήο νη νπνίεο δηαζέηνπλ άδεηα γηα ηελ
πεξηνρή ζηελ νπνίν αλήθεη γεσγξαθηθά ε ζέζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σα παξαπάλσ πιηθά
λα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά βηβιία. ηα ίδηα βηβιία λα θαηαγξάθεηαη θαη ε δηαδηθαζία
δηαθίλεζήο ηνπο (παξαιήπηεο, εκεξνκελία, πνζφηεηα, πξννξηζκφο). Απαγνξεχεηαη ε
απφξξηςε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ θαη ιηπαληηθψλ ζην έδαθνο, ζηα επηθαλεηαθά ή
ππφγεηα λεξά ή ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο.
B.1.67. ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ λα ππάξρνπλ ζηεγλά απνξξνθεηηθά πιηθά (άκκνο,
πξηνλίδηα) γηα αληηκεηψπηζε δηαξξνήο πεηξειαηνεηδψλ (θαπζίκσλ ή ιηπαληηθψλ απφ ηπραία
γεγνλφηα). Απαγνξεχεηαη ε θαχζε ηνπο θαζψο θαη άιισλ πιηθψλ φπσο ιάζηηρα θιπ. Γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ εξγνηαμίνπ, λα
γίλεηαη ξχζκηζε θαη επηκειήο ζπληήξεζε ησλ θηλεηήξσλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ε ρξήζε θαπζίκσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ.
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B.1.68. Σπρφλ δηαξξνέο θαπζίκσλ ή ειαίσλ λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα κε ρξήζε
πξνζξνθεηηθψλ πιηθψλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ
ζηξσκάησλ ηνπ εδάθνπο ή ησλ απνξξνψλ φκβξησλ.
B.1.69. Σα ξππαζκέλα πξνζξνθεηηθά πιηθά κε πεηξειαηνεηδή ή ιηπαληηθά απφ ηπρφλ
δηαξξνέο ή εξγαζίεο ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο
θάδνπο θαη ε δηαρείξηζε ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηα
επηθίλδπλα απφβιεηα (ΚΤΑ 13588/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη).
B.1.70. Απαγνξεχεηαη ε θαχζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαίσλ, πιαζηηθψλ, ειαζηηθψλ θαη
ζηεξεψλ απνβιήησλ ηφζν ζε αλνηθηφ - ππαίζξην (αλνηρηέο εζηίεο θαχζεο) φζν θαη ζε θιεηζηφ ζηεγαζκέλν ρψξν [Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) 10315/93 (Φ.Δ.Κ. 369Β/24-051993) 11535/93 (Φ.Δ.Κ. 328Β/06-05-1993)].
B.1.71. Να ιεθζεί κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ
ζέκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ εθδειψζεσο ππξθαγηάο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ
κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ.
B.1.72. Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ή ησλ
επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
B.1.73. Να ηνπνζεηεζεί πεξηκεηξηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηάιιειε
πεξίθξαμε πνπ λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ηνπ θνηλνχ.
B.1.74. Να ηνπνζεηεζνχλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη λα ππάξρεη
θσηεηλή ζήκαλζε (θαηά ηηο βξαδηλέο θπξίσο ψξεο) ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο
αηπρεκάησλ.
B.1.75. Οη εγθαηαζηάζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Να
εληαρζνχλ ηα πάζεο θχζεσο έξγα - εγθαηαζηάζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Οη
αιινηψζεηο ζην πεξηβάιινλ λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ νη ειάρηζηεο.
B.1.76. Ζ θαηαζθεπή θαη ε κνξθή ησλ νηθίζθσλ λα είλαη κνξθνινγηθά δεκέλε (π.ρ. θαηάιιεια
πιηθά θαη αξρηηεθηνληθή) κε ην γχξσ πεξηβάιινλ, ψζηε λα εληάζζνληαη αξκνληθά ζην νηθηζηηθφ
θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ, θαη πάληα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δφκεζεο
ηεο πεξηνρήο θαη ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο.
B.1.77. Κάζε δηάλνημε δξνκνινγίνπ ή επέθηαζε ησλ νξίσλ εθκεηάιιεπζεο ζηελ πεξηνρή, ζα
ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ζηξαηησηηθήο αξρήο.
B.1.78. Να γίλεη πξφβιεςε ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ή ησλ επηζθεπηψλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο. Απαηηείηαη επ‟ απηνχ φπσο
ηνπνζεηεζνχλ θαιαίζζεηεο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε πξνεηδνπνηήζεηο πηζαλψλ θηλδχλσλ
πνπ δηαηξέρνπλ νη παξαπάλσ, ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο.
B.1.79. Σα έξγα κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην θ/β πάξθν κέρξη ην δίθηπν ηεο
Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.) ή ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο
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Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Α.Γ.Μ.Ζ.Δ. πξψελ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ), θαζψο θαη ηα έξγα ειεθηξηθήο
δηαζχλδεζεο, λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο
Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.) ή ηνπ Α.Γ.Μ.Ζ.Δ.
B.1.80. Ζ γξακκή κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα αθνινπζήζεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο
πθηζηάκελεο νδνχο πξνζπέιαζεο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ε εθρέξζσζε εθηάζεσλ
ή ε γεληθφηεξε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Να θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε ε
δηαζχλδεζε λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ππφγεηα.
B.1.81. Σν Γεκφζην δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ εθλίθεζε ηεο έθηαζεο ή κέξνπο απηήο
απφ νπνηνλδήπνηε.
B.1.82. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θέξεη ηελ επζχλε γηα θάζε πηζαλή
δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο.
B.1.83. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα δηεπθνιχλεη, ζε θάζε
πεξίπησζε πνπ ηνπ δεηεζεί, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ζηελ ελ ιφγσ
εγθαηάζηαζε απφ αξκφδηα ή εμνπζηνδνηεκέλα ξγαλα.
B.1.84. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν
ηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ θαηά ηε θάζε εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ
ηνπ ζέκαηνο.
Β1. Πεξηβαιινληηθνί ξνη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηαηθνχ ζηαζκνχ
Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ:
B.2.1. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κείσζε ζην
ειάρηζην δπλαηφ ησλ κεγάισλ ερεηηθψλ εθπνκπψλ θαη δνλήζεσλ. Ζ ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ
πνπ εθπέκπεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (ηδηαίηεξα ηνπ
ππνζηαζκνχ αλχςσζεο ηάζεο) λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50 dB(A), κεηξνχκελε ζηα φξηα
πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ [Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 1180/81 (Φ.Δ.Κ. 293Α/06-10-1981)].
Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ππέξβαζε λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα ερνπξνζηαζίαο.
B.2.2. Οη πεγέο ζνξχβνπ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηα ερνκνλσκέλεο θαη κε θαηάιιειε έδξαζε
ψζηε λα απνξξνθνχληαη νη θξαδαζκνί θαη ν ζφξπβνο.
B.2.3. Να εμαζθαιηζηεί ην ειάρηζην επίπεδν ζνξχβνπ ησλ 45 db(A) ζηα φξηα νηθηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (ΚΤΑ 49828/08 ΔΠΥΑΑ ΑΠΔ – ΦΔΚ 2464Β).
Τγξά απφβιεηα:
B.2.3. Ζ επεμεξγαζία ή/θαη δηάζεζε ησλ αλζξσπίλσλ ιπκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη
πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. πξνθξίλεηαη λα ηνπνζεηεζεί ρεκηθή ηνπαιέηα, ή ε δηάζεζε ηνπο
λα γίλεηαη ππεδάθηα ζε ζχζηεκα ζεπηηθνχ βφζξνπ). Δθφζνλ ε δηάζεζε ησλ αλζξσπίλσλ
ιπκάησλ γίλεη ππεδάθηα, ην ζχζηεκα ηνπ ζεπηηθνχ βφζξνπ λα ζπληεξείηαη επαξθψο, ψζηε ε
πεξηνρή γχξσ απφ απηφλ λα είλαη επηζθέςηκε, θαη λα εθθελψλεηαη ζε πεξηνδηθά δηαζηήκαηα.
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Δθφζνλ ε δπλακηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζεπηηθνχ βφζξνπ είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 Μνλάδσλ
Ηζνδχλακνπ Πιεζπζκνχ (Μ.Η.Π.) θαη ζε απηφ δελ εηζέξρνληαη βηνκεραληθά απφβιεηα, δελ
απαηηείηαη άδεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
B.2.4. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ (Α.Λ.Δ.)
ζε επηθαλεηαθά χδαηα ηεο πεξηνρήο ή ζην έδαθνο. Οκνίσο απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε
παιαηψλ ιαδηψλ επί ηνπ εδάθνπο. Σα κεηαρεηξηζκέλα νξπθηέιαηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα
παξαδίδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλεο εηαηξίεο ζπιινγήο θαη λα ελεκεξψλεηαη ην Σκήκα
Πεξηβάιινληνο (έδξαο) ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο θαζψο θαη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηηάο. Ζ αιιαγή ησλ ιαδηψλ λα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν
ζηνλ νπνίν λα ππάξρεη πξφβιεςε απνθπγήο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο κε ηζηκεληφζηξσζε θαη
δίθηπν ζπιινγήο ησλ δηαξξνψλ. ην ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο πξέπεη λα ηεξείηαη
εκεξνιφγην κε αξηζκεκέλεο ζειίδεο θαη πξνζθξαγηζκέλν απφ ην αλσηέξσ Σκήκα
Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία αγνξάο ηνπ
ειαίνπ/ιηπαληηθνχ, ε πνζφηεηά ηνπ, ν ιφγνο θαη ε πνζφηεηα ηεο απφζπξζεο θαη ν ηξφπνο
δηάζεζήο ηνπ. ε απηφ ην εκεξνιφγην λα ζεκεηψλνληαη θαη ηα ηπρφλ πεξηζηαηηθά δηαξξνψλ, ε
δηαξξένπζα πνζφηεηα, ην είδνο ηνπ ειαίνπ/ιηπαληηθνχ θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο
δηαξξνήο. ηα ίδηα βηβιία λα θαηαγξάθεηαη θαη ε δηαδηθαζία δηαθίλεζε ηνπο (παξαιήπηεο,
εκεξνκελία, πνζφηεηα, πξννξηζκφο).
B.2.5. Σα πξνο ρξήζε θαζψο θαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα λα θπιάζζνληαη ζε θιεηζηά
δνρεία ζε ζηεγαζκέλν ρψξν. Γηα νπνηαδήπνηε δηάηαμε δχλαηαη λα παξνπζηάζεη δηαξξνή, ζα
πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιειε ζηεγαλή δεμακελή πνπ λα ζπγθεληξψλεη ηηο ηπρφλ
δηαξξένπζεο πνζφηεηεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ απνθπγή ελδερφκελεο δηαξξνήο ηνπ ειαίνπ
ςχμεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηεγαλή ππνθείκελε ηνπ
κεηαζρεκαηηζηή δεμακελή, ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ηνπ φγθνπ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ
ειαίνπ ςχμεο. Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ην ρξεζηκνπνηνχκελν πδξαπιηθφ έιαην
λα κελ πεξηέρεη πνιπρισξησκέλα πξφζζεηα. Να ππάξρεη εκθαλήο ζήκαλζε φισλ ησλ
βαξειηψλ θαη ησλ δεμακελψλ κε ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα αληίζηνηρα
ζχκβνια επηθηλδπλφηεηαο. Ζ ζπιινγή ησλ ειαίσλ λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη
ρσξίο λα γίλεηαη αλάκεημε απηψλ κε άιια πγξά ζε εηδηθά ζηεγαλά δνρεία.
ηεξεά απφβιεηα:
B.2.6. Ο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. αληηζηξνθείο ηάζεηο, κεηαζρεκαηηζηέο
(φρη ηα έιαηα), ειεθηξνληθά ηζρχνο, θαιψδηα, θιπ) πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ επηζθεπέο
βιαβψλ, αληηθαηαζηάζεηο θιπ, ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, λα δηαρεηξίδεηαη ζχκθσλα κε ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 117/2004 (Φ.Δ.Κ. 82Α/05-2004) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ,
ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ ...».
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B.2.7. Να κε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζζσξεπηέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο παξαγφκελεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ηειεπηαία λα δηνρεηεχεηαη ζην Δζληθφ Γίθηπν Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο. Σπρφλ ζπζζσξεπηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε
ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο
ειεθηξνδφηεζεο (π.ρ. ζπλαγεξκφο, θσηηζκφο ρψξνπ, θιπ), λα δηαρεηξίδνληαη κεηά ην ηέινο
ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ.
41624/2057/Δ103/2010 (Φ.Δ.Κ. 1625Β/11-10-2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ...».
B.2.8. Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζζσξεπηψλ θαη ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ
ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε
ηα Π.Γ/καηα 115/04 (ΦΔΚ 80Α/04) θαη 109/04 (ΦΔΚ 75Α/04) αληίζηνηρα.
Β.2.9. Σα αζηηθά, ζηεξεά απφβιεηα, απνξξίκκαηα, θαη ηα ινηπά κε αμηνπνηήζηκα απφβιεηα
πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε
ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη λα
πεξηζπιιέγνληαη είηε απφ ηα απνξξηκκαηνθφξν ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ νηθείνπ
Γήκνπ, είηε απφ εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηελ
αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο.
B.2.10. Σα ζηεξεά απφβιεηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη
αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα ζπιιέγνληαη θαη λα
δηαρσξίδνληαη ζηε πεγή ζε αμηνπνηήζηκα θαη κε θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο
θάδνπο θαη ρψξνπο ππφ θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο. Σα αμηνπνηήζηκα ζηεξεά
απφβιεηα λα δίλνληαη γηα αλαθχθισζε ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο.
B.2.11. Ζ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ΚΤΑ 13588/725/28.03.2006/ΦΔΚ 383 η. Β‟/28.03.2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα
θαη ηζρχεη. Σα επηθίλδπλα απφβιεηα λα παξαδίλνληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο θαη λα
ηεξνχληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
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13.1

Πξνβιήκαηα Δθπόλεζεο θαη ηξόπνη πνπ επηιύζεθαλ

Γελ ππάξρνπλ πξφζζεηα ζηνηρεία θαη εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο παξά κφλν ηα δηάθνξα
δηεπθξηληζηηθά ηεχρε ζηα παξαξηήκαηα ηεο κειέηεο.
Γελ πξνέθπςαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.

183

14

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΖ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Τεθκεξίσζε ρώξνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
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Σεκεία ιήςεο – ζέαζεο θσηνγξαθηώλ
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