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ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ

1

Σφνταξθ τυποποιθμζνου τεφχουσ 

τεχνικϊν δεδομζνων για τισ μελζτεσ 

(κινθτοφ) Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ 

Αποβλιτων (ΣΜΑ)

15.000,00

ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙ ΔΙΑΧΣΘΣ 

ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 

ΡΕΔΥΤΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 6/2/2012 6/5/2012

1. Τεχν. Ρεριγραφζσ-Ρροδιαγραφζσ Ζργων ΡΜ και Θ. 

Αφορά ςτθν αναλυτικι τεχνικι περιγραφι και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όλων των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν για τθν 

καταςκευι του ζργου. Θα ςυνταχκοφν ςχζδια Γενικισ Διάταξθσ  Ζργων και Λεπτομερειϊν του Στακμοφ.

2. Σχζδιο Ρρομετριςεων – Ρροχπολογιςμοφ. Φφλλο προμζτρθςθσ και πίνακασ προχπολογιςμοφ που κα περιλαμβάνει 

τα προτεινόμενα   άρκρα με τον κωδικό τουσ χωρίσ τισ ποςότθτεσ των υλικϊν 

3. Σχζδιο Γενικϊν Πρων Τιμολογίου-Τιμολογίου Μελζτθσ- Ανάλυςθσ Τιμϊν.Κακοριςμόσ των τιμϊν μονάδασ με τισ οποίεσ 

κα καταςκευαςτεί το ζργο, το τιμολόγιό τουσ κακϊσ και θ ανάλυςθ των τιμϊν τουσ.

4. Ρροδιαγραφζσ Στατικισ Μελζτθσ. 

Αφορά ςτθν ςτατικι μελζτθ των τοίχων αντιςτιριξθσ για τθν καταςκευι τθσ ράμπασ κυκλοφορίασ των 

απορριμματοφόρων κακϊσ και των χοανϊν εκφόρτωςθσ των απορριμμάτων (ςτατικι επίλυςθ και τεχνικά ςχζδια)

5. Υπολογιςμοφσ Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων. 

Αφορά τθν εκπόνθςθ των ςχεδίων του δικτφου αποχζτευςθσ των παραγόμενων λυμάτων από πλφςεισ του χϊρου 

ςτάκμευςθσ των ςυρμϊν, τθν παροχζτευςθ των όμβριων υδάτων και των υδρευτικϊν απαιτιςεων του ζργου, χωρίσ να 

περιλαμβάνεται θ διαδικαςία ςφνδεςθσ με το δίκτυο.

6. Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων.

Αφορά ςτθν ςφνταξθ του τεφχουσ υπολογιςμϊν των θλεκτρολογικϊν απαιτιςεων του ζργου χωρίσ να περιλαμβάνεται θ 

μελζτθ ςφνδεςθσ με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ.

7. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ και Ρρότυπα Σχζδια.

Αφορά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ, ζτςι όπωσ κα κατατεκεί ςτθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία 

και των αντίςτοιχων ςχεδίων χωρίσ να περιλαμβάνεται θ διαδικαςία ζκδοςθσ Ριςτοποιθτικοφ Ρυραςφάλειασ από τθν 

εκάςτοτε πυροςβεςτικι αρχι. 

8. Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Αφορά ςτθν ςφνταξθ τθσ  Διακιρυξθσ, τθσ Γενικισ και Ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων, των απαραίτθτων ΣΑΥ και ΦΑΥ 

και των τευχϊν αναλυτικοφ τιμολογίου, προμζτρθςθσ και προχπολογιςμοφ.

9. Ρροδιαγραφζσ Κινθτοφ Εξοπλιςμοφ. 

Αφορά τθν ςφνταξθ του τεφχουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ελκυςτιρα δια οδοφ (τράκτορα), ο οποίοσ κα φζρει 

ενςωματωμζνο ςφςτθμα πείρου για τθν μεταφορά επικακιμενου (θμιρυμουλκοφμενου) οχιματοσ κακϊσ και τθν 

ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ θμιρυμουλκοφμενθσ υπερκαταςκευισ τφπου κιβωτάμαξασ μεταφόρτωςθσ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘΣ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΣΜΑ)

http://www.epperaa.gr/

el/Pages/researchpubli.a
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Σφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

ανάκεςθσ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ 

Σχεδίου Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ 

8.000,00

HPC PASECO ΕΕΥΝΕΣ KAI 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΕΙΒΑΛ

ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 15/10/2012 30/12/2012
Αντικείμενο των υπθρεςιϊν τθσ Αναδόχου αποτελεί θ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ανάκεςθσ του Εκνικοφ 

Στρατθγικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΡΟΛΘΨΘΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ

3

Εκπόνθςθ προτφπων μελζτθσ και 

τευχϊν δθμοπράτθςθσ για : α) 

εγκατάςταςθ κομποςτοποίθςθσ (με 

προδιαλογι), β) εγκαταςτάςεισ 

προςωρινισ αποκικευςθσ (δεμάτων 

αςτικϊν αποβλιτων) και γ) 

εγκατάςταςθ υποδοχισ δεματοποιθτι 

9.950,00
Μ ΑΡΟΣΤΟΛΑΚΘ 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ Ε Ε
ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 20/3/2013 30/12/2015

Αληηθείκελν ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε ππνζηήξημε γηα ηελ εθπόλεζε πξνηύπωλ κειέηεο θαη

ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα : α) εγθαηάζηαζε θνκπνζηνπνίεζεο (κε πξνδηαινγή), β) εγθαηαζηάζεηο

πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο (δεκάηωλ αζηηθώλ απνβιήηωλ) θαη γ) εγθαηάζηαζε ππνδνρήο δεκαηνπνηεηή θαη

θνκπνζηνπνηεηή θαη ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ εθπόλεζε ζρεδίνπ πεξηβαιινληηθώλ όξωλ θαη γηα ηα ηξία είδε

ηωλ εγθαηαζηάζεωλ  ηωλ έξγωλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο 4.7.

ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ

ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ
http://www.epperaa.gr/

el/Pages/researchpubli.a
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Επικαιροποίθςθ των τυποποιθμζνων 

Τευχϊν  Δθμοπράτθςθσ Ζργων 

Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ 

Λυμάτων τα οποία κα δθμοπρατθκοφν 

με το Σφςτθμα “Μελζτθ – Καταςκευι”, 

από Δικαιοφχουσ ενταγμζνων ζργων 

ςτο ΕΡΡΕΑΑ

9.900,00
Μ ΑΡΟΣΤΟΛΑΚΘ 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ Ε Ε
ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 1/7/2013 30/12/2015

Με ςτόχο τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ των ενταγμζνων ζργων ςτο ΕΡΡΕΑΑ (ΕΣΡΑ 2007-2013), θ 

Ειδικι Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ςε ςυνεργαςία με τθν  

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡΡΕΑΑ, είχε επεξεργαςκεί  και είχε ςυντάξει Τυποποιθμζνα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ που 

περιλαμβάνουν: 

και αφοροφν ζργα «Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων», που κα δθμοπρατθκοφν από τουσ Δικαιοφχουσ με το 

ςφςτθμα «Μελζτθ - Καταςκευι» (M-K) ι με ςυνδυαςμό ςυςτθμάτων (περιλαμβανομζνου και επιμετροφμενου 

τμιματοσ).

Για τθν ςφνταξθ Τυποποιθμζνθσ Διακιρυξθσ ελιφκθ υπόψθ θ πρότυπθ διακιρυξθ του ΥΡΕΧΩΔΕ (Τφπου Α), 

προςαρμόηοντάσ τθν ςτο ςφςτθμα Μ-Κ, για δε τα υπόλοιπα τεφχθ ελιφκθςαν υπόψθ οι Γενικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ζργων Ρ/Μ (Ρολιτικοφ Μθχανικοφ) και Θ/Μ (Θλεκτρολογικϊν / Μθχανολογικϊν) , οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί και ςε κάκε 

περίπτωςθ θ κείμενθ Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία. Θ ςφνταξθ των Ειδικϊν Ρροδιαγραφϊν ζγινε λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν υπάρχουςα πρακτικι και τθν τεχνολογία υλικϊν και ςυςτθμάτων και με γνϊμονα να μθν υπάρχουν  

αποκλειςμοί διαγωνιηόμενων οφτε κατά το ςτάδιο ελζγχου εκπλιρωςθσ των κριτθρίων των ελάχιςτων προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ, οφτε κατά το ςτάδιο εξζταςθσ του παραδεκτοφ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, οφτε κατά το ςτάδιο 

αξιολόγθςισ τουσ.  

Αντικείμενο των υπθρεςιϊν του αναδόχου είναι θ επικαιροποίθςθ των Τυποποιθμζνων Τευχϊν δθμοπράτθςθσ για ζργα 

που δθμοπρατοφνται με το ςφςτθμα Μ-Κ ι το μικτό και αφοροφν Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων. Θ 

επικαιροποίθςθ αφορά ςε κζματα που προζκυψαν κατά τθν διάρκεια εξζταςθσ Τ.Δ. Δικαιοφχων, από τθν αρμόδια 

Μονάδα Γ τθσ ΕΥΔ ΕΡΡΕΑΑ, και αφορά νζεσ τεχνολογίεσ υλικϊν, νζεσ μεκοδολογίεσ, διευκρινίςεισ επί των 

αναγραφόμενων διαδικαςιϊν και βζβαια προςαρμογι των Τ.Δ. ςτισ νζεσ ΕΤΕΡ ςφμφωνα και με τα κατωτζρω ςχετικά :

• Τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 1083/2006 «περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχισ 

και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1260/1999»,

ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΘ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ

http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
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Οδθγόσ λειτουργίασ ανοιχτϊν 

εγκαταςτάςεων κομποςτοποίθςθσ 

(αερόβια επεξεργαςία) 

προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων

19.500,00
ΕΝΕΓΕΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΡΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΕ
ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 10/12/2013 10/3/2014

Ρροκειμζνου να ξεκινιςει ςυςτθματικά και ςτθν Ελλάδα θ διαδικαςία κομποςτοποίθςθσ με Διαλογι ςτθ Ρθγι το ΥΡΕΚΑ 

προχϊρθςε – με χρθματοδότθςθ από πόρουσ του ΕΡΡΕΑΑ - ςτισ παρακάτω ενζργειεσ:

• Κατάρτιςθ Οδθγοφ για τθν εφαρμογι τθσ Διαλογισ ςτθ Ρθγι των βιοαποβλιτων, επεξεργαςία κεςμικοφ πλαιςίου και 

τυποποίθςθ ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν (Ιοφλιοσ 2012).

• Ζκδοςθ «Ρρότυπθσ» Οριςτικισ μελζτθσ για εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων οργανικϊν αποβλιτων 

(κομποςτοποίθςθ) και Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ (Απρίλιοσ 2013).

Στο πλαίςιο αυτό δθμοςιεφτθκε (ΑΔΑ: ΒΕΧΩ0-ΤΒΔ) θ Ρρόςκλθςθσ 4.10 του ΕΡΡΕΑΑ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

καταςκευισ εγκαταςτάςεων κομποςτοποίθςθσ οικιακϊν και εμπορικϊν βιοαποβλιτων, κακϊσ και του ςχετικοφ 

εξοπλιςμοφ (Μάιοσ 2013). 

Επειδι όμωσ θ λειτουργία τζτοιων εγκαταςτάςεων προχποκζτει ειδικζσ γνϊςεισ κατά τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων 

ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ

http://www.epperaa.gr/

el/Pages/researchpubli.a
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ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 

(ΣΜΡΕ) ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΘΣ ΝΘΣΟΥ ΚΘΤΘΣ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΡΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΣΚΟΡΟ 

ΤΘΝ ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ 

ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΩΝ

40.000,00
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΕΥΝΩΝ
ΣΜΡΕ 22/10/2014 22/12/2014

ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ΤΠΔΚΑ, γηα έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθωλ

ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο δπηηθώο θαη λνηίωο ηεο λήζνπ Κξήηεο θαζώο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ινλίνπ, θαη ηωλ

απαηηήζεωλ πνπ απνξξένπλ από ηελ Οδεγία 2001/42/ΔΚ θαη ηελ ελαξκόληζή ηεο ζην Δζληθό Γίθαην κε ηελ

ΚΤΑ 107017/28.8.2006 «Δθηίκεζε ηωλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ νξηζκέλωλ ζρεδίωλ θαη

πξνγξακκάηωλ, ζε ζπκκόξθωζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ», επηβάιιεηαη ε εθπόλεζε

ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ (ΜΠΔ) ζε πεξηνρέο πνπ ζα παξαρωξεζνύλ από ην

Διιεληθό Γεκόζην γηα ην ζθνπό απηό. 

ΣΜΡΕ

ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΕΣ

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΘΤΘΣ
ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ 

ΧΩΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΟΥΚΤΩΝ ΡΟΩΝ

39.700,00 ΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘ

Η εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ινπλίνπ

2001 έρεη ελζωκαηωζεί ζην ζεζκηθό πιαίζην ηεο Διιάδαο κε ηελ ΚΤΑ 107017/28.8.2006 «Δθηίκεζε ηωλ

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ νξηζκέλωλ ζρεδίωλ θαη πξνγξακκάηωλ, ζε ζπκκόξθωζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο

Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ». Η δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ Οδεγία 2001/42/ΔΚ αλαθέξεηαη ωο

ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε (.Π.Δ) ηνπ ρεδίνπ ή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Βάζεη ηεο Κ.Τ.Α. γηα ηε

δηαδηθαζία .Π.Δ. απαηηείηαη ε ζύληαμε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ (.Μ.Π.Δ.), νη

πξνδηαγξαθέο ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα III ηεο πξναλαθεξόκελεο Κ.Τ.Α., ελώ ε δηαδηθαζία

πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ έγθξηζή ηεο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7. Η ΜΠΔ απνηειεί πξνθαηαξθηηθή

ελέξγεηα ηνπ όινπ επηρεηξήκαηνο δηόηη κεηά ηελ αξρηθή έξεπλα θαη ηωλ βαζηθώλ ελεξγεηώλ από πιεπξάο

παξαρωξεζηνύρνπ Δηαηξείαο ζα αθνινπζήζεη ε νξηζηηθή κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ (ΜΠΔ) πνπ ζα

θαζνξίζεη ηνπο Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο βάζεη ηωλ νπνίωλ ζα πινπνηεζνύλ ηα αληίζηνηρα έξγα ηωλ

εμνξύμεωλ ηωλ πδξνγνλαλζξάθωλ.  Η ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη ε επηζπεύδνπζα Τπεξεζία δηόηη είλαη ππεύζπλε λα 

δηαζθαιίζεη, αθελόο κελ, ηελ ζπκκόξθωζε ζε θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα πινπνίεζε δξάζεωλ πνπ αλαθέξνληαη

ζε απηέο, όπωο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε ε έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθωλ, αθεηέξνπ δε

είλαη ππεύζπλε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε δξάζεηο όπωο νη αλωηέξω πνπ ελ

δπλάκεη κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζνύλ από Δπξωπαϊθά θνλδύιηα. Δπηζεκαίλεηαη, όηη  νη αλωηέξω δξάζεηο  

ΧΩΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΟΥΚΤΟΙ ΡΟΟΙ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΟΔΘΓΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΑ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΘΝ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΘ ΡΕΙΟΔΟ 2014-2020 

ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΔΘΜΟΥΣ ΤΘΣ ΧΩΑΣ ΣΤΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΑΣΕΩΝ ΓΙΑ TO EIΔΙΚΟ 

ΡΟΓΑΜΜΑ “ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΡΟΛΕΙΣ-

ΜΑΘΙΟΣ ΚΑΛΑΥΤΘΣ”

7.500,00
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΘΣ ΣΤΥΛ πατρ. 

ΓΕΩ
ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 29/10/2014 29/1/2015

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κε ηελ λνκνζέηεζε ηωλ Ρπζκηζηηθώλ 

ρεδίωλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο έβαιε ηηο βάζεηο γηα δξνκνιόγεζε έξγωλ βειηίωζεο ηεο 

πνηόηεηαο ηεο δωήο ηωλ θαηνίθωλ ηωλ 2 κεγάιωλ απηώλ πόιεωλ. 

ε απηό ην πιαίζην πξόθεηηαη λα πξνρωξήζεη ζηελ έλαξμε ηωλ δηαδηθαζηώλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

ωξίκαλζε ελόο εηδηθνύ Πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα πινπνηεζεί ηελ επόκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 

θαη ζα έρεη ωο ζηόρν  ηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο, ηελ πνιενδνκηθή ελαξκόληζε, ηελ αλαβάζκηζε 

πεξηνρώλ θαη ηελ νηθνινγηθή θηλεηηθόηεηα ζηηο πόιεηο ηηο Πεξηθέξεηαο. Σν Πξόγξακκα απηό είλαη 

ζπλδπαζκόο επελδπηηθώλ πξνηεξαηνηήηωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΤΜΠΔΡΑΑ κε ζπλέξγεηα θαη ζηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζηνλ Σνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

Θεκαηηθό ηόρν 6.

Σν πξόγξακκα απηό ζα νλνκάδεηαη «Βηώζηκεο πόιεηο – Μαζηόο Καξιαύηεο», ηίηινο πνπ εμππεξεηεί ηνλ ζθνπό 

ηνπ αιιά θαη απνηίηεη θόξν ηηκήο ζηνλ εκπλεπζηή ηνπ, ηνλ Καζεγεηή ηνπ ΔΜΠ θαη Πξνέδξν ηνπ πιιόγνπ 

Διιήλωλ πγθνηλωληνιόγωλ Μαζηό Καξιαύηε.

Γηθαηνύρνη ρξεκαηνδόηεζεο ζα είλαη ηα αζηηθά θέληξα όιωλ ηωλ Γήκωλ κε πιεζπζκό ≥ 10.000 θαηνίθωλ 

(εθηόο ηωλ πεξηνρώλ πνπ θαιύπηνπλ ηα Ρπζκηζηηθά ρέδηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο), θαζώο θαη ηα 

νηθηζηηθά θέληξα κε πιεζπζκό < 10.000 θαηνίθωλ, ηα νπνία ζπληζηνύλ ζεζκηθά (ΓΠΥΑΑ, ΠΠΥΑΑ) ή de 

facto δηνηθεηηθνύο ή/θαη νηθνλνκηθνύο πόινπο ζε επίπεδν ΟΣΑ ή επξύηεξωλ ρωξηθώλ ελνηήηωλ (ηνπξηζηηθά 

θέληξα ηδίωο ηνπ λεζηωηηθνύ ρώξνπ).

Η  ρξεκαηνδόηεζε ζα αθνξά ζε:

Α)  Δληαίεο ζπγθνηλωληαθέο - θπθινθνξηαθέο θαη πνιενδνκηθέο κειέηεο 

Β) Τινπνίεζε έξγωλ ππνδνκήο ή θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, εθόζνλ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο κειέηεο

Γ)  Υξεκαηνδόηεζε πινπνίεζεο ζπγθνηλωληαθνύ έξγνπ ζε δεκνηηθό ή δηαδεκνηηθό επίπεδν, εθόζνλ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΑ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΡΟΛΕΙΣ-ΜΑΘΙΟΣ 

ΚΑΛΑΥΤΘΣ

ΟΤΑ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΟΔΘΓΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

XΩΟTΑΞΙΚΟY–ΡΟΛEΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ 

ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΘΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΘ 

ΡΕΙΟΔΟ 2014-2020 ΑΡΟ ΤΟΥΣ 

ΔΘΜΟΥΣ ΤΘΣ ΧΩΑΣ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

7.400,00 ΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘ Καηάξηεζε Οδεγνύ ζηόρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξνρή, πξνο ηνπο δπλεηηθνύο δηθαηνύρνπο, ηνπ αλαγθαίνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ππνβάζξνπ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο νινθιεξωκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο,  κε απώηεξν 

ζθνπό ηε δηαηύπωζε κηαο ζηξαηεγηθήο ζπλδπαζκέλωλ παξεκβάζεωλ ελαξκνληζκέλωλ κε ηηο αξρέο θαη ηηο 

επηδηώμεηο ηνπ αεηθνξηθνύ ζρεδηαζκνύ

ΧΩΟΤΑΞΙΚΑ - ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΡΟΛΕΙΣ-ΜΑΘΙΟΣ 

ΚΑΛΑΥΤΘΣ

ΟΤΑ
ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ

http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
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ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 

(ΣΜΡΕ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΩΝ 

ΣΤΘ ΧΕΣΑΙΑ ΡΕΙΟΧΘ 

“ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑ” ΤΘΣ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

20.000,00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΕΥΝΑΣ 

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΑΤΩΝ

ΣΜΡΕ 28/11/2014 28/1/2015

Αντικείμενο του ζργου κα είναι θ Ραροχι υπθρεςιϊν ςτιριξθσ – ςυμβουλϊν ςτθ  Γενικι Γραμματεία Ενζργειασ του 

ΥΡΕΚΑ για τθν εκπόνθςθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα τθσ 

Αιτωλοακαρνανίασ, θ οποία αποτελεί τον πυρινα τθσ διαδικαςίασ Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ (ΣΡΕ) ςτα 

πλαίςια τθσ Οδθγίασ 2001/42/ΕΚ, και ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ τθσ πρωτοβουλίασ του ΥΡΕΚΑ, για ζρευνα και 

εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα τθσ Αιτωλοακαρνανίασ, που κα παραχωρθκοφν από το 

Ελλθνικό Δθμόςιο για το ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Ρ.Ε.Κ.Α. 

Θ επιμζρουσ παροχι ςτιριξθσ κα ςυνίςταται:  

• Στθν περιγραφι του ςχεδίου με ιδιαίτερθ αναφορά ςτο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογισ του, το περιεχόμενό του και ςτα 

ζργα και τισ δραςτθριότθτεσ που ενδεχομζνωσ να προκφψουν από τθν εφαρμογι του. 

• Στθν ανάλυςθ τθσ ςκοπιμότθτασ και των ςτόχων του ςχεδίου, ςε ςυνάρτθςθ με τουσ διεκνείσ, ευρωπαϊκοφσ και 

εκνικοφσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ και πλαίςια, π.χ. Γενικό πλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

(ΦΕΚ 128Α/2008).

• Στθν περιγραφι όλων των εφλογων εναλλακτικϊν δυνατοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μθδενικισ λφςθσ. Θα 

γίνεται αναφορά ςτουσ λόγουσ επιλογισ των εναλλακτικϊν δυνατοτιτων που κα εξεταςτοφν κακϊσ και ςτουσ 

περιβαλλοντικά τεκμθριωμζνουσ λόγουσ επιλογισ του προτεινόμενου ςχεδίου προγράμματοσ ζναντι των άλλων 

εναλλακτικϊν δυνατοτιτων.

• Στθν παρουςίαςθ τθσ υπάρχουςασ πλθροφορίασ για τθν κατάςταςθ του φυςικοφ, ανκρωπογενοφσ και κοινωνικο - 

ΣΜΡΕ

ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΕΣ

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 

(ΣΜΡΕ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΩΝ 

ΣΤΙΣ ΡΕΙΟΧΕΣ ΑΤΑΣ ΚΑΙ ΡΕΒΕΗΑΣ

20.000,00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ 

ΕΕΥΝΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ 

ΑΘΘΝΩΝ

ΣΜΡΕ 28/11/2014 28/1/2015

Αντικείμενο των υπθρεςιϊν του αναδόχου είναι Ραροχι υπθρεςιϊν ςτιριξθσ – ςυμβουλϊν ςτθ  Γενικι Γραμματεία 

Ενζργειασ του ΥΡΕΚΑ  για τθν εκπόνθςθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) ςτισ περιοχζσ 

Άρτασ – Ρρζβεηασ, θ οποία αποτελεί τον πυρινα τθσ διαδικαςίασ Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ (ΣΡΕ) ςτα 

πλαίςια τθσ Οδθγίασ 2001/42/ΕΚ, και ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ τθσ πρωτοβουλίασ του ΥΡΕΚΑ, για ζρευνα και 

εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων ςτισ περιοχζσ Άρτασ – Ρρζβεηασ που κα παραχωρθκοφν από το Ελλθνικό Δθμόςιο για 

το ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Ρ.Ε.Κ.Α. 

Θ επιμζρουσ παροχι ςτιριξθσ  κα ςυνίςταται:  

• Στθν περιγραφι τθσ ςκοπιμότθτασ και των ςτόχων του ςχεδίου, ςε ςυνάρτθςθ με τουσ διεκνείσ, ευρωπαϊκοφσ και 

εκνικοφσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ και πλαίςια, π.χ. Γενικό πλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

(ΦΕΚ 128Α/2008).

• Στθν περιγραφι των πικανϊν δραςτθριοτιτων που κα υπάρξουν ςτθν υπό μελζτθ περιοχι, προςδιορίηοντασ το 

γεωγραφικό πεδίο εφαρμογισ και τα προβλεπόμενα ζργα και δραςτθριότθτεσ.

• Στθν παρουςίαςθ τθσ υπάρχουςασ πλθροφορίασ για τθν κατάςταςθ του φυςικοφ, ανκρωπογενοφσ και κοινωνικο - 

οικονομικοφ περιβάλλοντοσ.

• Στθν αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ πικανϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τισ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και 

ΣΜΡΕ

ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΕΣ

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ

12

ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 

(ΣΜΡΕ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΩΝ 

ΣΤΘ ΧΕΣΑΙΑ ΡΕΙΟΧΘ ΤΘΣ Β.Δ. 

ΡΕΛΛΟΡΟΝΘΣΟΥ

          24,600.00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΕΥΝΑΣ 

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΑΤΩΝ

ΣΜΡΕ 28/11/2014 28/1/2015

Αντικείμενο του ςυμβοφλου κα είναι Ραροχι υπθρεςιϊν ςτιριξθσ – ςυμβουλϊν ςτθ  Γενικι Γραμματεία Ενζργειασ του 

ΥΡΕΚΑ  για τθν εκπόνθςθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) ςτθ χερςαία περιοχι τθσ ΒΔ 

Ρελοποννιςου, θ οποία αποτελεί τον πυρινα τθσ διαδικαςίασ Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ (ΣΡΕ) ςτα 

πλαίςια τθσ Οδθγίασ 2001/42/ΕΚ, και ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ τθσ πρωτοβουλίασ του ΥΡΕΚΑ, για ζρευνα και 

εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων ςτθ χερςαία περιοχι τθσ ΒΔ Ρελοποννιςου, που κα παραχωρθκοφν από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο για το ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Ρ.Ε.Κ.Α. 

Θ επιμζρουσ παροχι ςτιριξθσ  κα ςυνίςταται:  

• Στθν περιγραφι του ςχεδίου με ιδιαίτερθ αναφορά ςτο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογισ του, το περιεχόμενό του και ςτα 

ζργα και τισ δραςτθριότθτεσ που ενδεχομζνωσ να προκφψουν από τθν εφαρμογι του. 

• Στθν ανάλυςθ τθσ ςκοπιμότθτασ και των ςτόχων του ςχεδίου, ςε ςυνάρτθςθ με τουσ διεκνείσ, ευρωπαϊκοφσ και 

εκνικοφσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ και πλαίςια, π.χ. Γενικό πλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

(ΦΕΚ 128Α/2008).

• Στθν περιγραφι όλων των εφλογων εναλλακτικϊν δυνατοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μθδενικισ λφςθσ. Θα 

γίνεται αναφορά ςτουσ λόγουσ επιλογισ των εναλλακτικϊν δυνατοτιτων που κα εξεταςτοφν κακϊσ και ςτουσ 

περιβαλλοντικά τεκμθριωμζνουσ λόγουσ επιλογισ του προτεινόμενου ςχεδίου προγράμματοσ ζναντι των άλλων 

εναλλακτικϊν δυνατοτιτων.

• Στθν παρουςίαςθ τθσ υπάρχουςασ πλθροφορίασ για τθν κατάςταςθ του φυςικοφ, ανκρωπογενοφσ και κοινωνικο - 

οικονομικοφ περιβάλλοντοσ.

• Στθν εκτίμθςθ, αξιολόγθςθ και αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του ςχεδίου ςτο περιβάλλον και ειδικότερα οι 

πρωτογενείσ και δευτερογενείσ, ςωρευτικζσ, ςυνεργιςτικζσ, βραχυ−, μεςο−, μακροπρόκεςμεσ, μόνιμεσ και προςωρινζσ, 

κετικζσ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. Στθν ενότθτα αυτι εκτιμοφνται και αξιολογοφνται οι πικανζσ ςθμαντικζσ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ κατά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ αδειοδότθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

δραςτθριοτιτων τθσ αναηιτθςθσ, ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ.

ΣΜΡΕ

ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΕΣ

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΑΝΑΘΕΩΘΣΘ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
150.000,00

ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΙΩΑΝΝΘΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ ΕΕ

ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΧΙΣΤ πατρ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 24/9/2012 23/7/2013

Σφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ ΚΥΑ 50910/2727/2003 ο Εκνικόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) 

ανακεωρείται ανά πενταετία, εφόςον από τθ Ο ΕΣΔΑ κα πρζπει να προςαρμοςτεί ςτα νζα δεδομζνα και ςτισ τρζχουςεσ 

εξελίξεισ ςχετικά με ηθτιματα επίτευξθσ ςτόχων, υλοποίθςθσ νζων ζργων, δράςεων, δεςμεφςεων και των υποχρεϊςεων 

απζναντι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Επιπλζον επίκειται άμεςα θ ζκδοςθ τθσ ριηικά ανακεωρθμζνθσ κοινοτικισ Οδθγίασ για 

τα απόβλθτα και ςτθν οποία κα κακιερωκεί μια νζα προςζγγιςθ που κα λαμβάνει υπόψθ ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ των 

προϊόντων και των υλικϊν και όχι μόνο των αποβλιτων και θ οποία Οδθγία κα πρζπει άμεςα να εναρμονιςτεί με το 

εκνικό δίκαιο. Από τα μζχρι ςιμερα διακζςιμα ςτοιχεία προκφπτει ότι με τθν υπό ζκδοςθ Οδθγία κα διαφοροποιθκεί 

ριηικά θ όλθ αντιμετϊπιςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων και κα απαιτθκεί θ προςαρμογι τθσ εκνικισ μασ πολιτικισ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

http://www.epperaa.gr/

el/Pages/researchpubli.a
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ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΙΛΥΟΣ, ΕΚΡΟΝΘΣΘ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ

113.821,14

ΚΑΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ πατρ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΗΑΙΔΘΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

πατρ. ΔΘΜΘΤΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 12/1/2009 12/1/2010

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΡΩΘΝ ΥΡΕΧΩΔΕ μζχρι ςιμερα θ ιλφσ από τισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ 

Αςτικϊν Λυμάτων διατίκεται ςτο ζδαφοσ, κατά κανόνα χωρίσ προθγοφμενθ επεξεργαςία. Συγκεκριμζνα θ ιλφσ διατίκεται 

ςε ΧΑΔΑ,

 ςε ΧΥΤΑ αςτικϊν αποβλιτων και ςε χϊρουσ εντόσ ι πλθςίον τθσ ΕΕΛ που δεν πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΙΛΥΟΣ
ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ

http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
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ΑΡΟΓΑΦΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΘ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΟΥ ΡΕΙΕΧΟΥΝ PCBs – 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΘΣ 

ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ

239.000,00

ΕΝΕΓΕΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΡΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΕ

ΙΝΤΕΓΚΕΟ ΤΕΧΓΙΑ 

ΡΕΙΒΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΣΘ 

ΑΡΟΤΩΝ ΕΡΕ

ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 4/6/2013 4/6/2014

Οι βαςικζσ υποχρεϊςεισ, που απορρζουν από τθν κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία ςχετικά με τθ διαχείριςθ των PCB’s 

(Οδθγία 96/59/ΕΚ και ΚΥΑ 7589/731/2000 και 18083/1098Ε.103/2003), αφοροφν τθν απόςυρςθ όλων των ςυςκευϊν 

που περιζχουν PCB’s μζχρι το τζλοσ του 2010, κακϊσ και τθν κατάρτιςθ ςχετικϊν καταλόγων και τθσ εκπόνθςθσ ςχεδίων 

διάκεςθσ/απολφμανςθσ των εν λόγω ςυςκευϊν.

Για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων αυτϊν ζχει ιδθ υπογραφεί Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α και τθσ ΔΕΘ 

Α.Ε., βάςει του οποίου θ ΔΕΘ Α.Ε. αναλαμβάνει να παραδϊςει ςτο Υ.Ρ.Ε.Κ.Α κατάλογο των ενεργϊν και ανενεργϊν 

ιδιωτικϊν υποςτακμϊν μζςθσ και υψθλισ τάςθσ. Επίςθσ θ ΔΕΘ Α.Ε. αναλαμβάνει τθ ςυνοδεία εκπροςϊπων του 

Αναδόχου του ζργου ςτα ςθμεία εγκαταλελειμμζνων ανενεργϊν υποςτακμϊν (αγνϊςτων ιδιοκτθτϊν), κακϊσ και τθν 

παράδοςθ ςτο Υ.Ρ.Ε.Κ.Α των αποτελεςμάτων αναλφςεων ωσ προσ PCBs και γενικότερα ςτοιχεία ςχετικά με τθν φπαρξθ 

PCBs ςτουσ ςτακμοφσ αρμοδιότθτάσ τθσ. Επιπλζον, αναλαμβάνει να παραδϊςει ςτο Υ.Ρ.Ε.Κ.Α το ςχζδιό τθσ ςχετικά με 

τθ διάκεςθ/ απολφμανςθ των PCBs που κατζχει.

Σθμειϊνεται ότι οι κάτοχοι PCBs είναι υποχρεωμζνοι να δθλϊςουν όλα τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτθν 

προαναφερκείςα εκνικι νομοκεςία (με τθ διενζργεια δειγματολθψιϊν και αναλφςεων ωσ προσ PCBs, όπου απαιτείται) 

και να προγραμματίςουν τθ ςταδιακι αντικατάςταςθ των ςυςκευϊν που περιζχουν PCBs.

Στο πλαίςιο του ζργου ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να υλοποιιςει τα εξισ:

ΣΥΣΚΕΥΕΣ PCB

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑΣ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΘΤΑΣ, 

ΚΟΣΤΟΥΣ-ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ Α) ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΑΡΟΤΕΦΩΣΘΣ ΙΑΤΙΚΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ Β) ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΔΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΕΦΑΣ

104.715,45

HPC PASECO ΕΕΥΝΕΣ KAI 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI 

ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ Ε Ρ Ε

ΜΕΛΕΤΘ ΚΟΣΤΟΥΣ-

ΟΦΕΛΟΥΣ
13/12/2010 13/8/2011

Στο πλαίςιο του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Ιατρικϊν Αποβλιτων (I.A.), που  ζχει εκπονθκεί και παραλθφκεί από το 

πρϊθν ΥΡΕΧΩΔΕ προβλζπονται ςτο πλαίςιο του ΕΡΡΕΑΑ, ςε επίπεδο χϊρασ,να εκπονθκοφν προκαταρκτικζσ μελζτεσ 

(Μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, βιωςιμότθτασ, κόςτουσ - ωφζλειεσ) για νζεσ μονάδεσ αποτζφρωςθσ Ιατρικϊν Αποβλιτων και 

μονάδασ αδρανοποίθςθσ τζφρασ

Οι παραπάνω μελζτεσ κα αναδεικνφουν τθ βιωςιμότθτα τθσ κάκε επζνδυςθσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ςτοιχεία κόςτουσ 

εγκατάςταςθσ, εξοπλιςμοφ, λειτουργικό κόςτοσ, τεχνολογίεσ απορρφπανςθσ, επιλογι κζςεωσ, κλ.π

ΑΡΟΤΕΦΩΣΘ ΙΑΤΙΚΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ http://www.epperaa.gr/

el/Pages/researchpubli.a

spx 
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ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΝΑΜΟΦΩΣΘ-ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ 

ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ (Κ.Υ.Α. 15393/2002) 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘΣ (Ν. 

3010/2002 και Κ.Υ.Α. 11014/2003)

62.000,00

ENVECO ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΘΣΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 14/10/2010 14/4/2011

Το αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνει:

Τθν πρόταςθ επικαιροποίθςθσ, ςυμπλιρωςθσ ι/και τροποποίθςθσ του υφιςταμζνου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων με ςτόχουσ: 

Τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων, 

Τθν ςφντμθςθ του χρόνου αδειοδότθςθσ, 

Τθν τυχόν ζνταξθ ζργων και δραςτθριοτιτων για τα οποία μζχρι τϊρα δεν υπιρχαν προβλζψεισ αδειοδότθςθσ,

Τθν τυχόν απζνταξθ αντικειμζνων από τθν υποχρζωςθ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ

Τθν πρόβλεψθ ευρφτερθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ των αποφάςεων,

Τθν αποκζντρωςθ τθσ διαδικαςίασ, 

Τθν μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, 

Τθν ουςιαςτικι εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ

Το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο που κα εξεταςτεί και για το οποίο κα γίνουν οι ςχετικζσ προτάςεισ είναι το ακόλουκο:

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/18.10.1986) Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.4.2002) 

Εναρμόνιςθ του Ν. 1650/1986 με τισ οδθγίεσ 97/11ΕΕ και 96/61 Ε.Ε, διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για 

τα υδατορεφματα και άλλεσ διατάξεισ. Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678Β/25.10.1990) Κατάταξθ ζργων και 

δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ, περιεχόμενο Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, (Μ.Ρ.Ε.), κακοριςμόσ 

περιεχομζνου Ειδικϊν Ρεριβαλλοντικϊν Μελετϊν (Ε.Ρ.Μ.) και λοιπζσ ςυναφείσ διατάξεισ, ςφμφωνα με το Ν.1650/86.

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΟΔΘΓΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΔΙΑΛΟΓΘΣ ΣΤΘ ΡΘΓΘ 

ΤΩΝ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ,ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΣΘ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

104.000,00

ΙΩΑΝΝΘΣ ΦΑΝΤΗΘΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕ

ΕΡΕΜ ΕΤΑΙΕΙΑ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 24/1/2011 31/12/2011

Θ οδθγία 2008/98/EC για τα απόβλθτα προβλζπει μια νζα προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων βαςιςμζνθ ςτθν 

πρόλθψθ, το ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και το περιβάλλον, και τον περιοριςμό τθσ παραγωγισ των αποβλιτων, 

κακϊσ επίςθσ και ενκαρρφνει τθ χριςθ των αποβλιτων που προζρχονται από τθν ανακφκλωςθ και τθν ανάκτθςθ ωσ 

πόρο. Θ οδθγία πρζπει να εφαρμοςτεί πριν από τισ 12 Δεκεμβρίου 2010. Το ηιτθμα που μεταςχθματίηει τθ διαχείριςθ 

των ςτερεϊν αποβλιτων ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, θ διαχείριςθ των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων, δεν ζχει 

απαςχολιςει ακόμθ τθν Ελλάδα, και θ ςτάςθ που κρατείται είναι αυτι τθσ μθ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ. 

Μια ςειρά από εργαλεία – μζτρα & δράςεισ πρζπει να αναπτυχκοφν άμεςα ϊςτε να μπορζςουμε να περάςουμε ςε μια 

ςταδιακι υιοκζτθςθ τθσ Νζασ Οδθγίασ Ρλαίςιο. Θ ανάγκθ αυτι είναι πιο επιτακτικι ακόμθ περιςςότερο και από το 

πόςεσ και που κα καταςκευαςτοφν μονάδεσ επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων, γιατί κζτει τισ βάςεισ και τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το πϊσ κα πορευτοφμε τα επόμενα χρόνια ςτο τομζα τθσ διαχείριςθσ των ςτερϊν 

αποβλιτων.

Στο πλαίςιο αυτό πρζπει:

• Να αναπτυχκοφν τα εργαλεία εκείνα που κα οδθγιςουν ςτθν εκτροπι των αποβλιτων και κυρίωσ των 

βιοαποδομιςιμων αποβλιτων από τθν ταφι

• Να αναπτυχκοφν τα εργαλεία εκείνα που κα διευκολφνουν τθ λειτουργία των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και πωσ αυτοί κα 

ενεργοποιθκοφν προκειμζνου να βελτιϊςουν τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αποβλιτων ςτθν Ελλάδα

• Να εντοπιςτοφν όλα τα προβλιματα – κενά – αλλθλοεπικαλφψεισ του νομοκετικοφ πλαιςίου ςτθν Ελλάδα και να 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ  ΔΙΑΛΟΓΘ

http://www.epperaa.gr/

el/Pages/researchpubli.a
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ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΚΑΙ ΡΩΤΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΟΤΘΤΑΣ ΥΡΑΣΜΕΝΩΝ 

ΧΩΩΝ ΑΡΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ – 

ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΣΤΘ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΡΑΑΚΑΤΩ ΝΟΜΟΥΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ,ΕΥΒΟΙΑΣ, 

ΚΟΗΑΝΘΣ,ΑΧΑΙΑΣ,ΘΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ,ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ

403.252,00
ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ENVIROPLAN 

AE EPEM AE ENVECO AE
ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 25/11/2013 24/11/2015

Σε ςυνζχεια τθσ μελζτθσ για τθ εκπόνθςθ μεκοδολογίασ για τθ «διερεφνθςθ, αξιολόγθςθ και αποκατάςταςθ 

ρυπαςμζνων χϊρων / εγκαταςτάςεων από βιομθχανικά και επικίνδυνα απόβλθτα ςτθν Ελλάδα», που παραλιφκθκε από 

το ΥΡΕKA, κρίνεται ςκόπιμο να εκπονθκεί εμπειρογνωμοςφνθ για τον εντοπιςμό, καταγραφι και πρϊτο χαρακτθριςμό 

(εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ) εν δυνάμει ρυπαςμζνων χϊρων από επικίνδυνα απόβλθτα ςτθ Ρεριφζρεια Αττικισ και 

ςτουσ παρακάτω νομοφσ τθσ Ελλάδασ : Θεςςαλονίκθσ, Βοιωτίασ, Εφβοιασ, Αχαΐασ, Θρακλείου, Μαγνθςίασ, Καβάλασ και 

Χαλκιδικισ. 

Οι εν δυνάμει περιοχζσ αφοροφν : Βιομθχανικά πάρκα – ηϊνεσ και άλλεσ περιοχζσ με ζντονθ βιομθχανικι 

δραςτθριότθτα, λιμάνια,  ςτρατόπεδα, ναυπθγεία, περιοχζσ προςωρινισ αποκικευςθσ επικινδφνων αποβλιτων, εξόρυξθ 

μεταλλευμάτων κ.α.

ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ

http://www.epperaa.gr/

el/Pages/researchpubli.a
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ 

ΡΑΣΙΝΩΝ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΘΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

73.170,73
ΕΝΕΓΕΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΡΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΕ
ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 4/3/2011 3/9/2012

1.Σφνταξθ προςχεδίου του εκνικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν προϊκθςθ των πράςινων δθμόςιων ςυμβάςεων

2.Μελζτθ διακεςιμότθτασ πράςινων προϊόντων ςτθν ελλθνικι αγορά - Θ μελζτθ κα περιλαμβάνει ζρευνα για το είδοσ 

των πράςινων προϊόντων και υπθρεςιϊν που διατίκενται ςτθν αγορά, τισ ποςότθτζσ, το κόςτοσ, τα είδθ τουσ, τθν πθγι 

προζλευςθσ, τθν δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ και κατοχφρωςθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ ςτθν διεκνι αγορά. 

3.Κακοριςμόσ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων για δφο κατθγορίεσ ςυμβάςεων, οι οποίεσ κα υποδειχκοφν από τθν 

διυπουργικι επιτροπι για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ με ςτόχο να πραγματοποιθκοφν πιλοτικά πράςινεσ 

προμικειεσ. Για κάκε μία από τισ κατθγορίεσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα:

a.Διεξάγει μελζτθ κφκλου ηωισ των εναλλακτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτισ επιλεγείςεσ κατθγορίεσ, κακορίηοντασ 

τα περιβαλλοντικά οφζλθ και τισ επιπτϊςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων και των μεταφορϊν.

b.Διεξάγει διαβοφλευςθ που κα ςυμπεριλάβει τουσ φορείσ τθσ αγοράσ που δραςτθριοποιοφνται ςτισ επιλεγείςεσ 

κατθγορίεσ, τουσ ερευνθτικοφσ φορείσ, τουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ και τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου  

c.Συντάξει οδθγίεσ ενςωμάτωςθσ των περιβαλλοντικϊν κριτθρίων κατά τα ςτάδια ςφναψθσ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ  

(οδθγόσ – εγχειρίδιο)

ΡΑΣΙΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΘΛΩΝ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

ΚΙΤΘΙΩΝ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. 

ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ

32.000,00
ΓΙΒΑΣ ΑΝΔ πατρ. 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 30/3/2011 6/7/2012

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΑΞΘΣ, 

Αντικείμενο των υπθρεςιϊν του αναδόχου είναι θ Τεχνικι Υποςτιριξθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων για τον 

προςδιοριςμό κατάλλθλων ςυςτθμάτων και τθν ανάπτυξθ κριτθρίων επιλογισ για τθν επεξεργαςία λυμάτων οικιςμϊν Δ 

Ρροτεραιότθτασ και ειδικότερα

•Ο προςδιοριςμόσ κατάλλθλων ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ λυμάτων από οικιςμοφσ Δ προτεραιότθτασ 

•Θ ανάπτυξθ κριτθρίων επιλογισ μεταξφ των ςυςτθμάτων ςε ςυνάρτθςθ με τισ εκάςτοτε επικρατοφςεσ ςυνκικεσ

•Θ διερεφνθςθ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ και δυνατοτιτων χρθματοδότθςθσ των αναγκαίων ζργων 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δϋ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΚΑΤΑΤΙΣΘ ''ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΘ 

ΝΕΟΥ

90.000,00

ECOPOLIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΡΕ 

ΣΧΕΔ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ ΑΝΩΝ 

ΕΤΑΙΕΙ

ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 20/4/2011 31/12/2011

Αντικείμενο των υπθρεςιϊν του αναδόχου είναι θ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων που υπάρχουν ςε ςυνάρτθςθ με τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ςυνκικεσ επιμζρουσ περιοχϊν τθσ χϊρασ και θ διαμόρφωςθ κατάλλθλου κεςμικοφ 

πλαιςίου  για τθν εφαρμογι  μζτρων για  τθν  κατ οίκον εξοικονόμθςθ νεροφ. Τα μζτρα αυτά ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία 

για τθ χϊρα μασ, ιδίωσ ςε περιοχζσ με αρνθτικό υδατικό ιςοηφγιο. 

Στο πλαίςιο του ζργου κα υλοποιθκοφν τα ακόλουκα

•Εκτεταμζνθ επιςκόπθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ εμπειρίασ

•Τεχνικοοικονομικι διερεφνθςθ κατάλλθλων μζτρων και τεχνολογιϊν μζςω των οποίων είναι δυνατι θ επίτευξθ 

εξοικονόμθςθσ νεροφ κατ οίκον 

•Εντοπιςμόσ περιοχϊν και ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ θ κατ οίκον εξοικονόμθςθ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία και ζχουν 

χαρακτθριςτικά που τθν κακιςτοφν ελκυςτικι. Ιεράρχθςθ αποτελεςματικότθτασ επί μζρουσ μζτρων

•Διαμόρφωςθ κατάλλθλου προγράμματοσ μζτρων και κεςμικοφ πλαιςίου ςτο οποίο κα ςυμπεριλαμβάνονται κίνθτρα 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΘ ΝΕΟΥ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ

23

ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟ 

ΚΑΤΑΛΛΘΛΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΙΚΘΣ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

110.000,00

ΕΡΕΜ ΕΤΑΙΕΙΑ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΘ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘ 2/12/2010 2/4/2011

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία περί διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων, αλλά και τθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ) τθσ 10θσ Σεπτεμβρίου 2009, το ςκεπτικό και τθ ςχετικι 

νομολογία που περιλαμβάνεται ςε αυτιν, κα κεςπιςκοφν κατάλλθλα και πλιρθ κριτιρια και κα  διερευνθκοφν 

(εναλλακτικά)  κατάλλθλεσ περιοχζσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια για τθ διαχείριςθ βιομθχανικϊν ι/και επικίνδυνων 

αποβλιτων, Ενδεικτικά, τα κριτιρια διερεφνθςθσ των περιοχϊν αφοροφν:

1.Τα κριτιρια προςδιοριςμοφ περιοχϊν για ςυναφείσ υποδομζσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται από τθν κείμενθ εκνικι και 

ευρωπαϊκι νομοκεςία, κακϊσ και τθ ςχετικι νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ)

2.Το είδοσ και τθν ποςότθτα των διαχειριηόμενων επικίνδυνων αποβλιτων

3.Τα φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά τουσ

4.Τθν εγγφτθτα ςε χϊρουσ παραγωγισ των αποβλιτων αυτϊν

5.Τθν αξιοποίθςθ υφιςτάμενων χϊρων όπωσ π.χ. παλιϊν λιγνιτωρυχείων, λατομείων και μεταλλείων

6.Τθν πρόκλθςθ τθσ ελάχιςτθσ δυνατισ όχλθςθσ

7.Τθν ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ λειτουργία τουσ

8.Τθν ευρφτερθ κοινωνικι ςυναίνεςθ 

ΙΙ. Θα εκπονθκεί μελζτθ ςυμπλιρωςθσ - εξειδίκευςθσ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Επικινδφνων Αποβλιτων, 

ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ

ΧΩΟΘΕΤΘΣΘ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΡΟΛΘΨΘΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

35.500,00

ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 28/5/2013 28/11/2013

Θ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ πλαίςιο για τα απόβλθτα (2008/98/ΕΕ) ςτο εκνικό δίκαιο ζγινε με το Νόμο 4042 

(ΦΕΚ24/Α/13.02.2012). Στον εν λόγω Νόμο ωσ πρόλθψθ ορίηονται τα μζτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουςία, 

υλικό ι προϊόν καταςτοφν απόβλθτα, και τα οποία μειϊνουν: α) τθν ποςότθτα των αποβλιτων, μζςω 

επαναχρθςιμοποίθςθσ ι παράταςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων, β) τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των παραγόμενων 

αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία, ι γ) τθν περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε επικίνδυνεσ 

ουςίεσ».

Το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ εκπονεί, ςε εφαρμογι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 

και του άρκρου 29 του νόμου, προγράμματα πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και επεξεργάηεται κατευκφνςεισ, οφτωσ 

ϊςτε τα προγράμματα αυτά να ενςωματωκοφν ςτα ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων του άρκρου 22 του νόμου. 

Κατά τθν ενςωμάτωςθ των προγραμμάτων ςε ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων, προςδιορίηονται τα μζτρα πρόλθψθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων που αφοροφν ςτα απόβλθτα του εκάςτοτε ςχεδίου. 

Σκοπόσ τθσ πράξθσ είναι θ κατάρτιςθ του εκνικοφ προγράμματοσ πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων, οι 

ΡΟΛΘΨΘ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

http://www.epperaa.gr/

el/Pages/researchpubli.a

spx 
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ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘ 

ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΡΕΙΒΛΛΟΝΤΙΚΘ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΡΑΚΩΝ

704.613,89 ΑΥΤΕΡΙΣΤΑΣΙΑ ΣΜΡΕ 14/1/2011 30/9/2015

Θ πράξθ αφορά ςτθν υλοποίθςθ του ςυνόλου των προαπαιτοφμενων τεχνικϊν και κεςμικϊν δράςεων για τθν 

Στρατθγικι Ρεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ του προγράμματοσ ανάπτυξθσ καλάςςιων αιολικϊν πάρκων, ςφμφωνα με τθ 

Νομοκεςία, ϊςτε να προχωριςει θ εφαρμογι του εκνικοφ προγράμματοσ ανάπτυξθσ των καλάςςιων αιολικϊν 

πάρκων.Το φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ περιλαμβάνει:α)Συλλογι & επεξεργαςία διακζςιμων ςτοιχείων για τθ 

ςφνκεςθ τθσ ΣΜΡΕ-Στθν κατθγορία αυτι ανικουν α)οι υφιςτάμενοι ψθφιακοί χάρτεσ βακυμετρίασ, β)οι άτλαντεσ του 

καλάςςιου αιολικοφ και κυματικοφ δυναμικοφ,γ)διακζςιμα ςτοιχεία για τθ καλάςςια χλωρίδα και πανίδα κλπ.Τα 

διακζςιμα ςτοιχεία αφοροφν ςτθν πλειονότθτά τουσ τισ γενικζσ καλάςςιεσ καταςκευζσ και χριςεισ. β).Εξειδικευμζνεσ 

υποκαλάςςιεσ μετριςεισ για τθ διερεφνθςθ του υποκαλάςςιου περιβάλλοντοσ για τθ ςφνκεςθ τθσ ΣΜΡΕ-Υλοποίθςθ 

νζων εξειδικευμζνων καλάςςιων μετριςεων, με ζμφαςθ ςτο υποκαλάςςιο ςκζλοσ, που απαιτοφνται για τθ ςφνκεςθ τθσ 

ΣΜΡΕ.Στθν κατθγορία αυτι, περιλαμβάνεται αναλυτικι πλθροφορία που ςυγκεντρϊνεται μζςω μετριςεων και 

καταγραφισ αποτελζςματων με ςτόχο τθ διερεφνθςθ του υποκαλάςιου περιβάλλοντοσ εντόσ χαρακτθριςτικϊν 

καλάςςιων πολυγϊνων που εξετάηει θ ΣΜΡΕ. γ).Σφνκεςθ τθσ ΣΜΡΕ & Στρατθγικι Ρεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ-Σφνκεςθ 

ΣΜΡΕ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΡΑΚΑ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ

http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
http://www.epperaa.gr/el/Pages/researchpubli.aspx
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ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΤΟΡΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘΣ 

ΥΡΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΘΓΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘΣ 

ΥΡΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΘΟΥΒΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΟΥ ΕΧΕΙ 

ΔΙΑΜΟΦΩΘΕΙ ΣΤΘ ΧΩΑ ΜΑΣ 

61.500,00

ASE SYNERGY ΑΝΩΝ 

ΕΜΡΟ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΟΧΘΣ 

ΥΡΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΦΟΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 17/1/2011 16/9/2011

Θα εξεταςτεί:

1. Καταγραφι των προβλθμάτων ςτθ λειτουργία του Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ κακϊσ και των 

αιτιϊν που τα προκαλοφν.

2. Θ διεκνισ πρακτικι και κυρίωσ ςε χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ

3. Θ κατανομι των αρμοδιοτιτων μεταξφ του Υπουργείου και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ

4. Το κόςτοσ λειτουργίασ των ςτακμϊν και θ εξαςφάλιςθ των αντίςτοιχων πόρων.

5. Θ ανάγκθ ζκδοςθσ νομοκετθμάτων για τθ λειτουργία του δικτφου

6. Οποιαδιποτε άλλθ λφςθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δθμιουργίασ ενόσ ενιαίου φορζα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ 

μετριςεων   ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ

7. Οι κζςεισ των ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ από τισ Αποφάςεισ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων και 

πόςου από αυτοφσ ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2008/50/ΕΚ, και να ελεγχκεί θ δυνατότθτασ και θ 

ςκοπιμότθτα ζνταξθσ τουσ ςτο ΕΔΡΑ

• Αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ όςον αφορά ςτο νομικό και διοικθτικό πλαίςιο και τθν απόδοςθ του 

ςιμερα.

• Καταγραφιτων προβλθμάτων και των δυςλειτουργιϊν των ςυςτθμάτων ελζγχου

•Καταγραφι τυχόν προβλθμάτων ςτθν αξιοπιςτία των ελζγχων

Ο ανάδοχοσ:

- Θα προτείνει το βακμό τθσ εμπλοκισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτουσ ελζγχουσ ι τθ δθμιουργία ενιαίου ανεξάρτθτου 

φορζα ελζγχου με ςτόχο:

? Τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘ ΥΡΑΝΣΘ

ΘΟΥΒΟΣ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΤΘΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΘΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΕΜΜΟΝΟΥΣ ΟΓΑΝΙΚΟΥΣ 

ΥΡΟΥΣ

65.000,00

HPC PASECO ΕΕΥΝΕΣ KAI 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI 

ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ Ε Ρ Ε

ENVECO ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΘΣΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 19/8/2011 19/4/2013

1. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ

- ΡΟΩΘΘΣΘ ΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, ΕΦΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΝΑ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ 

ΕΡΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΕΝΑ ΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ΜΕΙΩΣΘΣ ΤΩΝ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΕΩΝ

- ΡΟΩΘΘΣΘ ΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΧΘΣΘΣ ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Θ ΤΟΡΟΡΟΙΘΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

  ΡΟΛΘΨΘ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΘΣ ΣΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΘΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

- ΡΟΩΘΘΣΘ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΓΙΑ ΧΘΣΘ ΚΑΛΥΤΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΡΑΚΤΙΚΩΝ 

- ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΡΟΥ ΑΡΟΕΟΥΝ ΑΡΟ ΤΘ ΣΥΜΒΑΣΘ ΣΤΘ 

ΔΙΑΣΚΕΨΘ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΩΝ, ΤΟ ΟΡΟΙΟ ΑΝΑΘΕΩΕΙΤΑΙ ΣΕ ΡΕΙΟΔΙΚΘ ΒΑΣΘ

- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ, ΟΙ ΣΤΑΤΘΓΙΚΕΣ ΚΑΙ Θ ΕΡΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΑΝΑΘΕΩΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΕΝΤΕ ΧΟΝΙΑ

- ΚΑΘΕ ΧΩΑ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΟΙΣΕΙ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΘΜΕΙΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΟΡΟΙΟ ΘΑ ΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΘ 

ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ

ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΤΘΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΘΣ

ΕΜΜΟΝΟΙ ΟΓΑΝΙΚΟΙ ΥΡΟΙ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ 

ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ ΟΔΘΓΙΑΣ 98/83/ΕΚ 

ΡΕΙ ΡΟΣΙΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΩΝ 

ΥΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΝΕΟΥ (WATER SAFETY PLANS)

90.000,00

ΔΘΜΘΤΘΣ 

ΣΩΤΘΟΡΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 24/1/2011 24/11/2011

Καταγραφι ςε επίπεδο χϊρασ των ςθμαντικότερων προβλθμάτων και περιοριςμϊν εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ περί πόςιμου νεροφ. Ρροςδιοριςμόσ των κφριων ςτοιχείων και μεκόδων για τθν ανάπτυξθ Σχεδίων 

Αςφάλειασ Νεροφ Διερεφνθςθ αντιπροςωπευτικϊν ςυςτθμάτων υδροδότθςθσ για πιλοτικι εφαρμογι ςτθν Ελλάδα 

Σφνταξθ προδιαγραφϊν για τθν εφαρμογι των Σχεδίων Αςφάλειασ Νεροφ ςε δφο πιλοτικζσ περιπτϊςεισ με τα επικυμθτά 

χαρακτθριςτικά

ΡΟΣΙΜΟ ΝΕΟ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΟΥ 

(WATER SAFETY PLANS) ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ

29

ΡΟΩΘΘΣΘ ΕΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ 

ΤΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ
42.276,42

ΚΟΥΝΙΩΤΘΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

πατρ. ΡΕΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 21/11/2011 20/3/2012

Θ ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΚΑΙ ΟΙΣΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΩΝ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΧΩΑΣ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΑ, Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΔΙΕΣ 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΡΕΚΑ ΘΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΔΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΡΟΨΘ ΤΟΣΟ ΤΙΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΥ 

ΑΡΟΕΟΥΝ ΑΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΡΟΩΘΘΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ 

ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ

15.000,00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΑΡΕΤΙΤΘΣ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΔΙΚΘΓΟΩΝ
ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 10/6/2011 9/9/2011

Θ παροφςα προτεινόμενθ Ρράξθ «Υποςτιριξθ τθσ Δ/νςθσ ΕΑΘ/ΓΕΔΕ για τθν Ρροϊκθςθ και Ραρακολοφκθςθ των 

Διαδικαςιϊν Δθμοπράτθςθσ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν», περιλαμβάνει τα εξισ:

α) Μεταφορά τεχνογνωςίασ από τθν πρακτικι εφαρμογι κεμάτων τεχνικϊν Δθμοπραςιϊν ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ.

β) Επεξεργαςία προτάςεων ςχετικά με το μθχανιςμό εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2009/29/ΕΚ, κακϊσ και του Κοινοτικοφ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΑΕΙΩΝ 

ΘΕΜΟΚΘΡΙΟΥ ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΣΥΝΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΤΘΣ 

ΧΩΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ 

ΚΑΙ ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ

15.000,00
ΡΕΤΣΙΚΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ 

πατρ. ΔΘΜΘΤΙΟΣ
ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 18/11/2011 18/4/2012

ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΒΑΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤIΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΡΛΕΓΜΑΤΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΟΦΘΣΕΩΝ ΑΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΟΚΘΡΙΟΥ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑ "ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΔΑΣΩΝ" ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΡΟΓΑΦΟΜΕΝΑ ΕΤΘ 2008, 2009 KAI 2010 ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΟΦΘΣΕΩΝ ΑΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΘΕΜΟΚΘΡΙΟΥ ΑΡΟ ΤΙΣ ΡΥΚΑΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΟΓΑΦΟΜΕΝΑ ΕΤΘ 2008 , 2009 KAI 2010 ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΟΟΦΘΣΕΩΝ ΑΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΟΚΘΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΘΣ ΑΡΟΓΑΦΘΣ ΤΟΥ 2011ΜΕ ΝΕΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ ΑΡΟ ΤΘ ΒΑΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΡΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ 

ΡΑΑΔΟΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΘ ΓΔΡΑ ΔΦΡ

- ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ Ν2Ο ΑΡΟ ΤΘ ΜΕΤΑΤΟΡΘ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ.

ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ¨Θ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΕΝΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΟΘΘΚΕΣ ΑΝΘΑΚΑ ΤΟ ΝΕΚΟ 

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΔΕΝ ΑΡΟΤΕΛΟΥΝ ΡΘΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ.

- ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΩΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΩΝ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΥΟΤΟ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΣΥΝΘ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΑΤΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΔΩΕΑΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΑΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΘΕΜΟΚΘΡΙΟΥ ΤΩΝ 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΡΕΙΟΔΟ 

2013-2020 ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΣΤΘΙΞΘΣ ΤΘΣ 

Δ/ΝΣΘΣ ΕΑΘ

15.000,00
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΟΣΚΟΡΕΙΟ 

ΑΘΘΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 18/5/2012 17/7/2012

Το ζργο ζχει ωσ ςτόχο τθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ τθσ Δ/νςθσ ΕΑΘ του ΥΡΕΚΑ για εμπειρογνωμοςφνθ ςτα ειδικά κζματα 

που προκφπτουν κατά τθν εξζταςθ των φακζλων των βιομθχανιϊν για τθν κατανομι των δικαιωμάτων εκπομπϊν αερίων 

του κερμοκθπίου ςτθν περίοδο 2013-2020 και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ όπωσ 

τροποποιικθκε με τθ 2009/29/ΕΚ. 

Θ υλοποίθςθ του ζργου κα περιλαμβάνει τα εξισ:

- Εξζταςθ των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων από όλεσ τισ βιομθχανίεσ  που αφοροφν τθ ςυλλογι δεδομζνων και 

τθν ζκκεςθ μεκοδολογίασ (data collection template, methodology report) ςε ςυνάρτθςθ με τισ αντίςτοιχεσ 

δθλϊςεισ/εκκζςεισ επαλικευςθσ. 

- Ζλεγχο των υπολογιςτικϊν ςτοιχείων των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και των αντίςτοιχων δικαιωμάτων 

(ςυντελεςτϊν, ςτοιχείων αναλφςεων, επεκτάςεων κλπ), τθσ πλθρότθτασ εν γζνει των ερωτθματολογίων και τθσ 

καταλλθλότθτασ των επαλθκευτϊν.

- Καταγραφι των προβλθμάτων και των απαιτοφμενων ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν ανά βιομθχανία και ζλεγχο 

των επανυποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. 

- Υπολογιςμό των δικαιωμάτων ανά εγκατάςταςθ ςφμφωνα  με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. 

ΔΩΕΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΑΕΙΩΝ 

ΘΕΜΟΚΘΡΙΟΥ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ ΤΩΝ 

ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΣΤΘΝ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘ ΥΡΑΝΣΘ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΘ 

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ 

Δ/ΝΣΘ ΕΑΘ

15.000,00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ 

ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΤΟΥ ΕΜΡ

ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 30/12/2011 8/2/2012

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΑΕΙΩΝ ΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΟΧΘΜΑΤΩΝ

- ΕΞΕΤΑΣΘ ΤΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΣΕΝΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΕΞΕΛΙΞΘσ ΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΑΕΙΩΝ ΥΡΩΝ ΑΡΟ 

ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΘΝ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ ΚΑΙ ΤΘΝ 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ

- ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΕΥΝΘΣΘΣ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΣΤΘΝ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘ ΥΡΑΝΣΘ, ΑΡΟ 

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘ ΥΡΑΝΣΘ 

ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ

ΟΤΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΓΩΓΘ 

ΤΟΥ ΓΕΩΓΑΦΙΚΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟΥ 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ (LAYER) "ΒΙΟΓΑΦΙΚΕΣ 

ΡΕΙΟΧΕΣ", ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΙΑΣ 

INSPIRE (Ν. 3882/2010)

39.900,00
ΧΑΤΗΘΧΘΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 

πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 1/10/2013 31/1/2014

Για τθ χϊρα μασ είναι αναγκαίο να προςδιοριςτοφν και να περιγραφοφν οι υφιςτάμενεσ βιογεωγραφικζσ περιοχζσ αλλά 

και να παραχκοφν τα αντίςτοιχα γεωγραφικά επίπεδα πλθροφορίασ. Για τθν υλοποίθςθ του ζργου αυτοφ απαιτείται 

αρχικά μία βιβλιογραφικι αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ και των βαςικϊν αρχϊν που διζπουν τον κακοριςμό των 

περιοχϊν αυτϊν, και ςτθ ςυνζχεια απαιτείται μελζτθ χαρτϊν και εργαςίεσ πεδίου για τον προςδιοριςμό των περιοχϊν 

αυτϊν ςτθ χϊρα. 

Θ παροφςα πρόταςθ αφορά ςτθν προετοιμαςία του ζργου, θ οποία κα περιλαμβάνει τθ ςφνταξθ του Τεχνικοφ Δελτίου 

ΟΔΘΓΙΑ INSPIRE

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΓΑΝΩΣΘ ΕΝΟΣ 

ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΡΕΙΟΧΩΝ

36.000,00 ΡΟΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘ ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 1/5/2013 31/12/2015

Για τθ κεςµοκζτθςθ και διαχείριςθ των Ρροςτατευόµενων Ρεριοχϊν (ΡΡ) τθσ χϊρασ, θ  ςχετικι εκνικι νοµοκεςία 

(ν3937/11, ν1650186 κ.λπ.) και οι ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ (92/43/ΕΟΚ, 79/409/ΕΟΚ κ.λπ.) ορίηουν ζνα πολφπλοκο ςφςτθµα 

απαιτιςεων, διαδικαςιϊν, ςχεδίων, µελετϊν, ςχθµάτων και κανονιςτικϊν πράξεων. Με δεδοµζνο ότι κατά τθν 

εφαρµογι των νόµων και τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςχεδίων και µελετϊν πρζπει να λαµβάνονται ταυτόχρονα 

υπόψθ και πρόςκετεσ διατάξεισ άλλων ςχεδίων (Ρ.χ. χωρικόσ και πολεοδοµικόσ ςχεδιαςµόσ), νόµων (π.χ. ν 4014/11 για 

τισ αδειοδοτιςεισ) και Οδθγιϊν (π.χ. Οδθγία 2000160 για τα νερά), ϊςτε να µθν υπάρχει τελικά ςφγκρουςθ διατάξεων, 

το ςφςτθµα γίνεται ακόµα πιο πολφπλοκο. 

Για τθν αντιµετϊπιςθ των παραπάνω προβλθµάτων και εν όψει: 

α) τθσ ςφνταξθσ Ειδικϊν Ρεριβαλλοντικϊν Μελετϊν (ΕΡΜ) ι/και Ειδικϊν Εκκζςεων για το ςφνολο των περιοχϊν του 

δικτφου Natura 2000 (ξεχωριςτι Ρράξθ χρθµατοδοτοφµενθ από το ΕΡΡΕΜ µε δικαιοφχο το ΤΔΦΡ), 

β) τθσ ανακεϊρθςθσ των Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Σχεδίων και 

γ) τθσ ανάγκθσ για άµεςθ οργάνωςθ ενόσ Ενιαίου Συςτιµατοσ Διαχείριςθσ των Ρροςτατευόµενων Ρεριοχϊν, 

 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΡΕΙΟΧΩΝ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΣΥΝΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ, 

ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ( 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΜΟΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, 

ΑΝΘΩΡΟΓΕΝΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ,ΚΤΛ) 

ΣΤΙΣ ΡΕΙΟΧΕΣ 1. (GR2330005) ΘΙΝΕΣ 

ΚΑΙ ΡΑΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ 

ΗΑΧΑΩΣ,ΛΙΜΝΘ ΚΑΙΑΦΑ,ΣΤΟΦΥΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ, 2. (GR2330008) 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΙΟΧΘ ΚΟΛΡΟΥ 

ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ : ΑΚ.ΚΑΤΑΚΟΛΟ- 

ΚΥΡΑΙΣΣΙΑ 3. (GR2550005) ΘΙΝΕΣ 

57.000,00

NERCO Ν ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 30/5/2014 30/7/2014

ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΘΣ Ε.Ρ.Μ. ΤΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ GR2330005"ΘΙΝΕΣ 

ΚΑΙ ΡΑΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΗΑΧΑΩΣ, ΛΙΜΝΘ ΚΑΙΑΦΑ,ΣΤΟΦΥΛΙΑ,ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ" ΚΑΙ GR2330008"ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΙΟΧΘ 

ΚΟΛΡΟΥ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ:ΑΚ.ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑ",ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΣΘΘΚΘ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΜΕΛΕΤΘΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΘΣ 

ΑΡΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ Α)ΤΘΣ ΕΗΔ (GR2550005) ΘΙΝΕΣ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΙ -ΚΥΡΑΙΣΣΙΑ), ΚΑΙ Β) ΤΘΣ ΕΗΔ 

(GR2330008) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΙΟΧΘ ΚΟΛΡΟΥ ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ:(ΑΚ.ΚΑΤΑΚΟΛΟ- ΚΥΡΑΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΣΧΕΔΙΟΥ Ρ.Δ. 

ΡΟΥ ΘΑ ΧΑΑΚΤΘΙΗΕΙ , ΥΘΜΙΗΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΙΗΕΙ ΟΟΥΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΟΡΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΙΣ ΑΝΩΤΕΩ  ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΕΗΔ. 

ΘΙΝΕΣ

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΟΙΟΘΕΤΘΣΘ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΑΜΜΑΤΩΝ ΟΘΣ ΤΟΥ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΜΘΤΩΟΥ, ΣΕ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ 

Ν.4014/2011 ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ.

19.000,00

DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΕΣ 

ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 

ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ

ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 18/2/2014 4/4/2014

Υπθρεςίεσ ςυμβοφλου Ρλθροφορικισ για τθν οριοκζτθςθ και τθ δθμιουργία των διαδικαςιϊν και των διαγραμμάτων 

ροισ του Θλεκτρονικοφ Ρεριβαλλοντικοφ Μθτρϊου το οποίο κα προκφπτει από τθν πλιρθ  εφαρμογι του Ν. 4014 για 

τθν περιβαλλοντικι αδειδότθςθ. Ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει ςυναντιςεισ με τισ κφριεσ διευκφνςεισ του ΥΡΕΚΑ 

μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ υπεφκυνουσ του ζργου. Οι ςυναντιςεισ κα γίνουν με ςκοπό να καταγραφοφν όλεσ οι 

ιδιαιτερότθτεσ κάκε διαδικαςίασ για κάκε τμιμα και πρζπει να πραγματοποιθκοφν τθν πρϊτθ εβδομάδα του ζργου. Τα 

ςυμπεράςματα κα καταγραφοφν άμεςα και κα εγκρικοφν από τον υπεφκυνο του Εργου. Τα ςενάρια χριςθσ που κα 

προκφψουν κα εξεταςτοφν ωσ προσ τθν εφικτότθτά και τθν χρθςτικότθτα που προςφζρουν ςτο ςφςτθμα που κα 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΘΤΩΟ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ
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ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 

ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΥΡΕΚΑ:

1.ΕΦΑΜΟΓΘ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘΣ 

ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ 

(ΧΩ.ΡΟ.ΜΕ) ΚΑΙ 

2. ΚΤΙΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

33.900,00

ΣΑΜΑΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΘ ΧΩΟΤΑΞΙΚΘ 1/10/2014 31/3/2015

Υπθρεςίεσ Συμβοφλου υποςτιριξθσ για μεταρρφκμιςθ του Νομοκετικοφ πλαιςίου του ΥΡΕΚΑ:

1.Εφαρμογι Χωροταξικισ Ρολεοδομικισ Μεταρρφκμιςθσ (ΧΩ.ΡΟ.ΜΕ)

Κατάκεςθ  προτάςεων  που  κα αναδεικνφουν τθν ςθμαντικότθτα τθσ νζασ διάρκρωςθσ του Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ 

και κα υπειςζλκουν ςε λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν διάρκρωςθ και τισ προδιαγραφζσ ςφνταξθσ των ςχεδίων του κάκε 

επιπζδου.Σχετικά με τον Ρολεοδιμικό ςχεδιαςμό, οι προτάςεισ κα επικεντρωκοφν ςτθ διαδικαςία ζγκριςθσ των νζων  

Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων με ςκοπό τθν εξειδίκευςθ των αναπτυξιακϊν χαρακτθριςτικϊν που ζχουν αναγνωριςτεί 

από τα υπερκείμενα επίπεδα ςχεδιαςμοφ και αποτελοφν μοχλό βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και ενίςχυςθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ.Επίςθσ κα κατατεκοφν προτάςεισ για τθν αναδιάρκρωςθ τθσ δομισ των Ρολεοδομικϊν Μελετϊν 

και των Ρράξεων Εφαρμογισ. 

2.Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ

Ρροτάςεισ για ςφνταξθ ενόσ ςφγχρονου Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ ζτςι ϊςτε θ νομοκεςία να προςαρμοςτεί ςτισ 

ΧΩΟΤΑΞΙΚΘ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ 

ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘ

ΚΤΙΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΦΘ ΕΥΔ 

ΥΜΕΡΕΑΑ


