
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ-
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ (Μ.Χ.Ο.) στη θέση ''ΜΑΓΚΟΥΦΙ ΧΩΡΑΦΙ' Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ,Δ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-
ΕΛΑΤΕΙΑΣ,Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.38522010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

2. Το Π.Δ. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 .(ΦΕΚ 160/Α) & 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/2002) για την προστασία του
περιβάλλοντος

4. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’
209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την Απόφαση 2307/14-02-2018 (ΦΕΚ
439/Β’) ''Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης,
3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων''.

5. Τις διατάξεις του N.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011) ‘’Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος’’
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6. Το Ν.4042/2011 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ –
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

7. Το Π.Δ/γμα 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών
στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου2004, όπως ισχύει»(ΦΕΚ 190/Α/2009).

8. Την ΚΥΑ με Η.Π. 37111/2021/2003 «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού
κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 3 του Ν. 3010/2002.» (ΦΕΚ 1391/Β/03).

9. Ο Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303Α’/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου,
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.

10. Τις διατάξεις της ΗΠ.11014/703/Φ104 περί Διαδικασίας Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Ν.1650/1986 (Α’160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του
Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …. και άλλες διατάξεις»

11. Την με αριθμ. πρωτ. 26298/2003 Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1463/Β’/10-10-2003) «Για Έγκριση
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος».

12. Τις διατάξεις της με αριθμ. οικ. 59845/03-12-2012 (ΦΕΚ 3438/Β’/24-12-2012) ΥΑ Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας
«Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»
του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13
και 18.

13. Τις διατάξεις της αρ. 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ 1077/Β’.9-4-2012) ΚΥΑ ''Εξειδίκευση διαδικασιών ......
του Ν. 4014/2011'' του ΥΠΕΚΑ Υ.Α.

14. Τις διατάξεις του Ν. 4280/2014 και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.

15. Τις διατάξεις της υπ. Αριθμ. 115963/6070/22-10-2014 (ΦΕΚ 2980/Β’/4-11-2014).

16. Την με αριθμ. 52983/1952/25-9-2013 ΥΑ (ΦΕΚ Β’2436/2013) «Προδιαγραφές της Ειδικής
Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β …….Κλιματικής Αλλαγής».

17. Το με αριθμ. .πρωτ. 2512/144682/3-7-2019 έγγραφό της Δ/νσης Περιβάλλοντος &Χωρικού
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με το οποίο διαβιβάστηκε αίτημα δήλωσης υπαγωγής σε
ΠΠΔ του Συλλόγου Ορθοδόξου Εσωτερικής Ιεραποστολής Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ /ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Μ.Χ.Ο) Παρνασσού, για την κατασκήνωση στη θέση Μαγκούφη
Χωράφι Δ.Ε.Αμφίκλειας,Δ.Αμφίκλειας-Ελάτειας,Π.Ε.Φθιώτιδας,Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. με
συνημμένα

o Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ
o Προμελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων - μελέτη διάθεσης επεξεργασμένου

νερού.
o Οικοδομική άδεια.
o ΄Αδεια λειτουργίας Α.Π.1392/18-5-2018
o Η με αριθμ. πρωτ. 11570/185/14-2-1957Απόφαση Παραχώρησης της Γενικής Δ/νσης

Δασών του Υπουργείου Γεωργίας
o Τοπογραφικό διάγραμμα.
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18. Η αριθ. Πρωτ. 10361/121/15-01-2018 (ΦΕΚ 33/Υ.Ο.Δ.Δ./25-01-2018) απόφαση Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας 'Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης
τομέων αρμοδιοτήτων’’

19. Την με αριθμ. 800/125/21-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με ορισμό
προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

20. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 26937/1403/20-5-2011 «Απόφαση Ανάθεσης τομέων αρμοδιοτήτων και
μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων ………. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών Άρθρο 1 παρ. Β.»

Αποφασίζουμε

Την υπαγωγή του έργου«ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ (Μ.Χ.Ο.) στη θέση ''ΜΑΓΚΟΥΦΙ ΧΩΡΑΦΙ'
Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ,Δ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ,Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ως εξής:

Ι) Στοιχεία του έργου

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επωνυμία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΜΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Μ.Χ.Ο)ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Διεύθυνση έδρας: ΚΑΡΥΤΣΗ 14 - ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ- ΤΚ 10561 ΑΘΗΝΑ -ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ.: 210-6428331

E-mail: Vivit0@yahoo.com

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΤΗΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Επωνυμία: «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Μ.Χ.Ο.)
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ στη θέση ''ΜΑΓΚΟΥΦΙ ΧΩΡΑΦΙ' Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ,Δ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-
ΕΛΑΤΕΙΑΣ,Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Είδος έργου:
Το υπό μελέτη έργο αφορά υφιστάμενη κατασκήνωση-παιδική εξοχή χωρίς εκσυγχρονισμό ή
επέκταση.
Η θέση της κατασκήνωσης βρίσκεται εντός δημόσιας δασικής έκτασης,50 στρεμάτων, η οποία έχει
παραχωρηθεί με την υπ.αριθμ.πρωτ.11570/185/14-2-1957 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών του Υπ.Γεωργίας.
Η πρόσβαση στο χώρο των κατασκηνώσεων γίνεται δυτικώς με αμαξιτή οδό και νοτίως με αμαξιτή
οδό.
Τα επί μέρους έργα είναι:

 Κτιριακές εγκαταστάσεις: Ιερός Ναός,Αρχηγείο – Ιατρείο, Μαγειρείο - Χώροι Υγιεινής.
 Υπαίθριες επιφάνειες ανάπαυσης – αναψυχής
 Υποδοχές Η/Μ εγκαταστάσεων
 Δίκτυα και υποδομές ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και πυρόσβεσης
 Δεξαμενή Αποθήκευσης καθαρών – Πυρόσβεσης, Δεξαμενή Ύδρευσης

Οι κατασκηνώσεις προβλέπεται να λειτουργούν από το Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Η δυναμικότητα
(αριθμός φιλοξενούμενων) είναι: 150 άτομα .
Σύμφωνα με την Απόφαση 2307/14-02-2018 (ΦΕΚ 439/Β’) το έργο κατατάσσεται στην 6η Ομάδα
«Τουριστικές Εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και
αναψυχής», α/α 5: «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και
λοιπές κατασκηνώσεις», Κατηγορία Β’: Δυναμικότητα ≤ 150 ατόμων, εκτός περιοχής NATURA
2000.

Διεύθυνση/Θέση:

Θέση: Το έργο βρίσκεται στη θέση ΜΑΓΚΟΥΦΙ
ΧΩΡΑΦΙ Δ.Ε ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

Δήμος: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Γεωγραφικές Συντεταγμένες ή Αναφορά στο εκάστοτε γεωδαιτικό κρατικό σύστημα αναφοράς
ΕΓΣΑ 87 Χ=375900 Ψ=4275450

Χ = 38°37'16”
Υ = 22°34'34"

Αρμόδιος Επικοινωνίας : ENCON Δ.ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Τηλ.: 2103630560

E-mail: info@encon.gr F
a
x

□

Είδος λειτουργίας: Εποχιακή Χ

ΙΙ) Κατάταξη του έργου:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/2016) «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την
Απόφαση 2307/14-02-2018 (ΦΕΚ 439/Β’) ''Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ:
2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες,
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη
ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και
12ης Ομάδων', το έργο κατατάσσεται

 στην 6η Ομάδα «Τουριστικές Εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα,
αθλητισμού και αναψυχής», α/α 5: «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης
τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις», Κατηγορία Β’: Δυναμικότητα ≤ 150 ατόμων, εκτός
περιοχής NATURA 2000.

Το σύνολο του υφιστάμενου έργου ΔΕΝ βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου NATURA 2000.
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ΙΙΙ. Υπαγωγή σε ΠΠΔ

1. Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν
υπευθύνως από τον υπεύθυνο του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 59845/03-12-2012 (ΦΕΚ 3438/Β’/24-
12-2012) περί ‘’Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της
1ης ομάδας ‘’«Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και
αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13
και 18’’ και ειδικότερα στο Παράρτημα Β αυτής το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της απόφασης αυτής.

2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΠΔ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Υπαγωγή σε ΠΠΔ του έργου ή της δραστηριότητας παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν μεταβληθούν:

 Τα χαρακτηριστικά του έργου (όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α, Ενότητα Β, της ΚΥΑ)
 Ο τρόπος υδροδότησης
 Ο τρόπος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι αύξηση της δυναμικότητας του έργου ή της δραστηριότητας μικρότερη από 10% δε
θεωρείται μεταβολή, εκτός και αν με την αύξηση αυτή το έργο εντάσσεται πλέον στην Α2 υποκατηγία
κατηγορία και όχι στην Β..
Σε περίπτωση που κατά το στάδιο λειτουργίας μεταβληθούν τα στοιχεία όπως αυτά είχαν δηλωθεί κατά
την Υπαγωγή σε ΠΠΔ, τότε ο φορέας ή μελετητής του έργου οφείλει την ενημερώσει την αρμόδια
υπηρεσία η οποία θα αποφασίσει αν απαιτείται τροποποίηση των ΠΠΔ και των αντίστοιχων αδειών, των
οποίων οι ΠΠΔ είναι αναπόσπαστο τμήμα.

Η παρούσα εκδοθείσα διοικητική πράξη:
 αφορά μόνο τους περιβαλλοντικούς όρους και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από τυχόν

άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

 δεν εξετάζει από γεωλογικής απόψεως τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή επέμβασης
και τη ζώνη διέλευσης της προς διάνοιξης οδού ούτε ελέγχει το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.

 Τόσο οι ΠΠΔ, όσο και η λοιπή περιβαλλοντική νομοθεσία πρέπει να τηρούνται από το φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σε αποκλειστική
προθεσμία 15 (δεκαπέντε) ημερών από την δημοσίευση της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ή από την
κοινοποίησή της, ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99
(ΦΕΚ97Α/17-05-1999).

Η Απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

2. Α. Δ. Θ. Στ. Ε.

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.
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ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ & ΒΕΛΛΙΟΥ

351 00 - ΛΑΜΙΑ

3. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

35002 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

4. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Κάστρο Λαμίας
35100 - ΛΑΜΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠΔ) της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και
έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ.
1958/2012(ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα
και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18

Ι. Γενικές Δεσμεύσεις
Ι.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας
πραγματοποιούνται από τρίτους.

Ι.2 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που αποτελεί μέρος του έργου, πρέπει προ της
υλοποίησης και λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
άδειες και εγκρίσεις.

Ι.3 Να οριστεί από το φορέα του έργου αρμόδιο πρόσωπο για τη παρακολούθηση της τήρησης των ΠΠΔ
και να γνωστοποιηθεί το όνομα του στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2.

ΙΙ. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΙΙ.1.1 Εφόσον απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του έργου με το οδικό δίκτυο, να ληφθεί αυτή
από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΙΙ.1.2 Ο φορέας του έργου οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Ν. 3028/2002 «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄153) όπως εκάστοτε
ισχύει.

ΙΙ.1.3 Ο φορέας της Έργου, πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, ειδοποιεί τις αρμόδιες
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται
στη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

ΙΙ.1.4 Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης,
αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία του.

ΙΙ.1.5 Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω των
πραγματοποιούμενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων, προκειμένου να
προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πεζοί και οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων (όπως
τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ορατής και κατά τις βραδινές ώρες, τοποθέτηση προσωπικού ως
παραστάτη με χρήση ερυθρών σημαιών κατά την διάρκεια των εργασιών, κ.λπ..)

ΙΙ.1.6 Να γίνει οριοθέτηση των χώρων επέμβασης του έργου με κατάλληλη περίφραξη.

ΙΙ.1.7 Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της έκτασης ανάπτυξης του έργου και να ληφθούν όλα
τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών.

ΙΙ.1.8 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως
λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.

ΙΙ.1.9 Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του έργου χωρίς
προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

ΙΙ.1.10 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την
περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. και για την ελαχιστοποίηση του
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κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις - κτήρια. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής
προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν την έναρξη των
εργασιών όπου απαιτείται.

ΙΙ.1.11 Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του
εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα
έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι
εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων
επιχειρήσεων.

ΙΙ.1.12 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: (α) να απομακρυνθούν οι κάθε είδους
εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κ.λπ.) και να αποκατασταθεί
πλήρως ο εργοταξιακός χώρος (β) να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων
πλεοναζόντων υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον
χώρος του εργοταξίου.

ΙΙ.1.13 Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι μορφολογικά, αισθητικά και λειτουργικά ενταγμένες
στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

ΙΙ.1.14 Η αποψίλωση βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις
ανάγκες κατασκευής του έργου.

ΙΙ.1.15 Να διατηρηθούν ανέπαφα από τις κατασκευαστικές εργασίες, τμήματα της υπάρχουσας βλάστησης
και των φυσικών πρανών, σε περιοχές που προορίζονται να αποτελέσουν χώρους πρασίνου. ΙΙ.1.16 Η
αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές εργασίες.

ΙΙ.1.17 Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες.

ΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΙΙ.2.1 Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα
ακόλουθα: − Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι
του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. − Τα φορτηγά μεταφοράς
των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να
αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. − Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο
δυνατό.

ΙΙ.2.2 Τα οχήματα έργου να είναι κατάλληλα συντηρημένα και να διαθέτουν πιστοποιητικό ελέγχου ΚΤΕΟ.

ΙΙ.3 ΘΟΡΥΒΟΣ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ

ΙΙ.3.1 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ΄
ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: α) Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται
η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) κοινή
υπουργική απόφαση και στην υπ’ αριθμ. 9272/2007 (ΦEK Β΄286) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύουν. β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες
χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ..) να τηρούνται τα κάτωθι: − Να μην λαμβάνουν χώρα
εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. − Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό την μείωση
του εκπεμπόμενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη
μηχανήματα ή εργασίες δέον όπως χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές
διατάξεις (noise barriers or enclosures) − Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των
μηχανημάτων του εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται.

ΙΙ.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ
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ΙΙ.4.1 Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε
κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες.

ΙΙ.4.2 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά
προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως π.χ.
γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κ.λπ., λαμβάνοντας
κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους
της περιοχής.

ΙΙ.4.3 Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και
κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 36259/2010 (ΦΕΚ
Β΄ 1312) κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.

ΙΙ.4.4 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) κοινή υπουργική απόφαση και στο Ν.
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις
διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει
να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων
εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

ΙΙ.4.5 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των αστικού τύ− που
στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του
οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο
συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ.

ΙΙ.4.6 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να
παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην
περίπτωση που πραγματοποιείται προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών να φυλάσσονται
κατάλληλα συσκευασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου, ο οποίος να πληροί τις
προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της υπ’ αριθμ. 24944/2006 (ΦΕΚ Β΄ 791) κοινής υπουργικής
απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.

ΙΙΙ. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΙΙΙ.1.1 Το έργο να διαθέτει τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με τις

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΙΙΙ.1.2 Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση)
καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από της

αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται.

ΙΙΙ.1.3 Στην περίπτωση που το έργο διαθέτει μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης: (α) Έκαστος
μετασχηματιστής να είναι εγκατεστημένος εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας. Ο ενεργός όγκος της
λεκάνης ασφαλείας έκαστου μετασχηματιστή να είναι ίσος με τον όγκο των περιεχόμενων στον
μετασχηματιστή διηλεκτρικών ελαίων. (β) Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν
πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs).

ΙΙΙ.1.4 Έκαστη εκ των δεξαμενών υγρών καυσίμων επιμέρους τμημάτων του έργου να είναι εγκατεστημένη
εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των
τοιχωμάτων της δεξαμενής τα περιεχόμενα καύσιμα να συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και να
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μην διαφύγουν. Ο ενεργός όγκος έκαστης λεκάνης ασφαλείας να είναι ίσος με τον όγκο της αντίστοιχης
δεξαμενής καυσίμου.

ΙΙΙ.1.5 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν το
έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κα−
τάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις

ΙΙΙ.1.6 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου, η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά

την οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383), 8668/2007 (ΦΕΚ
Β΄287) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και στον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24)
όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΙΙΙ.1.7 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των
όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα
πλημμυρών.

ΙΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΙΙΙ.2.1 Από τη λειτουργία του έργου να μην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως

καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις υπ’ αριθμ. ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄
488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄ 920) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΙΙΙ.2.3 Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή κλιματισμού, οι
οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται
ετησίως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄1827) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, και υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης.

ΙΙΙ.2.4 Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για την
βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά:

− Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αερισμού/κλιματισμού, να πραγματοποιηθεί κατάλληλος

σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος αερισμού /εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας
υπόψη την επιφάνεια, τον αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση
προγράμματος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων της κεντρικής μονάδας αερισμού όπως
και των τοπικών στομίων και προγράμματος έλεγχου καλής λειτουργίας του συστήματος.

− Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε χώρους με ρυπαντικό φορτίο ή οσμές (για
παράδειγμα χώροι στάθμευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, κ.λπ..).

− Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών κλιματιστικών συσκευών και

των fan coils, εφόσον υπάρχουν.

− Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών προϊόντων που παρουσιάζουν

χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ).

ΙΙΙ.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΙΙ.3.3 Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να επιδιορθώνεται άμεσα
οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.

ΙΙΙ.3.4 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία του κτιρίου να λαμβάνουν υπόψη τις ελάχιστες
απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

ΑΔΑ: ΩΛ3Ρ7ΛΗ-Γ2Σ



Δ6/Β/οικ. 5825/2010(ΦΕΚ Β΄ 407) κοινή υπουργική απόφαση και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους
εφαρμογής όπως εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης συμβατικής
ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την
ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ενδεικτικά να

λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράμετροι:

− Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών
κλιματικών συνθηκών.

− Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος.

− Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις
απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού.

− Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων όπως νότια ανοίγματα, τοίχος

μάζας, θερμοκήπιο κ.α.

− Ηλιοπροστασία

− Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού. Να εφαρμόζονται κατά
το δυνατό πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας όπως ενδεικτικά χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη
των αναγκών σε θερμό νερό, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, κ.λπ..

III.4 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

III.4.1 Για τον θόρυβο και τις δονήσεις που προκαλούνται από την λειτουργία του έργου, να τηρούνται τα

ακόλουθα:

III.4.1.1 Όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες (πχ εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού,
αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) σύμφωνα με την παράγραφο Ζ2 του άρθρου 1 του από 20.01.88 Π. Δ/τος
(ΦΕΚ Δ’ 61), όπως εκάστοτε ισχύει, να είναι ηχητικά μονωμένες και τοποθετημένες σε ικανή απόσταση από
τους χώρους ανάπαυσης των φιλοξενουμένων ώστε η στάθμη θορύβου μέσα σε αυτούς τους χώρους (με
ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) ή στις σκηνές των κατασκηνώσεων παραθερισμού (κάμπινγκ) να μην
ξεπερνά τα 35 dB(Α). Σε κάθε περίπτωση για ότι αφόρα τις απαιτούμενες προδιαγραφές άνεσης εντός των
χώρων των τουριστικών εγκαταστάσεων και τα απαραίτητα μέτρα ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας που
πρέπει να λαμβάνονται είτε από τις ίδιες εγκαταστάσεις είτε από εξωτερικούς θορύβους θα πρέπει να
τηρούνται κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Το ανώτατο
επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις Τουριστικές
Εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας του έργου είναι τα 50dB(Α).

ΙΙΙ.4.1.2 Για την εγκατάσταση θορυβωδών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. παιχνίδια με νερό (water

park)) να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από ευαίσθητες χρήσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.

7034/1298/2000 (ΦΕΚ Β΄ 368) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.

ΙΙΙ.4.1.3 Στην περίπτωση ύπαρξης θορύβου από μουσική από Κέντρα Διασκέδασης ή καταστήματα
πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή άλλα καταστήματα να τηρούνται οι οριακές τιμές θορύβου και οι
ελάχιστες αποστάσεις κατά περίπτωση που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Α5/3010/1985, (ΦΕΚ Β΄ 593)
υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Υ2/οικ. 15438/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1346)
Υπουργική απόφαση και εκάστοτε ισχύει ανάλογα με το είδος του Κέντρου και τον χαρακτήρα της περιοχής.
Επιπλέον, στην περίπτωση ύπαρξης κέντρων διασκεδάσεως εντός του έργου, να τηρούνται οι διατάξεις
που ισχύουν για την τήρηση της κοινής ησυχίας, τα χρονικά όρια λειτουργίας όπως εκάστοτε ισχύουν και οι
διατάξεις για την λειτουργία μουσικής όπως αναφέρονται στα Π.Δ. 457/1990 (ΦΕΚ Α΄175), όπως εκάστοτε
ισχύει, το οποίο τροποποιεί το ΠΔ180/1979 (ΦΕΚ Α΄ 46).
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ΙΙΙ.4.1.4 Στις περιπτώσεις Εγκαταστάσεων με μηχανολογικό εξοπλισμό, ο θόρυβος κατά την λειτουργία της

δραστηριότητας να μην υπερβαίνει τα όρια του Π.Δ.1180/1981 (ΦΕΚ Α΄ 293), όπως εκάστοτε ισχύει,
μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου.

ΙΙΙ.4.2 Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για την όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη
λειτουργία τους. Τα μηχανήματα που κατά την λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να
εδράζονται σε αντικραδασμική βάση, κατάλληλα πιστοποιημένη.

ΙΙΙ.4.3 Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (πχ χλοοκοπτικές μηχανές,
μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα, κ.λπ.) για την συντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση
CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στις υπ’ αριθμ.
37393/2028/2003 (ΦΕΚΒ΄ 1418) και 9272/471/2007 (ΦEK Β΄286) κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως
εκάστοτε ισχύουν.

III.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

III.5.1 Η επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων να πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:

ΙΙΙ.5.1.1 Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο (σηπτική
δεξαμενή):

III.5.1.1.1 Να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 1999
(ΦΕΚΔ’ 580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε μονάδα επεξεργασίας
υγρών αστικών αποβλήτων.

ΙΙΙ.5.1.1.2 Οι ωφέλιμες διαστάσεις της σηπτικής δεξαμενής ή των σηπτικών δεξαμενών, να επαρκούν για τις

ανάγκες του έργου

ΙΙΙ.5.1.1.3 Να πραγματοποιείται τακτική εκκένωση ανάλογα με τις ποσότητες των παραγόμενων αστικών

υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο με τις ποσότητες και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε

μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ετησίως.

ΙΙΙ.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΙΙΙ.6.1 Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά
αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.

ΙΙΙ.6.2 Η συλλογή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα οικιακά να γίνεται
είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση, το
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΙΙΙ.6.3 Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός

του έργου για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο) και τα
απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου Δήμου
είτε σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179),
όπως εκάστοτε ισχύει.

ΙΙΙ.6.6 Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την προέλευση και
ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4042/12.

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
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IV.1 Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση ύπαρξης παραλίας σε άμεση γειτνίαση με το έργο:

IV.1.1 Για οποιοδήποτε έργο στην ζώνη αιγιαλού – παραλίας ακολουθούνται οι διαδικασίες του Ν.
2971/2001(ΦΕΚ Α΄ 285) για «παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας» ή «παραχώρηση αιγιαλού,
παραλίας για την εκτέλεση έργων», όπως εκάστοτε ισχύει.

IV.1.2 Να τοποθετηθεί ο απαιτούμενος αριθμός κάδων απορριμμάτων και να γίνεται τακτική περισυλλογή,
ώστε να διασφαλίζεται η καθαρότητα της ακτής.

IV.1.3 Να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην παραλία έμπροσθεν του έργου.

IV.2 Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση έργων εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις

της δασικής νομοθεσίας.

IV.2.1 Η υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων καθώς και η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν, να

γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας οικείας

Δασικής Υπηρεσίας.

IV.2.2 Η κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη

δυνατή επέμβαση στις δασικές εκτάσεις εντός ή πλησίον των οποίων εγκαθίσταται η το έργο.

IV.3 Δεσμεύσεις σε περιπτώσεις έργου εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000

IV.6 Δεσμεύσεις σε περιπτώσεις ύπαρξης χώρων πρασίνου και φυτεμένων χώρων:

IV.6.1 Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά το δυνατόν

των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως:

− Πραγματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους Σωλήνες

− Ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων (π.χ.: Η άρδευση του πρασίνου να πραγματοποιείται αργά το

απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της εξάτμισης, κ.λπ.)

− Αξιοποίηση δικτύου ομβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των ελευθέρων υδάτινων επιφανειών
για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό υπό τις απαιτήσεις εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 145116/2001
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

IV.6.2 Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές μικροκλιματικές και
εδαφολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες διαθεσιμότητας νερού.

IV.6.3 Να ακολουθούνται οι Εγκεκριμένοι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (85167/820/2000 (ΦΕΚ Β΄

477) υπουργική απόφαση, 125347/568/2004 (ΦΕΚ Β΄ 142) υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύουν
όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες πρακτικές χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

IV.6.4 Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες και να γίνεται
υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν
επικρατούν ισχυροί άνεμοι).

IV.6.5 Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό με οργανικά λιπάσματα.

IV.9 Δεσμεύσεις σε περιπτώσεις έργων που το γήπεδό τους εμπίπτει σε περιοχή των διατάξεων του

Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153)ΙV.9. Να τηρούνται οι τυχόν πρόσθετοι στις παρούσες ΠΠΔ όροι που
επιβλήθηκαν με τις εγκρίσεις των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών.
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