
 

 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Χαλκίδα,  6   Μαΐου  2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                 Αρ. Πρωτ.: 69971/544 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ     
                

ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  

ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  

  

Ταχ. Διεύθυνση: Χαϊνά 93  

Ταχ. Κώδικας   : 341 00  

Πληροφορίες    : Ε. Κουρουμπέτση  

Αρ. τηλέφ.        : 22213 53442  

Αρ. fax             : 22213 53455  

E-mail              : tperydroik-evo@pste.gov.gr  
 
 
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Διευθέτηση -

Οριοθέτηση Κεντρικού Υδατορέματος Ερέτριας (Πεδινή Κοίτη) στην Δ.Κ Ερέτριας 
του Δήμου Ερέτριας ΠΕ Ευβοίας. 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. α. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β. Τις διατάξεις του Ν. 4014/ 19.9.2011 (ΦΕΚ 209 Α 21.9.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 
γ. Τις διατάξεις του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) : Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

2. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 841/Β’/24-02-2022) 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 Υ.Α. 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄2471) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με Αριθμ. 3203/84663/17 (ΦΕΚ 2201 Β/28-6-2017): 
Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

5.  Την Αριθμ. 171923/13 (ΦΕΚ 3071 Β/3-12-2013) : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα», του 
παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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6. α.Την από 25-2-2022 αίτηση με συν. φάκελο υπαγωγής του έργου  του θέματος σε ΠΠΔ – 
Παράρτημα Β (Α.Π: 42330/322/25-2-2022) 
β. Το αριθμ. 42330/322/31-3-2022 έγγραφό μας με επιστροφή του φακέλου του έργου 
προκειμένου για την ορθή επανυποβολή του στην υπηρεσία μας. 
γ.Το αριθμ.3044/31-3-2022 έγγραφό σας με εκ νέου υποβολή του φακέλου του εν λόγω 
έργου σε ΠΠΔ (Α.Π.69971/544/1-4-2022)  ο οποίος περιλαμβάνει: 

i. Δήλωση Υπαγωγής σε σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του 
Παραρτήματος Α της ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ3071 Β’/03-12-2013) 

ii. Τεχνική Έκθεση -Οριοθέτηση Διευθέτηση Πεδινής κοίτης 

iii. Σχέδιο διατομών διευθέτησης κλίμακας 1:100 

iv. Σχέδια Πλημμυρικών ζωνών οριζοντιογραφία έργων και οριοθέτησης της κοίτης 
κλίμακας 1:500 

v. Σχέδια Λεκάνης Απορροής 1:10.000 

vi. Σχέδιο Μηκοτομής  του έργου κλίμακας 1:1000/1:100 

vii. Την αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ 12151/11-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ38Ν4653Π4-ΝΒ0) Απόφαση 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας με την οποία εγκρίνεται η Οριοθέτηση και   
Διευθέτηση του κεντρικού Υδατορέματος Ερέτριας στο πεδινό τμήμα νοτίως 
Λεωφ.Ίσιδος έως την εκβολή του στη θάλασσα. 

viii. Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 509912/24-3-2022 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων 
Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς & Κυκλάδων 

ix. Το με αριθμ. πρωτ. 222961/25-10-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας  
8. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 26937/1403/20-5-2011 `'Απόφαση Ανάθεσης τομέων 

αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών  - Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Άρθρο 1 παρ. 
Β. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου: «Διευθέτηση -
Οριοθέτηση Κεντρικού Υδατορέματος Ερέτριας (Πεδινή Κοίτη) στην Δ.Κ Ερέτριας του 
Δήμου Ερέτριας ΠΕ Ευβοίας» 
Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία B της 2ηs ομάδας του Παραρτήματος ΙΙ της (2) σχετικής στο  
με α/α 15α ‘’ Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων της περίπτωσης 
(α) “Επί τμήματος υδατορέματος με 5 km2> Ε>0.5 km2 καθόσον το εμβαδόν λεκάνης απορροής 
Ε= 4,37 km2 ,εισέρχεται εντός σχεδίου πόλης και δεν περιλαμβάνει κάλυψη του υδατορέματος και 
είναι εκτός περιοχής Νatura 2000 
Τα προτεινόμενα  έργα διευθέτησης  που  αναφέρονται στην  τεχνική έκθεση  θα εκτελεστούν επί  
του πεδινού τμήματος του υδατορέματος 547μ (από την εκβολή του ρέματος στη θάλασσα προς 
τα ανάντι)  

Ι.  Στοιχεία του έργου          

 Ονομασία του έργου:  Διευθέτηση -Οριοθέτηση Κεντρικού Υδατορέματος Ερέτριας 
(Πεδινή Κοίτη) στην Δ.Κ Ερέτριας  

 Θέση του έργου:  Σχέδιο πόλης Ερέτριας, Δ.Κ Ερέτριας, Π.Ε Ευβοίας 

 Φορέας του Έργου Δήμος Ερέτριας, Δ/νση έδρας: Ευδήμου Κραταιμενους,  

 Υπεύθυνος του έργου Αναστάσιος Αργύρης, 
Τηλ: 2229350101-137 E-mail: tech.yp.d.eretrias@gmail.com 

 Συντεταγμένες Έργου σε 
ΕΓΣΑ’87 (αρχή, τέλος, 
μέση) : 
 

Χ Υ 

481.043,46  4.249.113,27  
 481.242,31   4.249.338,21  
 481.406,00 4.249.523,00 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις         
 Το έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα, υπάγεται στις Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. 171923/13 (ΦΕΚ 3071 
Β/3-12-2013) και ειδικότερα στα Παραρτήματα ΣΤ (Γενικές Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
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Δεσμεύσεις), και στο ΙΑ (Ειδικές πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, Υποομάδα V: 
Αντιπλημμυρικά – αντιδιαβρωτικά έργα) αυτής. 
. 
Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:  

• Όροι σύμφωνα με το (6 vii) σχετικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας: 
◦  Όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 

λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, υπό την επίβλεψη προσωπικού διαφόρων 
ειδικοτήτων που θα προσληφθεί από τον φορέα του έργου για τον σκοπό αυτό. 

◦  Η αρμόδια ΕΦΑ Ευβοίας πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως για την 
ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 
κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες [Π.Δ. 24 (ΦΕΚ39/Α/4-3-2019)], 

◦ Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν άμεσα, 
προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4858/2021, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία 
του έργου. 

◦ Ουδεμία ανασκαφική εργασία, κάλυψη ορυγμάτων ή διαμόρφωση χώρου θα 
πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και έγκριση από την ΕΦΑ 
Ευβοίας. 

◦ Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας στο τμήμα του ρέματος, που 
βρίσκεται αμέσως δυτικά των αρχαίων τειχών και σε επαφή με το περιφραγμένο 
αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Συνοικίας της αρχαίας πόλης.. 

• Όροι σύμφωνα με το (6 ix) σχετικό έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας  
◦ Στην περίπτωση που εντός της  κοίτης του υδατορέματος υπάρχει δασική 

βλάστηση τότε ο Δήμος θα πρέπει να πράξει τα δέοντα ώστε να εφοδιαστεί με τις 
προβλεπόμενες εκ της ισχύουσας νομοθεσίας άδειες. 

◦ Κατά την εκτέλεση του έργου να μη γίνει απόληψη υλικών από τυχόν παρακείμενες 
ή μη, εκτάσεις που είναι υπαγόμενες στις διατάξεις της Δασικής νομοθεσίας. 

◦ Τόσο κατά την φάση εκτέλεσης του έργου όσο και κατά τη λειτουργία αυτού να μη 
γίνει απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων σε εκτάσεις υπαγόμενες στις 
διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή χειμάρρους κ.λ.π  

• Η παρούσα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες 
κάλυψης του υδατορέματος σε τμήμα ή την ολότητα αυτού 

• Ο φορέας του έργου υποχρεούται για την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 18 του 
Ν.4014/2011 .  

• Η παρούσα απόφαση, αφορά μόνον την υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ χωρίς να 
εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά θέματα ασφαλείας των εγκαταστάσεων 
έναντι ατυχημάτων ή ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού, δεν αναιρεί διατάξεις 
(περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χαρακτηρισμού - χρήσεως γης έκδοσης οικοδομικών 
αδειών κλπ) που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη 
δραστηριότητας και δεν αντικαθιστά τυχόν απαιτούμενες κατά το Νόμο άδειες ή 
εγκρίσεις άλλης αρμόδιας Αρχής ή Υπηρεσίας. 

• Η παρούσα εξεδόθη με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία και ισχύει εφόσον δεν 
επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάση των οποίων εξεδόθη. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

  

Μ.Ε.Π  

Ο Προϊστάμενος  

Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ 

 

 

Δασολόγος Κουρουμπέτση 

Ευαγγελία με Α’ β 
Αρδίτζογλου Λάζαρος 

Μηχ/γος Μηχ/κόςμε Α' β 

Τερζής Αντώνιος  

Χημ. Μηχ/κός με Α΄ β. 

Συνημμένα:  
1. Θεωρημένο Αντίγραφο Φακέλου Υπαγωγής σε Π.Π.Δ του έργου του θέματος. 
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2. Αντίγραφο του Παραρτήματος ΣΤ και ΙΑ της ΚΥΑ με αριθμ. 171923/13 (ΦΕΚ 3071 Β/3-12-
2013). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Δήμο Ερέτριας 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Ευδήμου Κραταιμένους   
Τ.Κ. 340 08, Ερέτρια 
tech.yp.d.eretrias@gmail.com  

2. Eφορεία Aρχαιοτήτων Ευβοίας 
efaeuv@culture.gr 

3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας, Ενταύθα  
4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού  Σχεδιασμού Π.Στ.Ε  

dpehos@pste.gov.gr 
         

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Χρον. Αρχείο 
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