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ΕΛΛΙΙNΙKΗ ΔΙΙMOKΡATΙA
ΠΕPΙΦEPEΙA ΙoNΙΩN ΝHΣΩN
ΓENΙKH ΔΙEYΘYNΣΙΙ ΠEPΙΦEΡEΙAΣ

ΔΙEYΘYNΣΙΙ ΠEPΙBAΛΛONTOΣ & xΩPoTAΞΙAΣ
TMΗMA: ΠEPΙBΑΔΛONTΙKOY & ΧΩP/KOY ΣΧEΔΙAΣMOY

Tα1. Δ/νoη: Eθv. K6ρκυραq- ΠαVτoαg
TK 49 100 KEPKYPΑ
Πληρoφoρiεg: ΚλειiD Συρμακ6οη
Tηλ'.:266L3- 61518

ΠΡoΣ: Ωq Π.Δ.

ΘEMA: 'Eγκριοη Περιβαλλoντικd)ν'oρων τoυ 6ργ0υ: <Διctμ6ρφωση Παραλiαq Φανιiρι
στo Δημo Mεγανηοioυ του Nομoδ Λευκιftδαq τη6 Περιφ6ρεια9 Ιoνiων Nηoων>

AΠoΦAΣΙΙ
o ΓENΙΚoΣ ΓPAMMATEAΣ

'E1oνταg υπ6ψη:

1. Tο N 1650/86 (ΦEKi60/Α/16-10-86) (για την πρoστασiα τoυ περιβ&λλoντoq>,6πω9 αυτ69
τρoπoπoιηθηκε και ιο1βει με τoν N 30i0/2002 (ΦEK 9|A125-04-02) που αναφ6ρεται στην
<Eναρμ6νιoη τoυ N 165Ο/1986 με πζ oδηγiεg 97lΙ|lΕΕ κατ 96l|1'lΕΕ', διαδικαoiαg
oριoΘ6ηοη9 και ρυθμiοεων θεμdτων για τα υδατoρ6ματα κα1d,λλων διατdξεων>'

2' Tην KYΑ |539312332/02 (ΦEK 1022Β105-08-02) πoυ αναφ6ρεται σην "Κατdταξη δημ6oιων
και ιδιωτικiυν 6ργων και δραoτηριoτητων σε κατηγoρiεg ο6μφωνα με το &ρθρo 3 τoυ
N 1650/1986 6πωc, αντικαταστdθηκε με το d,ρθρo 1 τoυ N3Ο10/20Ο2 <Eναρμ6νιoη τoυ
Ν 165ci85 με τιζ oδη^1iεq 97/t|lΕΕ' κα'" 96l6Ι/EE κ.d. (Α'91))", 6πω9 oυμπληρrilθηκε,
τρoπoπoηΘηκε και ιο'1βει oημερα.

3. Tην KYA αριΘμ.Η.Π 'Ιt0Ι4l703lΦt04 (ΦEK 332Β120.03'2003) πoυ αναφ6ρεται στη
"Διαδικαcriα Πρoκαταρκτικηg Περιβαλλoντικηζ Eκτiμηο'ηg και Aξιoλ6γησηζ (Π.Π.Ε.A.) και
'Eγκριoηg Περιβαλλoνπκiον 'oρων (E.Π.o.) σ6μφωvα με τo d.ρΘρo 4 του
N. 165Ο/1986 (A'160) 6πω9 αντικαταστ&Θηκε με τo &ρθρο 2 τoυ N.3010/2002 <Eναρμ6vιoη
του N. 1650/1986 με τιt oδηγiεg 97lΙΙlΕF'και96l67lEE... και d,λλεg διατ&ξειq>(A'9i)", οε
oυνδυαoμ6 με τoυζ Πiνακεg Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ηg KYA 6926915387/90 (ΦEK 678Β125-10-90).

4. Την KYA 255351328Ι102 (ΦEK 1'463Βl20-1t-02) πoυ αναφ6ρεται σην '"Εγκριoη
περιβαλλoντικrilν 6ρων αlτ6 τo Γεvικ6 Γραμματ6α τηζ Περιφ6ρειαζ των 6ργων και
δραοηριoτητων πoυ κατατ6οooντα1 στηv υπoκατηγo ρiα 2 τηg Α' κατηγoρiαg ol5μφωνα με την
υπ'αρ. HΠ t5393l2332/2002 ΚYA <Kατd,ταξη δημooiων και ιδιωτικrbν 6ργων οε κατηγορiεq>
(Β Ι022)" '
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Κ6ρκυρα 14 Σεπτεμβρioυ 2010
Aρ. Πρωτ.: l26'xE
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5. Tην KYA HΠ/3711'tl20Ll03 (ΦEK 139tlΒl29-9-03) πoυ αvαφ6ρεται στoν "Kαθoριαμ6
τρ6πoυ εvημ6ρωoηζ και oυμμετoμ1ζ τoυ κoινo6 κατd, τη διαδικαoiα 6γκριoη9
περιβαλλoντικrbν 6ρωv τωv 6ργων και δραοηριoτητων oriμφωνα με την παρ.2 τoυ Aρθ-5 τoυ
N i650/86 6πω9 αντικαταστdθηκε με ττq παρ.2 και παρ3 τoυ Αρθ-3 τoυ N 3Ο10/02
(Διαδικαοiα Πρoκαταρκτικηg Περιβαλλoντικηg Eκτiμηoηg και Αξιoλ6γησηg ΠΠEΑ)".

6. Την ΚYΑ Ε1,β.221,/65 "Yγειoνoμικη Διdταξιc, περi διαΘ6oεω9 λυμdτωv και βιoμη1ανικcilν
απoβλητων" και τιq μεταγεν6oτερεg τρoπoπoηoειg ηg.

1. Tην KYΑ 5673140015-3-97 (ΦEK 192ΒlΙ4-3-97) <M6τρα και 6ρoι για τηv επεξεργαoiα
αoτικiυν λυμdτων

8. Την με αριΘ. Πρωτ. 23t95l03-1 1-09 Γνωμoδ6τηo'i1 επi τηq Πρoκαταρκτικηg Περιβαλλoντικηq
Eκτiμηoηg και Αξιολ6γησηζ του 6ργoυ τoυ θ6ματoq.

9. Την υπoβληθεioα M.Π.E. του 6ργoυ τoυ θ6ματoζ στη ΔΙ.ΠE'XΩ. τηg Π.Ι'Ν. (αριθ. πρωτ'
ΔΙ.ΠE.XΩ. Π.Ι.N. 27 87 5 12Ι -Ι2-09).

10. To με αριθ. π,ρωτ.4329124-06-Ο8 6γγραφo τηq ΛΣΤ'Eφoρεiαg ΠρoΤoτoρικiον και κλαοoικcilν
αρ1αιoτητων, αδμφωνα με τo οπoio (.,..'', η θ6oη τoυ αιτoδμενoυ 6ρyoυ δεν παρoυαιαζει oρατd"
αρxα[α, δεν yειτνιd.ζει, oδτε ενταooεται oε yνωmδ αρlαιoλoyικ6 xrbρo' '...'. εφδoον η καταoκευη
τoυ 6ρyoυ δεν αντ[κειται στιζ διατd"ξειg..' ..'<Για την Πρomαofα τrον Αρxαιoτητων και εν y6νει
τηg Πoλιτιmικηq ΚληρoνoμιαEs>, απδ πλευρd'q αρμoδιoτητων μαζ δεν υπd"ρxει αντiρρηαη yια την
χoρiyηση τηq 6yκριoηζ και με τουE ακ6λουθoυq 6ρoυ9.'

Ι. Tυy6ν εκoκαφικ69 ερyαo{εq θα yiνoυν με την επiβλεψη των αρμ6διων υπαλληλων τηE
Υπηρεo{αq μαg, μετd. απ6 6yκαιρη ειδoπofηoη'

2. Θα υπd'ρxει η αδμφωνη yνcbμη τα)ν συναρμ6διαlν Εφoρειrbν, τηg 22ηζ Ε'φoρεiαg Βυζαντινcbν
Αρxαιoτηταlν και τηζ ΥNMTΕ Hπεiρoυ...>'

11.Το με αριθ. πρωτ' 556114-03-08 6γγραφo ηζ YπηρεοiαgNεoτ6ρων Mνημεiωv & Τε1vικιilν
'Eργων Ηπεiρoυ, oriμφωvα με τo oπoio: ( ''.σαζ πληρoφoρoδμε 6τι απ6 την τλευρα μαg δεν
υπd'ργει αντiρρηoη yια τo 6ρyo: ''Εκπ6νηoη μελ6ηE διαμ6ρφωoηE παραλΙαq Φανd"ρι'' ..., καθ'
6ooν η υπηρεoiα μαq δεν πρomατεδει κd'πoιo μνημεio mην αναφερ6μενη περιoxη ..'>.

Ι2.To με αριθ. πρωτ. ΥtΙΤΙo22ι1 ΕΒA/6Ι2102-05-08 6γγραφo τη9 22ηe Eφoρεiαg Bυζαντwrilν
Αρ1αιoτητων, otiμφωνα με τo oπoio: <..'Εyκρ[νoυμε τιζ περιβαλλoντικ69 επιππωoειg yια την
δραoτηριδτητα διαμ6ρφωoη9 παραλ{αq Φανd.ρι, 'oπωE αημειcbνεται στo υπoβληθtν
τoπoyραφικ6, δεδoμ6νoυ 6τι δεν βλdττoνται oι εντoπιoμ6νεE oρατ6q αρyαιδτητεg αρμoδιδτηταE
μαζ στην περιoyη και με τoυζ παρακdτω 6ρoυq.'

Ι)Εdν κατd, την διdρκεια των εκσκαφcbν απoκαλυφθoδν αρyα[α
διακoπo6ν d,μεoα και θα ειδοποιηθε{ η Υπηρεoiα μαq.

2)Nα υπd.ρyει η αδμφωνη dπoψη τηq ΛΣT' ΕΠΚΑ και τηζ Υηρεoiαg Nεωτ6ρων Mνημεiων &
Tεyνικcbν Ερyων ΔυτικηE Ελλdδαq.

3)To 6yyραφο αυτδ δεν αντικαθιmd" d"δεια πoυ τυ7δν απαιτε[ται απ6 d.λλη δημδoια αρχηΣ'

13. Τo με αριθ. Πρωτ. 543129-07-08 6γγραφo τηg Δ/νoηg Δαocbν N. Λευκd,δαg, oriμφωνα με τo
οπoio: ( ''. σαζ ενημερcbνoυμε 6τι δεν tγoυμε αντ[ρρηoη yια την εκτ6λεoη των εργαoιcbν
διαμδρφωαηg-αναπλαoηq εκτd"oεωg 6.596,29 τ^μ στη θ6αη κΦανd'ρry ..'q 6πω9 αυτη oρ{ζεται ...
..'στo συνημμ6νo τoπoyραφικ6 διdyραμμα του Mη1ανικoδ.'. ...δι6τι πρδκειται yια 6κταoη εκτ6E
αρμoδιoτητων μαζ)).
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L4.To με αρ.πρωτ.332107-07-10 6γγραφo ηζ N.A. Λευκd,δαg/ Noμαρ1ιακ6 Συμβoriλιo, με τo
oπoio διαβιβ&oτηκε στη ΔΙ'ΠE.ΧΩ. τηg Π.Ι.N. απ6oπαoμα τoυ Πρακτικori τoυ Noμαρ1ιακo6
Συμβoυλioυ με την υπ'αριθ. 5012010 γvωμoδ6τηoη τoυ N.Σ., oriμφωνα με την oπoiα
oMoΦΩNΑ γvωμoδ6ηoε θετικα γτα την Mελ6τη Περιβαλλovτικrilν Eπιπτcboεων τoυ 6ργoυ
τoυ θ6ματoq.

Aπ ο φ α σ iζo υ μ ε

Tην 6γκριoη των κ6τωΘι περιβαλλoντικιbν 6ρων και περιoριoμrbγ, η εφαρμoγη των oποiων απoτελεi
απαραiα1τη πρotπ6θεσ1] για την' κατασκευη και τη }νειτoυργiα τoυ 6ργου και βαρrivει τoν φορ6α
εκτ6λεοηg και λειτoυργiαg τoυ, για τo 6ργo: <<Διαμ6ρφωοη Παραλiα6 Φανιiρι oτo Δημο
Mεγανηοioυ τoυ Noμoδ Λευκιiδαq τη5 Περιφ6ρεια9 Ιoνiων Nr[οωυ>.

A) Efδog και μεγεΘog δραοτηρι6τητα9
To υπ6 μελ6τη 6ργo αφoρ6 oτην ανdπλαoη τηg περιoμ1g Φανd,ρι, 6πoυ διoικητικd, υπd,γεται στo
Δiμo Mεγανηoioυ, Noμoti Λευκdδαq, με o'κoπ6 ην εξυπηρ6ηοη τωv αναγκcbν τηg περιoμ1g, τ6oo
τωv κατofκων 6oo και των επιoκεπτrbν, ιδιαiτερα τoυq θερινo69 μηνεg. Aναλυτικ6τερα, τo φυoικ6
αντικεiμwo τoυ 6ργoυ περιλαμβdνει:
o Tην ειδικ6τερη διαμ6ρφωoη και τoν ανασχεδιαoμ6 τoυ υπαiθριoυ κοιν61rηστoυ 1rilρoυ τηg

ειo6δoυ oτην παραλiα με τηv πρ6βλεψη τoυ κατd,λληλου αοτικori εξoπλιoμoli
. Toν oαφη καθoριoμ6 τηg ζiυνηq εξυπηρ€τηoηζ των oκαφrbν αναψυ1ηq
ο Την oριοθ6τηoη τηg oτ&oηg των λεωφoρεiων
ο Toν πρooδιoριoμ6 1ωρoθ6ησηζ αναΨυκτηρioυ και το o1εδιαoμ6 τηζ εκτ6νωoη9 τoυο Tην 1ωρoΘ6τηoη αθλοπαιδιiοv και παιδικηg γ"αρ6"qο Τov o1εδιαoμ6 περtoγων κiνηoηg των πεζων με κατd,λληλα υλικd για τη διευκ6λυvoη τηζ

πoρεiαq των λoυoμ6νων oε 6λη ην 6κταoη τηg παραλiαg
o Tην oργd,νωoη και τov εμπλoυτιο'μ6 τηg φliτευoηgο Τoν o1εδιαoμ6 και την oργιiνωoη τoυ απαραiτητoυ αoτικoti εξoπλιoμo6

H δραoτηρι6τητα Θα εξελι1θεi οε oυνoλικη επιφιiνεια εμβαδο6 6.596,29τ.μ',6πωqη 6κταoη αυτη
απεικoνiζεται στo απ6 |Ι12009 τoπoγραφικ6 διd,γραμμα κλiμακαg 1:5OΟ πoυ oυν6ταξε o
Διπλωματori1oq Πoλιτικ69 Mη1ανικ6g Στ6φανo9 ΣTΑΣoΠoYΛoΣ και δεικvtiετε σε αυτ6 με τα
οτoι1εiα: A, B, Γ, Δ,... Σ, Tα, Y, Φ, A.

Τα 1αρακτηριoτικd, τoυ 6ργoυ και oι εργαoiεq πoυ πρoβλ6πoνται να τLρα"{ματoττoιηΘoriν,
περιγρd,φoνται και παρoυoιdζoνται στη MΠE (κεiμενo o16δια, απoφdoειg).

To 6ργo εγκρiνεται με τoυζ 6ρoυ9 τηg παρorioαq απ6φαoη9 καθrbg και τα αναφερ6μενα στη
MΠE (κεiμεvα, o16δια, απoφdoειg, γvωμoδoτηoειq) εφ6ooν αυτd δεν tp^1oνταιoε αντiθεoη με
τoυg 6ρoυ9 τηg παρorioαq.

Φoρ6αq υλoπoiηοηg τoυ 6ργoυ εiναι η <EΓΝΑTΙΑ oΔoΣ A.E.).

EfλffiT
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14. Η δια1εiριoη των αδιd,Θετων πρoT6ντων απ6 εκοκαφ69 θα πp6πει να γtvει oriμφωνα με
την ιoβoυoα νoμoΘεoiα και η απ6θεοη τoυg να γiνει oτα oημεiα που θα εγκρiνει τo
Τμημα Περιβdλλoντoζ ηζ N.Α. Λευκ6δαq. oι θ6oει9 αυτ69 Θα πpΕπεl" να βρioκoνται
εκτ69 πρoστατευ6μενων πεpιoγων' Επwp6πεται η απ6θεoη τoυζ για την απoκατd,oταο.η
ανενεργιbν λατoμεiων τηg περιoμ1g. Απαγoρεtiεται η ρηψη 6oτω και πρooωρινd, μπαζcbν
και dλλων αδρανri:ν oτη κoiτη 1ειμdρρων η ρεμdτωv, και σε εκτ&,oειq γεωργικ69 η
δαoικo6 1αρακτηρα πt'ραν ηq ζrbνηg κατ&ληψηg τoυ 6ργου.

15' Τιg χωματoυργικ69 εργαoiεg θα πρ6πετ να ακoλoυθηooυν 6ργα αντιδιαβρωτικ& πoυ θα
εμπoδiζoυν την απω}'εια πoλtiτιμoυ εδdφoυg και τηv δημιoυργiα αυλακωτηg διdβρωαηq
πριν ακ6μα αναπτυ1θεi επαρκηg βλdoηoη.

16,Nα ληφθoιiν 6λα τα απαραiτητα ψ6τpα για την πρoοταoiα των κατoiκων και ιδιαiτερα
παιδιrbν απ6 τουq κινδriνoυq πoυ τυ16ν θα δημιoυργηθοδν oτα oημεiα καταoκευηg.

t7.Σε πεpilwωoη που κατd, την πoρεiα τoυ 6ργoυ τoυ θ6ματoq απαιτηθoιiν oι παρακdτω
εγκαταoτd,oετ9, τ6τε:
ο oι μoνd,δεg παρηωγ'i6 αδρανrbν (oπαoτηριoτριβεiα), θα πρ6πει vα 61ουν oιioτημα

διαβρoμg και o'υγκρdτησηζ oκ6νηg. Eπioηg oι πd,oηg φ6oεω9 μεταφoρικ69 ταwiεg
αδρανiυν Θα πρ6πεινα ε[ναι καλυμμ6νε9

. oι εγκαταoτd,οειg παραγωγηg ετoiμoυ oκυρoδ6ματοg θα πp€πετ να εiναι
εφoδιαoμ€νεζ με or5oτημα απoκoνiωoηζ των oιλ6 τoιμ6ντου, τoυ αναμtκτη και τηζ
ζυγιd,oτραq.

ο oι εγκαταoτd,σειζ παραγωγηg αoφαλτoμiγματo q πρ6πει να εiναι εφoδιαoμ6νεg με
oακκ6φιλτρα, η ιο'oδυνdμoυ απ6δoοηg oriοημα στoν περιστρoφικ6 κλfβανo
ξηρανoηg αδρανiov υλικiον οτιq ζυγιdστρεg, oτα κ6oκινα, στα oιλ6 πρoοωρινηg
παραμovηg αδρανrilv καθrbg και στα αναβατ6ρια.

18.Kατd, την διd,ρκεια κατασκευηq τoυ 6ργoυ να μην παρακωλriεται η oμαλη επικowωνiα
μεταξf των κατoικημ6νων περιo1iυν.

19.oφεiλεται να τηρηθofν τα πρoβλεπ6μενα απ6 τη oγετικf1νoμoθεoiα o1ετικd, με την
φωτooημανoη κατd. την εκτ6λεση και κατd, την λειτoυργiα τoυ 6ργου.

20. Δεν επιτρΕπεται η δι6λευoη γεμd,των φoρτηγcbν πoυ μεταφ6ρoυν υλικd, για τιζ ανd,γκεg
τoυ 6ργoυ μ6oα απ6 τoυζ oικισμoιig. Σε 6κτακτεg η ειδικ69 περιπτιboειg τofτo μπoρεi να
επιτpαπεi κατ' εξαfρεoη, μ6νoν μετa απ6 6γγραφη 6γκριαη τηt υπηρεσiαg επiβλεψηg,
oτην oπoiα θα αναφ6ρoνται oι λ6γoι πoυ επτβi,,λλoυν την κατ' εξαiρεoη, απ6 τα
παραπdνω, δι6λευoη των φoρτηγcbν.

21' oι καρ6τoεq των φoρτηγiον πoυ τνγ6ν Θα μεταφ6ρoυv υλικd, (π.1. βδην υλικd, 6πωq
dμμot, γα)uiκτ, μπ6ζα)θα εivαι oκεπαομ6νε9 με ειδικ6 κdλυμμα.

22' oφελεται vα διαoφαλiζονται:
O oι καλ69 περιβαλλoντικ69 oυνθηκεq oτo 1iυρo τoυ εργoταξioυ,
ο η oρθη λειτoυργiα τωv εγκαταοτd,oεων,
ο η ελεγ16μενη περiφραξη τoυ 1cbρoυ,ο η διατηρηση τηg καθαρι6τηταζ των 1ri:ρωv επ6μβαoηg και
ο η 6γκαιρη απoμd,κρυνση των απoρριμμdτωv.
Κdθε εiδoυg oκoυπiδια, d1cηoτα υλικd, παλτα ανταλλακτικd και μη1ανηματα, λd,δια
κλπ. θα oυλλ6γoντα1 και Θα απoμακρriνoνται απ6 τov 1cbρο των 6ργωv, η δε διdθεoη
τoυg Θα γiνεται oriμφωνα με τιζ ιοβoυο'εq διατd,ξειg. Απαγoρε6εται η κ*,Θε μoρφηζ
κα6αη υλικrbν, 6πω9 λdoτι1α, λdδια κλπ.) oτην περιoγf1των 6ργων.

23'Tα oτερε& απ6βλητα πoυ θα πρoκ6ψoυν κατd, την διdρκεια καταoκευηg του 6ργoυ δεν θα
oωρειioνται για μεγdλα 1coνικd διαoτηματα, θα επιλ6γoνται και εγκαiρωq θα
απoμακρrivoνται 6oα απ6 αυτd, κρiνoνται d,1:ηατα.
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24. oτ Θιloειq των εργoταξiων, oι ακριβεiq θιθoειq προoωρινηq απ6θεoη9 υλικιilν, η oι
μ6νιμoι γωρoι' απ6θεο'η9 πλεoναζ6ντων-ακατdλληλων πρoΤ6ντων εκoκαφηg και o τρ6πo9
διαμ6ρφωoηζ των 1rilρων αυτιbν Θα εγκριθofν απ6 την N.A. Λευκd,δαg δoτερα απ6
τεμlικη 6κθεoη και o1επκ6 ο16διo πoυ πρΕπει' να υπoβληθεi απ6 τοv ανdδo1o τoυ 6ργoυ
εντ6g τριcbν μηνrbν απ6 την εγκατd,oταoη τoυ και oriμφωνα με τουq 6ρoυ9 ηg παρoδoηq.

25.Κατ6' την λειτουργiα των εργoταξiωv πρtπετ να λαμβ&νoνται 6λα τα μ6τρα
zωρoπρoσταoiαg για την περiππωση πυρκαγιd.q κατd, την λειτoυργiα μη1ανημdτων,
oυνεργεiων κλπ. και για ελαμoτοπoiηoη τoυ κινδriνoυ μετd,δooηq τηq oε παρακεiμενεζ
περιoγf'c,. o τρ6πo9 oργdνωoηg τηζ αντι7ωρικηg πρooταoiαq Θα ελεγ1θεi και θα εγκριΘεi
απ6 'ην επιβλ6πoυoα Yπηρεοiα IτρLν απ6 την εvαρξη των εργαo'ιiυν.

26' Aπηoρεδεται η ρriπανoη των επ1φανειακrΙlν και υπoγεiων νερiυν απ6 κd,θε εiδουg
oρυκτ6λαια, καrioιμα κλπ. oμoiωq απαγoρε6εται η απ6ρριψη μετα1ειριoμ6νων
oρυκτελαiων επi τoυ εδ6φoυζ. H δια1εiριo'η των μεταχειριoμ6νων oρυκτελαiων θα
γwεται oδμφωνα με τα πρoβλεπ6μενα oην Κowη Yπoυργικη Aπ6φαoη 9801212001/95
(ΦEΚ 40ΒlΙ9-Ι-96).

27.Σε πεpilττωoη διαρρoηg καυoiμωv, πtooαg η oρυκτελαiων o αν&,δo1οg τoυ 6ργoυ
υπo1ρεοtiται να 61ει 6λα τα απαραiτητα απoρρoφητικd, υλικd,, 6πω9 d,μμo, ρoκανiδι, κλπ.

28. Nα εξαoφαλiζεται η απρ6σκoπτη ρoη των επιφαvεlακrilν υδd,των με την καταoκευη των
απαραiτητων τε1yικrbν, αποκλειoμ6voυ κdθε μπαζiοματoq 1ειμdρρoυ, ρ€ματοg κλπ.

29.Βπτβα\λεται η τακτικη oυντηρηoη τoυ 6ργoυ και των τε1yικrilν.
30. Mετd τo π6ραq τηg κατασκευηg, θα απoμακρυνθoriν oι πdoηg φ6oεωq εργοταξιακ6q

εγκαταoτdoειg. Θα γiνει διαμ6ρφωση τoυ 1cilρoυ και επαναφορd τoυ oτην πρ6τερα
κατd,o'ταoη, 6πoυ αυτη εiναι δυνατη με φυτεrioειζ πoυ θα γiνoυν ωg επi τo πλεioτον με
αυτ61θoνα εiδη και ανεξαρτητωζ τoυ ιδιoκτηοιακoti καθεoτcbτog κdθε εργοταξιακori
1rilρoυ.

31. Kατd, τη διd,ρκεια λειτoυργiαg τoυ 6ργoυ, θα πρ6πει να διαoφαλιoτεi η πρoστασiα τoυ
περιβd,λλοντog, καθiυg και η αoφd,λεια και &νεoη των χρηστiυv τoυ oυγκεκριμ6νoυ
1rilρου και ειδικ6τερα:

* Nα ληφθofν 6λα τα κατ&λληλα μ6τρα για να εξαλειφθεi o κiνδυvοq πυρκαγι69
κατ6 μηκog εκτ6λεoη9 των 6ργων.

* Nα καταoτρωθεi o16διo δρdoηg σε περιπτiοoειg 6κτακτηq αvd,γκηg λ6γω
ρtiπανoηg, ατυ1ηματog, πυρκαγιd,ζ κλπ.

n Συpη oυντηρηoη τoυ oδooτρrilματoq, των 7tινακiδων oημανσηζ, των τdφρων
απο16τευαηζ, των oγετων και των γεφυρiον.

32.Πρoτεiνεται vα πρoβλεφθεf περιoριoμ69 ηζ &oκoπηg δι6λευοηq oμμdτων, στo
εoωτερικ6 κυρiωg τoυ διαμoρφωμ6νoυ 1ωρoυ, για να εξαoφαλιoΘεi η μη <αλλoiωoη>
τoυ περιβdλλοντog 1cbρoυ.

33. Αλλαγη βαoικiυν χαρακτηριστικιbv τoυ 6ργoυ, 6πωq αυτ6 περτyραφεται σην MΠE με
τoυg 6ρoυ9 και περιoριoμorig ηg παρofoαq εiναι δυνατη μ6νoν εφ6oον δεν επ6ρ1ονται
oυοιαoτικ69 διαφορoπoιηoειg ωζ πρoζ τιq επνtτωoειζ στo περιβdλλον και μ6νoν tioτερα
αlτ6 oγετικfi 6γκριoη τηq Δ/νoηq μαg. Σε κdΘε dλλη περiπτωoη απαιτεkαι'v6α Απ6φαoη
'Eγκριoη g Περιβαλλoντικiον'oρωv.

34.Βπιβd\λεται η Φρηoη των Περιβαλλoντικrilν'oρων που πρoτεiνovται oτη MΠE που
oυνoδεriει την παρorioα, εφ6o'oν δεν 6ρ1oνται oε αντiθεση με τoυq 6ρoυq ηg παρolioαg.
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E) Περιβιiλλoν τηq πεpιoγi19 _ Eυαioθητα cτoιμεiα τoυ _ Eιδικιi πρoστατευ6μενε9 ζcilνεq-
Mfτρα και 6ργα για τη διατηρηoη των ανωτ6ρω.

H ευρriτερη θαλd.oοια περιo1η τoυ χερσαioυ 1rilρoυ αvηκει oτη ζiονη με κωδικ6 GR 222003
αEoωτερικ6 αρμπελαγοg Ιoνioυ (Mεγαν(oι, Aρκoδδι, Ατoκοq και Bρωμ6να9), του EυρωπαΤκoιl
oικoλoγικori Δικτriου NΑTURΑ 20Ο0. Το αναφερ6μενo στo θ6μα 6ργo πρoτεiνεται να
υλoποιηθεi εκτ69 των εγκεκριμ6νων oριoγραμμων τoυ αιγιαλo6 στην παραλiα Φαναρioυ,
περιoγi1 πoυ βρioκεται εκτ69 τηg πρoαναφερ6μεvηg. Ωg εκ τοfτoυ για την διατηρηοη των
υπαρ16ντων oτοι1εiων τηζ περιoμ1g αρκoliν τα αναφερ6μενα τηg παρ. (Δ) τηg παρoιioαq
απ6φαoηg.

ΣT) Χρoνικ6 διιioτημα ιο1δo6 τοrν περιβαλλoντικcbν 6ρων και πρoδπoΘ€oειg αναθεcilρηoηg
y' oι ανωτ6ρω αναφερ6μενoι περιβαλλoντικοi 6ρoι ιoβoυν για δθκα (10) p6νια απ6

oημερα και με την προδπ6θεoη 6τι αυτoi θα ηρoliνται με ακρtβεια και δεν θα
πρoκδψoυν επιφυλd,ξειq απ6 τoυζ συναρμ6διoυ9 φoρεig (Yπ. Πoλιτιoμoti, Υπ. Γεωργtαq
κτλ) κατd η διdρκεια υλoπoiηoηg τηg δραoηρι6τητα9.

'/ Mε ην πdρoδo ηg δεκαετiαg o κriριoq τoυ 6ργoυ oφεiλει να εφoδιαoτεi με ν6α απ6φαoη
6γκριoηq περιβαλλοντικcilν 6ρων, oriμφωνα με τιs εκd,oτoτε ιoβoυoεg διατd,ξειg.

'/ oι ανωτ6ρω αναφερ6μενoι 6ρoι ιoβoυν με ην πρo$π6Θεoη 6τι κατ&, την κατασκευη και
λειτoυργiα τoυ 6ργoυ δεν θα πρoκ6ψoυv δυoμεvεig επιπτrboειq oτo περιβd,λλoν π6ραν
των πρoβλεπoμ6νων απ6 τηv εγκριν6μενη μελ6τη.

'/ ΚdΘε 6ρoζ τηζ παρorioαg απ6φαoηq δfναται να τρoπoπoιηθεi εφ6ooν κατd, την
καταoκευη η λειτoυργiα τoυ 6ργoυ πρoκ6πτει 6τι δεv πρooτατεδεται επαρκrbg τo
περιβdλλoν.

'/ Αρoη ιoβoq τηq παρo6oα9 απ6φαoη9 εiναι δυνατ6ν να γiνει, ε&ν κατ&, την κατασκευη η
τη λειτoυργtα τoυ 6ργου πρoκtiψει 6τι δεν πρooτατε6εται επαρκωg τo περιβdλλον. Στην
περiπτωoη αυτη επιβ6λλovται πρ6oθετοι 6ρoι oriμφωνα με τιg o1ετικ69 διατdξειq των
Η.Π. 1 ι 0 Τ 4l7 03 l Φ 1 04 (ΦEK 332Β l20.03.2003) και 1 5 3 93/2332 l 0 5 -08 -02)

'/ Η μη τηρηoη των 6ρων τηg παρo6σαζ η η καθ' υπ6ρβαoη των υπ6 ητρηματoητoiηoη
6ργων και δραoτηριoτητων με απoτ6λεoμα την υπoβd,θμιοη του περιβ6λλoντo9,
oυνεπ6γoντατ πΕ,ραν των κυρriloεων απ6 dλλεq διατdξειq τηg κεiμεvηg νoμoθεοiαg, την
επιβoλη στoυt υπευθ6νουζ των πρoβλεπoμενων απ6 τιg διατd,ξειζ τωv d,ρθρων 28,29 τoυ
N 1650/86 και τoυ dρθρoυ 4 τoυ N 3010/2Ο02 (ΦEΚ 9|A/25-09-02).

'/ Για τoν εκσυγχρoνιoμ6, βελτiωoη, επ6κταοη, η τρoπoπoiηαη τoυ 6ργoυ, 6πω9 αυτ6
περιγρd,φεται στη MΠE, με τoυζ 6ρoυq και περιoριoμolig ηq παρofοαg απ6φαoη9
απαιτετται η τηρηση τηζ διαδικαoiαζ πoυ προβλ6πει τo d.ρθρo 13 τη6
ΚYΑ αριθ μ. Η. Π . Ι Ι 0 1 4 / 7 03 l Φ 1 0 4 (ΦEK 332Β l 20'03 .2003).

'/ H M.Π.E. πoυ oυνoδεfει την παροriοα απ6φαoη, Θα πρt'πει" να βρioκεται στo 1iυρο τηq

μoνdδαg και σε κdθε 6λεγ1o να εiναι oτη δι&θεοη των αρμoδtων oιiμφωνα με την κεiμενη
νoμoθεoiα.
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'/ Τo N.Σ. ΛEYΚΑΔAΣ oτo oπoio αποoτ6λλεται
δημooιoπoiηo( τ1'lζ, o6μφωνα με τα
KYΑ ΗΠ/3 7 11Ι l20| l03 (ΦEΚ |39ΙlΒ/29-9-03).

η παρoriοα απ6φαoη, υπo1ρεor1ται στη
αναφερ6μενα στo d,ρθρo 5 .ηq

EΣΩT. ΔΙΑNoMΗ:
1. ΔΙ'ΠE.XΩ.
2. Xρoν. Aρ1εio

ΠΙNAKΑΣ AΠOΔEKTΩN

1. EΓNΑTΙΑ oΔoΣ A.E.
(δια του μελετητικoδ Γραφε{oυ
κoυ Tαoδπoυλoυ Στεφdνoυ)
Παπακυριαζη 53, 4|223 Λdριoα
Mε oυνημμ6να

2. N. Α. Λευκd,δαq
Kαραβ6λα 24,3L 1Ο0 Λευκιiδα

α. Tμ. Περιβιiλλoντοg

β. Noμαρ1ιακιδ Συμβoδλιo
(Mε oυvημμ6να)

Κoινoπoiηoη:

o ΓENΙKOΣ ΓPAMMATEAΣ Π.Ι.N.
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