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ΘΕΜΑ : Απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ κατάταξθσ ςτισ κατθγορίεσ Α και Β του Ν.4014/11 του ζργου:  

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ Ε ΚΕΝΣΡΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΗΒΑΙΩΝ» τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

Βοιωτίασ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ. 

 

Ζχοντασ υπόψθ : 

  1. Οι διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

2. Οι διατάξεισ του Π.Δ 148/10 (ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010) «Οργανιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Στερεάσ Ελλάδασ». 

3. Η με αρ. πρωτ. οικ.195424/2932 (ΦΕΚ 773Τ.Ο.Δ.Δ./23.09.2019) απόφαςθ του 

Ρεριφερειάρχθ Στερεάσ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν ςτθν 

Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ και ανάκεςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων». 

4. Η με αρ. πρωτ. οικ. 26937/1403/20-5-2011 (ΦΕΚ 1282/Β/16.06.2011) «Απόφαςθ 

Ανάκεςθσ τομζων αρμοδιοτιτων και μεταβίβαςθ άςκθςθσ ςυγκεκριμζνων 

αρμοδιοτιτων από τον Ρεριφερειάρχθ Στερεάσ Ελλάδασ, ςε Αντιπεριφερειάρχεσ για 

τθν Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ και Υποδομϊν 

– Ραροχι εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων που 

υπάγονται ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ 

και Υποδομϊν Άρκρο 1 παρ. Β». 

5. Η με αρ. πρωτ.:οικ. 22160/598/29.01.2020 (ΦΕΚ 316Β/06.02.2020) απόφαςθ τθσ 
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Αντιπεριφερειάρχθ Βοιωτίασ «Ραροχι εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ ςτουσ 

Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βοιωτίασ». 

6. Οι διατάξεισ τθσ YA.ΔΙΠΑΔ.οικ.37674/16(ΦΕΚ.2471Β/10.08.2016) Τροποποίθςθ και 

κωδικοποίθςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 1958/2012 - Κατάταξθ δθμοςίων και 

ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με 

το άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/ /2011) όπωσ αυτι ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. 

7. Η ΚΤΑ.ΗΠ.11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.2013)«Διαδικαςία 

Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ (Ρ.Ρ.Ε.Α.) και Ζγκριςθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Ε.Ρ.Ο.) ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν.1650/1986 (Α'160) 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 του Ν.3010/2002 ''Εναρμόνιςθ του Ν.1650/1986 

με τισ οδθγίεσ 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ .... και άλλεσ διατάξεισ'' (Α'91)». 

8. Οι διατάξεισ του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) & του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/2002) για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

9. Οι διατάξεισ του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ.209Α/21.09.2011)«Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ 

ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία 

περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ», όπωσ ιςχφει. 

10. Ο Ν.4685/2020 (Φ.Ε.Κ. 92/Α)«Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, 

ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και λοιπζσ διατάξεισ. 

11. Οι διατάξεισ του Π.Δ.148/2009 (ΦΕΚ.190Α) «Ρεριβαλλοντικι ευκφνθ για τθν πρόλθψθ 

και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςτο περιβάλλον – Εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 

2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 

2004, όπωσ ιςχφει». 

12. Οι διατάξεισ του Ν. 4042/2011 (ΦΕΚ.24Α) «Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ – 

Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2000/99/ΕΚ – Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ 

αποβλιτων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ – φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ», όπωσ ιςχφει. 

13. Οι διατάξεισ του  Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α/ 2021) « Ολοκλθρωμζνο πλαίςιο για τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων – Ενςωμάτωςθ των Οδθγιϊν 2018/851 και 2018/852 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 30θσ Μαϊου 2018 για τθν 

τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2008/98/ΕΚ περί αποβλιτων και τθσ Οδθγίασ 94/62/ΕΚ περί 
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ςυςκευαςιϊν και απορριμμάτων ςυςκευαςιϊν , πλαίςιο οργάνωςθσ του Ελλθνικοφ 

Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ , διατάξεισ για τα πλαςτικά προϊόντα και τθν προςταςία 

του φυςικοφ περιβάλλοντοσ , χωροταξικζσ – πολεοδομικζσ , ενεργειακζσ και ςυναφείσ 

επείγουςεσ ρυκμίςεισ». 

14. Ο φάκελοσ τεκμθρίωςθσ του ζργου που περιλαμβάνει τα ακόλουκα : 

i. Τθν με αριθμ. πρωτ.: 20365/24.11.2021 αίτηςη απαλλαγήσ από ΠΠΔ τθσ 

Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Θθβαίων. 

ii. Τα με αριθμ. Πρωτ.:950/19.01.2022 ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία  

iii. Τθν 19.01.2022 Τεχνικι Ρεριγραφι του εν κζματι ζργου. 

iv. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΤΠΠΟΑ/ΑΠ/15568/18.01.2021 ζγγραφο τθσ Εφορείασ 

Αρχαιοτιτων Βοιωτίασ. 

v. Το  από τον Δεκζμβριο 2020 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακασ 1:200. 

15. Το γεγονόσ ότι το ανωτζρω ζργο κατατάςςεται με βάςει τθν Υπουργικι Απόφαςθ 

ΔΙΡΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 24718/10.8.2016) ωσ εξισ: 

Ομάδα 6η: Τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ και ζργα αςτικισ ανάπτυξθσ, κτιριακοφ τομζα, 

ακλθτιςμοφ και αναψυχισ, με : 

α/α 15: Εγκαταςτάςεισ Εκπαίδευςθσ, ( 20≤Ε<75 ςτρζμματα).Ε=1.653ςτρ. 

 

Το γεγονόσ ότι το ανωτζρω ζργο με ργο με βάςει τθν Υπουργικι Απόφαςθ ΔΙΡΑ/οικ.37674 

(ΦΕΚ 24718/10.8.2016) δεν περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα VΙ τθσ 6θσ ομάδασ και κατά 

ςυνζπεια δεν απαιτείται Περιβαλλοντική Αδειοδότηςη. 

 

Φςτερα από τθν παραπάνω (14 .1) αίτθςθ ςχετικά με τθν απαλλαγι από τθν 

υποχρζωςθ κατάταξθσ ςτισ κατθγορίεσ Α και Β του Ν.4014/11 του ζργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΗΒΑΙΩΝ» τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βοιωτίασ τθσ 

Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, ςασ γνωςτοποιοφμε ότι ςφμφωνα με το (15) ςχετικό δεν 

προκφπτει θ υποχρζωςθ κατάταξθσ ςτισ κατθγορίεσ Α και Β του Ν.4014/11 

(ΦΕΚ.209Α/21.09.2011) για το ζργο του ανωτζρου κζματοσ, εφόςον ο φορζασ εκτζλεςθσ 

του ζργου διαςφαλίηει ότι οι εργαςίεσ αποςκοποφν αποκλειςτικά ςτισ ςυντηρήςεισ - 

επιςκευζσ φθορών και βλαβών ή γενικότερα ςτην επαναφορά ςε ςχολικζσ μονάδεσ ςτην 

αρχική τουσ κατάςταςη χωρίσ τροποποίηςη των χαρακτηριςτικών του.  
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Περιγραφή ζργου 

Το ζργο αφορά ςυνολικά τθν ανακαίνιςθ και διαμόρφωςθ του κτιρίου του Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ Τ.Κ. 

Μουρικίου τθσ Δ.Ε. Θιβασ του Διμου Θθβαίων το οποίο ςιμερα δεν λειτουργεί ςε κζντρο 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. 

Η μελζτθ περιλαμβάνει αρχιτεκτονικζσ και θλεκτρολογικζσ παρεμβάςεισ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ 

του κτιρίου του Δ.Σ. και τθν προςαρμογι αυτοφ ςτισ ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ για τα δθμόςια κτιρια 

εκπαίδευςθσ. 

Ρρόκειται για υπερυψωμζνο ιςόγειο κτιριο εμβαδοφ 175,20m2 το οποίο αποτελείται από δφο ςτατικόσ 

ανεξάρτθτα τμιματα. Το τμιμα Ι (δεξιά τμιμα) είναι καταςκευισ προ του 1955, εμβαδοφ 102,93m2, με 

φζροντα οργανιςμό από φζρουςα τοιχοποιία από λικοδομι με επικάλυψθ πλάκα οπλιςμζνου 

ςκυροδζματοσ με εδραηόμενθ ξφλινθ ςτζγθ επί τθσ πλάκασ. Το τμιμα ΙΙ (αριςτερό τμιμα) είναι 

καταςκευισ τθσ δεκαετίασ του 1960 εμβαδοφ 72,27m2 με φζροντα οργανιςμό από φζροντα τοιχοποιία  

από λίκοδομι με επικάλυψθ φζρουςα ξφλινθ ςτζγθ. 

Ρρόκειται να γίνουν εργαςίεσ ανακαίνιςθσ και διαμόρφωςθσ προκειμζνου να λάβει χριςθ Κζντρου 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 

Οι εργαςίεσ που πρόκειται βάςθ τθσ μελζτθσ να γίνουν είναι: 

 ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ 

 ΣΚΥΟΔΕΜΑ 

 ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΙΧΟΡΕΤΑΣΜΑΤΑ – ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΑ 

 ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 ΕΡΕΝΔΥΣΗΣ – ΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

 ΛΟΙΡΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

                  Οι ςυντεταγμζνεσ του οικοπζδου ςε ΕΓΣΑ 87 είναι οι παρακάτω: 

α/α Χ Τ 

 

Α 

 

443752.41 

 

4252807.56 

….. …………… ……………. 

Δ 443789.37 4252768.96 

….. …………… …………… 

Ι 443755.96 4252751.63 

Κ 443749.96 4252751.94 

….. …………… …………….. 



5 

 

Ν 443736.12 4252778.41 

Ξ 443734.70 4252787.57 

….. …………… ……………. 

Α 
 

443752.41 

 

4252807.56 

 

Για τθν παροφςα ελιφκθςαν υπόψθ τα ςτοιχεία του φακζλου τεκμθρίωςθσ που ςυνοδεφουν τθν 

ανωτζρω (13.1) ςχετικι αίτθςθ και ιςχφει για τισ εργαςίεσ Ανακαίνιςησ και διαμόρφωςησ Δημοτικοφ 

χολείου Μουρικίου ςε Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ του Δήμου Θηβαίων που αναφζρονται 

ςτην ςυνημμζνη τεχνική ζκθεςη και μόνο για αυτζσ. 

Ωςτόςο για τθν προςταςία του ανκρωπογενοφσ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ κα πρζπει να τθρθκοφν 

οι κάτωκι όροι: 

1. Στθ ηϊνθ επιρροισ του ζργου, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ομαλι ροι των όμβριων 

υδάτων, με τθν κατάλλθλθ μελζτθ, ζνταξθ ςτο ςχεδιαςμό και καταςκευι όλων των 

απαραίτθτων προσ τοφτο τεχνικϊν ζργων. 

2. Οι εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του ζργου κα πρζπει να χωροκετθκοφν εντόσ τθσ 

προςδιοριςκείςασ από τθν τεχνικι μελζτθ του ζργου δζςμευςθσ ηϊνθσ κατάλθψισ του. 

3. Η προςωρινι απόκεςθ των υλικϊν προσ χριςθ ςτο ζργο να γίνεται αποκλειςτικά εντόσ τθσ 

ηϊνθσ κατάλθψισ του. 

4. Σε κάκε καταςκευαςτικι ι εργοταξιακι δραςτθριότθτα, όπου υπάρχει πικανότθτα εκπομπισ 

ςκόνθσ, αιωροφμενων ςωματιδίων, κα πρζπει να υιοκετθκοφν διαδικαςίεσ και εξοπλιςμόσ 

που κα εξαςφαλίηουν τθ δραςτικι μείωςθ αυτϊν των εκπομπϊν, ενϊ οι χρόνοι των 

διαδικαςιϊν αυτϊν πρζπει να ελαχιςτοποιοφνται. 

5. Τα ςτερεά απόβλθτα αςτικοφ τφπου από τθν καταςκευι του ζργου κα ςυγκεντρϊνονται ςε 

κάδουσ απορριμμάτων και κα παραδίδονται ι κα περιςυλλζγονται από τα 

απορριμματοφόρα τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ του οικείου Διμου. 

6. Για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων με πικανότθτα ρφπανςθσ, κάκε εργοταξιακό 

μζτωπο κα πρζπει να διακζτει ςε ετοιμότθτα κατάλλθλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά 

ελαιοδεςμευτικά ι ςυναφι χθμικά προϊόντα, πριονίδι. 

7. Πςον αφορά τα υγρά απόβλθτα, τθροφνται οι διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 

39626/2208/Ε130/2009 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Κακοριςμόσ μζτρων για τθν 

προςταςία των υπόγειων νερϊν από τθ ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ, ςε ςυμμόρφωςθ με 

τθν οδθγία 2006/118/ ΕΚ …» (ΦΕΚ Βϋ 2075), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
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8. Η διαχείριςθ άλλων μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με 

τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 50910/2727/2003 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (ΦΕΚ Βϋ 1909) 

κακϊσ και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Αϋ 24), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 

9. Η διαχείριςθ των ρευμάτων αποβλιτων τα οποία εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 

2939/2001 (ΦΕΚ Αϋ 179) όπωσ ιςχφει, κα πρζπει να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του νόμου αυτοφ, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςι 

του και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ των αντίςτοιχων εγκεκριμζνων 

ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Ειδικότερα: 

i. Οι ςυςκευαςίεσ διαφόρων υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν καταςκευι και 

λειτουργία του ζργου, να παραδίδονται ςε κατάλλθλα αδειοδοτθμζνο ςυλλζκτθ προσ 

περαιτζρω αξιοποίθςθ ςε εγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ. 

ii. Η ςυλλογι των προσ απόςυρςθ ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, των 

χρθςιμοποιθμζνων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, και των μεταχειριςμζνων 

ελαςτικϊν οχθμάτων, να γίνεται μζςω εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ. 

iii. Τα απόβλθτα λιπαντικϊν ελαίων να ςυλλζγονται με διακριτό τρόπο, να φυλάςςονται 

προςωρινά ςε ςτεγανά δοχεία, και περιοδικά να παραδίδονται, μζςω κατάλλθλα 

αδειοδοτθμζνου ςυλλζκτθ ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

10. Η διαχείριςθ τυχόν επικίνδυνων αποβλιτων να διεξάγεται κατά τα προβλεπόμενα από τθ 

ςχετικι νομοκεςία, όπωσ οι υπ’ αρικμ. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Βϋ 383), 24944/1159/2006 

(ΦΕΚ Βϋ 791), 8668/2007 (ΦΕΚ Βϋ 287) κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και ο Ν. 4042/2012 

(ΦΕΚ Αϋ 24) όπωσ ιςχφουν, με τιρθςθ όλων των ςχετικϊν παραςτατικϊν ςτο αρχείο του 

εργοταξίου ι εγκατάςταςθσ. 

11. ε εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος  Ν. 4819/21 (ΦΔΚ 129 Α/23-7-2021): Ολοκληπωμένο 

πλαίζιο για ηη διασείπιζη ηων αποβλήηων ο θοπέαρ ηος έπγος ή ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ 

ςποσπεούηαι να ζςνάπηει ζύμβαζη ζςνεπγαζίαρ με εγκεκπιμένο ΔΓ ωρ 

διασειπιζηήρ ΑΔΚΚ για ηο ζύνολο ηων ΑΔΚΚ πος παπάγει, ζςμπεπιλαμβανομένος ηος 

κωδικού ΔΚΑ 17 05 04. (17 05 04 Υώμαηα και πέηπερ άλλα από ηα αναθεπόμενα ζηο 

ζημείο 17 05 03). (άπθπο 30 παπ. 4). 

12. Να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία των διερχόμενων από τθν περιοχι 

του ζργου από τουσ κινδφνουσ που τυχόν κα δθμιουργθκοφν από τθν καταςκευι και 

λειτουργία του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάλλθλθσ ςιμανςθσ (θμεριςιασ και 

νυκτερινισ) ςκαμμάτων επί και εγγφσ οδϊν, και τθσ περίφραξθσ των ζργων. 

13. Να εφαρμοςτεί θ Υ.Α.52907/09 (Φ.Ε.Κ. Β 2621/2009 ) που αφορά ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν 
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εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (ΑΜΕΑ). 

Η μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τα παραπάνω, ςυνεπάγεται τθν επιβολι 

κυρϊςεων ςφμφωνα με τθν κείμενθ κατά περίπτωςθ ςχετικι νομοκεςία. 

Η παροφςα: 

 Δίνεται χωρίσ να εξεταςτεί το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ εκτάςεωσ τθσ δραςτθριότθτασ, δεν 

υποκακιςτά τυχόν απαιτοφμενεσ ςυμφωνίεσ με δικαιοφχουσ των εκτάςεων αυτϊν, οφτε 

ελζγχει τισ απαιτοφμενεσ αποςτάςεισ. 

 Δεν απαλλάςςει τουσ ενδιαφερόμενουσ από τθν υποχρζωςθ τυχόν άλλων απαιτοφμενων 

εγκρίςεων και αδειϊν (π.χ. ζγκριςθ Αρχαιολογικϊν Υπθρεςιϊν, Υπθρεςιϊν Δόμθςθσ, Δαςικισ 

Υπθρεςίασ, Δ.Α.Ο.Κ. κ.λ.π.). 

 Αφορά μόνο το ζργο του ανωτζρω κζματοσ, δεν αποτελεί απόφαςθ χωροκζτθςθσ και 

εκδίδεται με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τυχόν περιοριςμοφσ που ζχουν 

τεκεί ςτθν περιοχι από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ. 

Ρριν από τθν επικείμενθ ζναρξθ των εργαςιϊν να ειδοποιθκεί εγκαίρωσ το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 

και Υδροοικονομίασ τθσ Ρ. Ε. Βοιωτίασ. 

 

Πίνακας προς κοινοποίηση 

1. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

Λ. Καλςβίων 2, 351 00, Λαμία 

Email: dpehos@pste.gov.gr 

2. ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΒΟΙΩΣΙΑ 

Μοςζείο Θηβών, 322 00, Θήβα 

email:efavio@culture.gr 

 

 

  Μ.Δ. Αν. Π.Δ.Β. 

Ο ςνηάξαρ  Ο Αν/ηηρ Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ 
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