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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α :  Απόφαση Ένταξης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5060322  στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Α.Π. : οικ ΕΥΔ /ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7796 / 
16.09.2020, Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων - ΑΔΑ : Ψ6Δ146ΜΤΛΡ-ΕΡ5 / 
16.09.2020). 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β : Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : Συλλογή, μεταφορά, 
επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας του 
Νομού Αττικής, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα έργα Αποχέτευσης 
Οικισμών Νότιας Παλλήνης (περιοχές Κάντζας – Λεονταρίου, Αγ. Νικολάου, 
Κάτω Μπαλάνας, Λουτρού, Εργατικών Κατοικιών, σχολείων, κτήματος Καμπά 
και Βιομηχανικού Πάρκου Λουτρού) – (Α.Π. : ΥΠΕΝ / ΔΙΠΑ / 104956 / 6850 / 
12.11.2020, Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας - ΑΔΑ : ΩΓ6Π4653Π8-ΧΣΒ / 
12.11.2020).            

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ : Απόφαση 001/2021 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης περί έγκρισης 
σχεδιασμού του δικτύου ακαθάρτων των περιοχών ΠΛ-ΠΕ14α, ΠΛ-ΜΙΧ και   
Π-ΠΕ8β συνολικού εμβαδού 55,80 ha, στην υπάρχουσα διαμορφωμένη 
ρυμοτομία (ΑΔΑ: 61ΧΝΩΞΚ-Ζ0Π / 15.01.2021 / ΟΕ ΙΙ - 19.01.2021).       
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Αναθέτων Φορέας της παρούσας σύμβασης είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

Εργοδότης είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

Ανάδοχος νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά 
την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, η εκπόνηση 
μελέτης. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.) είναι το Αποφαινόμενο Όργανο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ήτοι το Διοικητικό  Συμβούλιο 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) είναι η Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής (ΔΕΑΑ) της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Το Τεχνικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή του 
αναδόχου. 

Σύμβαση :  Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισμού, στην απόφαση κατακύρωσης, και στο σχετικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 
δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο Μ 203 - 316 του ΤΚΠΥΣ) 

Συμβατικά Τεύχη: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα 
τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στο άρθρο 1.3 της παρούσας 
Σ.Υ. καθώς και στο άρθρο 9 της Διακήρυξης. Όπου στην παρούσα Σ.Υ. γίνεται αναφορά – παραπομπή στο 
«Νόμο», εννοείται ο Νόμος 4412/2016, όπως ισχύει. 

Έγγραφα Σύμβασης: Τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Εργοδότη και παραλαμβάνονται από τους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Διακήρυξης: 

 Το Τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα παραρτήματά του 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

 το Τεύχος Συγγραφής  Υποχρεώσεων με τα Προσαρτήματά του (Τ.Σ.Υ.) 

 το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών  
και τη τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 

 το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 Το Τεύχος Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης (ΤΚΠΥΣ) 

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους Διαγωνιζόμενους 
κατά το Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρο 20 της Διακήρυξης: 

 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 
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1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης 
περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης 
στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”. 

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν, 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος, 
σύμφωνα και με το άρθρο 9 της Διακήρυξης: 

1. Σύμβαση 
2. Διακήρυξη με Παραρτήματά της  
3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 
4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  
5. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεωνς (ΤΣΥ) με τα Προσαρτήματά του 
6. Το Τεύχος Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης (ΤΚΠΥΣ) 
7. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών  και 

τη τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 
8. Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

 

2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο 
απαιτείται  και γενικότερα οι υπηρεσίες του παρέχονται τις χρονικές περιόδους που επισημαίνονται 
στο Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών του τεύχους τεχνικών δεδομένων του 
έργου. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 
(Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή 
προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην 
περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική 
υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων φορέας 
προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου     
Μ 203 - 316, καθώς και το άρθρο Μ 203 - 182 του ΤΚΠΥΣ. Το συμφωνητικό θα υπογράψει για 
λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. το αρμόδιο προς τούτο όργανο. 

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη 
της συνολικής προθεσμίας συμπίπτει, με την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού 
(Σύμβασης) και των τμηματικών προθεσμιών με την ημερομηνία της πρώτης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία θα ακολουθήσει την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού και της 
έγκρισης του χρονοδιαγράμματος. 
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2.1.4 Στο άρθρο 3 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων παρέχεται το συμβατικό πρόγραμμα μελετών - 
χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του 
συνόλου του μελετητικού έργου (20 εβδομάδες) και ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης        
(28 εβδομάδες) που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  

2.1.5 Το πρόγραμμα μελετών - χρονοδιάγραμμα, στο φάκελο του έργου, αποτελεί συμβατικό στοιχείο της 
σύμβασης και ο χρόνος έναρξής του ορίζεται με την πρώτη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η 
οποία ακολουθεί μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Στο πρόγραμμα μελετών - 
χρονοδιάγραμμα του έργου  αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο 
και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί 
η συνολική προθεσμία. 

2.1.6  Αν η ημερομηνία έναρξης συμβατικής προθεσμίας μετατεθεί χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς 
να αναφέρεται στην Διακήρυξη ή στα τεύχη της σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη 
παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά 
τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου Μ 203 - 184 του (ΤΚΠΥΣ). 

 

2.2 Εκπρόσωποι του Αναδόχου 

2.2.1 Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, είτε από τον ίδιο είτε από τον ήδη 
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου. 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή 
εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων  του 
Αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον Εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται 
η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση 
αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται 
στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των 
εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον Εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον 
παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την 
γνωστοποίηση των μεταβολών.  

2.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να 
ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 
και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση 
και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα 
ελέγχου/παρακολούθησης της σύμβασης. 

2.2.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του και να ορίσει 
αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην 
έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας (παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου Μ 203 – 182 του ΤΚΠΥΣ ). 

 

2.3 Διοίκηση και Επίβλεψη της Σύμβασης  

Η Διοίκηση της Σύμβασης ασκείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για τη Διοίκηση και την Επίβλεψη της 
Σύμβασης ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο Μ 203 - 183 του ΤΚΠΥΣ. 
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2.4 Υποβολή μελετών από τον Ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο 
τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”. 

 

2.5 Τροποποίηση της Σύμβασης 

Για την ενδεχόμενη Τροποποίηση της Σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, ισχύουν τα όσα αναγράφονται στα 
άρθρα Μ203 - 186 του ΤΚΠΥΣ και 337 του Ν.4412/2016. 
 

3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της 
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή 
και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν 
εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της.  

3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε 
κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους 
της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με 
αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Αν η 
αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της 
εκπτώσεως του, άρθρο Μ 203 - 188, παρ. 3 του ΤΚΠΥΣ . Για λόγους οι οποίοι δεν συντρέχουν ή δεν 
έχουν συντελεστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπως πτώχευση, διαγραφή από τα Μητρώα 
Μελετητών, θάνατος, ανικανότητα για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, εφαρμόζονται 
κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου Μ 203 – 195 του ΤΚΠΥΣ »  

3.3  Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β’ του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 253 του Νόμου.  

 

4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αμοιβή του Αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου είναι το ποσό που αναγράφει στην Οικονομική του Προσφορά.  
 

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του Αναδόχου 

4.2.1 Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την 
Οικονομική του Προσφορά . Περαιτέρω η καταβολή της αμοιβής του ρυθμίζεται από το άρθρο               
Μ 203 - 187 του ΤΚΠΥΣ .  

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς τη Δ.Υ. Λογαριασμούς Πληρωμής, 
που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο Μ 203 – 187 του ΤΚΠΥΣ. 
Ειδικότερα αναγράφονται: 
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I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 
αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της 
αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει 
ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 
V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα 
δικαιολογητικά για την είσπραξή του (Τιμολόγιο, Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, 
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας κ.λπ.). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι:  

(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 
άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Λογαριασμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η 
πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πέραν του μηνός, μετά την ρητή έγκριση, 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο Μ 203 – 187 του ΤΚΠΥΣ. 

4.2.2   Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, 
ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση 
των εργασιών. Δεν αναγνωρίζονται στη σύμβαση λόγοι προσαύξησης της αμοιβής, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στον Νόμο. 

4.2.3 Ο Εργοδότης δύναται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο Εργοδότης καταγγείλει και προβεί στη διάλυση της 
σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της για ορισμένο ή ορισμένους από τους λόγους των άρθρων 
Μ 203 - 192 του ΤΚΠΥΣ και 338 του Ν. 4412/2016 δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του 
αναδόχου. Επίσης, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 338 του Ν. 4412/2016 λόγων, ο Εργοδότης 
δικαιούται να διακόψει την σύμβαση μελέτης αζημίως για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι 
αυτό είναι απαραίτητο. 

4.2.4 Ειδικότερα, όσον αφορά τα τεύχη δημοπράτησης, αν δεν δοθεί εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
για τη σύνταξή τους, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση.   

 

4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον 
Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
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5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά 
το άρθρο Μ 203 - 302, παρ. 1β) του ΤΚΠΥΣ. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

5.1.2 Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15.2  της Διακήρυξης.  

5.1.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά. 

5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για 
την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

5.1.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις τμηματικές 
πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο Μ 203 - 187 του ΤΚΠΥΣ . Η επιστροφή των εγγυητικών 
επιστολών ρυθμίζεται από τα άρθρα Μ 203 - 302, Μ 203 - 187 του ΤΚΠΥΣ. 

 
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Για τους γενικούς όρους των εγγυήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15.4 της Διακήρυξης. 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την 
πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του 
αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς την απαίτηση 
μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη 
δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζημίωση του 
Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 
 
 
6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης των εργασιών της 
σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο Μ 203 - 185 του ΤΚΠΥΣ. 

 
7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του 
εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση 
της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου Μ203 - 188 του ΤΚΠΥΣ . 
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8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα 
συμβατικά τεύχη και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 
επαγγελματική κρίση. Γενικά, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τα όσα αναγράφονται στις παρ. 
1,2,3, 4 του άρθρου Μ 203 - 188 του ΤΚΠΥΣ, και να εκτελεί την σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, 
τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη 
ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. 

8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και 
τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο 
τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα 
ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο 
ανήκει σε αυτόν. 

8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει 
τέτοια σύγκρουση. 

8.1.5  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις γενικές αρχές κωδικοποίησης – τυποποίησης 
τευχών και σχεδίων για κάθε στάδιο ή κατηγορία μελέτης με βάση τις οδηγίες που θα χορηγηθούν 
από την υπηρεσία και να συνοδεύει κάθε υποβολή μελέτης με τα αντίστοιχα ψηφιακά αρχεία , κατά 
τα αναφερόμενα στο τεύχος των τεχνικών δεδομένων.  

8.1.6  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την τήρηση όλων των δεσμεύσεων που προκύπτουν από την Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (ΑΔΑ :Ψ6Δ146ΜΤΛΡ-ΕΡ5 / 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α). 

8.1.7  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης να επιτηρεί όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ( ΑΔΑ : ΩΓ6Π4653Π8-ΧΣΒ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β) 

8.1.8  Ο Ανάδοχος για το σχεδιασμό των έργων ακαθάρτων θα λάβει υπόψη του την υπάρχουσα ρυμοτομία  
για τις περιοχές με ονομασίες / κωδικούς ΠΛ-ΠΕ14α, ΠΛ-ΜΙΧ και Π-ΠΕ8β, συνολικού εμβαδού           
55,80 ha, σύμφωνα με την υπ. αρ. 001 / 2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης 
(ΑΔΑ: 61ΧΝΩΞΚ-Ζ0Π 15.01.2021 / ΟΕ ΙΙ - 19.01.2021 / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ) 

 

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον 
εργοδότη και τους υπαλλήλους του, και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων 
που συμβαίνουν στο προσωπικό του. 

 

8.3 Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
Μ 203 - 195 του ΤΚΠΥΣ. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά 
από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 
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8.4 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι 
προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων 
των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, κατά τα οριζόμενα από τον Νόμο (άρθρο 257 ν 
4412/2016). 

 

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια 
εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση 
των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον 
εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 

 

8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με 
την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που 
θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 
ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του 
τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 
ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

 

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για 
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη 
διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που 
σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 
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8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

8.8.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις 
κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των 
αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

8.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων 
του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία  για το προσωπικό του, που θα 
απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 
άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 

8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται, 
κατ’ αρχήν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τα δε, πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 
ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Η 
κατάθεση των τμηματικών ή της συνολικής μελέτης θα πρέπει να γίνεται από τον ανάδοχο στο Πρωτόκολλο 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή στο Γενικό Πρωτόκολλο του Εργοδότη. 

 

9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν 
τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

 

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους 
όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της παρούσας Σ.Υ.. 
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10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την εξωδικαστική επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το 
Ν.4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12). 

 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, 
όπως ορίζεται στην Διακήρυξη και στην παρ. 1.3 της παρούσας. 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 
υποχρέωση του Αναθέτοντος Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν 
υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 

10.3 Ανωτέρα βία 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα οποία 
σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 
καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω 
δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν 
ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 
γεγονότων ή περιστατικών.  

 

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν 
την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως 
αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν 
παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης 
μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
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11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος. Ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο Μ 203 - 191 του ΤΚΠΥΣ. 

 

11.2 Διάλυση της σύμβασης 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 338 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο Μ 203 - 192 του ΤΚΠΥΣ. Εάν ο Ανάδοχος άσκησε μεν το δικαίωμα της διάλυσης της 
σύμβασης, αλλά συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης, η σύμβαση νομίμως συνεχίζεται σύμφωνα με τα όσα 
αναγράφονται στο άρθρο Μ 203 - 193 του ΤΚΠΥΣ. 

 

11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι’ αυτόν τη Σύμβαση, αν ο Ανάδοχος τεθεί 
υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 
λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα 
υποκατάστασης του πτωχεύσαντος σύμφωνα με το άρθρο Μ 203 - 195 του ΤΚΠΥΣ. 

  

11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Αναδόχου ή διάλυση 
της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου και την έκδοση σχετικής 
βεβαίωσης από την Π.Α. Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο Μ 203 - 189 του ΤΚΠΥΣ.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της παρούσας Σ.Υ., 
μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου.  

 

12  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στα 
άρθρα Μ 203 - 174 & Μ203 – 176 του ΤΚΠΥΣ . Οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών δεν αναστέλλουν την 
εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  

 

13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1 Νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην Διακήρυξη 
και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  

 



ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ  Μ 203 

Σελίδα  16 από 17 

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων 
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά 
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, 
αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 
αλλοδαπή γλώσσα.  

 

Αθήνα,                  2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Μελετών ΚΕΛ & Δικτύων 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής Έργων Ανατολικής Αττικής 

 

 

 

                            Ελ. Αλεξάνδρου        Ε. Φούγιας 

 

 

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. …………………….. Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 

(ΚΑΝΤΖΑΣ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΔΠΛΥ»  – ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
ΟΠΣ 5060322 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020  ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΔΑ Ψ6Δ146ΜΤΛΡ-ΕΡ5 / 16.09.2020) 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΝΤΖΑΣ – ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, 

ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑΣ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΑ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ) - ΜΕ ΑΔΑ : ΩΓ6Π4653Π8-ΧΣΒ / 12.11.20) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Β΄
Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αλεξάνδρας 11
T.K                       : 11473 Αθήνα
Πληροφορίες    : Κ. Γιαννουλάκης
Τηλέφωνο          : 210-6417803
Fax                       : 210-6417753
Ε-mail                  : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:

   

ΚΟΙΝ:

1. ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Δ/νση Υποδομών
Υπηρεσία Έργων Αποχέτευσης
Ιλισίων 9 & Λαοδικείας 29
177 71, Αθήνα
(συν. θεωρημένο αντίγραφο της ΜΠΤ 
& Τεχνικό Υπόμνημα)
E-mail: bgdeaa@eydap.gr

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Λ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα
E-mail: dtyna@patt.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος 

3.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 144233/9-9-2009 ΚΥΑ, όπως παρατάθηκε με το υπ’ αριθ. 
167200/4-4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ 
και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 31462/10-7-2017 Απόφαση της Γενικής 
Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και την υπ’ αριθ. 68267/4107/5-
08-2020 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ 
(εφεξής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για το έργο: Συλλογή, μεταφορά, 
επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας του Νομού 
Αττικής, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα έργα Αποχέτευσης Οικισμών Νότιας 
Παλλήνης (περιοχές Κάντζας – Λεονταρίου, Κάτω Μπαλάνας, Λουτρού, Εργατικών 
Κατοικιών, σχολείων, κτήματος Καμπά και Βιομηχανικού Πάρκου Λουτρού).

12.11.2020 13:57:13
Ακριβές Αντίγραφο

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο

από 
Κυριακή 
Σπυριδάκου

mailto:dtyna@patt.gov.gr


Σελίδα 2 από 13

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 998/79 ‘’Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας’’ 
(289/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/1992 (Α’ 70), τον Ν. 3208/2003 (Α’ 303), τον 
Ν. 4280/2014 (Α’ 159), τον Ν. 4513/2014 (Α’ 269), τον Ν. 4467/2017 (Α’ 56), τον Ν. 4519/2018 
(Α’ 5), τον Ν. 4617/2019 (Α’ 88), και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α’ 91), το Ν. 3937/2011 (Α’ 60), το Ν. 4014/2011 (Α’ 209) 
και το Ν. 4042/2012 (Α’ 24

3. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006 (Α’ 162), και ισχύει.

4. Το Ν. 4014/2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων ....», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2011), 
Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018), Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019), Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 
167/Α/30-10-2019), Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020), και όπως έχει γενικότερα 
τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Ν. 2971/2001 (Α’ 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
7. Το Ν. 3199/2003 (Α’ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του N. 3481/2006 (Α’ 162), και ισχύει.

8. Το Ν. 3378/2005 (Α΄ 203) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».

9. Τον Ν. 3852/2010 (Α’ 85) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Το Ν. 4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11.  Τον Ν. 3937/2011 (Α’ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 4622/2019 (A’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
13. Το Ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
14. Το Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

15. Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 82/2004 (A’ 64) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
‘‘Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων’’ 
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων».

16. Το Π.Δ. 51/2007 (Α’ 54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Το Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας.

18. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Το Π.Δ. 62/2020 (ΦΕΚ 155/Α’/05-08-20) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

20. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α’/05-08-20) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων».

21. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/06-08-20 (ΦΕΚ 3296/Β’) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά».

22. Τη με αρ. οικ. 903/29.12.2017 (Β’ 4672) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: 
«Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

23. Τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/6.7.2018 (Β’ 2693) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων με θέμα: «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

24. Την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (Β’ 641) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση 
στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυμάτων».

25. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β’ 192) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
26. Την ΚΥΑ 49828/2008 (Β’ 2464) «Έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

27. Την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (Β’ 354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

28. Την Κ.Υ.Α. οικ. 48963/2012 (Β’ 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθ. 
1958/13-1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)», 
όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 1915/2018 (Β’ 304).

29. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (Β΄ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων 
ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (Α’ 209)».

30. Την Κ.Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β’ 964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 
5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, ...», όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 1915/2018 (Β’ 304).

31. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β΄ 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α΄ ...».

32. Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (B’ 2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως 
ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

33. Την Κ.Υ.Α. 50743/2017 «Αναθεώρηση Εθνικού Καταλόγου Περιοχών Δικτύου NATURA 2000 
(ΦΕΚ 4432/Β/2017)».



Σελίδα 4 από 13

34. Την Κ.Υ.Α. 5688/2018 (Β’ 988) «Τροποποίηση των παραρτημάτων του N. 4014/2011 (Α΄ 209), 
σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ … 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

35. Την Κ.Υ.Α. 1915/2.2.2018 (Β’ 304) «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 48963/2012 (Β’ 2703) κοινής 
υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθ. 170225/2014 (Β’ 964) υπουργικής απόφασης, που 
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.°4014/2011 (Α’ 209), σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

36. Την Υ.Α. 170225/2014 (Β’ 135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ …», όπως 
τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1915/2018 (Β’ 304).

37. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β’ 2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν.°4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

38. Την με Α.Π. 59/7.2.2020 (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) Εγκύκλιο του Υπ. Επικρατείας με θέμα 
«Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα 
των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή 
ατομικών διοικητικών πράξεων».

39. Την περιβαλλοντική αδειοδότηση με την υπ’ αρ. 144233/9.9.2009 ΚΥΑ του έργου: Συλλογή, 
μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας του 
Νομού Αττικής, όπως η ισχύς αυτής έχει παραταθεί με το υπ’ αρ. 167200/4.4.2013 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ και έχει τροποποιηθεί με την υπ’ 
αριθ. 31462/10.7.2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
ΥΠΕΝ και την υπ’ αριθ. 68267/4107/5-08-2020 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.

40. Την υπ’ αρ. 2993/2-7-2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής με θέμα «Καθορισμός 
αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των εκροών των ΚΕΛ Παιανίας – Κρωπίας 
και ΕΕΛ Μερέντας Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής».

41. Η από 18-09-2020 ανάρτηση του φακέλου της ΜΠΤ του έργου του θέματος στο Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2009371614.

42. Το με α.π. 18636/15-10-2020 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ 
έντυπο αντίγραφο του φακέλου της ΜΠΤ του έργου, ως συνέχεια της ανάρτησής του στο 
ΗΠΜ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 99989/6517/15-10-2020).

43. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99989/20-10-2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο 
γνωστοποιείται ο έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου της ΜΠΤ έργου του θέματος και 
ζητούνται επιπλέον αντίγραφα αυτού.

44. Το με α.π. 19358/23-10-2020 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με το οποίο προσκομίστηκε στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ένα επιπλέον αντίγραφο του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του 
θέματος, καθώς και Τεχνικό Υπόμνημα με διευκρινιστικά στοιχεία (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/102898/6703/23-10-2020).

45. Το γεγονός ότι με βάση τα περιεχόμενα του Φακέλου της ΜΠΤ του έργου του θέματος δεν 
έχει γνωστοποιηθεί στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ τυχόν επιβολή προστίμου στο φορέα του έργου κατόπιν 
ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.

46. Το γεγονός ότι:
46.1 Κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος, προκειμένου 
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να προσαρμοσθεί στα νεότερα δεδομένα που θα προκύψουν από την προσθήκη νέων 
περιοχών εξυπηρέτησης του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας και συγκεκριμένα των περιοχών 
του Δήμου Παλλήνης νότια της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (περιοχές 
Κάντζας – Λεονταρίου, Κάτω Μπαλάνας, Λουτρού, Εργατικών Κατοικιών, σχολείων, 
κτήματος Καμπά και Βιομηχανικού Πάρκου Λουτρού).

46.2 Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΚΕΛ επαρκούν για τη διαχείριση των 
παραγόμενων λυμάτων από τις νέες πρόσθετες περιοχές. Η αύξηση (με την ένταξη νέων 
περιοχών) του πεδίου συλλογής λυμάτων, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία 
του υφιστάμενου ΚΕΛ, βάσει των υδραυλικών και υγειονολογικών υπολογισμών που 
περιέχονται στον φάκελο της  ΜΠΤ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 

46.3 Δεν αναμένεται να επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές στις επιπτώσεις του έργου στο 
περιβάλλον, δεδομένου ότι οι νέοι συλλεκτήριοι αγωγοί ως επί το πλείστον θα 
διέρχονται από υφιστάμενες δημοτικές οδούς  που βρίσκονται εντός των διοικητικών 
ορίων των Δήμων Παιανίας και Παλλήνης (σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των Τεχνικών 
Υπηρεσιών τους -Παράρτημα ΜΠΤ). 

47. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται έγκριση επέμβασης για τα έργα επέκτασης (τρία αντλιοστάσια 
και κεντρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί συνολικού μήκους περίπου 5.863m), δεδομένου ότι τα 
έργα αυτά θα κατασκευαστούν σε αγροτικές εκτάσεις κάτω από υφιστάμενο οδικό δίκτυο 
και δεν θα διέλθουν από δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την ΜΠΤ, το Τεχνικό Υπόμνημα και 
τους χάρτες-σχέδια που συνοδεύουν αυτά. 

48. Το γεγονός ότι η συμβατότητα του συνολικού έργου (ΚΕΛ Κρωπίας-Παιανίας και δίκτυα) με 
την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και το  Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, και τις απαιτήσεις  
της Κ.Υ.Α. 1915/2018 (304/Β’), έχει τεκμηριωθεί με την ισχύουσα ΑΕΠΟ του έργου, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και συνεπώς έχει ολοκληρωθεί η συμμόρφωση του συνολικού 
έργου με το νεότερο κανονιστικό πλαίσιο.

49. Το γεγονός ότι βάσει των αναφερόμενων στην ΜΠΤ της ΑΕΠΟ και στο Τεχνικό Υπόμνημα, 
δεν αναμένεται να επέλθουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, σε σχέση με τις επιπτώσεις του έργου 
ως αυτό προβλέπεται από την ΑΕΠΟ του, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά 
συνέπεια επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
κατασκευή και λειτουργία του έργου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η υποβολή Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προτεινόμενη τροποποίηση της ΑΕΠΟ, και έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 
4014/2011 (Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020 (Α’ 92).  

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε

Την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 144233/9-9-2009 ΚΥΑ, όπως παρατάθηκε με το υπ’ αριθ. 167200/4-
4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθ. 31462/10-7-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
ΥΠΕΝ και ανανεώθηκε-τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 68267/4107/5-8-2020 Απόφαση του 
Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, (εφεξής ΑΕΠΟ του έργου), για το έργο: 
Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας του 
Νομού Αττικής, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα έργα Αποχέτευσης Οικισμών Νότιας 
Παλλήνης.
Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή των 
ανωτέρω τροποποιήσεων του έργου και για τη λειτουργία του συνόλου των έργων και βαρύνει 
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τους φορείς αυτών, καθώς και κάθε κατά νόμο υπόχρεο.

Α) Η με α.π. 144233/9-9-2009 ΚΥΑ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) τροποποιείται ως ακολούθως:

I. Τροποποιείται και αντικαθίσταται η δεύτερη παράγραφος της ενότητας (α) «Είδος και 
μέγεθος δραστηριότητας» ως εξής:

« Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα αστικά υγρά απόβλητα των οικισμών των Δήμων 
Παιανίας (στο σύνολό του), Κρωπίας (μόνο το μεσογειακό του τμήμα), του παραθεριστικού 
οικισμού Χαμολιά, καθώς και των περιοχών του Δήμου Παλλήνης νότια της Δυτικής 
Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (περιοχές Κάντζας-Λεονταρίου, Κάτω Μπαλάνας, 
Λουτρού, Εργατικών Κατοικιών, σχολείων, κτήματος Καμπά και Βιομηχανικού Πάρκου 
Λουτρού). Επίσης στην εγκατάσταση θα οδηγούνται και τα υγρά απόβλητα των 
βιοτεχνικών μονάδων /βιομηχανιών της περιοχής που είναι ομοειδή ως προς την σύστασή 
τους με τα αστικά λύματα. Πρόκειται για τα λύματα των ΒΙΟ.ΠΑ. Παιανίας, Καρελλά και 
Κορωπίου.»

II. Τροποποιούνται και αντικαθίστανται οι υποενότητες (α.1) και (α.2) της ενότητας (α) «Είδος 
και μέγεθος δραστηριότητας» ως εξής:

« α.1) Τα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται στην εγκατάσταση μέσω δικτύου κεντρικών 
αποχετευτικών αγωγών (ΚΑΑ), που διέρχονται από νόμιμα υφιστάμενη οδοποιΐα στο 
μεγαλύτερο μήκος τους, κεντρικών αντλιοστασίων (ΚΑ) και συλλεκτήρων ως εξής:

 Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (βαρύτητας) Παιανίας (ΚΑΑΠ) μήκους 4.950 m, 
περίπου, από τον οικισμό Παιανίας έως τη συμβολή με τον Κεντρικό αποχετευτικό 
αγωγό (βαρύτητας) Παιανίας - Κορωπίου (ΚΑΑΠΚ). Προτείνεται η ανακατασκευή 
αυτού στο τμήμα 250 m μεταξύ των φρεατίων ΚΠ-102 έως ΚΠ-96 με διατήρηση της 
ονομαστικής του διαμέτρου OD500 αλλά αύξηση της μηκοτομικής του κλίσης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η υδραυλική επάρκεια στο σύνολο του μήκος του 
ΚΑΑΠ.

 Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός βαρύτητας Καρελά (ΚΑΑΚΛ) μήκους 1.300 m, 
περίπου, από τον οικισμό Καρελά έως τη συμβολή με τον ΚΑΑΠΚ, ο οποίος οδεύει 
κατά μήκος υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού.

 Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (βαρύτητας) Κορωπίου (ΚΑΑΚ), μήκους 250 m, 
περίπου, από τον οικισμό Κορωπίου έως τη συμβολή με τον ΚΑΑΠΚ.

 Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός βαρύτητας ΚΑΑΠΚ Παιανίας – Κορωπίου, μήκους 
6.150 m, περίπου, από τη συμβολή με τους ΚΑΑΠ, ΚΑΑΚΛ και ΚΑΑΚ, έως το ΚΕΛ. 

  Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Χαμολιάς μήκους περίπου 9.900 m, από τον 
οικισμό Χαμολιάς έως το ΚΕΛ, ο οποίος είναι δίδυμος καταθλιπτικός σε μήκος 6.900 
m, περίπου, και ελεύθερης ροής σε μήκος 3.000 m, περίπου.

 Κεντρικός αποχετευτικός συλλεκτήριος αγωγός (ΚΑΑΝΠ) συνολικού μήκους περίπου 
5.863 m αποτελούμενος τόσο από βαρυτικά όσο και υπό πίεση τμήματα (Τμήμα 1.1 & 
1.2, Τμήμα 2.1 & 2.2, Τμήμα 3.1 & 3.2) που αποτελεί τον κεντρικό αγωγό συλλογής 
ακαθάρτων των περιοχών Δήμου Παλλήνης νότια της Δυτικής Περιφερειακής 
Λεωφόρου Υμηττού. Καταλήγει στον Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (βαρύτητας) 
Παιανίας - Κορωπίου (ΚΑΑΠ).

- Για την εξυπηρέτηση του ΚΑΑ Χαμολιάς προβλέπονται τρία αντλιοστάσια Α/Σ1, Α/Σ2 
και Α/Σ3.

- Ο ΚΑΑΠΚ διέρχεται με μικροσήραγγα κάτω από την Αττική οδό, δύο φορές και κάτω 
από τον αγωγό καυσίμων τροφοδοσίας του Αεροδρομίου, καθώς και κάτω από αγωγό 
φυσικού αερίου υψηλής πίεσης.

- Στο δίκτυο ακαθάρτων συμπεριλαμβάνονται 3 συλλεκτήρες, οι ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3, που 
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συμβάλλουν στον ΚΑΑΠ. 
- Για την υλοποίηση των έργων θα γίνει μετατόπιση του δίδυμου τεχνικού, στη νότια 

τάφρο συλλογής ομβρίων που γειτνιάζει με το αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος» και 
παραλαμβάνει τμήμα της επιφανειακής αποστράγγισης του αεροδρομίου, καθώς και 
κατασκευή ορθογωνικής τάφρου πλάτους 1,50 m για την αποστράγγιση των ομβρίων 
στο τμήμα της αγροτικής οδού που θα αποκατασταθεί.

- Για την εξυπηρέτηση του ΚΑΑΝΠ προβλέπονται τρία αντλιοστάσια Α/Σ-ΝΠ1, Α/Σ-ΝΠ2 
και Α/Σ-ΝΠ3, τα οποία οριοθετούν τα τρία διακριτά τμήματα του αγωγού ΚΑΑΝΠ:

 Συλλεκτήριος Αγωγός ΚΑΑΝΠ – Τμήμα 1
Το τμήμα 1 του συλλεκτήριου αγωγού ΚΑΑΝΠ εκκινεί από το αντλιοστάσιο ακαθάρτων 1 
και εκβάλει στον υφιστάμενο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της Παιανίας (Αγωγός ΚΑΑΠ) 
και συγκεκριμένα στο φρεάτιο ΚΠ-111’. Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται σε 2.426 
m περίπου, εκ των οποίων το κατάντη τμήμα του αγωγού μήκους περίπου 131 m 
αποτελείται από αγωγό βαρύτητας, ενώ το ανάντη τμήμα μήκους 2.295 m αποτελείται από 
δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό. Ο αγωγός εκκινεί από το αντλιοστάσιο Α/Σ ΝΠ1 και διέρχεται 
επί της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς, έως ότου να συναντήσει τη Λεωφόρο Λαυρίου, όπου 
και χωροθετείται το φρεάτιο πέρατος του καταθληπτικού τμήματος του αγωγού. Στη 
συνέχεια ο αγωγός οδεύει επί της Λεωφόρου Λαυρίου έως ότου συναντήσει το φρεάτιο 
κεφαλής ΚΠ-111’ του υφιστάμενου αγωγού ΚΑΑΠ.

 Συλλεκτήριος Αγωγός ΚΑΑΝΠ – Τμήμα 2
Το τμήμα 2 του συλλεκτήριου αγωγού ΚΑΑΝΠ εκκινεί από το αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α/Σ- 
ΝΠ2 και εκβάλει στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων 1. Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται 
σε περίπου 1.342 m εκ των οποίων το κατάντη τμήμα του αγωγού μήκους περίπου 483 m 
αποτελείται από αγωγό βαρύτητας, ενώ το ανάντη τμήμα μήκους περίπου 859 m 
αποτελείται από δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό. Ο αγωγός εκκινεί από το αντλιοστάσιο Α/Σ-
ΝΠ2 και αρχικά οδεύει στον ελεύθερο χώρο μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων ΚΧ5β 
και ΧΠβ ( Ρ. Παναγίτσας ) στα ανατολικά και ΚΧ5α και ΧΠα ( Ρ. Παναγίτσας ) στα δυτικά. 
Στη συνέχεια ακολουθεί την οδό Λεονταρίου έως ότου συναντήσει την οδό Παπαγγελάκη. 
Κατάντη του φρεατίου πέρατος του καταθλιπτικού αγωγού, ο αγωγός βαρύτητας (τμήμα 
2.1) οδεύει επί της οδού Παπαγγελάκη έως τη θέση του αντλιοστασίου ακαθάρτων Α/Σ-
ΝΠ1.

 Συλλεκτήριος Αγωγός ΚΑΑΝΠ – Τμήμα 3
Το τμήμα 3 του συλλεκτήριου αγωγού ΚΑΑΠΝ εκκινεί από το αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α/Σ-
ΝΠ3 και εκβάλει στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α/Σ-ΝΠ2. Το συνολικό μήκος του αγωγού 
ανέρχεται σε περίπου 2.094 m, εκ των οποίων το κατάντη τμήμα του αγωγού μήκους 242 
m αποτελείται από αγωγό βαρύτητας, ενώ το ανάντη τμήμα μήκους περίπου 1.852 m 
αποτελείται από δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό. Ο αγωγός εκκινεί από το αντλιοστάσιο 3 και 
οδεύει με κατεύθυνση δυτική-βορειοδυτική επί των οδών Ρίτσου, Παλαμά, Σερίφη, Αγίας 
Παρασκευής, Παλαιοπαναγιάς και Κρυστάλλη. Στη συνέχεια διέρχεται από την Κάτω 
Διάβαση της Αττικής Οδού στο δυτικό τμήμα της οποία προβλέπεται η χωροθέτηση του 
φρεατίου πέρατος του καταθλιπτικού αγωγού, νοτιοανατολικά του κυκλικού κόμβου 
Round About ΧΠ1 της Πολεοδομικής Μελέτης του Κτήματος Καμπά. Κατάντη του φρεατίου 
πέρατος του καταθλιπτικού αγωγού, ο αγωγός βαρύτητας (τμήμα 3.1) οδεύει επί της οδού 
Αγίας Παρασκευής έως και το αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α/Σ-ΝΠ2.

α.2) Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα παρακάτω δεδομένα:

Παράμετρος Α΄ Φάση Τελική φάση – 40ετία

2029 2049
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Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 
(κάτοικοι)

99.486 125.706

Μέση ημερήσια παροχή 
λυμάτων (m3/d)

18.000 25.200

BOD5  (kg/d) 6.000 7.600

Αιωρούμενα στερεά (kg/d) 6.500 8.200

Ολικό Άζωτο (kg/d) 850 1.070

Φωσφόρος (kg/d) 210 270

Το σύνολο των παραπάνω έργων περιγράφεται αναλυτικότερα στις Μελέτες Περιβάλλοντος 
(κείμενα, χάρτες - σχέδια) και το τεχνικό υπόμνημα που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση. 
Ειδικότερα τα έργα αποτυπώνονται στο χάρτη Νο 9, 1:5.000 «Οριζοντιογραφία προτεινόμενων 
αγωγών ακαθάρτων στον κυρωμένο δασικό χάρτη», τους χάρτες Νο. 6.1 & 6.2, 1:2.000 
«Οριζοντιογραφία νέων συλλεκτήριων αγωγών περιοχών Νότιας Παλλήνης», σχέδιο Νο. 3 του 
Τεχνικού Υπομνήματος, 1:200 «Οριζοντιογραφία τμήματος προτεινόμενου αγωγού μεταφοράς 
ακαθάρτων ΚΑΑΝΠ πλησίον δασικής έκτασης».» 

III. Η παράγραφος (δ2) «Κατασκευή της μονάδας» αντικαθίσταται ως εξής:

«δ.2 Κατασκευή των έργων

3.1  Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, ο φορέας του έργου υποχρεούται να ενημερώσει 
τις αρμόδιες αρχές Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

3.2 Πριν από την έναρξη κατασκευής των νέων έργων, να ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως 
τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των εργασιών, οι αρμόδιες Αρχαιολογικές 
Υπηρεσίες ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των έργων από ειδικευμένους υπαλλήλους 
οι οποίοι θα προσληφθούν κατόπιν υποδείξεως των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Η 
δαπάνη για την πρόσληψη τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα του αρθρ. 37 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

3.3 Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων θα πρέπει να ακολουθηθεί ανασκαφική έρευνα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α’) «Για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

3.4 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά 
τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαιτέρως όταν οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν 
τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Ειδικότερα θα πρέπει:

3.4.1 Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν οι 
άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Τα προϊόντα των εκσκαφών να 
αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλο χώρο καλυμμένο με ειδικές πλαστικές 
μεμβράνες ή να διαβρέχονται, και να χρησιμοποιούνται στις επιχώσεις. Να υπάρχει 
προγραμματισμός, ώστε τα προϊόντα των εκσκαφών να οδηγούνται το συντομότερο 
στις θέσεις των χώρων προσωρινής απόθεσης και να μην παρατηρείται παρατεταμένη 
εναπόθεσή τους στο χώρο του έργου. 

3.4.2 Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.
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3.4.3 Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης.

3.4.4 Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά 
οχήματα.

3.4.5 Η λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου να γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς 
και από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.

3.4.6 Να εξετασθεί η δυνατότητα παράκαμψης τυχόν δρομολογίων των βαρέων οχημάτων 
από κατοικημένες περιοχές, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ούτως ώστε να μειωθούν οι 
όποιες εκπομπές σκόνης από την κυκλοφορία τους.

3.4.7 Για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρημένων με αιωρούμενα 
σωματίδια, οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων 
βροχοπτώσεων.

3.4.8 Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών να συμπεριληφθούν κατά 
περίπτωση όπου κριθεί σκόπιμο εργασίες φύτευσης.

3.5 Το μέγεθος των επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό για 
την κατασκευή του έργου και να αποφευχθούν περιττές εκσκαφές.

3.6 Τα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου να χρησιμοποιηθούν 
κατά το δυνατόν για την επανεπίχωση αυτών (όπου απαιτείται), καθώς και για τη 
διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο του έργου.

3.7 Τα υλικά εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
για τις ανάγκες του επιτρέπεται μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής 
Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011, να αποτεθούν: α) 
σε χώρους διάθεσης αδρανών εάν υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή, β) για την 
αποκατάσταση ανενεργών ή εξαντλημένων τμημάτων ενεργών λατομείων της περιοχής, γ) για 
την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την αποκατάσταση 
των δανειοθαλάμων αυτών και τα οποία έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και 
σύμφωνα με τους όρους αυτούς, δ) για την αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης 
αποβλήτων, ε) σε άλλο νόμιμο χώρο διάθεσης. Το περιεχόμενο της ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων 
και δραστηριοτήτων υποδοχής τους και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των 
φορέων των τελευταίων. 

3.8 Η διαχείριση των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν. 2939/2001, στην ΚΥΑ 36259/2010 (ΦΕΚ 1312 Β΄) και στην ΚΥΑ 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706 
Β΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.9 Ειδικότερα, στην περίπτωση απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών σε αργούντα λατομεία ή 
δανειοθάλαμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, απαιτείται ύστερα από εισήγηση του 
αρμόδιου Δασάρχη, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό 
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία θα υποβάλλει ο φορέας του 
έργου, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011.

3.10 Απαγορεύεται η προσωρινή ή η μόνιμη απόθεση υλικών σχετιζόμενων με την κατασκευή του 
έργου, όπως αδρανή, χωματουργικά, πλεονάζοντα υλικά κλπ, εντός: α) τμημάτων του 
υδρογραφικού δικτύου, β) περιοχών δασικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
γίνεται διάθεση πλεοναζόντων στο πλαίσιο της αποκατάστασης λατομείων, δανειοθαλάμων 
και παλαιών ΧΑΔΑ, γ) αρχαιολογικών περιοχών, δ) περιοχών που εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και σε γεωργικές εκτάσεις. Τα υλικά εκσκαφής να 
φυλάσσονται εντός του εγκεκριμένου χώρου επέμβασης.  

3.11 Τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, πέραν των ανωτέρω, να 
εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

3.12 Να κατασκευαστούν τα τυχόν απαραίτητα τεχνικά έργα (οχετοί - τάφροι) για τη διευθέτηση 
των νερών απορροής και την αντιμετώπιση των τυχόν πλημμυρικών φαινομένων.
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3.13 Να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας των ρεμάτων της περιοχής από κάθε 
φύσεως ρύπανση και αλλοίωση και σε κάθε περίπτωση να μην παρεμποδίζεται η φυσική ροή 
τους από οποιαδήποτε κατασκευή ή παρέμβαση και να τηρούνται οι ελάχιστες 
προβλεπόμενες αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από αυτά.

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

3.15 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα λάδια, παντός 
είδους ενέµατα κλπ. να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε 
διάθεσή τους να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η καύση υλικών 
(ελαστικών, λαδιών κλπ.) στην περιοχή των εγκαταστάσεων.

3.16 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, 
καύσιµα κλπ κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, όπως και η απόρριψη παλαιών λαδιών 
επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτέλαιων να γίνεται σύµφωνα µε το 
Π.∆ 82/25-02-04. 

3.17 Να γίνεται χρήση απορροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άµµος) σε επαρκείς ποσότητες, για 
συγκράτηση καυσίµων και λιπαντικών σε περίπτωση διαφυγής τους και κατόπιν να 
διατίθενται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία.

3.18 Να τοποθετηθούν περιμετρικά των σημείων που εκτελούνται έργα προειδοποιητικές 
πινακίδες, να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου 
φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης.

3.19 Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης 
πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου.

3.20 Να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και να 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού. Να 
τοποθετηθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου κατάλληλη περίφραξη που να 
απαγορεύει την είσοδο στο κοινό.

3.21 Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω των 
πραγματοποιούμενων εργασιών κατά τη φάση κατασκευής να ληφθούν από τον υπεύθυνο 
του εργοταξίου όλα τα απαιτούμενα μέτρα, καθ’ όλη την διάρκεια των συγκεκριμένων 
εργασιών.

3.22 Η διέλευση των οχημάτων εντός οικισμών, να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν εκτός ωρών 
κοινής ησυχίας, να εφαρμόζεται η τήρηση χαμηλών ορίων ταχύτητας, η κάλυψη των 
φορτηγών (ιδίως αυτών που μεταφέρουν λεπτόκοκκα αδρανή υλικά), το σβήσιμο της μηχανής 
των φορτηγών κατά τυχόν στάση τους πλησίον ή εντός οικιστικών περιοχών και η τακτική 
συντήρησή τους.

3.23 Επιπλέον να υπάρχει ομαδοποίηση των λειτουργιών, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εικόνα 
του συνόλου της εγκατάστασης.

3.24 Κατά τον σχεδιασμό των κτισμάτων της μονάδας, να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική και  η 
αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων δεξαμενών και χαμηλών κτιρίων, όσο 
βέβαια επιτρέπουν οι κανονισμοί λειτουργίας η/μ εξοπλισμού), για να επιτευχθεί η αρμονική 
ένταξη της εγκατάστασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δομημένου και του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής.

3.25 Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της μονάδας να εγκριθεί από την αρμόδια ΕΠΑΕ. Ειδικότερα για 
τα κτίρια που συνοδεύουν το έργο, όπως γραφεία κλπ, να εκδοθεί οικοδομική άδεια σύμφωνα 
με την 6453/98 Υπουργική Απόφαση.

3.26 Στις περιοχές διέλευσης του αγωγού ακαθάρτων εκτός νομίμως υφισταμένης οδοποιΐας (κατά 
μήκος ρέματος), να γίνει αποκατάσταση της ζώνης διέλευσης στην αρχική της μορφή και σε 
καμία περίπτωση να μη γίνει διάνοιξη νέας οδού.

3.27 Κατά την ενδεχόμενη διαπλάτυνση της οδού πρόσβασης προς την μονάδα επεξεργασίας, να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να ακολουθείται το ανάγλυφο του εδάφους με σεβασμό 
στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποχέτευση των 
ομβρίων.
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3.28 .Όλες οι δομικές κατασκευές που αφορούν σε σκάμματα, εγκιβωτισμούς, σκυροδέτηση, 
εκσκαφές θα λάβουν τις απαραίτητες άδειες δόμησης, όπου αυτό απαιτείται, από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες με ευθύνη του Φορέα του Έργου. 

3.29 Να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
στην περιοχή επιρροής της κατασκευής του έργου, με ελαχιστοποίηση του εύρους 
κατάληψης, σήμανση και πληροφόρηση. 

3.30 Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου, θα πρέπει να χωροθετηθούν εντός της 
προσδιορισθείσας ζώνης κατάληψής του και μετά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να 
απομακρυνθεί το σύνολο των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και να αποκατασταθούν 
πλήρως οι χώροι που καταλάμβαναν. 

3.31 Ο φορέας του έργου οφείλει να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την 
απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας στην περιοχή των 
έργων. 

3.32 Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ 
των κατοικημένων περιοχών. 

3.33 Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, κατά τη φάση 
κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα και η 
όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη 
κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα. Για το διάστημα αυτό της δέσμευσης των 
δρόμων, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει γι’ αυτό η κατάλληλη σήμανση.

3.34 Τα μηχανήματα που τα χρησιμοποιηθούν στο έργο οφείλουν να έχουν σήμανση CE σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418Β’/1-10-03) όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/07 (ΦΕΚ 286Β’/2-3-07) στην οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους και 
για τα παλιότερα μηχανήματα βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

3.35 Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρήση μηχανημάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για 
τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη 
λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65dΒ (Α). Σε περίπτωση υπέρβασης να τοποθετηθούν 
κινητά αντιθορυβικά πετάσματα. 

3.36 Να γίνει κατάλληλη περίφραξη και σηματοδότηση (φωτεινά σήματα) των εκσκαφών και του 
όλου χώρου του εργοταξίου, για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία περιουσιών 
τρίτων από ζημιές. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 
διερχόμενων από την περιοχή του έργου από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν 
από την κατασκευή και λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης σήμανσης 
(ημερήσιας και νυκτερινής) σκαμμάτων επί και εγγύς οδών, και της περίφραξης των έργων. 

3.37 Σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης από οχήματα απασχολούμενα στην κατασκευή ή 
λειτουργία του έργου, θα πρέπει να διενεργείται άμεσος καθαρισμός, με ευθύνη του 
ρυπαίνοντος και υπό την επίβλεψη του φορέα του έργου. 

3.38 Τα μηχανήματα του εργοταξίου που θα χρησιμοποιούνται με διακοπτόμενη λειτουργία θα 
πρέπει να κλείνουν στις ενδιάμεσες περιόδους, που δεν λειτουργούν. Όλα τα 
χρησιμοποιούμενα στο εργοτάξιο μηχανήματα να φέρουν κατάλληλη σήμανση CE της ΕΕ περί 
θορύβου, τηρώντας την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

3.39  Να μην γίνεται καμία συντήρηση των μηχανημάτων (οχήματα, μηχανήματα),  στο χώρο του 
εργοταξίου , προς αποφυγή ρύπανσης από ενδεχόμενη διαρροή. Εντούτοις τα λιπαντικά έλαια 
ή υδραυλικά υγρά που μπορεί να προέλθουν από διαρροές ή βλάβες θα πρέπει να 
συλλέγονται άμεσα και να απομακρύνονται από το χώρο. Γι’ αυτό τον σκοπό ειδικά 
προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι) πρέπει να υπάρχουν εντός του εργοταξίου τα οποία, να 
ελέγχονται τακτικά και να φυλάσσονται σε ειδικές συσκευασίες και χώρους όπου θα τα 
προστατεύουν από την έκθεση τους σε υγρασία.

Β) Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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1. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο 
φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι 
όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση 
οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και 
άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

ΙΙ. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2029 (ημερομηνία λήξης της υπ’ 
αρ. 144233/9-9-2009).

2. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στις Μελέτες Περιβάλλοντος (κείμενα, χάρτες – σχέδια), οι οποίες 
συνοδεύουν τις με α.π. 144233/9-9-2009, α.π. 31462/10-7-2017 και α.π. 
68267/4107/5-08-2020 Αποφάσεις και την παρούσα, υπό τους όρους και 
περιορισμούς που τίθενται απ’ αυτήν, ή για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών 
όρων της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης 
του άρθρου 6 του Ν.4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν 
παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ 
που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι 
ή τροποποιούνται οι όροι της Απόφασης, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 
2 του Ν. 4014/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου, όπως εκάστοτε 
ισχύει.

4. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου προς συμμόρφωση με την 
παρούσα απόφαση, σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσής της, ο 
φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της υλοποίησής του, να υποβάλλει 
Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 
του Ν.4014/2011 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 167563/2013, όπως ισχύουν.

ΙΙΙ.  ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1. H παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με α.π. 144233/9-9-2009 ΚΥΑ 

με θέμα: «Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων κεντρικού τμήματος Ανατολικής 
Αττικής σε περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Κρωπίας, Παιανίας, Σπάτων, Γέρακα, 
Γλυκών Νερών, Μαρκόπουλου, Καλυβίων Θορικού και Κουβαρά της Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής», όπως αυτή έχει παραταθεί με το υπ’ αρ. 167200/4-4-2013 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, και έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 31462/10-7-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και την υπ’ αριθ. 68267/4107/5-08-2020 
Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, την οποία και 
τροποποιεί. Οι ανωτέρω αποφάσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του έργου 
και σε κάθε έλεγχο να επιδεικνύονται μαζί και με τις Μελέτες Περιβάλλοντος που τις 
συνοδεύουν. 

2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
 να τηρεί στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα τους στοιχεία, βάσει των οποίων 
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θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της 
παρούσας απόφασης (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά, έγγραφα, 
μητρώα καταγραφής στοιχείων, κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
βρίσκονται στο χώρο του έργου. 

 να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και 
να διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχου από αυτό.

 να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες στους 
ενδιαφερόμενους και σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και κάθε Αρχή που 
έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης του έργου και του περιβάλλοντός του (π.χ. 
Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Υδάτων, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος).

 να συμμορφώνεται στις συστάσεις και υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών 
οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται 
από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και 
κοινοτικής).

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του 
έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του 
Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011, Ν. 4042/2012 
και ισχύουν.

5. Ο φορέας του έργου, σε περίπτωση που το τελευταίο προκαλεί ζημιά ή άμεση απειλή 
ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, 
φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 
(Α’ 190).

6. Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας του έργου ή τμήματος αυτού, ο φορέας 
υποχρεούται στην αποξήλωση των εγκαταστάσεων και οριστική αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. 

IV. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Για την έκδοση της παρούσας Απόφασης τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020 (Α΄ 92). 

2. Κατά της παρούσας Απόφασης είναι δυνατόν να ασκηθεί αίτηση θεραπείας προς το 
εκδώσαν αυτήν διοικητικό όργανο ή ιεραρχική προσφυγή προς όργανο ιεραρχικά 
ανώτερο του εκδώσαντος.

3. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την 
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr 
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 
21398/2012, καθώς και στον ιστότοπο «Διαύγεια».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 001/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛ-ΠΕ14α, ΠΛ-ΜΙΧ και        

Π-ΠΕ8β ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 55,80 ha, ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ (ΑΔΑ: 61ΧΝΩΞΚ-Ζ0Π 15.01.2021 / ΟΕ - 19.01.2021)       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ 
Από το πρακτικό της  
15-01- 2021 συνεδρίασης του   
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                        
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                           
ΑΔΑ: 61ΧΝΩΞΚ-Ζ0Π 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 001/2021  
                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 
σχεδιασμού του δικτύου ακαθάρτων δήμου 
Παλλήνης νότια της Δυτικής Περιφερειακής  
Λεωφόρου Υμηττού.  
 

    
Σήμερα στις 15 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:30 - 19 30 το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, κατ   εφαρμογή της παρ. 
2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α'/11-03-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του" κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 001/15-01-2021 πρόσκλησης του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΜΕΡΟΥ, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.  
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ  αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 426 εγκύκλιο του υπουργείου 
Εσωτερικών, η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη δια περιφοράς διαδικασία.    

 
Παρόντος και του Δημάρχου ο οποίος και εκλήθη  διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα και τα τριάντα ένα (31) μέλη 
και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ–ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ- ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ- 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ–ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ - ΜΗΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΚΟΠΤΗ ΜΑΡΙΑ– ΜΙΛΙΑ. 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
Ανεξάρτητοι: ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

 
Παρόντες οι: Πρόεδρος της Κοινότητας Ανθούσας: ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πρόεδρος της Κοινότητας Γέρακα Αντωνόπουλος Λάμπρος 
Πρόεδρος της Κοινότητας Παλλήνης: ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  

   

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε:   

Ελληνική Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.01.19 12:29:47
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 61ΧΝΩΞΚ-Ζ0Π



 

2 
 

Η Τεχνική μας Υπηρεσία, με το υπ΄αριθμ. 991/13-01-2021 σχετικό έγγραφό της μας διαβίβασε 

έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με αριθ. Πρωτ. 403/11-01-2021 που αφορά στην οριστική μελέτη έργων 

μεταφοράς και δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, στις περιοχές ΠΛ-ΠΕ14α (Λουτρό), 

ΠΛ-ΜΙΧ (περιοχή Μιχαλινού – νοτίως ΠΕ6) και Π-ΠΕ 8β (περιοχή επέκτασης Μιχούλη), συνολικού 

εμβαδού 55,80 ha. Οι παραπάνω περιοχές έχουν χαρακτηρισμό Γενική  Κατοικία και ευρίσκονται εντός 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Παλλήνης.  

Ο σχεδιασμός των έργων μεταφοράς και δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ακολουθεί την 

υπάρχουσα διαμορφωμένη ρυμοτομία, η οποία δεν προβλέπεται να μεταβληθεί από τις εν εξελίξει 

Πολεοδομικές Μελέτες.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμεθα την λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης του 

Δήμου Παλλήνης σχετικά με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό των έργων μεταφοράς και δικτύων 

αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Παλλήνης νότια της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, 

ως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΑΠ.   

Καταρχάς καλούμαστε να αποφασίσουμε για τον έκτακτο χαρακτήρα της εν λόγω 
συνεδρίασης.   

 Ο έκτακτος χαρακτήρας προκύπτει από την ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση των μελετών 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ».  

                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ομόφωνα  
 
   Εγκρίνει τον έκτακτο χαρακτήρα της συνεδρίασης.  
 Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, και κατόπιν 
και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,  

                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ομόφωνα 

 Εγκρίνει τον προβλεπόμενο σχεδιασμό των έργων μεταφοράς και δικτύων αποχέτευσης 
ακαθάρτων του Δήμου Παλλήνης νότια της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ως 
αναφέρεται ανωτέρω. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνστάντας Σπυρίδων σημείωσε ότι ψηφίζει υπέρ, αλλά με την διευκρίνιση ότι,  κατά την άποψή του, οι έξι 
αναφερθείσες περιοχές θα έπρεπε να περιλαμβάνονταν στον κεντρικό σχεδιασμό. 
    
Ορθή επανάληψη κατόπιν της υπ΄άριθμ. 1593/19-01-2021 σχετικής εισήγησης,  διότι εκ παραδρομής παρελήφθη η 
αναγραφή της περιοχής  Π-ΠΕ 8β (περιοχή επέκτασης Μιχούλη), 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 001/2021. 

                                                                         Το Δημοτικό Συμβούλιο 

        Ο   Πρόεδρος 
     Κων/νος Σμέρος                         
 

Έπονται 30 υπογραφές 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 
                                                                         Ο   Πρόεδρος 

                                                                        Κων/νος Σμέρος      
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