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ΘΕΜΑ:“Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Γ. Ν. Πατρών και προετοιμασία 
φακέλου για την αίτηση έγκρισής της από την 

αρμόδια Περιφέρεια” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Να εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να προετοιμαστεί και να κατατεθεί ο 

φάκελος αίτησης για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για 

το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.  

Η μελέτη να εκπονηθεί με βάση την κείμενη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να περιλαμβάνει όλα όσα 

αναφέρονται στις Βασικές προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

έργων και δραστηριοτήτων Α' Κατηγορίας (παράρτημα 2) της Υ.Α. 

170225/ΦΕΚ135Β/27.01.2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) 

όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης 

σχετικής λεπτομέρειας», καθώς και: 

- του παραρτήματος 4.6. Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης 

κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» σχετικά με την κατηγορία α/α 14 και  

- του παραρτήματος 4.4 σχετικά με την επεξεργασία των νοσοκομειακών μολυσματικών 

αποβλήτων όπως εξετάζεται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (4η ομάδα). 

Η δραστηριότητα του Γ. Ν. Πατρών, λόγω του αριθμού των κλινών (>300) ανήκει στην 

Υποκατηγορία Α2, αυτών δηλαδή που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

Αντικείμενο εργασιών 

Το αντικείμενο εργασιών του Αναδόχου περιλαμβάνει: 

 Τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων του νοσοκομείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σε 

συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

νοσοκομείου σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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 Τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την αδειοδότηση της 

υφιστάμενης γεώτρησης του νοσοκομείου για άρδευση. 

 Την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου 

Πατρών (συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν σχεδιαστεί μετά την πλέον 

πρόσφατη ΑΕΠΟ – Υπ. αριθ. 4595/74084/16-09-2010 Απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων Γενικού Νοσοκομείου Πατρών). 

 Την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε όσα αντίγραφα απαιτηθούν από αυτήν και επιπλέον 

δύο αντίγραφα για το Νοσοκομείο. Επιπλέον, να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε 

όσους ψηφιακούς δίσκους, απαιτηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και έναν 

για το νοσοκομείο. 

 Την μέριμνα για την έγκριση της ΜΠΕ, ικανοποιώντας όλες τις ενδεχόμενες 

πρόσθετες παρατηρήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας και την έκδοση της ΑΕΠΟ. 

Η επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (υποβολή αιτήσεων, παροχή στοιχείων-

διευκρινίσεων κλπ.) είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 

Περιεχόμενο Παραδοτέων 

Στα παραδοτέα του Αναδόχου να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 

1. Εισαγωγικά – πληροφοριακά στοιχεία 

 Τίτλος έργου ή δραστηριότητας. 

 Είδος και μέγεθος έργου/δραστηριότητας. 

 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου/δραστηριότητας.  

 Κατάταξη του έργου/δραστηριότητας σύμφωνα με την υ.α. 1958/2012 (Β' 21) όπως 

εκάστοτε ισχύει. Κατάταξη του έργου κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική 

κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ και NACE αντίστοιχα), εφόσον 

υπάρχει, καθώς και αντιστοίχηση με το βαθμό όχλησης, σύμφωνα με την κ.υ.α. 

3137/191/Φ.15/2012 (Β' 1048) όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον προβλέπεται. 

 Φορέας έργου ή δραστηριότητας 

 

2. Μη-τεχνική περίληψη 
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Σύνοψη περιεχομένου της μελέτης σε κατά το δυνατόν μη τεχνική γλώσσα για να είναι 

κατανοητή από το ευρύ κοινό: 

 Περιγραφή δραστηριότητας και βασικών στοιχείων. 

 Αποστάσεις από όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων, ορίων 

περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, δάση και δασικές 

εκτάσεις, κύριες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας κ.ά. 

 Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλεί. 

 Μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 

στο σχεδιασμό και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Οφέλη, περιλαμβανομένων των επιδράσεων στην τοπική και εθνική οικονομία. 

 Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και ένδειξη κύριων λόγων υπέρ της επιλεγείσας λύσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Να συνοδεύεται από κατάλληλο εποπτικό χάρτη (ενδεικτικά ορθοφωτοχάρτη μεγέθους Α4 με 

ενδείξεις των κυριότερων στοιχείων της περιοχής, επί του οποίου σημειώνεται η θέση του 

έργου ή της δραστηριότητας). 

 

3. Συνοπτική περιγραφή έργου/δραστηριότητας 

 Βασικά στοιχεία όπως μέγεθος, τεχνολογίες, συνολική ισχύς εξοπλισμού, 

δυναμικότητα, αριθμός απασχολούμενων, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, είδος και 

ποσότητες παραγόμενων υπηρεσιών. 

 Βασικά στοιχεία φάσεων λειτουργίας της δραστηριότητας. 

 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενεργειας, αναμενόμενες ποσότητες 

αποβλήτων κ.λπ.  

 

 

4. Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου - ευρύτερες συσχετίσεις 

 Στόχος και σκοπιμότητα: στόχος-σκοπιμότητα, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και άλλα κριτήρια υπέρ της δραστηριότητας, οφέλη σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

 Ιστορική εξέλιξη του έργου ή της δραστηριότητας. 

 Οικονομικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας: εκτίμηση συνολικού 

προϋπολογισμού, επιμέρους προσεγγιστικού προϋπολογισμού προτεινόμενων μέτρων 

και δράσεων για το περιβάλλον, τρόπος χρηματοδότησης. 
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 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 

 

5. Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με θεσμοθετημένες χωρικές και 

πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής 

Περιγραφή και απεικόνιση σε κατάλληλο χάρτη των κάτωθι στοιχείων: 

 Θέση ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

περιοχής, όπως: 

- Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. 

- Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 

3937/2011 (Α' 60). 

- Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. 

- Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. 

- Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

 

 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου με 

ειδικότερη αναφορά τουλάχιστον στα εξής: 

- Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών και του οικείου 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

- Θεσμικό καθεστώς, σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό, γενικό 

πολεοδομικό, ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, οριοθέτησης οικισμών ή άλλων σχεδίων 

καθορισμού χρήσεων γης και δόμησης). 

- Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, σχέδια διαχείρισης υδάτων κ.λπ.). 

- Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικά πάρκα, 

οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές 

οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κ.λπ. 

 

6. Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ή της δραστηριότητας 

 Βασικά στοιχεία όπως μέγεθος, τεχνολογίες, συνολική ισχύς εξοπλισμού, 

δυναμικότητα, αριθμός απασχολουμένων, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, είδος και 

ποσότητες παραγόμενων υπηρεσιών (αναλυτικά στοιχείων των αντίστοιχων 

συνοπτικών της ενότητας 3). 
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 Αναλυτική περιγραφή του έργου, με αναφορά σε όλα τα κύρια τεχνικά και 

γεωμετρικά στοιχεία, βάσει του ωριμότερου σταδίου στο οποίο έφθασε ο σχεδιασμός 

του έργου, το οποίο θα πρέπει πάντως να παρέχει τα αναγκαία στοιχεία ώστε να 

καθίσταται εφικτή η αντικειμενική εκτίμηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. 

 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών 

εγκαταστάσεων και έργων/δραστηριοτήτων. 

 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων (π.χ. κτίρια, υπόγειες εγκαταστάσεις, 

υπόστεγα), με αναφορά στα κυριότερα στοιχεία τους, όπως: επιμέρους χρήση κάθε 

κτιριακής εγκατάστασης, στοιχεία κάλυψης και δόμησης αυτής, τρόπος διαμόρφωσης 

των ακάλυπτων/ανοικτών χώρων του γηπέδου/οικοπέδου. 

 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών. 

 Χώροι στάθμευσης. 

 Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και 

κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση. 

 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου ή της 

δραστηριότητας ή κατά τμήματα, εφ’ όσον παρατηρούνται διαφοροποιήσεις. 

 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 

ποσότητες αποβλήτων κ.λπ. 

 Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου, με εκτίμηση 

ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου. 

 Εκροές υγρών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, 

καθώς και αναλυτική περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και διάθεσης ανά είδος 

αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Στις περιπτώσεις που υλοποιείται επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων, 

παρατίθενται τα απαιτούμενα στοιχεία με βάση την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (Β' 354) 

όπως ισχύει. 

 Αναφορά στο πλήθος ατόμων που άμεσα ή έμμεσα προσελκύει το έργο (π.χ. 

εργαζόμενοι, χρήστες, επισκέπτες) στον αριθμό οχημάτων που προσελκύονται από τη 

λειτουργία του έργου, και στις ανάγκες σε θέσεις στάθμευσης. 

 Εκτίμηση της δυνατότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς και του κυκλοφοριακού 

δικτύου να καλύψει τις νέες απαιτήσεις. 

 Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

των κτιρίων. 
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 Να συμπεριλαμβάνονται οι άδειες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των φορέων 

που θα κληθούν να διαχειριστούν ιατρικά απόβλητα και τυχόν άλλα ρεύματα 

αποβλήτων, όταν η διαχείριση των αποβλήτων δεν γίνεται από τον ίδιο τον φορέα 

του έργου. 

 Εκροές στερεών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, 

κατάταξη κατά ΕΚΑ, καθώς και αναλυτική περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και 

διάθεσης (εργασίες R και D) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά είδος 

αποβλήτων. 

 Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη λειτουργία του 

έργου με εκτίμηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους, εκφρασμένες 

σε μονάδες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις οριακές τιμές εκπομπής. Όπου είναι 

τεχνικά εφικτό και απαιτείται, η εκτίμηση εκπομπών στον αέρα διεξάγεται σε χρονικές 

κλίμακες που να επιτρέπουν τη σύγκριση με τα ισχύοντα όρια εκπομπών, καθώς και 

τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων στις χρονικές περιόδους οριοθέτησης τους. 

 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου ή της 

δραστηριότητας, ποσοτικοποιημένες ως προς την ένταση και την κατανομή 

συχνοτήτων, χρονικά κατανεμημένες σε αντιστοιχία με τις χρονικές περιόδους 

αναφοράς των σχετικών ορίων. 

 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αναφορά στην ισχύ και τις 

συχνότητες των εκπομπών. 

 Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον. Αναφέρονται τα δυσμενή 

ενδεχόμενα εκτάκτων συνθηκών και επικίνδυνων καταστάσεων που μπορεί να 

δημιουργηθούν κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριότητας και οι οποίες 

ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικής έκτασης και έντασης ατυχήματα, ζημιές ή και 

καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  

 

7. Εναλλακτικές λύσεις 

Παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, ως προς τη θέση, το 

μέγεθος και την κλίμακα, το σχεδιασμό, την τεχνολογία, την παραγωγική διαδικασία. 

Περιλαμβάνεται και η μηδενική λύση (μη-υλοποίηση προτεινόμενης δραστηριότητας), με 

αναφορά στις συνέπειες που θα έχει σε επηρεαζόμενα έργα/δραστηριότητες, καθώς και σε 

άλλα στοιχεία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. 

Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον. Η παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων μπορεί να 

περιλαμβάνει κείμενο, πίνακας και κατάλληλους χάρτες και σχέδια. Θα πρέπει να είναι 
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περιεκτική, ενώ σε παράρτημα της ΜΠΕ μπορούν να δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία, που 

περιλαμβάνουν: 

- Αναλυτικότερη περιγραφή των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν. 

- Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος για κάθε βιώσιμη εναλλακτική 

λύση, καθώς και των τάσεων εξέλιξής του. 

- Εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε βιώσιμη 

εναλλακτική λύση και αιτιολόγηση των κύριων λόγων απόρριψής της.  

 

8. Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος 

Καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι τρέχουσες παράμετροι του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης, καθώς επίσης και οι τάσεις εξέλιξης 

τους χωρίς το έργο ή τη δραστηριότητα. 

Το βάθος και το εύρος της ανάλυσης σε κάθε περίπτωση να ανταποκρίνεται στο μέγεθος των 

αναμενόμενων άμεσων και έμμεσων σημαντικών επιπτώσεων, καθώς και στις συνεργιστικές 

επιπτώσεις από άλλα υφιστάμενα, υπό εξέλιξη ή περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα ή 

δραστηριότητες. Όπου εκτιμάται ότι δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις, αντί της 

περιγραφής των παραμέτρων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αιτιολογείται 

η εκτίμηση αυτή. 

Οι καταγραφές και αναλύσεις της κατάστασης του περιβάλλοντος απεικονίζονται σε 

κατάλληλους χάρτες και σχέδια. 

- Περιοχή μελέτης: Προσδιορίζεται η περιοχή γύρω από την δραστηριότητα, στα φυσικά 

και ανθρωπογενή στοιχεία της οποίας έχει επιπτώσεις η λειτουργία της σε ακτίνα 500μ. Η 

έκταση της περιοχής μελέτης να αυξηθεί κατά την κρίση του μελετητή της ΜΠΕ εφόσον 

απαιτείται. 

- Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά: Περιγράφεται συνοπτικά το κλίμα της 

περιοχής και τα κύρια μετεωρολογικά χαρακτηριστικά με βάση τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, όπως επίσης και τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής που 

συσχετίζονται με τις βασικές παραμέτρους των οικοσυστημάτων και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος. 

- Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

- Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

- Φυσικό περιβάλλον: Γενικά στοιχεία – Περιοχές του εθνικού συστήματος 

προστατευόμενων περιοχών – Δάση και δασικές εκτάσεις – Άλλες σημαντικές φυσικές 

περιοχές 
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- Ανθρωπογενές περιβάλλον: Χωροταξικός σχεδιασμός και χρήσεις γης – Διάρθρωση και 

λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – Πολιτιστική κληρονομιά 

- Κοινωνικο-οικονομικο περιβάλλον: Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης – 

Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας – Απασχόληση με στοιχεία των κύριων 

δεικτών – Κατά κεφαλήν εισόδημα 

- Τεχνικές Υποδομές: Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών – 

Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών – Δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών 

- Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον: Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις στο 

περιβάλλον – Εκμετάλλευση φυσικών πόρων 

- Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα αέρα: Κύριε πηγές εκπομπής ρύπων στον αέρα – 

Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

στην περιοχή μελέτης – Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

- Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις: Κύριες πηγές εκπομπής περιβάλλοντος θορύβου ή 

δονήσεων στην περιοχή μελέτης – Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας 

του ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης, με βάση είτε διαθέσιμα στοιχεία 

είτε μετρήσεις γύρω από τη θέση του έργου – Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

- Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Κύριε πηγές εκπομπής ΗΜ ακτινοβολιών στην περιοχή μελέτης 

και στην εγγύτερη περιοχή – Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάσταση ΗΜ 

υποβάθρου, μόνο σε περιπτώσεις που αναμένονται μεταβολές λόγω του εξεταζόμενου 

έργου ή δραστηριότητας. 

- Ύδατα:  

- Σχέδια διαχείρισης 

 Παρουσίαση των προβλέψεων του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του οικείου 

Υδατικού Διαμερίσματος οι οποίες αφορούν στην περιοχή μελέτης, καθώς 

και λοιπές κανονιστικές διατάξεις προστασίας του υδατικού δυναμικού της 

περιοχής. 

 Έλεγχος συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με τις 

προβλέψεις των σχεδίων διαχείρισης υδάτων και τις λοιπές 

προαναφερόμενες κανονιστικές διατάξεις. 

 Έλεγχος συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με τις 

προβλέψεις τυχόν εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας. 

- Επιφανειακά ύδατα 
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 Περιγραφή επιφανειακού φυσικού ή τεχνητού υδρογραφικού δικτύου στην 

περιοχή μελέτης, με ειδική αναφορά στις λεκάνες απορροής, στις πηγές, 

σε αποδέκτες, στους συντελεστές κατείσδυσης και σε άλλα χαρακτηριστικά 

που επιδρούν καθοριστικά στη μορφή του δικτύου. 

 Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και 

πραγματικών, των επιφανειακών υδατικών πόρων 

 Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στις κύριες 

ροές και στα ύδατα που επηρεάζονται από το έργο ή τη δραστηριότητα 

 Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας και 

ποσότητας των επιφανειακών υδάτων 

- Υπόγεια ύδατα 

 Περιγραφή των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης 

με στοιχεία που αφορούν την έκταση και τα όρια της υδρολογικής και 

υδρογεωλογικής λεκάνης, τους συντελεστές εμπλουτισμού, το συνολικό 

όγκο υδατικών αποθεμάτων, τις αναμενόμενες στάθμες και τα σημεία 

εκφόρτισης του υπόγειου υδροφορέα 

 Περιγραφή των υφισταμένων χρήσεων, θεσμοθετημένων και 

πραγματικών, των υπόγειων υδατικών πόρων 

 Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στους κύριους 

υπόγειους υδροφορείς, καθώς και σε όσους επηρεάζονται από το έργο ή τη 

δραστηριότητα 

 Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας και 

ποσότητας των υπόγειων υδάτων. 

- Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο) 

- Διεξάγεται εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής, χωρίς το 

έργο. 

- Συμπυκνώνονται και αξιολογούνται συνολικά οι θεματικές διαχρονικές μεταβολές 

και τάσεις εξέλιξης που καταγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 

9. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

- Μεθοδολογικές απαιτήσεις 
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Περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πιθανά σημαντικές επιπτώσεις που το 

Νοσοκομείο προκαλεί στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή 

ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων.  

Περιγράφονται το σύνολο των δεδομένων και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με αναφορά στην αξιοπιστία των 

μεθόδων, καθώς και επισήμανση των ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη 

συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.  

- Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

- Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

- Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

- Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

- Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

- Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 

- Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

- Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

- Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

- Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις 

- Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

- Επιπτώσεις στα ύδατα 

- Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες – χρήση κατάλληλης χρωματικής κωδικοποίησης 

 

10. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Περιέχεται η αναλυτική περιγραφή των πρόσθετων μέτρων που προτείνονται από τον 

μελετητή για να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου ή της 

δραστηριότητας στο περιβάλλον, πέραν εκείνων που έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του 

έργου. 

Η διάρθρωση των μέτρων ακολουθεί τη θεματική διάρθρωση της ενότητας 9. Τα 

προτεινόμενα μέτρα οφείλουν να στοχεύουν κατά σειρά στους ακόλουθους τρόπους 

αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Πρόληψη – αποφυγή. Μείωση έντασης και 

έκτασης. Αποκατάσταση. 

Τα μέτρα αναφέρονται στη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα 

γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας, όπως έχουν περιγραφεί 

στην προτεινόμενη λύση. 



11/16 

 

Στην περίπτωση που τα περιβαλλοντικά μέτρα, όροι και περιορισμοί που έχουν ενσωματωθεί 

στο σχεδιασμό της δραστηριότητας κρίνονται επαρκή, στο παρόν κεφάλαιο και για κάθε 

θεματική ενότητα γίνεται σχετική τεκμηρίωση. 

Οι προτάσεις κατά το δυνατόν να αφορούν σε μέτρα που είναι ευχερές ή εφικτό να 

ενσωματωθούν στη λειτουργία του νοσοκομείου. Προτάσεις λήψης μέτρων που 

τοποθετούνται χωρικά, θεματικά ή διαχειριστικά εκτός της δραστηριότητας διατυπώνονται 

μόνο μετά την εξαντλητική εφαρμογή της παραπάνω κατεύθυνσης, συνοδευόμενα από 

αναλυτική τεκμηρίωση έλλειψης άλλης λύσης, καθώς και από πρόταση του τρόπου 

ενσωμάτωσης του κόστους στις δαπάνες του νοσοκομείου. 

Στα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενσωματώνονται και εκείνα που 

προτείνονται για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση 

αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών κλπ.), όπου η ΑΕΠΟ έχει αντικαταστήσει 

τις σχετικές άδειες. 

Οι προτάσεις μέτρων αφορούν τη φάση λειτουργίας και πρέπει να συνοδεύονται από 

συσχετισμό με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και με δράσεις 

παρακολούθησης. 

Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων τεκμηριώνεται με τη συνοπτική εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένονται μετά τη λήψη τους. 

 

11. Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση 

 Περιβαλλοντική διαχείριση  

Δομείται και προτείνεται σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί με σκοπό να 

διασφαλίζεται σε όλες τις φάσεις του έργου η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος 

και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. 

 Περιβαλλοντική παρακολούθηση 

Δομείται και προτείνεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης όπου κρίνεται 

αναγκαίο, ως μέρος του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα 

παρακολούθησης περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

- τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που 

παρακολουθούνται,  

- τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής,  

- τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των καταγραφών,  

- το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ. 
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12. Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων 

Καταγράφονται κωδικοποιημένα τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της ΜΠΕ, με τη μορφή 

περιβαλλοντικών όρων. 

 

13. Πρόσθετα στοιχεία 

Εξειδικευμένες μελέτες: 

Θα πρέπει να συνταχθεί τεύχος Διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων του 

έργου, καθώς και φάκελος προς την ΔΕΥΑ Πατρών για την έκδοση άδειας σύνδεσης 

της ΔΕΥΑ Πατρών. 

Θα πρέπει να συνταχθεί φάκελος για την άδεια χρήσης νερού γεώτρησης (για 

άρδευση), συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υδρογεωλογικών εκθέσεων, 

χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. 

 

14. Φωτογραφική τεκμηρίωση 

Να τεκμηριωθεί η υφιστάμενη κατάσταση στη ζώνη επιρροής με αντιπροσωπευτικές 

φωτογραφίες, οι θέσεις και γωνίες λήψης των οποίων αποτυπώνονται σε κατάλληλο χάρτη. 

 

15. Χάρτες και Σχέδια 

Περιλαμβάνονται οι κατάλληλοι χάρτες και σχέδια που απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, το σχεδιασμό του έργου, τις εναλλακτικές λύσεις και 

τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Χρησιμοποιούνται υπόβαθρα των οποίων η εγκυρότητα είναι αποδεκτή, όπως 

ορθοφωτοχάρτες Κτηματολογίου, ορθοφωτοχάρτες που παρήχθησαν ή ελέγχθησαν ή 

εγκρίθηκαν από δημόσιες υπηρεσίας, υπόβαθρα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή της 

Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού, τοπογραφικά ή ορθοφωτογραφικά υπόβαθρα 

που παρήχθησαν στο πλαίσιο μελετών δημόσιων έργων κ.ά. 

Οι κλίμακες επιλέγονται ώστε να επιτυγχάνεται ευδιάκριτη απεικόνιση του θέματος κάθε 

σχεδίου ή χάρτη σε τυποποιημένα κατά το δυνατόν μεγέθη χαρτιού και ταυτοχρόνως να 

εξασφαλίζεται ευχρηστία, κυρίως με την επιλογή συνηθισμένων αναλογιών (1:50.000, 

1:20.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:1.000 και 1:500). 

Οι κατ’ ελάχιστον απαραίτητοι χάρτες και σχέδια αναφέρονται ακολούθως και θα πρέπει να 

συμπληρώνονται με το κατάλληλο κάθε φορά υλικό τεκμηρίωσης, είτε αυτό αφορά 

πρόσθετους χάρτες/σχέδια είτε προσθήκη πληροφοριών επί των παρακάτω χαρτών: 
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- Χάρτης προσανατολισμού 

- Χάρτης περιοχής μελέτη 

- Χάρτης εναλλακτικών λύσεων  

- Γεωλογικός χάρτης (κατά την κρίση του μελετητή) 

- Χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης 

- Σχέδια του έργου/δραστηριότητας 

- Χάρτες επιπτώσεων 

- Χάρτης προγράμματος παρακολούθησης 

 

16. Παραρτήματα 

Περιλαμβάνονται τεκμηριώσεις και στοιχεία που υποστηρίζουν τις εκτιμήσεις, αξιολογήσεις 

και συμπεράσματα των κεφαλαίων της μελέτης, γνωμοδοτήσεις φορέων και υπηρεσιών που 

έχουν εξασφαλιστεί για το έργο ή τη δραστηριότητα (που συνοδεύονται από θεωρημένο 

σχέδιο), βεβαιώσεις, βιβλιογραφικές πηγές, επιστημονικές μελέτες και βάσεις δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τον ΠΠΠΑ. 

 

17. Υπογραφές - θεωρήσεις 

Ελάχιστα προσόντα Αναδόχου 

1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να διαθέτουν μελετητικό Πτυχίο Κατηγορίας 27 

(Περιβαλλοντικές Μελέτες). 

2. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να διαθέτουν επαρκή εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2, προσκομίζοντας 

αποδεικτικά εκπόνησης κατ’ ελάχιστον μίας σχετικής εγκεκριμένης μελέτης εντός των 

τελευταίων πέντε (5) ετών. 

3. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να διαθέτουν τον κατάλληλο επαγγελματικό εξοπλισμό και το 

κατάλληλο γενικό και επιστημονικό λογισμικό για την εκπόνηση της ΜΠΕ. Να καταταθεί η 

σχετική λίστα εξοπλισμού στην προσφορά του Αναδόχου. 

4.  Η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του έργου έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη 

χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εργαλείων και μέσων τα οποία δεν πληρούν 

χαρακτηριστικά ασφάλειας και ακρίβειας, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννάται οιαδήποτε 

απαίτηση του Αναδόχου έναντι του Νοσοκομείου. 

5. Το προσωπικό του Αναδόχου να έχει τα απαραίτητα προσόντα σύμφωνα με την σχετική 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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Διοίκηση Έργου – Επικοινωνία Αναδόχου-Νοσοκομείου 

1. Η παρακολούθηση και η επίβλεψη των εργασιών του Αναδόχου θα ασκούνται από την 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο.  

2. Η άσκηση της επίβλεψης εκ μέρους του νοσοκομείου θα γίνεται επιπλέον από την Τεχνική 

Υπηρεσία και αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της σύμβασης, 

που θα υπογράψει με το Νοσοκομείο, και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών σύμφωνα με 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης με ασφάλεια.  

3. Ο Ανάδοχος θα έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την αποκλειστική εκ του Νόμου 

ευθύνη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που προβλέπονται από την διακήρυξη.  

4. Ο συντονισμός του έργου του Αναδόχου θα γίνεται από τους Μηχανικούς του 

Νοσοκομείου. 

5. Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ Αναδόχου και νοσοκομείου, είτε αφορούν την παροχή ή 

αίτηση οδηγιών καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε 

εγγράφως. Η μη απάντηση εκ μέρους του νοσοκομείου επί αιτημάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, δεν 

αποτελεί τεκμήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω 

του επείγοντος του χαρακτήρα της η εντολή δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο 

ημερολόγιο του έργου. 

 

Διάρκεια έργου 

1. Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες, στον οποίο δεν 

συμπεριλαμβάνονται ημέρες καθυστέρησης μη υπαιτιότητας του Αναδόχου (εφόσον 

αποδεικνύεται).  

2. Ο χρόνος αυτός δύναται να προσαυξηθεί με έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, εφόσον 

αιτιολογημένα προκύπτουν αντικειμενικοί λόγοι συλλογής στοιχείων κλπ. 

 

Αμοιβή Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως είναι η δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού 

του, οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μισθώσεις εργαλείων ή 

συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, οι δασμοί, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες 

καταμετρήσεων και δομικών, οι δαπάνες για τη δημιουργία και διάλυση κατασκευών για 

αποθήκευση εργαλείων και υλικών ή χώρων παραμονής προσωπικού και εξυπηρέτησης εν 
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γένει του Αναδόχου, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο Νοσοκομείο 

οφειλόμενων σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του, οι δαπάνες πάσης φύσεως 

αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο ή σε πράγματα αυτών οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού 

του για γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών του και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

2. Στην αμοιβή του Αναδόχου δεν περιλαμβάνονται:  

- τυχόν παράβολα, πρόστιμα κτλ  

- δειγματοληψίες, εργαστηριακές αναλύσεις κτλ, όπου και εάν αυτές απαιτηθούν  

- αμοιβές για αμιγείς εργασίες Πολιτικού, Τοπογράφου και Η-Μ Μηχανικού όπως 

τοπογραφικά διαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια, στατικοί υπολογισμοί, οικοδομικές άδειες, 

Η-Μ μελέτες και σχέδια, μελέτες πυροπροστασίας κτλ, όπου και εάν αυτές απαιτηθούν, και οι 

οποίες θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα του νοσοκομείου.  

3. Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται επί πιστώσει μετά το πέρας του έργου. 

 

Εμπιστευτικότητα 

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 

την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό 

του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 

αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 

3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους 

Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και 

διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους. 
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2.  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει με την προσφορά τους να βεβαιώσουν εγγράφως 

(υπεύθυνη δήλωση) ότι έχουν γνωρίσει με επιτόπια εξέταση του χώρου, την τρέχουσα 

κατάσταση κατά τον χρόνο του διαγωνισμού και ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για όλες τις 

τοπικές συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των 

εργασιών ή στο κόστος τους. 

3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει με την προσφορά τους να βεβαιώσουν εγγράφως 

(υπεύθυνη δήλωση) ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης. 

 

Εκτιμώμενο κόστος: Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00€) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

 

 


