
ΣΑΓΙΟ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ 
ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Φάζη 1: Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών 
Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία Μελεηών 

Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

 Γεκηνπξγία θαθέινπ έξγνπ 

 Γεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο 

 Υπνβνιή πξνζθνξώλ από ππνςήθηνπο Μειεηεηέο / Γξαθεία Μειεηώλ 

 Δπηινγή ππνςεθίσλ 

 Απόθαζε γηα αλάζεζε ηεο κειέηεο  

 Έιεγρνο λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνύ  

 Γεκνζίεπζε αλάζεζεο κειέηεο  

 Καηάξηηζε θαη Υπνγξαθή ζύκβαζεο  

 

Φάζη 2: Δκπόνηζη – επίβλετη ΠΔΓΑ 

Τν πεξηερόκελν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 
6 θαη ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο ΚΥΑ 50910/03. 

 

Φάζη 3: Γνυμοδόηηζη απμοδίυν θοπέυν 

Τν ΠΔΣΓΑ απνζηέιιεηαη γηα γλσκνδόηεζε ζε αξκόδηνπο νξγαληζκνύο, ζπκβνύιηα θαη θνξείο 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο ΚΥΑ 50910/03. 

 

Φάζη 4: Έγκπιζη ηος ΠΔΓΑ 

Τν ΠΔΣΓΑ εγθξίλεηαη θαηά θαλόλα κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Φάζη 5: Κοινοποίηζη εγκπιηικήρ απόθαζηρ ΠΔΓΑ 

Η απόθαζε έγθξηζεο ηνπ ΠΔΣΓΑ απνζηέιιεηαη γηα ελεκέξσζε ζηα νηθεία Ννκαξρηαθά Σπκβνύιηα 
θαη ζε αξκόδηα Υπνπξγεία. 

Σςνολική Δκηιμώμενη Γιάπκεια Σηαδίος Ι : 11,5 έωρ 17,5 μήνερ 



ΣΑΓΙΟ ΙΙ: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Π.Π.Δ.Α.) 

Υπεύζπλνο θνξέαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ είλαη, θαηά 
θαλόλα, ν ππόρξενο θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξά ην έξγν 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ΚΥΑ 50910/03. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί θνξέαο 
δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο αλαιακβάλεη έλαο εθ ησλ 
εμππεξεηνύκελσλ ΟΤΑ ή ε νηθεία Ν.Α. ή ε νηθεία Πεξηθέξεηα. 

 

Φάζη 6: Ανάθεζη εκπόνηζηρ Ππομελέηηρ Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν (Π.Π.Δ.) ζε 
Γπαθείο Μελεηών 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηε Φάζε 1.  

Γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ είλαη πξνηηκόηεξν ε Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ λα 
αλαηίζεηαη καδί κε ηελ Τερληθή Πξνκειέηε θαη ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. 

 

Φάζη 7: Δκπόνηζη Π.Π.Δ. 

Τν πεξηερόκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο εθπόλεζεο ηεο Π.Π.Δ. γηα ηα έξγα ηεο Οκάδαο 4 (Σπζηήκαηα 
Υπνδνκώλ) ζα θαζνξηζζνύλ κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηόηε ηζρύνπλ νη κεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο (άξζξν 14) ηεο ΚΥΑ 11014/03. 

 

Φάζη 8: Γιαδικαζία Πποκαηαπκηικήρ Πεπιβαλλονηικήρ Δκηίμηζηρ και Αξιολόγηζηρ 
(Π.Π.Δ.Α.) 

Πεξίπησζε 1 

Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 1 ηεο Α‟ θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π. 15393/02 πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 
ελέξγεηεο: 

 Υπνβνιή ηεο κειέηεο, ζπλνδεπόκελεο από ζρεηηθή αίηεζε, ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία 
Πεξηβάιινληνο (ΔΥΠΔ) ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ  

 Γλσκνδόηεζε ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ 

 Έθδνζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο ή αξλεηηθήο απόθαζεο επί ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ 
Δπηπηώζεσλ από ην Γεληθό Γηεπζπληή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ 

 Γεκνζηνπνίεζε ηεο ΠΠΔΑ 

 

Πεξίπησζε 2 

Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 2 ηεο Α‟ θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π. 15393/02, εμαηξνπκέλσλ όζσλ 
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 
ελέξγεηεο: 

 Υπνβνιή ηεο κειέηεο, ζπλνδεπόκελεο από ζρεηηθή αίηεζε, ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη 
Φσξνηαμίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο  

 Γλσκνδόηεζε ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ 

 Έθδνζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο ή αξλεηηθήο απόθαζεο επί ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ 
Δπηπηώζεσλ από ην Γεληθό Γηεπζπληή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

 Γεκνζηνπνίεζε ηεο ΠΠΔΑ 

 

Πεξίπησζε 3 

Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 ηεο Β‟ θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π. 15393/02, εμαηξνπκέλσλ όζσλ 



εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 1 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 
ελέξγεηεο: 

 Υπνβνιή ηεο κειέηεο, ζπλνδεπόκελεο από ζρεηηθή αίηεζε, ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη 
Φσξνηαμίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο  

 Απόθαζε επί ηεο δηαδηθαζίαο 

 Έθδνζε Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζρεηηθά κε ην αλ 
αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ή ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03 

 Καηά πεξίπησζε: 

 Γηαδηθαζία ΠΠΔΑ από ηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 
όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε 2 (άξζξα 6 θαη 7 ηεο ΚΥΑ) 

 Γηαβίβαζε ηεο παξαπάλσ Απόθαζεο ζηελ Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 
11 ηεο ΚΥΑ) θαη ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο 

 

Σςνολική εκηιμώμενη διάπκεια Σηαδίος ΙΙ:  

Γηα περίπηωζε 1: 8 έωρ 11,5 μήνερ 

Γηα περίπηωζε 2: 8 έωρ 11,5 μήνερ 

Γηα περίπηωζε 3: 7,5 έωρ 12 μήνερ 

 

 

ΣΑΓΙΟ ΙΙΙ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΡΓΩΝ 

Σύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δγθύθιην 38/05 ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ κε ζέκα 
«Σπκπιήξσζε, αλακόξθσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο Δγθπθιίνπ 37/95 “Πεξί εθπόλεζεο κειεηώλ 
δεκνζίσλ έξγσλ”», αθνινπζεί ην ζηάδην θαζνξηζκνύ ηεο «Γεληθήο Γηάηαμεο ησλ Έξγσλ» ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο εθπόλεζεο ηεο Τερληθήο Πξνκειέηεο, εθπόλεζεο ηεο Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη έθδνζεο ηεο απόθαζεο „Δγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ. 

 

ΣΑΓΙΟ ΙΙΙ.α ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ  

Υπεύζπλνο θνξέαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Τερληθήο Πξνκειέηεο είλαη, θαηά θαλόλα, ν ππόρξενο 
θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξά ην έξγν ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 
ηεο ΚΥΑ 50910/03. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, 
ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο αλαιακβάλεη έλαο εθ ησλ εμππεξεηνύκελσλ ΟΤΑ ή ε νηθεία Ν.Α. ή ε 
νηθεία Πεξηθέξεηα.  

 

Φάζη 9: Ανάθεζη εκπόνηζηρ Σεσνικήρ Ππομελέηηρ ζε Γπαθείο Μελεηών 

Η Τερληθή Πξνκειέηε είλαη πξνηηκόηεξν λα αλαηίζεηαη καδί κε ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ 
Δπηπηώζεσλ θαη ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 
παξεκβάιιεηαη απηή ε Φάζε. Αλ όκσο δελ ζπκβεί απηό θαη πξνθεξπρζεί μερσξηζηά, αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Φάζη 1. 

 

Φάζη 10: Δκπόνηζη Σεσνικήρ Ππομελέηηρ και βοηθηηικών επγαζιών – μελεηών 
ςποζηήπιξηρ 

Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Τερληθήο Πξνκειέηεο γεληθά απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε ή παξάιιειε 
εθπόλεζε ησλ αληίζηνηρσλ βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ κειεηώλ. Σηηο εξγαζίεο θαη 
κειέηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: 



- Τνπνγξαθηθή απνηύπσζε  

- Γεσινγηθή Πξνκειέηε  

- Οξηζηηθή Υδξνινγηθή Μειέηε 

- Δθηέιεζε Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ  

- Αμηνιόγεζε βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ (Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ)  

 

Φάζη 11: Θεώπηζη, έγκπιζη και παπαλαβή Σεσνικήρ Ππομελέηηρ και μελεηών 
ςποζηήπιξηρ 

 

Σεκείωζε: Σε προτωρεκέλο ζηάδηο ηες Προκειέηες αρτίδεη ε εθπόλεζε ηες Μειέηες Περηβαιιοληηθώλ 
Επηπηώζεωλ (ΜΠΕ) θαη αθοιοσζεί ε δηαδηθαζία έγθρηζες Περηβαιιοληηθώλ Όρωλ. Η εθπόλεζε ηες Τετληθής 
Προκειέηες οιοθιερώλεηαη κεηά ηελ έθδοζε απόθαζες Έγθρηζες Περηβαιιοληηθώλ Όρωλ  (Φάζε 14) 

 

Σςνολική Δκηιμώμενη Γιάπκεια Σηαδίος ΙΙΙ.α: 3,5 έωρ 5 μήνερ 

 

 

ΣΑΓΙΟ ΙΙΙ.β ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ (ΜΠΔ) ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Υπεύζπλνο θνξέαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ είλαη, θαηά 
θαλόλα, ν ππόρξενο θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξά ην έξγν 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ΚΥΑ 50910/2003. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί θνξέαο 
δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο αλαιακβάλεη έλαο εθ ησλ 
εμππεξεηνύκελσλ ΟΤΑ ή ε νηθεία Ν.Α. ή ε νηθεία Πεξηθέξεηα.  

 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο: 

 

Πεξίπησζε 1 

Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 1 ηεο Α‟ θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π. 15393/02 δηαθξίλνληαη νη εμήο θάζεηο: 

 

Φάζη 12: Ανάθεζη εκπόνηζηρ ΜΠΔ ζε Γπαθείο Μελεηών 

Η Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ είλαη πξνηηκόηεξν λα αλαηίζεηαη καδί κε ηελ Πξνκειέηε 
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη ηελ Τερληθή Πξνκειέηε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 
παξεκβάιιεηαη απηή ε Φάζε. Αλ όκσο δελ ζπκβεί απηό θαη πξνθεξπρζεί μερσξηζηά, αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Φάζη 1. 

 

Φάζη 13: Δκπόνηζη ΜΠΔ 

Τν πεξηερόκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο εθπόλεζεο ηεο ΜΠΔ γηα ηα έξγα ηεο Οκάδαο 4 (Σπζηήκαηα 
Υπνδνκώλ) ζα θαζνξηζζνύλ κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηόηε ηζρύνπλ ζρεηηθά νη 
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 14) ηεο ΚΥΑ 11014/03. 

 

Φάζη 14: Έκδοζη Απόθαζηρ Έγκπιζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν 

Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Υπνβνιή θαθέινπ ΜΠΔ ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο (ΔΥΠΔ) ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ  



 Γηαβίβαζε θαθέινπ ΜΠΔ ζηηο ζπλαξκόδηεο Υπεξεζίεο θαη θνξείο γηα γλσκνδόηεζε 

 Γηαβίβαζε θαθέινπ ΜΠΔ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην 

 Γεκνζηνπνίεζε θαθέινπ ΜΠΔ από Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε δηαηύπσζε απόςεσλ ηνπηθώλ 
θνξέσλ θαη πνιηηώλ 

 Έθδνζε Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ από ηνλ Υπνπξγό ΠΔΦΩΓΔ  

 Γηαβίβαζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε 
δεκνζηνπνίεζή ηεο πξνο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο. 

 

Πεξίπησζε 2 

Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 2 ηεο Α‟ θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π. 15393/02, εμαηξνπκέλσλ όζσλ 
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, δηαθξίλνληαη νη εμήο θάζεηο: 

 

Φάζη 12: Ανάθεζη εκπόνηζηρ ΜΠΔ ζε Γπαθείο Μελεηών 

Η Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ είλαη πξνηηκόηεξν λα αλαηίζεηαη καδί κε ηελ Πξνκειέηε 
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη ηελ Τερληθή Πξνκειέηε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 
παξεκβάιιεηαη απηή ε Φάζε. Αλ όκσο δελ ζπκβεί απηό θαη πξνθεξπρζεί μερσξηζηά, αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Φάζη 1. 

 

Φάζη 13: Δκπόνηζη ΜΠΔ 

Τν πεξηερόκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο εθπόλεζεο ηεο ΜΠΔ γηα ηα έξγα ηεο Οκάδαο 4 (Σπζηήκαηα 
Υπνδνκώλ) ζα θαζνξηζζνύλ κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηόηε ηζρύνπλ ζρεηηθά νη 
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 14) ηεο ΚΥΑ 11014/03. 

 

Φάζη 14: Έκδοζη Απόθαζηρ Έγκπιζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν 

Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Υπνβνιή θαθέινπ ΜΠΔ ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο  

 Γηαβίβαζε θαθέινπ ΜΠΔ ζηηο ζπλαξκόδηεο Υπεξεζίεο θαη θνξείο γηα γλσκνδόηεζε 

 Γηαβίβαζε θαθέινπ ΜΠΔ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην 

 Γεκνζηνπνίεζε θαθέινπ ΜΠΔ από Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε δηαηύπσζε απόςεσλ ηνπηθώλ 
θνξέσλ θαη πνιηηώλ 

 Έθδνζε Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο  

 Γηαβίβαζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε 
δεκνζηνπνίεζή ηεο πξνο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο. 

 Απνζηνιή απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβαιινληηθνύ 
Σρεδηαζκνύ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ 

 

Πεξίπησζε 3 

Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 ηεο Β‟ θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π. 15393/02, εμαηξνπκέλσλ όζσλ 
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 1 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, δηαθξίλνληαη νη 
ππνπεξηπηώζεηο: 

 

Υπνπεξίπησζε 3.1 

Αλ ε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη ιάβεη απόθαζε λα αθνινπζεζεί 



ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεθε ζηελ πεξίπησζε 2. 

 

Υπνπεξίπησζε 3.2 

Αλ ε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη ιάβεη απόθαζε λα αθνινπζεζεί 
ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03 γίλνληαη ηα αθόινπζα:. 

Σύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ ΚΥΑ, πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα 
ππνβιεζεί Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε. Τν πεξηερόκελν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο ζα θαζνξηζζεί κε 
Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηόηε ηζρύνπλ ζρεηηθά νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 14) ηεο ΚΥΑ 
Η.Π.11014/03, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην πεξηερόκελν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο ηαπηίδεηαη κε ην 
πεξηερόκελν ηεο ΠΠΔ πνπ πεξηγξάθεθε ζηε Φάζε 7 θαη  έρεη ήδε εθπνλεζεί. 

Άξα δελ απαηηείηαη πξόβιεςε επί πιένλ ρξόλνπ θαη νπζηαζηηθά νη Φάζεηο 12 (αλάζεζε 
Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο ζε γξαθείν κειεηώλ) θαη 13 (ζύληαμε Πεξηβαιινληηθή ‟Δθζεζεο) ηεο 
ππνπεξίπησζεο απηήο παξαιείπνληαη. 

 

Φάζη 14: Έκδοζη Απόθαζηρ Έγκπιζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν 

Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Υπνβνιή θαθέινπ Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο (δειαδή ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ 
επηπηώζεσλ) ζηελ Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

 Γηαβίβαζε θαθέινπ Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο ζηηο ζπλαξκόδηεο Υπεξεζίεο θαη θνξείο γηα 
γλσκνδόηεζε 

 Έθδνζε Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ από ην Ννκάξρε  

 Γηαβίβαζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε 
δεκνζηνπνίεζή ηεο πξνο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο. 

 Απνζηνιή απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβαιινληηθνύ 
Σρεδηαζκνύ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ 

 

Σςνολική εκηιμώμενη διάπκεια Σηαδίος ΙΙΙ.β: 

Γηα περίπηωζε 1: 5 έωρ 7 μήνερ 

Γηα περίπηωζε 2: 5 έωρ 7 μήνερ 

Γηα περίπηωζε 3: 5 έωρ 7 μήνερ ή 1 έωρ 1, 5 μήνερ καηά πεπίπηωζη 

 

Σεκείωζε: Μεηά ηελ έθδοζε ηες Απόθαζες Έγθρηζες Περηβαιιοληηθώλ Όρωλ γίλεηαη ε οιοθιήρωζε 
εθπόλεζες ηες Προκειέηες 

 

Σςνολική εκηιμώμενη διάπκεια Σηαδίος IΙΙ (Α’ και Β’):  

Γηα περίπηωζε 1: 8,5 έωρ 12 μήνερ 

Γηα περίπηωζε 2: 8,5 έωρ 12 μήνερ 

Γηα περίπηωζε 3: 8,5 έωρ 12 μήνερ ή 4,5 έωρ 6,5 μήνερ καηά πεπίπηωζη 

 

 



ΣΑΓΙΟ ΙV: ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ 

Φάζη 15: Γιαδικαζίερ για ηην εξαζθάλιζη γηπέδος 

Μεηά ηελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο απόθηεζεο γεπέδνπ, είηε κε 
αγνξά, είηε κε απαιινηξίσζε. 

Σςνολική Δκηιμώμενη Γιάπκεια Σηαδίος ΙV: 7 έωρ 12 μήνερ 

 

Σεκείωζε: Ο παραπάλω τρόλος ζσλήζως δελ επερεάδεη ηελ πρόοδο ηωλ επόκελωλ δράζεωλ θαη ως εθ ηούηοσ 
δελ ζσλσποιογίδεηαη ζηοσς ζσλοιηθούς τρόλοσς ποσ αλαθέροληαη παραθάηω. 

 

 

ΣΑΓΙΟ V: ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ - ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ 
ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Φάζη 16: Δπιλογή και ππόζλητη Σεσνικού ςμβούλος, όπος απαιηείηαι 

Ο Τερληθόο Σύκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη ηελ ππεξεζία ζηε δεκνπξάηεζε θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  

Η πξόζιεςε Τερληθνύ Σπκβνύινπ γίλεηαη κε ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3316/05 θαη κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3316/05, όπσο 
απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3481/06.  

 

Φάζη 17: Έγκπιζη ζςζηήμαηορ ςποβολήρ πποζθοπάρ «μελέηη-καηαζκεςή» 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξάο «κειέηε – θαηαζθεπή», απαηηείηαη 
πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κεηά από 
γλώκε ηνπ Σπκβνπιίνπ Καηαζθεπώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ 
(Ν.3316/05).    

 

Φάζη 18: ύνηαξη, θεώπηζη, έγκπιζη και παπαλαβή ηεςσών δημοππάηηζηρ ηος έπγος 

Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Σύληαμε ησλ ηεπρώλ 

 Θεώξεζε /έγθξηζε θαη παξαιαβή ησλ ηεπρώλ. 

 

Φάζη 19: Πποκήπςξη έπγος – Τποβολή πποζθοπών 

Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο 

 Υπνβνιή πξνζθνξώλ 

 Υπνβνιή θαη εθδίθαζε ελζηάζεσλ 

 

Φάζη 20: Αξιολόγηζη πποζθοπών – Δπιλογή αναδόσος – Τπογπαθή ύμβαζηρ 

Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ  - Άλνηγκα θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ 

 Υπνβνιή θαη Δθδίθαζε ελζηάζεσλ 

 Απνζθξάγηζε – Άλνηγκα ηερληθώλ πξνζθνξώλ   



 Έιεγρνο ζπκθσλίαο κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ 

 Βαζκνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ – Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ 

 Υπνβνιή θαη Δθδίθαζε ελζηάζεσλ 

 Απνζθξάγηζε – Άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ - Αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 
δεκνπξαζίαο 

 Υπνβνιή θαη εθδίθαζε ελζηάζεσλ  

 Έθδνζε απόθαζεο θαηαθύξσζεο δηαγσληζκνύ  

 Άζθεζε ειέγρνπ λνκηκόηεηαο δηαγσληζκνύ γηα έξγα πξνϋπνινγηζκνύ άλσ ησλ 1.000.000€ 

 Υπνγξαθή ηεο Σύκβαζεο. 

 

Σςνολική Δκηιμώμενη Γιάπκεια Σηαδίος V : 16 έωρ 23,5 μήνερ 

 

Να ζεκεησζεί εδώ όηη εάλ απνθαζηζηεί ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε ην κεηνδνηηθό ζύζηεκα, 
ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 38/2005 ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ ην Σηάδην «Μειέηεο Καηαζθεπαζηηθνύ 
Σρεδηαζκνύ» πεξηιακβάλεη  ηελ εθπόλεζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο (κε ζρεηηθή πξνθήξπμε ζην 
πιαίζην ηνπ Ν.3316/2005 εθόζνλ ε Οξηζηηθή Μειέηε δελ έρεη αλαηεζεί καδί κε πξνεγνύκελα ζηάδηα 
κειεηώλ) θαη κεηά ηελ έγθξηζε απηήο, αθνινπζεί ε ζύληαμε θαη έγθξηζε ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο. 
Δλ ζπλερεία, θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην έξγν έρεη εμαζθαιίζεη επαξθείο πόξνπο, αθνινπζεί ε 
δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε κεηνδνηηθό ζύζηεκα θαη ην έξγν αλαηίζεηαη ζηνλ αλάδνρν πνπ 
πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3263/2004 θαη 
ηνπ Ν.3481/2006 θαζώο θαη ηηο  ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο.  

 

 

ΣΑΓΙΟ VΙΙ: ΜΔΛΔΣΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ – ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Φάζη 21: ύνηαξη, θεώπηζη, έγκπιζη και παπαλαβή ηηρ μελέηηρ εθαπμογήρ 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εθπνλείηαη από ηνλ αλάδνρν ε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, ε 
νπνία ζεσξείηαη, εγθξίλεηαη θαη παξαιακβάλεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο.  

 

Φάζη 22: Καηαζκεςή ηος έπγος 

Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ηα 
εθηειεζηηθά απηνύ Π.Γ. θαη εγθπθιίνπο.  

 

Φάζη 23: Γοκιμαζηική Λειηοςπγία έπγος  

 

Φάζη 24: Πποζυπινή Παπαλαβή έπγος 

Γεληθά, ε πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη κήλεο από ηε βεβαησκέλε 
πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ, εθόζνλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ε ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Φάζη 25: Υπόνορ εγγύηζηρ - Οπιζηική Παπαλαβή έπγος 

Η πεξαίσζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 
Ν.1418/84, όπσο ηζρύεη, θαη εηδηθόηεξα κε ηα άξζξα 52, 53, 54 θαη 55 ηνπ ΠΓ 609/85.  

Μεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ρξόλνο εγγύεζεο, γεληθά 15 κήλεο, εληόο ηνπ 



νπνίνπ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληεξεί ην έξγν θαη λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε. Μέζα 
ζε δπν κήλεο από ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο, δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

 

Σςνολική εκηιμώμενη διάπκεια Σηαδίος VΙΙ :  

Για ΦΥΤΑ 41 έωρ 44 μήνερ 

Για ΣΜΑ 31 έωρ 41 μήνερ 

Για εγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ 55 έωρ 74 μήνερ 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Πξνθύπηεη ηειηθά όηη, θαηά θαλόλα, ν ζπλνιηθόο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηελ σξίκαλζε ελόο έξγνπ 
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (Σηάδην Ι έσο θαη Σηάδην ΙΙΙ) θπκαίλεηαη από 28 κήλεο (θαη‟ ειάρηζηνλ) έσο 
41 κήλεο (ην κέγηζην). Απαηηνύληαη δειαδή θαηά κέζν όξν πεξίπνπ 3 ρξόληα.  

Σηε ζπλέρεηα, γηα ηε δεκνπξάηεζε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, 
απαηηνύληαη  

 40 έσο 50 κήλεο γηα ΦΥΤΑ 

 30 έσο 47 κήλεο γηα ΣΜΑ 

 54 έσο 80 κήλεο γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ζπλνιηθά δειαδή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο απαηηνύληαη  

 από 68 έσο 91 κήλεο (πεξίπνπ 6,5 ρξόληα θαηά κέζν όξν) γηα ΦΥΤΑ 

 από 58 έσο 88 κήλεο (πεξίπνπ 6 ρξόληα θαηά κέζν όξν) γηα ΣΜΑ 

 από 82 έσο 121 κήλεο (πεξίπνπ 8,5 ρξόληα θαηά κέζν όξν) γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο 
αλέξρεηαη θαηά κέζν όξν ζηα  

 8 ρξόληα γηα ΦΥΤΑ 

 7,5 ρξόληα γηα ΣΜΑ 

 10 ρξόληα γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

 
 


