
1 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  29/11/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 21/29-11-2019    Αριθ. Απόφασης: 927/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Νοεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/64003/25.11.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και  95  του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  25.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

   
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 38.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 42.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
43.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 44.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   
   
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 4.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(δικ/νος) 

3. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι: 
1. Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
2. Πρόεδρος Συμβουλίου Γενναδίου κ. Ακκούρης  Σταύρος. 
 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τέσσερις  (44), ο 
Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ.Αντώνης Καμπουράκης. Λόγω 
απουσίας του κ.Δημάρχου, τον αναπληροί   ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος 
Τριάντος, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου. 
 
Θ Ε Μ Α  35ο : Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο 
«Βελτίωση-Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Τμήμα από 
Κολύμπια έως Λίνδο» , αρ. πρωτ. 2/63137/2019.  

 

Ο  Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Σταμάτης εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/63137/21-11-2019 εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:   

         
Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην Υπηρεσία μας 

το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.)18/24082/10-05-2019 (119/23-04-2019) έγγραφο της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο ζητείται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
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Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο του θέματος, προκειμένου να 
ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου της 
Μ.Π.Ε. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., δεν 
έχουν την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
(Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. Οικ. 1649/45, ΦΕΚ 
45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήματος της Περιφέρειας για γνωμοδότηση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Ως εκ τούτου η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου/δραστηριότητας              

-σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς και η γενική μας άποψη για τα 
περιβαλλοντικά και μόνο θέματα τα σχετικά με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) 
 
Τα έργα της οδού που εξετάζονται στη Μ.Π.Ε. έχουν ως σημείο εκκίνησης τη 

διασταύρωση της Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου με το δρόμο προς 7 πηγές. Η όδευση της 
μελέτης της οδού διέρχεται από τη Δημοτική Ενότητα Αφάντου, Αρχαγγέλου και 
καταλήγει εντός της ΔΕ Λινδίων, στα όρια του ομώνυμου οικισμού. Αντίστοιχα η 
Εθνική Οδός (Ε.Ο.) διέρχεται κατά σειρά από τις Δημοτικές Κοινότητες Αφάντου, 
Αρχαγγέλου, Μαλώνας, Μάσσαρη, Καλάθου και Λίνδου. 

Η αρχή της μελέτης οριοθετείται μετά τον ισόπεδο κόμβο διασταύρωσης 
στα Κολύμπια, ο οποίος έχει κατασκευαστεί πρόσφατα. Στη συνέχεια η οδός 
απομακρύνεται από την υφιστάμενη, ακολουθώντας την εγκεκριμένη χάραξη από 
το στάδιο της Αναγνωριστικής Μελέτης, πρόταση Παράκαμψης της περιοχής 
της Τσαμπίκας. Η νέα χάραξη κινείται Δυτικά της υφιστάμενης σε έδαφος ορεινό, 
διερχόμενη μέσα από δασική περιοχή, αποφεύγοντας την περιοχή που 
παρουσιάζει φαινόμενα κατολίσθησης και βελτιώνοντας τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά της. Η σύνδεση με την παλιά Ε.Ο. και η πρόσβαση στην Ιερά 
Μονή της Παναγίας Τσαμπίκας, γίνεται μέσω δύο ισόπεδων κόμβων. Μετά την 
παράκαμψη η νέα χάραξη προσαρμόζεται στην υφιστάμενη και 
εφαρμόζονται γεωμετρικές βελτιώσεις και διανοίξεις. Η οδός εφαρμόζει την 
νέα διατομή με μονόπλευρη διαπλάτυνση δεξιά με βάση την χιλιομέτρηση, μέχρι 
την καμπύλη πριν την είσοδο στον οικισμό του Αρχάγγελου. 

Μετά τον οικισμό του Αρχάγγελου και για μήκος 2km περίπου η 
προτεινόμενη χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό και εφαρμόζονται 
γεωμετρικές βελτιώσεις και διανοίξεις. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν 
περιοχές και μνημεία αρχαιολογικού (Είσοδος Μεσαιωνικού κτίσματος βόρεια 
της υφιστάμενης χάραξης) και θρησκευτικού (εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων 
Νότια της υφιστάμενης χάραξης) ενδιαφέροντος εκατέρωθεν της υφιστάμενης 
Εθνικής οδού που αποτελούν βασικές δεσμεύσεις τόσο για την βελτίωση των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού όσο και την διαπλάτυνση της. 

Στη συνέχεια από την Χ.Θ. 42+200 μέχρι την Χ.Θ. 42+950, η 
προτεινόμενη χάραξη εκτείνεται σε αμιγώς Αστικού τύπου περιοχή και κινείται 
εντός του οικισμού της Καλάθου, όπου και μικραίνει η διατομή της οδού. Στο 
τελευταίο τμήμα από Κάλαθο μέχρι Λίνδο και σύμφωνα με τον φάκελο του 
έργου εφαρμόζεται η Τυπική Διατομή β2 συνολικού εύρους 8,00m. H 
προτεινόμενη χάραξη κινείται επί της υφιστάμενης βελτιώνοντας τα 
οριζοντιογραφικά χαρακτηριστικά της. 
Λειτουργική κατάταξη οδού 
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Η προτεινόμενη χάραξη για την επαρκή εξυπηρέτηση των υφισταμένων και 
μελλοντικών φόρτων, κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙΙ, με προτεινόμενη 
ταχύτητα σχεδιασμού 60-90χλμ./ώρα. 

Για την κατηγορία Οδών ΑΙII δίνεται δυνατότητα διαχωρισμένης αλλά και 
ενιαίας 
επιφάνειας κυκλοφορίας και αντίστοιχα δυνατότητα διαμόρφωσης Ανισόπεδων και 
Ισόπεδων Κόμβων. 

Στη Μελέτη προτείνεται η υιοθέτηση διαφορετικών ταχυτήτων μελέτης στο 
πεδινό και στο ορεινό τμήμα, όπως π.χ. 70,80 ή ακόμα και 90km/h στο πεδινό και 
60 ή 70km/h στο ορεινό, καθώς τα τμήματα αυτά έχουν σαφή λειτουργικό, 
χωρικό και γεωμορφολογικό διαχωρισμό. Σε κάθε περίπτωση η αρμονία και η 
ομοιογενής συνέχεια της χάραξης εξασφαλίζεται από το κριτήριο ασφάλειας ΙΙ των 
ΟΜΟΕ, καθώς το κριτήριο ΙΙ βρίσκεται στην περιοχή «Καλό» με ελάχιστες 
εξαιρέσεις μικρών τμημάτων όπου το κριτήριο ΙΙ βρίσκεται στην περιοχή 
«Μέτριο».  
Τυπική εφαρμοστέα διατομή 

Λόγω του χαρακτήρα της οδού και των υψηλών φόρτων που παρουσιάζει, 
καθώς και σύμφωνα με την εγκεκριμένη αναγνωριστική μελέτη, το φάκελο του 
έργου και το έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγρ/μου Περιβάλλοντος & 
Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Τμήμα Μελετών με αρ. 
πρωτοκόλλου ΔΤΕ 1033/04-4-18, εφαρμόζεται διατομή τύπου β4ν, στην περιοχή 
από Κολύμπια μέχρι Κάλαθο. 

Από Κολύμπια έως τον οικισμό της Καλάθου θα εφαρμοστεί η 
τυπική διατομή β4ν. Η διατομή β4ν έ χει πλάτος κεντρικής νησίδας 3m, 
και το πλάτος της κάθε λωρίδας κυκλοφορίας είναι 3,5m. Άρα το συνολικό 
εύρος-πλάτος οδοστρώματος είναι ίσο με 14m (4 λωρίδες κυκλοφορίας Χ 
3,5m) με 3m επιπλέον της κεντρικής νησίδας, ήτοι συνολικά 17 m. Στην 
κεντρική νησίδα τοποθετούνται δύο μονόπλευρα NJ και φυτική γη ανάμεσα τους 
όμοια με το υπόλοιπο τμήμα. Το δε συνολικό εύρος καταστρώματος, δηλαδή 
πλάτος οδοστρώματος μαζί με τα μη σταθεροποιημένα ερείσματα, θα καθοριστεί 
κατά περίπτωση με βάση τις προβλεπόμενες γεωτεχνικές μελέτες. 

Στον οικισμό της Καλάθου η τυπική διατομή γ2Ρπ. 
Μετά το τέλος της Καλάθου και μέχρι Πυλώνα και εν συνεχεία 

Λίνδο, θα εφαρμοστεί η τυπική διατομή β2 με έρεισμα 2,00μ. Η τυπική 
αυτή διατομή χωρίς κεντρική νησίδα με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 
8,00m αποτελείται από μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 4,00m ανά 
κατεύθυνση. 

Η διαπλάτυνση της οδού θα γίνει μονόπλευρα με βασικό κριτήριο την 
αποφυγή των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) και ιδιαίτερα του 
αγωγού ύδρευσης από το Φράγμα Γαδουρά. 
Τεχνικά έργα 

Στην περιοχή του έργου σύμφωνα με τον φάκελο του έργου απαιτείται η 
μελέτη πέντε τεχνικών έργων (γεφύρωση χειμάρρων στις θέσεις Δόση, Λιβάδια 
και προς Βλυχό καθώς και ποταμών Μάκαρη και Γαδουρά). Επιπρόσθετα λόγω 
των δύο νέων ανισόπεδων κόμβων, στις θέσεις της νότιας εισόδου 
Αρχαγγέλου και της Λειβάδας, προέκυψαν δύο νέα τεχνικά άνω διάβασης, 
τα ΑΚ1 και ΑΚ2. 

 
Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

Κατά την φάση του ΠΠΠΑ η γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ Δωδ/σου 
(πρακτικό Επιτροπής αρ. 31/2017) αναφέρει ότι: «Η ΠΕΧΩΠ Δωδ/σου δεν 
έχει αντίρρηση με την εκτέλεση του έργου γιατί πρόκειται για έργο κοινής 
ωφέλειας, και η προτεινόμενη από την μελέτη λύση έχει τις μικρότερες δυνατές 
επιπτώσεις στο Περιβάλλον». Η σαφής εικόνα αναφορικά με τυχόν ύπαρξη 
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γαιών υψηλής παραγωγικότητας θα δοθεί μετά την Γνωμοδότηση της 
ΠΕΧΩΠ Δωδ/σου κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου κατά την 
φάση του ΠΠΠΑ (Α.Π.58790/25-9-2017) «το νέο τμήμα που προτείνεται να 
διανοιχθεί (η παράκαμψη Αρχαγγέλου) είναι η μικρότερη δυνατή, δηλαδή η 
παράκαμψη Αρχαγγέλου – ΙΜ Παναγίας Τσαμπίκας μήκους 2,58χμ περίπου, για 
την οποία θα χρειαστεί έκδοση έγκρισης επέμβασης της Υπηρεσίας μας των άρθ. 
45 & 48 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σήμερα, σε δάσος. Στην εν λόγω επέμβαση θα 
λάβει χώρα αποψίλωση ώριμου Πευκοδάσους – δασικής έκτασης κοπή δένδρων 
για έκταση κυμαινόμενου εμβαδού επειδή σε πολλά σημεία ή όδευση ακολουθεί 
υφιστάμενο δασικό δίκτυο.» 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Ε.Φ.Α. Δωδ/σου κατά την φάση του 
ΠΠΠΑ (Α.Π. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΕΦΑΔΩΔ / ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ /  519423 / 
345260 / 12918 / 1769 / 13-12-2017) «Οι περιοχές διέλευσης της Εθνικής 
Οδού – Λίνδου (τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο), την οποία αφορά το εν θέματι 
έργο, προβλέποντας εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση και διαπλάτυνση 
της, παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον…..  Επιπλέον, το ήμισυ περίπου 
της όδευσης της οδού εντάσσεται εντός των ορίων του κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου περιοχής Αρχαγγέλου και το νοτιότερο τμήμα της, που 
καταλήγει στην περιοχή «Κράνα» του οικισμού της Λίνδου, εντός του κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου Λίνδου.» 
Κατάταξη 

Το έργο κατηγοριοποιείται σύμφωνα με την ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 
(2471/Β’): Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών/Έργα οδοποιίας», 
α/α 5, ΑΙΙΙ - Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών, Υποκατηγορία Α2. 

Σε ότι αφορά στα προβλεπόμενα συνοδά έργα, αυτά συνίστανται σε i) 
τεχνικά έργα γεφύρωσης ποταμών και ii) θέσεις δανειοθαλάμων.  

Τα τεχνικά έργα γεφύρωσης ποταμών εμπίπτουν στις οδογέφυρες και 
υδατογέφυρες του κύριου έργου ήτοι υποκατηγορίας Α2. Συμπαρασύρουν τα 
συνοδά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά έργα στον πίνακα της 2ης Ομάδας 
"Υδραυλικά Έργα" με α/α 15α και στις παρατηρήσεις στην παρ της Υ.Α. 
37674/2016 (2471/Β’). (Αντιπλημμυρικά έργα που δεν εκτείνονται σε μήκος 
κοίτης που υπερβαίνει τα 500m εφόσον το έργο που διασχίζει το υδατόρεμα είναι 
της υποκατηγορίας Α2). 

Οι δανειοθάλαμοι εμπίπτουν στην ομάδα 5η «Εξορυκτικές 
δραστηριότητες» με α/α 5 αδρανών υλικών ή άλλων εδαφικών υλικών 
αποκλειστικά για τις ανάγκες έργων υποδομής και ακολουθούν την κατηγορία του 
έργου που εξυπηρετούν, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του πίνακα. Άρα στην 
προκείμενη περίπτωση πρόκειται για έργα όμοιας κατηγορίας με το κυρίως έργο 
ήτοι Α2. 

Η αδειοδότηση των δανειοθαλάμων του έργου που θα απαιτηθούν για τη 
λήψη κατάλληλου υλικού για την κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά 
την κήρυξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου (δημοπράτηση) με την κατάθεση μελέτης 
τροποποίησης Μ.Π.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν 
4014/2011, με ευθύνη του αναδόχου του έργου, ομοίως και για τους 
αποθεσιοθάλαμους εκτός της 
ζώνης απαλλοτρίωσης. 

Ο μελετώμενος δρόμος διαπερνά την περιοχή NATURA 2000: GR 
4210029 «Ανατολική Ρόδος: Προφήτης Ηλίας - Επτά Πηγές - Εκβολή Λουτάνη - 
Κάτεργο, Ρέμα Γαδουρά - Χερσόνησος Λίνδου - νησίδες Πεντανήσα και 
Τετράπολις, Λόφος Ψαλίδι». Επίσης στη μελετώμενη ζώνη επιρροής του 
έργου εντοπίζονται οι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι: ROD013 ποτ. Λουτάνης, 
ROD011 εκβ. Μάκαρη, ROD003 ποτ. Γαδούρας και τα καταφύγια άγριας ζωής: 
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Κ818 «Παναγιά Τσαμπίκα....», Κ850 «Βάγιες...» και Κ533 «Βουνοκάλαθος...». 
Επιπλέον, διέρχεται σε αρκετή απόσταση από την περιοχή GR421006 " 
Ρόδος:Προφήτης Ηλίας .....Ρέματα." 
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας απαιτείται και η σύνταξη Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης.  

Αδειοδοτούσα Υπηρεσία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του 
Έργου είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου 
Αιγαίου(Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Για τον υφιστάμενο δρόμο δεν 
εκδόθηκε ουδέποτε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων παρά 
μόνο για τις εργασίες βελτίωσης του τμήματος Φαληράκι-Κολύμπια. 

 
Βασικά στοιχεία κατασκευής 

Κατά την κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε γαιώδες – 
ημιβραχώδες καθώς και βραχώδες έδαφος. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών 
θα γίνει κατά κύριο λόγο με κατάλληλα μηχανικά μέσα. 

Τα χωματουργικά έργα περιλαμβάνουν εργασίες ορυγμάτων και 
επιχωμάτων. 

Οι εργασίες των ορυγμάτων περιλαμβάνουν: 
- Την αφαίρεση φυτικής γης σ’ όλες τις θέσεις των πρανών επιχωμάτων. 
- Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες–ημιβραχώδες. 
- Την καθαίρεση της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών στρώσεων του 
υφιστάμενου σώματος της οδού στα τμήματα όπου η οδός βελτιώνεται. 
- Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. 
- Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών. 
- Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες. 
- Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες. 

Στις εργασίες των ορυγμάτων δεν περιλαμβάνονται εκσκαφές γαιωδών – 
ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών πλην της αφαίρεσης των φυτικών γαιών 
κάτω από τα επιχώματα, όπου η αφαίρεση φυτικών γαιών γίνεται σε βάθος περί τα 
0,50m. 
Οι εργασίες των επιχωμάτων περιλαμβάνουν: 
- Την επίχωση σε κατάλληλο πάχος στις θέσεις αφαίρεσης των φυτικών γαιών με 
συμπυκνωμένα υλικά κατηγορίας Ε4, που αποτελεί τη στρώση έδρασης – 
αποστράγγισης των επιχωμάτων. 
- Την επίχωση από κατάλληλα υλικά από Ε1 έως Ε4, μέχρι τη στάθμη υποδοχής 
της οδοστρωσίας. 
Οδόστρωμα 

Το οδόστρωμα κατασκευάζεται πάνω σε στρώση έδρασης από υλικό Ε4 
πάχους 0,40μ. εφόσον απαιτηθεί από τις γεωλογικές - γεωτεχνικές συστάσεις. 
Έτσι, με δεδομένη τη στρώση έδρασης, το οδόστρωμα θα περιλαμβάνει: 
α1. Δύο στρώσεις υπόβασης (ΠΤΠ Ο155), πάχους 0,10μ. εκάστη. Η στρώση αυτή 
υπόβασης θα είναι μεταβλητού πάχους (0,20 μέσο πάχος) και θα λειτουργεί ως 
ισοπεδωτική. 
α2. Δύο στρώσεις βάσης της ΠΤΠ0155, πάχους 0,10μ εκάστη από θραυστό υλικό 
λατομείου. 
α3.Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm. 
β1. Ασφαλτική προεπάλειψη (ΠΤΠ ΑΣ11 και Α201). 
β2. Ασφαλτική στρώση βάσης (ΠΤΠ Α260) συμπ. πάχους 0,05μ. 
β3. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. (ΠΤΠ Α265). 
β4. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΠΤΠ ΑΣ12 και Α201). 
β5. Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας 0,04μ. (ΠΤΠ Α265). 
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Η τελική σύνθεση του οδοστρώματος όμως, θα πρέπει να προσδιορισθεί, 
τουλάχιστον στη φάση της κατασκευής, μετά από δοκιμές φέρουσας ικανότητας 
του εδάφους που θα γίνουν στη σκάφη της οδού. 

Στη Μελέτη αναγράφονται οι προμετρημένες εργασίες και ποσότητες 
αδρανών υλικών του έργου (εκσκαφές, καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, επιχώματα, 
νέα σκυροδέματα, κράσπεδα, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, ασφαλτικές εργασίες 
κλπ.) 
• Η αδειοδότηση των δανειοθαλάμων του έργου που θα απαιτηθούν για τη λήψη 

κατάλληλου υλικού για την κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά 
την κήρυξη αναδόχου κατασκευής του έργου (δημοπράτηση) με την κατάθεση 
μελέτης τροποποίησης ΜΠΕ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του 
ν 4014/2011, 
με ευθύνη του αναδόχου του έργου. 

• Η αδειοδότηση των αποθεσιοθαλάμων του έργου, εκτός της ζώνης 
απαλλοτρίωσης, που απαιτούνται για τη διάχειριση της περίσσειας υλικών 
εκσκαφής σύμφωνα με την παρ. Β.1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 
(ΦΕΚ 1312/Β/2010) θα πραγματοποιηθεί μετά την κήρυξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου (δημοπράτηση) με την κατάθεση μελέτης τροποποίησης 
ΜΠΕ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν 4014/2011, με 
ευθύνη του αναδόχου του έργου. 
 
Με βάση τη διερεύνηση των εναλλακτικών οδεύσεων, επιλέχτηκε ως κύρια 

λύση η όδευση 3, Αριθμός πρωτοκόλλου 82330/22-12-2017 (ΑΔΑ: Ω2Β0ΟΡ1Ι-
ΦΩ3) Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α), 
του έργου. Η βέλτιστη πρόταση που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία με 79,9 
μόρια είναι η εφαρμογή της "Κύριας Λύσης" στα τμήματα όπου ταυτίζεται 
με την υφιστάμενη Ε.Ο. σε συνδυασμό με την "Παράκαμψη μονής 
Παναγίας Τσαμπίκας (Παραλλαγή κύριας λύσης Νο2)", την "Βελτίωση 
υφιστάμενης οδού μέσω Αρχαγγέλου" και την "Βελτίωση υφιστάμενης 
οδού μέσω Καλάθου". 

Για την βέλτιστη συνολική - συνδυαστική λύση (προτεινόμενη λύση) 
προτείνονται τα εξής στοιχεία διατομών: 
• Από τα Κολύμπια μέχρι την Κάλαθο προτείνεται διατομή β4ν* 2+2 
λωρίδων (3,5μ πλάτος έκαστη) με κεντρική νησίδα πλάτους 3,5μ.  
• Στην περιοχή εντός της Κάλαθου προτείνεται η διατομή γ2ρπ με μία 
λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,5μ και μία λωρίδα στάθμευσης 2,00m 
ανά κατεύθυνση. 
• Στην περιοχή από τον κόμβο προς Πυλώνα μέχρι Λίνδο προτείνεται η 
τυπική διατομή β2 χωρίς κεντρική νησίδα με συνολικό πλάτος 
οδοστρώματος 8,00m αποτελείται από μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 
4,00m ανά κατεύθυνση. 
 
Σε ότι αφορά στην εκτίμηση προϋπολογισμού του έργου, οι ομάδες εργασιών που 
περιλαμβάνονται είναι: 

• Χωματουργικά  
• Τεχνικά έργα  
• Οδοστρωσία  
• Ασφαλτικά 
• Σήμανση – Ασφάλιση   
• Καθαιρέσεις   

με σύνολο €28.509.932,11. 
Τα έργα πρασίνου που επιβαρύνουν το κόστος του έργου είναι οι φυτεύσεις και 

το αναγκαίο σύστημα άρδευσης των πρανών. Στα έργα περιλαμβάνονται: 
• Επένδυση πρανών με φυτική γη 
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• Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 
• Σύστημα άρδευσης των πρανών και των νησίδων 
• Προμήθεια και φύτευση θάμνων όπως πικροδάφνες και σπάρτα σε όλο το 

μήκος των πρανών και θαμνώδη κυπαρίσσια στις νησίδες. Εναλλακτικά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεβάντα, δενδρολίβανο, ρίγανη και θυμάρι, 
τα οποία αφενός είναι μεσογειακά είδη προσαρμοσμένα στις κλιματικές μας 
συνθήκες, αφετέρου δεν απαιτείται συστηματικό πότισμα, ενώ και οι ρίζες 
τους εξαπλώνονται σε μικρό βάθος και μεγάλη επιφάνεια, συγκρατώντας 
έτσι τη φυτική γη των πρανών.  

Το κόστος των έργων πρασίνου σύμφωνα με τη Μελέτη θα κυμαίνεται από 
252.250€ έως 291.250€. 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων αφορά στις εξής φάσεις του 
έργου:   

• Φάση Κατασκευής  
• Φάση Λειτουργίας. 

Στη Μ.Π.Ε. αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω. 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
        Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, οι όποιες επιπτώσεις, εντοπίζονται 
στους αέριους ρύπους που θα παραχθούν ως προϊόντα της καύσης πετρελαίου 
(ΝΟx, αιθάλη, υδρογονάνθρακες, CO, SO2 και αλδεΰδες) από τα μηχανήματα 
κατασκευής. Στις επιπτώσεις που προέρχονται από τη λειτουργία των 
εργοταξιακών μηχανημάτων συγκαταλέγεται και η δημιουργία σκόνης από τις 
εκσκαφές, τις εκφορτώσεις και τις αποθέσεις των υλικών κατασκευής. Αναφορικά 
με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας της υπό 
μελέτη οδού, οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων υπολογίστηκαν με τη βοήθεια 
του προγράμματος EMOS και αναμένονται να βρίσκονται πολύ πιο κάτω τόσο από 
τα όρια της Ελληνικής Νομοθεσίας, όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(Π.Ο.Υ.).  

Επιπτώσεις στο περιβάλλον θα υπάρξουν από το θόρυβο λειτουργίας των 
μηχανημάτων, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Επισημαίνεται, ότι μικρό 
μέρος των εργασιών θα διεξαχθεί πλησίον πυκνοκατοικημένης περιοχής και 
επομένως αναμένονται οχλήσεις στους κατοίκους από τη λειτουργία εργοταξιακών 
μηχανημάτων, η οποία όμως θα είναι προσωρινή. Η ηχητική όχληση κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου, εντοπίζεται στο θόρυβο από την κυκλοφορία των 
οχημάτων. Υπολογίστηκε ο οδικός θόρυβος κατά τη φάση λειτουργίας του έργου 
και αναμένεται μικρότερος από το μέγιστο όριο επιπέδου θορύβου Lden (24ωρου) 
= 70dB(A) στο δέκτη, που τίθεται από την Κ.Υ.Α. 210474/2012 – ΦΕΚ 204/Β/09-
02-2012. 

Στο δυσμενέστερο σενάριο που εξετάστηκε για τη λειτουργία της οδού, ο 
θόρυβος ανέρχεται μέχρι 68db(A) περίπου εκατέρωθεν και πλησίον του οδικού 
άξονα.  
Κατά τη φάση κατασκευής των επιμέρους έργων, λόγω της φύσης του έργου, δεν 
αναμένεται να προκληθεί καμία μεταβολή στην ποσότητα και στην ποιότητα του 
επιφανειακού και του υπόγειου νερού.  

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών νερών δύναται να 
προέλθουν από τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου. Ειδικότερα, η χρήση του νερού στις διάφορες φάσεις κατασκευής του 
έργου δημιουργεί ορισμένα υγρά απόβλητα, αν και περιορισμένου όγκου. 
Απόβλητα δημιουργούνται ακόμη κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου από τα 
υγρά ή ύφυγρα υπολείμματα σκυροδέματος μέσα στις μπετονιέρες σκυροδέτησης 
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και δεν θα πρέπει να διατίθενται απευθείας στο περιβάλλον, καθώς προκαλούν 
ρύπανση στα επιφανειακά νερά με το υψηλό pH που διαθέτουν και τα αιωρούμενα 
στερεά. Επίσης, υγρά απόβλητα παράγονται από τους εργαζόμενους αλλά και από 
τη διάθεση ή και διαφυγή στερεών υλικών στο περιβάλλον, όπως σκόνης και 
στερεών σωματιδίων από τις χωματουργικές εργασίες. Τέλος, επιπτώσεις στην 
ποιότητα των επιφανειακών νερών δύναται να προέλθουν μετά από ατύχημα κατά 
την κατασκευή ή την κακή διαχείριση υγρών του εργοταξίου, όπως λάδια 
αυτοκινήτων και μηχανημάτων.  

Κατά τη λειτουργία του έργου δύναται να υπάρξουν αλλαγές στις οδούς 
αποστράγγισης για την παροχέτευση των επιφανειακών υδάτων, αλλά προς τη 
θετική κατεύθυνση. Στην υφιστάμενη κατάσταση υπάρχουν τεχνικά έργα κατά 
μήκος της υπό μελέτη οδού τα οποία, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν 
ικανοποιητικά, συμβάλλοντας στην απαγωγή των όμβριων υδάτων και την 
προστασία του καταστρώματος της υφιστάμενης οδού. Παρόλα ταύτα, για την 
ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα γίνουν οι απαραίτητοι 
υδραυλικοί υπολογισμοί κατά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας όπου θα 
υπολογιστούν μέτρα για την ασφαλή απαγωγή των όμβριων υδάτων και την 
προστασία του καταστρώματος της υπό βελτίωση οδού. Ειδικότερα, θα 
μελετηθούν τα απαιτούμενα εγκάρσια και διαμήκη τεχνικά έργα για την ομαλή 
απαγωγή των υδάτων, αλλά και οι κατάλληλες πλευρικές κατασκευές για την 
αποχέτευση – αποστράγγιση των οδών και κλάδων 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Από την κατασκευή έργων οδοποιίας επηρεάζεται άμεσα και έμμεσα το 
κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής. Η σημαντικότερη επίδραση στο κοινωνικό 
περιβάλλον είναι ο διαχωρισμός (severance), η δυσχέρεια προσέγγισης σε τοπικές 
δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων αυτών επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη, κατά τη φάση της 
μελέτης, επαρκών συνδέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές μετακινήσεις. Το 
έργο δε δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρθρωση και τις λειτουργίες του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Κατά τη φάση λειτουργίας του 
έργου αναμένεται να δοθούν κίνητρα για τη διατήρηση και ενίσχυση της 
τουριστικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του έργου, δημιουργούνται 
παράπλευρες και κάθετες οδοί, εκατέρωθεν της αρτηρίας, οι οποίες αποκαθιστούν 
την τοπική κυκλοφορία, καθιστώντας ασφαλέστερη τη χρήση της, αφού 
αποτρέπουν τη συχνή πρόσβαση σε αυτή. Οι παράπλευροι αυτοί δρόμοι, 
προσαρμόζονται κατά το δυνατό στο φυσικό έδαφος και έχουν σαν στόχο να 
εξυπηρετούν τις τοπικές – αγροτικές κινήσεις και τις ιδιοκτησίες, ενώ δίνεται η 
δυνατότητα μετάβασης από τη μια πλευρά της αρτηρίας στην άλλη σε 
συγκεκριμένες και ασφαλείς θέσεις. Έτσι, αναμένεται να βελτιωθούν και τμήματα 
των (παράπλευρων)δρόμων που απαντώνται στη χάραξη, καθώς και των οδών 
πρόσβασης σε ιδιοκτησίες και μέσω των κόμβων που θα κατασκευαστούν για τη 
σύνδεση των οικισμών της περιοχής. Συνεπώς, αναμένεται θετική επίδραση στις 
τεχνικές υποδομές της περιοχής, με την ολοκλήρωση και λειτουργία του υπό 
μελέτη Έργου. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, οι όποιες επιπτώσεις, εντοπίζονται 
στους αέριους ρύπους που θα παραχθούν ως προϊόντα των Μηχανών Εσωτερικής 
Καύσης – ΜΕΚ- (ΝΟx, αιθάλη, υδρογονάνθρακες, CO, SO2 και αλδεΰδες) από τα 
μηχανήματα κατασκευής. Εκτιμάται ότι οι μέγιστες ημερήσιες τιμές δε θα 
ξεπερνούν το όριο του 24ώρου της Ελληνικής Νομοθεσίας των 250μg/m3. Με το 
πέρας των εργασιών όμως, αυτές οι επιπτώσεις δε θα υφίστανται πλέον. Εκτιμάται 
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ότι οι επιπτώσεις αυτού του είδους από την κατασκευή του έργου θα είναι 
ελάχιστες. 

Στις επιπτώσεις που προέρχονται από τη λειτουργία του εργοταξίου, 
συγκαταλέγεται και η δημιουργία σκόνης από τις εκσκαφές, τις εκφορτώσεις και 
τις αποθέσεις των υλικών κατασκευής. Αναφορικά με τη σκόνη που παράγεται από 
τις παραπάνω κατασκευαστικές δραστηριότητες, είναι γνωστό ότι οι περισσότερες 
ποσότητες σκόνης, οφείλονται, κυρίως, στην κονιοποίηση και τις αποξέσεις των 
επιφανειών των υλικών, εξ αιτίας της εφαρμογής μιας μηχανικής δύναμης επάνω 
τους, όπως π.χ. κινήσεις φορτηγών πάνω σε χαλαρό έδαφος. Οι ποσότητες 
εκπομπών σκόνης από τους δρόμους και τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες 
ποικίλλουν πολύ, με εύρος που αρχίζει από 1kg/όχημα/χλμ, και φθάνει μέχρι 
πάνω από 10 kg/όχημα/χλμ. Το όριο της ελληνικής νοµοθεσίας  είναι 250 μg/m3. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ ή ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Αναμένεται μια μικρή αύξηση των εκπομπών θορύβου λόγω της αυξημένης 
βαριάς κυκλοφορίας φορτηγών μεταφοράς υλικών. Η συνολική ηχητική 
επιβάρυνση, εκτιμάται σε 47,4 db.  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 

Οι επιπτώσεις από τα υγρά απόβλητα τoυ δρόμoυ στα επιφαvειακά και 
υπόγεια vερά της περιoχής μελέτης, είvαι ελεγχόμεvες και περιoρισμέvες. 
Ως προς τις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα:  

Το έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά οποιοδήποτε επιφανειακό 
υδατικό σύστημα που αναπτύσσεται στην περιοχή μελέτης, βάσει του 
υπολογιζόμενου κυκλοφοριακού φόρτου.  
Ως προς τις επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα:  

Η επιβάρυνση από ανθρωπογενείς ρύπους που καταλήγουν στο οδόστρωμα 
δεν αναμένεται να είναι σημαντική, βάσει του υπολογιζόμενου κυκλοφοριακού 
φόρτου. Μέσω τωv μηχαvισμώv διήθησης τoυ εδάφoυς, έvα μέρoς τωv απoρρoώv 
τoυ δρόμoυ καταλήγει επίσης στα υπόγεια ύδατα, αφoύ όμως έχει υπoστεί 
σημαvτική αραίωση, διάλυση και κατακράτηση τωv πρoαvαφερθέvτωv ρύπωv. 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Ε.Ο.Α.) - ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με την Ε.Ο.Α., ο θαλασσοκόρακας, το χρυσογέρακο και ο πετρίτης 
δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια των παρατηρήσεων. Από τις σημαντικότερες 
παρατηρήσεις αποτελεί ο Σπιζαετός. Η Αετογερακίνα εντοπίστηκε σε πολλά σημεία 
παρατήρησης. Ο Σκουρόβλαχος ή Φρυγανοτσίχλονο εντοπίστηκε στις εκβολές 
Λουτάνη και Γαδουρά αντίστοιχα.   

Η κατασκευή του δρόμου δε θίγει ιδιαίτερα οικοσυστήματα ούτε αναμένεται να 
προκληθούν μή αναστρέψιμες επιπτώσεις σε σημαντικά είδη χλωρίδας. Σημαντική 
αποψίλωση δασικών ειδών προβλέπεται στο τμήμα νέας χάραξης Ι.Μ. Παν. 
Τσαμπίκας με την παρακολούθηση της Δ/νσης Δασών Ρόδου.   

Ο θόρυβος κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου, αναμένεται 
να αποτελέσει βραχυχρόνια όχληση για την πανίδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ 
τονίζεται ότι στην άμεση περιοχή επέμβασης δεν έχουν παρατηρηθεί σπάνια ή 
απειλούμενα είδη αυτής.   

Από τα φύλλα παρατήρησης και την ειδική οικολογική αξιολόγηση του έργου 
προκύπτει ως βασική πρόταση για την εξέλιξη των έργων, η πραγματοποίηση των 
έργων κατά την θερινή περίοδο προκειμένου να επηρεαστούν στο ελάχιστο οι 
υγρότοποι της περιοχής.   

Στα πλαίσια της έκδοσης άδειας επέμβασης από τη διεύθυνση δασών Ρόδου για 
τη ζώνη κατάκλισης δασικής έκτασης στην παράκαμψη ΙΜ Τσαμπίκας θα οριστεί 
και περιοχή υποχρεωτικής αναδάσωσης – δενδροφυτεύσης σε κατεστραμμένο 
οικοσύστημα του νησιού.   

Δεν αναμένεται εκτενής καταστροφή ενδιατήματος.  
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Πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση των πουλιών στα πρανή της οδού και 
ιδιαίτερα σε θέσεις όπου κινδυνεύουν να κτυπηθούν από αυτοκίνητα όπως είναι οι 
στροφές και ιδιαίτερα το εσωτερικό πρανές της στροφής. Έτσι προτείνεται:  

•  η αποφυγή της φύτευσης με δένδρα και θάμνους στις άκρες των 
δρόμων σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από το οδόστρωμα  

•  η αποφυγή φύτευσης ειδών που παράγουν καρπούς ή/και ευνοούν την 
συγκέντρωση εντόμων που αποτελεί πηγή τροφής για τα πουλιά. 

• η φύτευση ενός πρανούς πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε η κάλυψη 
δένδρων ή θάμνων να είναι μεγάλη για να μην συγκεντρώνονται 
αρπακτικά και νυκτόβια πουλιά  

•  Οι φυτεύσεις θα πρέπει να έχουν δομή πυκνού φυτοφράκτη    
• Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται θέσεις εποπτείας σε στροφές η κοντά 

σε στροφές  
• Θα πρέπει να αποφεύγεται ο φωτισμός σε φυσικές περιοχές  

Τόσο τα τεχνικά που περιγράφονται στη Μ.Π.Ε. όσο και οι σωληνωτικοί οχετοί 
που θα τοποθετηθούν τέμνοντας τη μελετώμενη οδό, θα αποτελέσουν 
οικολογικούς διάδρομους για τα θηλαστικά και τα ερπετά της περιοχής.   

Προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω ότι τόσο η κατασκευή όσο και η 
λειτουργία του δρόμου δεν ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την πανίδα και 
την ορνιθοπανίδα της περιοχής. 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των αναμενόμενων επιπτώσεων, στη Μελέτη 

αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω. 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, είναι απαραίτητη: 
 • η διατήρηση μιας, κατά το δυνατό, μικρού πλάτους ζώνης κατάληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η άσκοπη εκχέρσωση εκτάσεων και η αποψίλωση της περιοχής, που 
θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην αύξηση της διάβρωσης και στη μορφολογική 
αλλοίωση της περιοχής.  
Μετά το πέρας των εργασιών κρίνεται απαραίτητη:  
• η αποκατάσταση των θέσεων λήψης και απόθεσης υλικών, με ισοπεδώσεις και 
κατάλληλες διαμορφώσεις του χώρου,  
• η αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων στην αρχική τους μορφή, διότι οι 
θέσεις αυτές σχετίζονται με το γεωπεριβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 

Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο τοπίο, αφορούν κυρίως τη 
φάση της κατασκευής του έργου. Τόσο κατά την εκσκαφή των ορυγμάτων, όσο 
και κατά τη δημιουργία των επιχωμάτων, προτείνεται, για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να προκληθούν στην περιοχή:  
• η προστασία της βλάστησης και  
 • η αποφυγή άσκοπης κοπής δένδρων,  
 • τα πρανή που θα δημιουργηθούν, να φυτεύονται για καλύτερο αισθητικό 
αποτέλεσμα.   

Οι εργασίες φύτευσης των πρανών, προτείνεται να ξεκινούν με την 
περάτωση των χωματουργικών εργασιών, προκειμένου να υπάρχουν φυτά από 
την αρχή λειτουργίας του δρόμου. Όσον αφορά στα πρανή ορυγμάτων και 
επιχωμάτων, προτείνεται η κλίση τους να εναρμονίζεται όσο το δυνατό 
περισσότερο με τη μορφολογία του εδάφους. Σχετικά με τις προτεινόμενες 
γεφυρώσεις, για τον περιορισμό της οπτικής όχλησης που αναμένεται να 
προκαλέσουν, προτείνεται: 
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 • ο χρωματισμός αυτών με σκοτεινότερο χρώμα από τη χρωματική εντύπωση που 
προκαλεί το βάθος του τοπίου, ούτως ώστε να εναρμονιστεί πιο εύκολα με το 
ευρύτερο περιβάλλον.  
Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις τόσο στη μορφολογία 
όσο και στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.   
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Τα μέτρα αντιμετώπισης κατά την κατασκευή του έργου αφορούν στη 
δημιουργία των επιχωμάτων και των ορυγμάτων που αναμένεται να 
δημιουργηθούν 

Μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να είναι:   
- Η διαμόρφωση κλίσεων των πρανών με γνώμονα τη μηχανική συμπεριφορά του 
υλικού που αποκαλύπτεται από τις εκσκαφές και με γενικό κανόνα τα 
προτεινόμενα στη γεωλογική μελέτη.  
- Η άμεση αποκατάσταση των χαλαρών και ασυνεχών τμημάτων στα πρανή.  
- Η αποφυγή της αλόγιστης αποψίλωσης της φυτοκάλυψης σε παράπλευρες 
εκτάσεις της ζώνης κατάληψης των εργασιών στη φάση κατασκευής, επειδή τα 
επιφανειακά νερά θα αυξήσουν τη διάβρωση και θα προκαλέσουν αστάθειες στη 
φάση λειτουργίας.  
- Η εξασφάλιση της ομαλής ροής των υδάτων των χειμάρρων στις κοίτες, με 
κατάλληλη διαμόρφωση, για να ελαχιστοποιηθεί η καταστρεπτική δράση του 
νερού στη βάση των φυσικών πρανών. 

Επίσης: Επιτρέπεται - παροτρύνεται η χρήση υλικού που έχει εξορυχτεί, 
εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος, κατασκευή 
επιχωμάτων και άλλων κατασκευών.  

- Ενδεχομένως, απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου μπορούν 
να εξασφαλισθούν μόνο από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και 
αποθεσιοθαλάμους άλλων έργων.  

- Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να περιορισθούν στις 
απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τους 
όρους της Μελέτης, τους εν ισχύ κανονισμούς και τα εδαφοτεχνικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα υλικά των εκσκαφών πρέπει να απομακρύνονται 
άμεσα από τους χώρους εργασιών και να μην επιτρέπεται ο διασκορπισμός τους 
στον περιβάλλοντα χώρο.  

- Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κ.λπ. πρέπει να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από το χώρο του Έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. - Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να 
απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών.  
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Για τη διασφάλιση της ισορροπίας του περιβάλλοντος, στην περιοχή κατασκευής, 
κρίνεται σκόπιμη η λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας. 
- Αποφυγή άσκοπων εκχωματισμών, που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην 
επέκταση της ζώνης κατάληψης και στον περιορισμό του ζωτικού χώρου της 
χλωρίδας.  
- Αποφυγή ανεξέλεγκτης απόρριψης υλικών εκσκαφής. 
- Αποκατάσταση της βλάστησης.  
- Προστασία των εδαφών. 
- Άμβλυνση των αισθητικών αντιθέσεων και τέλος 
- Προστασία της πανίδας και της ορνιθοπανίδας.  

Τα έργα πρασίνου και η φυτοτεχνική διαμόρφωση του χώρου γενικά είναι 
αποδεδειγμένα αναγκαία, είτε για να αποκαταστήσουν, είτε για να μειώσουν τις 
επιπτώσεις στην περιοχή, από τα έργα διάνοιξης και τη λειτουργία της οδού. 
Εντούτοις, τα έργα αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν προσεκτικά, ώστε τα 
αποτελέσματα να είναι διαρκείας και να μην παρατηρηθούν φαινόμενα ξήρανσης, 
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ασθενειών και άλλων ζημιών στη βλάστηση που θα προκαλέσουν υποβάθμιση του 
εδάφους (διάβρωση), της χλωρίδας και του τοπίου. Οι εργασίες βελτίωσης της 
οδού δε θα επηρεάσουν κάποιο βιότοπο μεγάλης σημασίας. Στην περιοχή του 
έργου δεν εντοπίζονται σπάνια είδη χλωρίδας και επομένως δεν απαιτούνται μέτρα 
προστασίας αυτών.  
Όσον αφορά στην πανίδα, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων 
προστασίας της: 
 - Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, για 
την αποφυγή παρατεταμένης όχλησης της πανίδας.  
- Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου, να μην παραμένει αυτό 
ημιτελές, αλλά κάθε τμήμα του να λαμβάνει την τελική του μορφή. 
 - Η όχληση των ειδών της πανίδας από τη σκόνη, δύναται να μειωθεί με τη 
συνεχή διαβροχή των δρόμων μετακίνησης των οχημάτων και του χώρου 
λειτουργίας των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, ενώ 
επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς κοκκωδών υλικών. 
 - Να υπάρχει μέριμνα για τη συντήρηση και τακτικός καθαρισμός των οχετών που 
θα χρησιμεύουν και ως κάτω διαβάσεις της πανίδας, ώστε να διατηρούν πάντα την 
ικανότητα εκπλήρωσης του σκοπού κατασκευής τους.  
- Να υπάρχει φροντίδα για τη συντήρηση των φυτεμένων περιοχών με κατάλληλη 
άρδευση και λίπανση για τα πρώτα τουλάχιστον έτη φύτευσής τους.  
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

- Ο εργοταξιακός χώρος θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από τους οικισμούς 
της περιοχής. 

- Κατά την κατασκευή του έργου πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή 
κυκλοφορία των οχημάτων προς και από τις κατοικημένες περιοχές.  

- Η διέλευση, μέσα από τους οικισμούς, φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για 
το έργο μπορεί να επιτραπεί κατόπιν σχετικής άδειας από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, τα φορτηγά πρέπει να είναι σκεπασμένα 
όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  
Τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και της λειτουργίας του έργου, 

δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις σχετικά με τις υφιστάμενες χρήσεις  
γης στην περιοχή.  Σε μελλοντικό στάδιο του σχεδιασμού του έργου, για το 
σύνολο της περιοχής επέμβασης που θα θιγεί, αναμένεται να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις ή ιδιοκτησιακά 
προβλήματα σχετικά με τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις κ.τ.λ.  

Το έργο δε δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρθρωση και τις 
λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να προκαλέσει αλλαγές στο 
ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Ωστόσο, κατά την 
κατασκευή του έργου, εφόσον βρεθεί κάποιο αρχαιολογικό ίχνος, θα πρέπει να 
ειδοποιηθεί άμεσα η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία και θα 
γνωμοδοτήσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 1 του Νόμου 3028/2000 "Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς", να διακοπούν 
αμέσως οι εργασίες και να συνεχιστούν μόνο μετά από απόφαση των αρμόδιων 
υπηρεσιών. 
- Για όλες τις εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη, απαιτείται η 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και η 
παρουσία εκπροσώπου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών.  

- Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, θα ειδοποιηθεί εγγράφως η 
αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.   

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, αναμένονται άμεσες επιπτώσεις από τις 
εκπομπές της σκόνης στην εγγύτερη περιοχή. Τα μέτρα εντοπίζονται στην 
αντιμετώπιση των εκπομπών και τη μεταφορά της σκόνης. Ο έλεγχος των 
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εκπομπών σκόνης γίνεται με απλές μεθόδους διαχείρισης, ενώ το επίπεδο όχλησης 
εξαρτάται σημαντικά από τα μέτρα ελέγχου στην πηγή. Όσον αφορά στην 
παραγωγή σκόνης από την κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων, ένας κώδικας 
διαχείρισης για τον περιορισμό της σκόνης κατά τη διάρκεια κατασκευής 
περιλαμβάνει:  

- Ύγρανση των διαδρόμων κίνησης. 
- Επέμβαση σε γυμνές επιφάνειες όπου είναι αναγκαίο. 
- Θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες. 
- Οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι στραμμένες 

μακριά από το έδαφος.  
- Τα ερείσματα και οι διάδρομοι κίνησης θα πρέπει να είναι καθαρά και υγρά.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή οι αποσπάσεις 
υλικών σε και από σωρούς. Επίσης, η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να 
γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. Η περίφραξη ή η κάλυψη των σωρών που 
δε χρησιμοποιούνται, ελαττώνουν τη διάβρωσή τους από τον άνεμο. Οι σωροί 
υλικών μπορούν να προφυλαχθούν είτε με τεχνητές περιφράξεις, είτε με την 
τοποθέτησή τους κοντά σε ορύγματα ή σε σειρές δένδρων. 
Γενικότερα μέτρα διαχείρισης του εργοταξίου για τον περιορισμό της σκόνης: 

- Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν 
χαλαρά υλικά θα πρέπει να είναι καλυμμένα.  

- Η διαβροχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και εναποθέσεων άμμου 
και χαλικιών, καθώς και το πλύσιμο των τροχών όλων των οχημάτων που 
εξέρχονται από το χώρο εργασιών, μπορεί να ελαττώσει τη σκόνη που 
εκπέμπεται. Τα οχήματα που φεύγουν από το πεδίο εργασιών, πρέπει να 
είναι καθαρά.  

- Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στις 
κατασκευές, θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές 
σκόνης. 

- Η ανάμιξη και η προετοιμασία του χαρμανιού του σκυροδέματος είναι 
προτιμότερο να γίνεται με υγρό και όχι με ξηρό σκυρόδερμα. Η εργασία 
αυτή θα πρέπει να διεξάγεται σε κλειστή ή περιφραγμένη περιοχή.  

- Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου και αδρανών να είναι κλειστά με 
εγκατάσταση φίλτρων σκόνης. 

 Όσον αφορά στην παραγωγή σκόνης κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από ή 
τους χώρους εκσκαφών προς το εργοτάξιο, προτείνονται τα παρακάτω μέτρα, τα 
οποία έχουν σχέση και με την ασφάλεια οδήγησης: 

- Ειδική σήμανση σε όλο το μήκος της διαδρομής μεταφοράς των υλικών, 
που να ενημερώνει πως εκτελούνται έργα.  

- Σήμανση στις εξόδους των λατομείων και των εργοταξίων.  
- Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών.  
- Κάλυψη των υλικών με σκέπαστρα.  
- Συντήρηση του οδικού δικτύου μεταφοράς.  
- Αν η διαδρομή είναι μέσα από οικισμούς, να εξετασθεί η δυνατότητα 

παράκαμψης αυτών. Αν όχι, τότε να επιδιωχθεί η διαβροχή των οδών. Δεν 
αναμένονται άμεσες επιπτώσεις από τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα που 
προκύπτουν λόγω της οδικής κυκλοφορίας. Δεδομένου ότι οι 
συγκεντρώσεις των ρύπων στους αποδέκτες θα βρίσκονται μέσα στα 
επιτρεπόμενα όρια, δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.  

ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ  
Προστασία από το θόρυβο προσφέρεται με την κατασκευή πετασμάτων από 

υλικά - εδάφη εκσκαφής του δρόμου. Δένδρα ή θάμνοι στις άκρες του δρόμου 
παρέχουν πρόσθετη ηχοπροστασία, εφόσον είναι κατάλληλα και πυκνά 
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τοποθετημένα, ενώ επηρεάζουν ιδιαίτερα ευνοϊκά και την αισθητική. Κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του έργου, αναμένεται αύξηση του θορύβου στην περιοχή 
εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα οφείλεται κυρίως στη λειτουργία των 
μηχανημάτων. Η ηχητική όχληση, δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τους 
κατοίκους των οικισμών που γειτνιάζουν στο οδικό τμήμα. 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των οχλήσεων, προτείνεται να 
εφαρμοστούν τα κάτωθι μέτρα: 
- Απαγόρευση θορυβωδών εργασιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 
 - Προσεκτική τοποθέτηση των εργοταξιακών μηχανημάτων. 
 - Θέσπιση χαμηλών ορίων ταχύτητας των εργοταξιακών οχημάτων.  
- Χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, που πληροί τις προδιαγραφές σε ό,τι 
αφορά στις εκπομπές θορύβου. 
- Τήρηση των προδιαγραφών σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων.  
- Τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.  
- Τήρηση των επιτρεπόμενων στάθμεων ακουστικής ισχύος βάση της Κ.Υ.Α. 
37393/2028/2003, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9272/471 (ΦΕΚ 
286/Β’/23-2007).  
- Λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, από την έκθεση σε 
θορύβους που μπορούν να βλάψουν με οποιοδήποτε τρόπο την υγεία τους. 
Παροχή μέσων προστασίας (π.χ. ωτοασπίδες) σε κάθε εργαζόμενο που λόγω της 
φύσης της εργασίας του, εκτίθεται συχνά σε υψηλές στάθμες θορύβου.  

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, το επίπεδο θορύβου είναι χαμηλό 
συγκριτικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο αυτού. Σύμφωνα με τη Μελέτη, η 
λήψη μέτρων αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού θορύβου δεν είναι απαραίτητη 
κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Εξάλλου, πρόκειται για βελτίωση 
υφισταμένου έργου.  
ΥΔΑΤΑ  

Για την προστασία του επιφανειακού και του υπόγειου υδάτινου δυναμικού 
της περιοχής μελέτης, προτείνεται η λήψη κατάλληλων μέτρων κατά τη φάση 
κατασκευής. 
Ειδικότερα, προτείνεται η συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται σε χώρους 
οργανωμένων συνεργείων, εκτός της περιοχής των έργων. Επιπλέον, σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος (π.χ. σπάσιμο κάποιου κιβωτίου 
ταχυτήτων ή κάρτερ) να γίνεται η συντήρηση και η επισκευή με πλήρη έλεγχο και 
μηδενική διαρροή λαδιών στο περιβάλλον. Τα λάδια που θα αλλαχθούν στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συλλεχθούν σε κατάλληλα δοχεία και να 
διαχειριστούν από τους υπεύθυνους του έργου ως ΑΛΕ. 
  Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει στους 
χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ποσότητα προσροφητικού υλικού όπως άμμο, 
πριονίδι ή ειδικό γεωύφασμα, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση 
απορρόφηση και συγκράτηση ορυκτελαίων μετά από ατύχημα (στη δυσμενέστερη 
των περιπτώσεων), ώστε να μην καταλήξουν στα υπόγεια νερά. Στην περίπτωση 
αυτή, τα χρησιμοποιημένα πριονίδια θα απομακρυνθούν σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία από το διαχειριστή του Έργου.  

Συνολικά, σχετικά με την περίπτωση παραγωγής υγρών αποβλήτων από 
ορυκτέλαια μηχανημάτων, αυτά θα πρέπει να διαχειρίζονται ως ΑΛΕ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α’/02-03-04). Δε θα πρέπει να 
δημιουργούνται σωροί υλικών – μπαζών μέσα ή πλησίον των χειμάρρων 
(απόσταση τουλάχιστον 100m) για να αποφεύγεται η μεταφορά εκπλυμάτων 
στους χείμαρρους κατά τη διαβροχή τους.  

Κατά το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των τεχνικών που απαιτούνται 
για την ορθή λειτουργία του υπό μελέτη οδικού τμήματος, θα ληφθούν υπόψη 
όλα τα διαθέσιμα γεωλογικά, τεκτονικά, σεισμολογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, 
όπως το είδος και η σύσταση των ιζημάτων, η διαστρωμάτωσή τους, τα 
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εδαφοδυναμικά χαρακτηριστικά τους, το πάχος τους, το βάθος του υποβάθρου και 
το βάθος (στάθμη) του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ειδικότερα, για την 
ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε επόμενα στάδια μελέτης, θα 
εκπονηθεί υδραυλική μελέτη η οποία και θα προτείνει μέτρα για την ασφαλή 
απαγωγή των όμβριων υδάτων και την προστασία του καταστρώματος του υπό 
μελέτη οδικού τμήματος. Επιπλέον, με την υδραυλική μελέτη, θα ελεγχθούν ως 
προς την επάρκειά τους να παραλάβουν την πλημμυρική παροχή, οι πλευρικές 
κατασκευές που προτείνει η μελέτη οδοποιίας.  
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

   Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε., για το έργο υπάρχουν μεταξύ 
άλλων και τα εξής έγγραφα: 

1. Η με αρ. πρωτ. 82330/22-12-2017 Γνωμοδότηση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού 
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου, με συνημμένες τις 
γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών κατά τη φάση του Π.Π.Π.Α. 

2. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 1033/04-4-18 της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου, Τμήμα Μελετών, σχετικά με διευκρινίσεις επί της σύνταξης 
προμελέτης οδοποιίας. 
Στην φάση του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 

Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) γνωμοδότησαν σχετικά οι παρακάτω υπηρεσίες: 
1. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/308527/200246/3305/1583/10-
08- 
2017 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α, 
σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την συνέχιση της διαδικασίας 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου του θέματος μέσω εκπόνησης και 
υποβολής ΜΠΕ υπό όρους. 
2. Το με αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/ΤΠΝΜΚΠΑ/309491/29858/1064/393/ 17-08-2017 
έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, του 
ΥΠ.ΠΟ.Α, σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται να γνωμοδοτήσει διότι το έργο δεν 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της. 
3. Το με αρ. πρωτ. 3015/24-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Δωδ/σου / 
Τμήμα Μελετών / Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί 
θετικά. 
4. Το με αρ. πρωτ. Δ3/Δ/17284/6583 /23-08-2017 έγγραφο της ΥΠΑ / Τμήμα 
Χαρτών 
Και Εμποδίων / Δ/νση Αερολιμένων / Γεν. Δ/νση Αερομεταφορών του Υπ. 
Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά. 
5. Το με αρ. πρωτ. Φ.916.74/1026/542104/Σ.4012/27-10-2017 έγγραφο του 
Γ.Ε.Σ. / 
Γ2(ΔΥΠΠΕ), σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την κατασκευή του 
έργου. 
6. Το με αρ. πρωτ. 5648/26-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
/ Τμήμα Προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο 
διαβιβάζεται το με αρ.31/2017 πρακτικό της Επιτροπής ΠΕΧΩΠ Δωδ/σου, 
σύμφωνα με το οποίο “δεν έχει αντίρρηση με την εκτέλεση του έργου γιατί 
πρόκειται για έργο κοινής ωφέλειας και η προτεινόμενη από την μελέτη λύση έχει 
τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο Περιβάλλον”. 
7. Το με αρ. πρωτ. 2835/Φ.35/03-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Δωδεκανήσου /Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας 
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Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. 
8. Το με αρ. πρωτ. 66534/23-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Υδάτων Δωδ/σου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δωδεκανήσου, συμφώνα με το οποίο γνωμοδοτεί 
θετικά υπό όρους, επί του ΠΠΠΑ του έργου του θέματος. 
9. Το με αρ. πρωτ. 1754/01-11-2017 (ορθή επανάληψη 30-11-2017) έγγραφο 
της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού / Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών του 
Δήμου Ρόδου, με το οποίο επισημαίνει ορισμένα σημεία που αφορούν στον 
πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό του Δήμου και τα οποία μπορούν να 
ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 
10. Το με αρ. πρωτ. 67761/26-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών της Γεν. Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάζεται η 
θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου (Α.Π. 58790/25-9-2017) επί 
της βέλτιστης συνδυαστικής λύσης στην οποία καταλήγει η μελέτη και με την 
οποία γνωμοδότηση συμφωνεί. 
11. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/15156/1102/30-11-2017 έγγραφο του 
Τμήματος Προστατευόμενων Περιοχών της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για την συνέχιση της διαδικασίας υπό τον όρο 
της εκπόνησης και υποβολής, μαζί με την ΜΠΕ, μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης για το σύνολο του υπό εξέταση έργου. 
12. Το με αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/519423/345260/12918 /1769/13-12-2017 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το 
οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπό προϋποθέσεις για τον ΠΠΠΑ του έργου του θέματος. 
13. Το με αρ. πρωτ. 2818/21-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού /Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με το 
οποίο γνωμοδοτεί, υπό προϋποθέσεις επί του ΠΠΠΑ του έργου του θέματος, 
προκρίνοντας 4 λύσεις σύμφωνα και με την γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου. 

 
 
 

Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 12393/04-03-2019 έγγραφο, το Τμήμα 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδ/σου, ως αρμόδια αρχή για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
έχει ήδη ξεκινήσει την σχετική διαδικασία. 

 
Η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 18/24750/14-05-2019 έγγραφο 

ζήτησε από τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες της περιοχής του έργου τη 
διατύπωση σχετικής άποψης. 

Η Δημοτική Κοινότητα Αφάντου μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 
6/31985/19-06-2019 τη με αρ. 8/2019 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και η οποία έχει ως εξής: 

«… 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1) Την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67, παρ. 7 Ν. 3852/2010 λόγω προθεσμιών. 
2) Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 

«Βελτίωση – Διαπλάτυνσης Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, Τμήμα 
από Κολύμπια έως Λίνδο» για λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» 

…».   
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Η Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 

8/50685/23-09-2019 τη με αρ. 2/2019 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και η οποία έχει ως εξής: 

«… 
Εισηγείται Ομόφωνα 

 
1) Την αρνητική γνώμη για το έργο «Βελτίωση-Διαπλάτυνση Ε.Ο. Ρόδου-

Λίνδου και τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο» όσον αφορά τη μελετώμενη και 
προτεινόμενη παράκαμψη Ιεράς Μονής Τσαμπίκας. 

2) Τη θετική γνώμη για τη διάταξη υπόγειας διάβασης στη θέση δρόμου για το 
νέο Νεκροταφείο, περίπου 800 μ. από τον ισόπεδο κόμβο Νο 12. 

3) Τη θετική γνώμη για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου ή πεζογέφυρας σε 
απόσταση 950 μ. από τον κόμβο Νο12, στην έξοδο από το γήπεδο προς 
Εθνική Οδό. 

 …».   
 
Η Δημοτική Κοινότητα Μαλώνας μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 

8/33993/28-06-2019 τη με αρ. 5/2019 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και η οποία έχει ως εξής: 

«… 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Εισηγείται θετικά για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ανωτέρω αναφερόμενου έργου 
…»   

 
Η Τοπική Κοινότητα Μασσάρων μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 

8/52782/03-10-2019 τη με αρ. 2/2019 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και η οποία έχει ως εξής: 

«… 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εισηγείται θετικά για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, με τις εξής 
προϋποθέσεις: 

1) Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα ασφαλείας διέλευσης 
οχημάτων και πεζών, κυρίως στη διασταύρωση μεταξύ του οικισμού 
και του δρόμου που οδεύει προς Χαράκι. 

2) Να τοποθετηθούν κατάλληλοι φωτιστικοί σηματοδότες στις τέσσερις 
εισόδους του ισόπεδου κόμβου, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απροβλημάτιστη χρήση πεζών και οχημάτων. 

3) Να τηρηθούν οι προδιαγραφές λήψης μέτρων ηχορύπανσης. 
4) Να μην διαταραχθεί το οικοσύστημα των ποταμών Μάκαρη και 

Γαδουρά με τη ρήψη στερεών αποβλήτων και ότι χρησιμοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια του έργου να επαναφερθεί στην πρότερη του 
μορφή. 

5) Να μην επηρεαστούν οι ήδη υφιστάμενες υποδομές των παρόδιων 
ιδιοκτησιών. 

 
Η απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άδεια 
απαιτείται από άλλες υπηρεσίες και αναφέρεται στην έκφραση 
γνώμης για την περιβαλλοντική μελέτη και όχι για τα 
συστατικά του φακέλου της. 

…»   
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Η Δημοτική Κοινότητα Καλάθου μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 

3/32741/24-06-2019 τη με αρ. 5/2019 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και η οποία έχει ως εξής: 

«… 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Εισηγείται θετικά για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, με τις εξής 
προϋποθέσεις: 

1)Να μην γίνουν αλλαγές στην υφιστάμενη διαπλάτυνση 
εκατέρωθεν. 
2)Να δημιουργηθεί νησίδα αστικού τύπου (πεζοδρόμιο) στο μέσον 
της οδού για την αποφυγή των συχνά παρατηρώμενων αναστροφών 
των οχημάτων. 
3)Να τοποθετηθούν κατάλληλοι φωτιστικοί σηματοδότες (Δύο στις 
εισόδους και ένας στο κέντρο που επικοινωνεί με τον παραδοσιακό 
οικισμό), προκειμένου να διασφαλιστεί η απροβλημάτιστη χρήση 
πεζών και οχημάτων. 
4)Να διατηρηθεί η υφιστάμενη Ε/Ο και να μην χρησιμοποιηθούν οι 
παρακάμψεις (ανατολική και δυτική) 
5)Να βελτιωθεί (προτείνεται εκβάθυνση) το υφιστάμενο τεχνικό 
του ρέματος που βρίσκεται εντός του οικισμού (Μεσιακός), καθότι 
παρατηρούνται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. 
6)Η στάθμευση να δημιουργηθεί μετά τη βελτίωση των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού σε σημεία όπου δεν θα 
χρειαστεί η διαπλάτυνση σε σχέση με τα υφιστάμενα πεζοδρόμια. 
7)Να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια των πεζών και στην 
ηχορύπανση. 
 
Η απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άδεια απαιτείται από 
άλλες υπηρεσίες και αναφέρεται στην έκφραση γνώμης για την 
περιβαλλοντική μελέτη και όχι για τα συστατικά του φακέλου της. 

…»   
 
Η Δημοτική Κοινότητα Λίνδου μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 

3/29525/06-06-2019 τη με αρ. 02/2019 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και η οποία έχει ως εξής: 

«… 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: 
«Βελτίωση – Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού – Λίνδου, Τμήμα από 
Κολύμπια έως Λίνδο» για λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 

»   
Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Ρόδου, στην οποία 

κοινοποιείται η  παρούσα εισήγηση, επισήμανε με τη με αρ. πρωτ. 439/04-09-
2019 γνωμοδότηση τα παρακάτω: 
«… 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, όπου αποτυπώνονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
έργου, η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά επί της Μ.Π.Ε. , επισημαίνοντας τα 
σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη για την ασφαλή 
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κυκλοφορία των οχημάτων και πεζών από και προς τους παράπλευρους δρόμους, 
αλλά και τις παρόδιες ιδιοκτησίες εκατέρωθεν της οδού. 
Περιοχή Κολυμπίων  
Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής 
παραπλεύρων οδών εξυπηρέτησης (service roads) εκατέρωθεν της οδού. 
Περιοχή Αρχαγγέλου  
-Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η υπόγεια διάβαση, στην θέση του δρόμου για το 
νέο νεκροταφείο, περίπου 800μ. από τον ισόπεδο κόμβο Νο 12. 
-Επίσης θεωρούμε ως αναγκαία την δημιουργία κυκλικού κόμβου ή πεζογέφυρας 
σε απόσταση 950 μ. από τον κόμβο Νο 12.  
Περιοχή Καλάθου 
-Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη νησίδας εντός της οδού στο τμήμα το 
οποίο διέρχεται εντός του οικισμού, ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητα της 
επικίνδυνης αριστερόστροφης κίνησης των οχημάτων, με αντίστοιχη τοποθέτηση 
σύγχρονης πεζογέφυρας σε σημείο του οικισμού που θα εξυπηρετεί τη μετάβαση 
των πεζών.  
Περιοχή Λίνδου 
-Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση της υφιστάμενης οδού, με 
τοποθέτηση νησίδας και αντίστοιχη διαπλάτυνση. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί του 

ερωτήματος για το έργο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
1. Να υπάρχουν οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις και 

αδειοδοτήσεις που απαιτούνται (π.χ. σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, γνωμοδότηση Τμ. Υδάτων Δωδ/σου, 
αποφάσεις οριοθέτησης χειμάρρων στις θέσεις γεφυρωμάτων, άδεια 
επέμβασης από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου για την παράκαμψη Ι.Μ. 
Παναγίας Τσαμπίκας, αδειοδότηση δανειοθαλάμων/αποθεσιοθαλάμων, 
έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, γνωμοδότηση ΠΕΧΩΠ 
Δωδ/σου, κλπ.) και γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των 
απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, όσο και το σύνολο των 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της κείμενης νομοθεσίας πέραν των 
αναφερόμενων ρητά παρακάτω, καθώς και όλες οι περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες 
αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

2. Να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί στις γνωμοδοτήσεις των κατά 
περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών, στη φάση του Προκαταρκτικού 
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων.  

3. Να ληφθούν υπόψη, πριν τη λήψη της Α.Ε.Π.Ο., οι επισημάνσεις που 
τέθηκαν από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου στη με αρ. 
πρωτ. 439/04-09-2019 γνωμοδότησή της. 

4. Να ληφθούν υπόψη, πριν τη λήψη της Α.Ε.Π.Ο., οι προϋποθέσεις και 
παρατηρήσεις που τέθηκαν στις Αποφάσεις των Συμβουλίων των 
Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής του έργου και 
συγκεκριμένα στη με αρ. 8/2019 Απόφαση Δ.Κ. Αφάντου, στη με 
αρ. 2/2019 Απόφαση Δ.Κ. Αρχαγγέλου, στη με αρ. 5/2019 
Απόφαση Δ.Κ. Μαλώνας, στη με αρ. 2/2019 Απόφαση Τ.Κ. 
Μασσάρων, στη με αρ. 5/2019 έργου Απόφαση Δ.Κ. Καλάθου και 
στη με αρ. 2/2019 Απόφαση Δ.Κ. Λίνδου. 

5. Οι ανισόπεδοι κόμβοι που προβλέπεται να κατασκευαστούν, καθώς και η 
προβλεπόμενη χάραξη παράκαμψης της Ι.Μ. Παναγίας Τσαμπίκας να 
προσαρμόζονται κατά το δυνατό στο φυσικό ανάγλυφο.  
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6. Να εκπονηθούν οι τυχόν απαιτούμενες (από τη Δ/νση Δασών) δασικές 
και δασοτεχνικές μελέτες και να γίνει από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου 
παρακολούθηση της αποψίλωσης των δασικών ειδών που προβλέπεται 
να γίνει στο τμήμα νέας χάραξης Ι.Μ. Παναγίας Τσαμπίκας. Να 
υλοποιηθεί δεντροφύτευση-αναδάσωση σε κατεστραμμένο οικοσύστημα 
του νησιού, σε περιοχή που θα οριστεί από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου. 

7. Να λαμβάνεται μέριμνα προστασίας των προστατευόμενων (ΦΕΚ 
229ΑΑΠ/2012) υγρότοπων  ROD013 ποτ. Λουτάνης, ROD011 εκβ. 
Μάκαρη, ROD003 ποτ. Γαδούρας καθώς και των καταφυγίων άγριας 
ζωής Κ818 «Παναγιά Τσαμπίκα....», Κ850 «Βάγιες...» και Κ533 
«Βουνοκάλαθος...», που βρίσκονται στην όδευση του έργου. 

8. Η πραγματοποίηση των έργων να γίνει, όπως προβλέπεται στην Ειδική 
Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), κατά τη θερινή περίοδο, προκειμένου 
να επηρεαστούν στο ελάχιστο οι υγρότοποι της περιοχής. Να ληφθούν 
υπόψη οι προτάσεις που διατυπώνονται στην Ε.Ο.Α. ως προς τις 
φυτεύσεις και τον φωτισμό φυσικών περιοχών. Να εξεταστούν μέτρα 
άμβλυνσης της κατάτμησης των οικοσυστημάτων στη νέα χάραξη ΙΜ 
Παναγίας Τσαμπίκας. 

9. Για τις εργασίες που θα κατασκευαστούν εντός κατοικημένων περιοχών 
και κυρίως εντός του οικισμού της Καλάθου, θα πρέπει να τηρηθεί 
αυστηρό ωράριο και τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας.  

10. Να εκπονηθεί η απαραίτητη υδραυλική μελέτη για τη διαστασιολόγηση 
των τεχνικών έργων ώστε να προβλεφθεί η πλημμυρική παροχή και η 
ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων, χωρίς διαταραχή των 
οικοσυστημάτων των ποταμών. 

11. Να υπάρχει πάντα σε ισχύ σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 
και ατυχημάτων (ρύπανσης, πλημμυρών, κλπ.), εγκεκριμένο από τις 
αρμόδιες αρχές καθώς και τακτικοί έλεγχοι επάρκειας του απαραίτητου 
εξοπλισμού και τακτικές δοκιμές εφαρμογής του σχεδίου. Σε περίπτωση 
ατυχήματος και ειδικά ανεξέλεγκτης εκπομπής πάσης φύσεως ρύπων, 
να ενεργοποιείται άμεσα το εν λόγω σχέδιο και να ειδοποιούνται οι 
αρμόδιες αρχές.  

12. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από επικίνδυνα απόβλητα ή 
καύσιμα, να λαμβάνεται μέριμνα για την εξυγίανση αυτού σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (Κ.Υ.Α. 13588/2006). 

13. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στη Μελέτη μέτρα αντιμετώπισης 
αερίων ρύπων, διασποράς σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων και 
ηχοπροστασίας (και στη φάση λειτουργίας του έργου). 

14. Να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του περιβάλλοντος από ρύπανση του 
εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως 
διαμέσου της λήψης διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών 
πρακτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθημερινότητας. 

15. Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των όμβριων υδάτων, με την 
κατάλληλη μελέτη, ένταξη στο σχεδιασμό και κατασκευή όλων των 
απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων.  

16. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να χωροθετούνται 
εντός της ζώνης εκτέλεσης του έργου. Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που 
χρειάζονται για την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να προέρχονται 
από τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατομεία της περιοχής, των 
οποίων η λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντικούς όρους.  

17. Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των 
προερχόμενων από εκσκαφές του να γίνεται αποκλειστικά εντός της 
ζώνης κατάληψής του. 
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18. Καμία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και καμία διάθεση 
πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε κοίτες υδατορεμάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις 
ή σε αρχαιολογικούς χώρους. 

19. Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο πλεοναζόντων εκχωμάτων 
και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (Υ.Α 
36259/1757/Ε103/2010 Φ.Ε.Κ. Β’ 1312, όπως εκάστοτε ισχύει, 
πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης κ.ά.). 

20. Το γόνιμο επιφανειακό εδαφικό στρώμα (φυτική γη) θα πρέπει να 
συλλέγεται και να διατηρείται διακριτά από τα άλλα προϊόντα 
εκσκαφών, ώστε να επαναδιαστρωθεί στις αποκαθιστούμενες 
επιφάνειες. 

21. Σε κάθε κατασκευαστική ή εργοταξιακή δραστηριότητα, όπου υπάρχει 
πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών 
ουσιών, θα πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα 
εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι 
των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται. 

22. Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους ή/και κατά τη διάρκεια ισχυρών 
ανέμων, οι φορτώσεις και αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές 
των οχημάτων κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής θα πρέπει να 
γίνονται υπό διαβροχή ή με ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της σκόνης. 

23. Το φορτίο των βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών κατασκευής θα 
καλύπτεται, τόσο κατά τη διαδρομή τους εκτός ζώνης κατασκευής (όπως 
παγίως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας) 
όσο και εντός της ζώνης κατασκευής, ώστε να ελαχιστοποιείται η 
εκπομπή σκόνης. 

24. Σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης από οχήματα της κατασκευής του 
έργου, θα πρέπει να διενεργείται άμεσος καθαρισμός, με ευθύνη του 
ρυπαίνοντος και υπό την επίβλεψη του φορέα του έργου. 

25. Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου 
θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 
εκάστοτε όρια αερίων εκπομπής ρύπων. 

26. Δεν επιτρέπεται η καύση οποιασδήποτε φύσης άχρηστων ή 
πλεοναζόντων υλικών στη ζώνη εκτέλεσης του έργου ή σε 
οποιεσδήποτε σχετικές με αυτό εγκαταστάσεις (π.χ. εργοτάξια). 

27. Εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων 
της κατασκευής (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού και υλικών), θα πρέπει να διενεργούνται σε εγκαταστάσεις 
κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων, με εξαίρεση τυχόν επιτόπια 
επιδιόρθωση βλάβης που συνεπάγεται ακινητοποίηση οχήματος ή 
μηχανήματος. Η πλύση μηχανημάτων και οχημάτων του έργου να 
γίνεται αποκλειστικά σε διαμορφωμένους χώρους με κεκλιμένο δάπεδο, 
εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαμενή καθίζησης, ενώ δεν επιτρέπεται 
η άμεση απόρριψη του προερχόμενου από την πλύση νερού στο 
υδρογραφικό δίκτυο. 

28. Για την άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων με πιθανότητα ρύπανσης, κάθε 
εργοταξιακό μέτωπο θα πρέπει να διαθέτει σε ετοιμότητα κατάλληλα 
υλικά π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, 
πριονίδι. 

29. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα 
εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του έργου, ισχύει το καθοριζόμενο όριο 
στο άρθρο 2 (§ δ) του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293) ή οι εκάστοτε 
ειδικότερες διατάξεις. 
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30. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του 
έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην οινή υπουργική απόφαση με 
α.η.π. 37393/2028/29.3.2003, στην οποία καθορίζονται μέτρα και όροι 
για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους (Β΄ 1418), όπως εκάστοτε ισχύει. 

31. Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, τηρούνται οι διατάξεις της κοινής 
υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 39626/2208/Ε130/2009 «Καθορισμός 
μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την 
υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ […]» (Β΄ 
2075), όπως εκάστοτε ισχύει. 

32. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την κατασκευή του έργου θα 
συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και θα παραδίδονται ή θα 
περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας 
του οικείου Δήμου. 

33. Η διαχείριση άλλων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
50910/2727/2003 (Β΄ 1909) όπως ισχύει, καθώς και του Ν. 4042/2012 
(Α΄ 24). 

34. Να τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού 
συγκοινωνιακού θορύβου, στον οποίο περιλαμβάνεται ο θόρυβος από 
οδικά έργα, τα οποία ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 
211773/27.4.2012 (Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και 
ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που 
προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, […] και άλλες 
διατάξεις».  

35. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και συντήρηση της οδού, των 
αποχετευτικών τάφρων και των τεχνικών έργων για την εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης ροής των ρεμάτων που διασταυρώνονται με την οδό. 

36. Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση των έργων προστασίας των 
πρανών και αποστράγγισης και συστηματική συντήρηση του πρασίνου. 

37. Κατά την παύση λειτουργίας των εργοταξιακών περιοχών και πριν την 
παράδοση σε λειτουργία να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
πλήρη αποκατάσταση των περιοχών αυτών από πάσης φύσεως ρύπους, 
μηχανήματα, εγκαταστάσεις κλπ. 

 
Μετά τα παραπάνω ζητείται: 

 
Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο 
«Βελτίωση-Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Τμήμα από 
Κολύμπια έως Λίνδο», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις.   
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ.Κ.Πότσος, ο 

Αντιπρόεδρος κ. Σ.Διακοσταματίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, 

Α.Πάλλας,  Μ.Χριστοδούλου  και Γ.Σαρικάς, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το θέμα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,  τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και του άρθρου 93  του 
Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος     
(σε σύνολο 38 παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 38),  
  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Tην διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο «Βελτίωση-
Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως 
Λίνδο», σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:   

 
1. Να υπάρχουν οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις και 

αδειοδοτήσεις που απαιτούνται (π.χ. σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, γνωμοδότηση Τμ. Υδάτων Δωδ/σου, 
αποφάσεις οριοθέτησης χειμάρρων στις θέσεις γεφυρωμάτων, άδεια 
επέμβασης από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου για την παράκαμψη Ι.Μ. 
Παναγίας Τσαμπίκας, αδειοδότηση δανειοθαλάμων/αποθεσιοθαλάμων, 
έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, γνωμοδότηση ΠΕΧΩΠ Δωδ/σου, 
κλπ.) και γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι 
σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, όσο και το σύνολο των περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων της κείμενης νομοθεσίας πέραν των αναφερόμενων ρητά 
παρακάτω, καθώς και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους 
του κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

2. Να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί στις γνωμοδοτήσεις των κατά 
περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών, στη φάση του Προκαταρκτικού 
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων.  

3. Να ληφθούν υπόψη, πριν τη λήψη της Α.Ε.Π.Ο., οι επισημάνσεις που 
τέθηκαν από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου στη με αρ. 
πρωτ. 439/04-09-2019 γνωμοδότησή της. 

4. Να ληφθούν υπόψη, πριν τη λήψη της Α.Ε.Π.Ο., οι προϋποθέσεις και 
παρατηρήσεις που τέθηκαν στις Αποφάσεις των Συμβουλίων των 
Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής του έργου και συγκεκριμένα 
στη με αρ. 8/2019 Απόφαση Δ.Κ. Αφάντου, στη με αρ. 2/2019 
Απόφαση Δ.Κ. Αρχαγγέλου, στη με αρ. 5/2019 Απόφαση Δ.Κ. 
Μαλώνας, στη με αρ. 2/2019 Απόφαση Τ.Κ. Μασσάρων, στη με αρ. 
5/2019 έργου Απόφαση Δ.Κ. Καλάθου και στη με αρ. 2/2019 
Απόφαση Δ.Κ. Λίνδου. 

5. Οι ανισόπεδοι κόμβοι που προβλέπεται να κατασκευαστούν, καθώς και η 
προβλεπόμενη χάραξη παράκαμψης της Ι.Μ. Παναγίας Τσαμπίκας να 
προσαρμόζονται κατά το δυνατό στο φυσικό ανάγλυφο.  

6. Να εκπονηθούν οι τυχόν απαιτούμενες (από τη Δ/νση Δασών) δασικές και 
δασοτεχνικές μελέτες και να γίνει από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου 
παρακολούθηση της αποψίλωσης των δασικών ειδών που προβλέπεται να 
γίνει στο τμήμα νέας χάραξης Ι.Μ. Παναγίας Τσαμπίκας. Να υλοποιηθεί 
δεντροφύτευση-αναδάσωση σε κατεστραμμένο οικοσύστημα του νησιού, σε 
περιοχή που θα οριστεί από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου. 

7. Να λαμβάνεται μέριμνα προστασίας των προστατευόμενων (ΦΕΚ 
229ΑΑΠ/2012) υγρότοπων  ROD013 ποτ. Λουτάνης, ROD011 εκβ. Μάκαρη, 
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ROD003 ποτ. Γαδούρας καθώς και των καταφυγίων άγριας ζωής Κ818 
«Παναγιά Τσαμπίκα....», Κ850 «Βάγιες...» και Κ533 «Βουνοκάλαθος...», 
που βρίσκονται στην όδευση του έργου. 

8. Η πραγματοποίηση των έργων να γίνει, όπως προβλέπεται στην Ειδική 
Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), κατά τη θερινή περίοδο, προκειμένου να 
επηρεαστούν στο ελάχιστο οι υγρότοποι της περιοχής. Να ληφθούν υπόψη 
οι προτάσεις που διατυπώνονται στην Ε.Ο.Α. ως προς τις φυτεύσεις και τον 
φωτισμό φυσικών περιοχών. Να εξεταστούν μέτρα άμβλυνσης της 
κατάτμησης των οικοσυστημάτων στη νέα χάραξη ΙΜ Παναγίας Τσαμπίκας. 

9. Για τις εργασίες που θα κατασκευαστούν εντός κατοικημένων περιοχών και 
κυρίως εντός του οικισμού της Καλάθου, θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρό 
ωράριο και τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας.  

10.Να εκπονηθεί η απαραίτητη υδραυλική μελέτη για τη διαστασιολόγηση των 
τεχνικών έργων ώστε να προβλεφθεί η πλημμυρική παροχή και η ομαλή 
ροή των επιφανειακών υδάτων, χωρίς διαταραχή των οικοσυστημάτων των 
ποταμών. 

11.Να υπάρχει πάντα σε ισχύ σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και 
ατυχημάτων (ρύπανσης, πλημμυρών, κλπ.), εγκεκριμένο από τις αρμόδιες 
αρχές καθώς και τακτικοί έλεγχοι επάρκειας του απαραίτητου εξοπλισμού 
και τακτικές δοκιμές εφαρμογής του σχεδίου. Σε περίπτωση ατυχήματος και 
ειδικά ανεξέλεγκτης εκπομπής πάσης φύσεως ρύπων, να ενεργοποιείται 
άμεσα το εν λόγω σχέδιο και να ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.  

12.Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από επικίνδυνα απόβλητα ή καύσιμα, 
να λαμβάνεται μέριμνα για την εξυγίανση αυτού σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις (Κ.Υ.Α. 13588/2006). 

13.Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στη Μελέτη μέτρα αντιμετώπισης αερίων 
ρύπων, διασποράς σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων και ηχοπροστασίας 
(και στη φάση λειτουργίας του έργου). 

14.Να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του περιβάλλοντος από ρύπανση του 
εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως 
διαμέσου της λήψης διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών 
πρακτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθημερινότητας. 

15.Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των όμβριων υδάτων, με την 
κατάλληλη μελέτη, ένταξη στο σχεδιασμό και κατασκευή όλων των 
απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων.  

16.Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να χωροθετούνται 
εντός της ζώνης εκτέλεσης του έργου. Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που 
χρειάζονται για την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να προέρχονται από 
τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατομεία της περιοχής, των οποίων η 
λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντικούς όρους.  

17.Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των 
προερχόμενων από εκσκαφές του να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης 
κατάληψής του. 

18.Καμία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και καμία διάθεση 
πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε κοίτες υδατορεμάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε 
αρχαιολογικούς χώρους. 

19.Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο πλεοναζόντων εκχωμάτων και 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (Υ.Α 
36259/1757/Ε103/2010 Φ.Ε.Κ. Β’ 1312, όπως εκάστοτε ισχύει, 
πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης κ.ά.). 
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20.Το γόνιμο επιφανειακό εδαφικό στρώμα (φυτική γη) θα πρέπει να 
συλλέγεται και να διατηρείται διακριτά από τα άλλα προϊόντα εκσκαφών, 
ώστε να επαναδιαστρωθεί στις αποκαθιστούμενες επιφάνειες. 

21.Σε κάθε κατασκευαστική ή εργοταξιακή δραστηριότητα, όπου υπάρχει 
πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών 
ουσιών, θα πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα 
εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των 
διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται. 

22.Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους ή/και κατά τη διάρκεια ισχυρών 
ανέμων, οι φορτώσεις και αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές των 
οχημάτων κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής θα πρέπει να γίνονται 
υπό διαβροχή ή με ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της σκόνης. 

23.Το φορτίο των βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών κατασκευής θα 
καλύπτεται, τόσο κατά τη διαδρομή τους εκτός ζώνης κατασκευής (όπως 
παγίως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας) όσο 
και εντός της ζώνης κατασκευής, ώστε να ελαχιστοποιείται η εκπομπή 
σκόνης. 

24.Σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης από οχήματα της κατασκευής του 
έργου, θα πρέπει να διενεργείται άμεσος καθαρισμός, με ευθύνη του 
ρυπαίνοντος και υπό την επίβλεψη του φορέα του έργου. 

25.Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου θα 
πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα εκάστοτε 
όρια αερίων εκπομπής ρύπων. 

26.Δεν επιτρέπεται η καύση οποιασδήποτε φύσης άχρηστων ή πλεοναζόντων 
υλικών στη ζώνη εκτέλεσης του έργου ή σε οποιεσδήποτε σχετικές με αυτό 
εγκαταστάσεις (π.χ. εργοτάξια). 

27.Εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων 
της κατασκευής (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
και υλικών), θα πρέπει να διενεργούνται σε εγκαταστάσεις κατάλληλα 
αδειοδοτημένων επιχειρήσεων, με εξαίρεση τυχόν επιτόπια επιδιόρθωση 
βλάβης που συνεπάγεται ακινητοποίηση οχήματος ή μηχανήματος. Η πλύση 
μηχανημάτων και οχημάτων του έργου να γίνεται αποκλειστικά σε 
διαμορφωμένους χώρους με κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής 
και δεξαμενή καθίζησης, ενώ δεν επιτρέπεται η άμεση απόρριψη του 
προερχόμενου από την πλύση νερού στο υδρογραφικό δίκτυο. 

28.Για την άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων με πιθανότητα ρύπανσης, κάθε 
εργοταξιακό μέτωπο θα πρέπει να διαθέτει σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά 
π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι. 

29.Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια 
και τις εγκαταστάσεις του έργου, ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 
(§ δ) του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293) ή οι εκάστοτε ειδικότερες διατάξεις. 

30.Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην οινή υπουργική απόφαση με α.η.π. 
37393/2028/29.3.2003, στην οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους (Β΄ 1418), όπως εκάστοτε ισχύει. 

31.Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, τηρούνται οι διατάξεις της κοινής 
υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 39626/2208/Ε130/2009 «Καθορισμός 
μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την 
υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ […]» (Β΄ 2075), 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

32.Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την κατασκευή του έργου θα 
συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και θα παραδίδονται ή θα 
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περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του 
οικείου Δήμου. 

33.Η διαχείριση άλλων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
50910/2727/2003 (Β΄ 1909) όπως ισχύει, καθώς και του Ν. 4042/2012 
(Α΄ 24). 

34.Να τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού 
συγκοινωνιακού θορύβου, στον οποίο περιλαμβάνεται ο θόρυβος από οδικά 
έργα, τα οποία ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 
211773/27.4.2012 (Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και 
ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που 
προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, […] και άλλες 
διατάξεις».  

35.Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και συντήρηση της οδού, των 
αποχετευτικών τάφρων και των τεχνικών έργων για την εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης ροής των ρεμάτων που διασταυρώνονται με την οδό. 

36.Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση των έργων προστασίας των 
πρανών και αποστράγγισης και συστηματική συντήρηση του πρασίνου. 

37.Κατά την παύση λειτουργίας των εργοταξιακών περιοχών και πριν την 
παράδοση σε λειτουργία να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
πλήρη αποκατάσταση των περιοχών αυτών από πάσης φύσεως ρύπους, 
μηχανήματα, εγκαταστάσεις κλπ. 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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