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Συνεδρίαση 27η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 279/2016
Σήµερα 30/8/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ. 156610/24-8-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από
26-8-2016 ορθής επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα, στις 24-8-2016
και 26-8-2016 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 2ο Η.∆.
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και µελέτης
οριοθέτησης του έργου «Ανάπλαση ρέµατος Πικροδάφνης από Λ Βουλιαγµένης έως
εκβολή».
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Βασιλείου
Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα),
Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος,
Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς
(Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη,
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας Παύλος,
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροβέσης Στυλιανός,
Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα
∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου
Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης,
Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά
Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά
Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας,
Πρωτούλης Ιωάννης,
Σαπουνά Αγγελική
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τουτουντζή
Παρασκευή (Βούλα), Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς
Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης) και Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βέττα Καλλιόπη, Γιάµαλη
Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα,
Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Τζήµερος
Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα
Ιωάννα, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Ζαλοκώστα Ευανθία-Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθ.
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου Α) την
υπ’ αριθµ. πρωτ. 155872/15/12-7-2016 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής και Β) την εισήγησή του, οι οποίες έχουν σταλεί µαζί µε την
πρόσκληση και έχουν ως εξής:

2

Α)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) µετά
την υπ’ αριθµ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011).
3. Την υπ’ αρ. οικ.234321/27-11-14 (ΦΕΚ3203/Β/28-11-14) απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στον Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας
Αττικής κ. Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο.
4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος,
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209Α /
21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
5. Το Π.∆. 78/88 (ΦΕΚ 34/Α/88) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 416/91 (ΦΕΚ 152/Α/91)
και το Π.∆. 38/96 (ΦΕΚ 26/Α/96).
6. Την ΥΑ µε αριθµό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το
άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την
ΚΥΑ µε αριθµό Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) “Κατάταξη δηµόσιων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν.
1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ κ.ά (Α’91)” και τη µε ΑΠ:οικ173829/14-7-14
(ΦΕΚ2036/Β΄/25-7-14) τροποποίηση της εν λόγω ΥΑ
7. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) “Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισµός περιεχόµενων
ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε το Ν. 1650/86”.
8. Την ΚΥΑ µε αριθµό Η.Π.: 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03) “∆ιαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α’ 160) όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …και άλλες διατάξεις (Α’91)” και συγκεκριµένα το άρθρο 14 αυτής.
9. Την ΚΥΑ µε αριθµ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των
διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του
ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε
άλλης σχετικής λεπτοµέρειας».
10. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων».
11.
Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισµοί για την
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών» όπως
τροποποιήθηκε από το Π.∆. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί «Καθορισµού µέτρων και διαδικασιών
για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα
της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000»
12. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991.
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13. Την Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική

διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
14. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών κλπ»
15. Την Π.∆ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής
υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που
περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής
απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963).
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»
16. Το Π.∆ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης επικινδύνων
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 2003» όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ
ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) για τον «Καθορισµό κανόνων, όρων
και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ
«σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις»
17. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».
18. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήµατος
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.∆.-Ανακύκλωση».
19. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
20. Τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ µε αριθµ οικ
191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθµ 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης …
και συναφείς διατάξεις.
21. Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν2040/1992 (ΦΕΚ70/Α/1992)
«Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας
του και άλλες διατάξεις» και το Ν3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και
δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
22. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –
εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2000»
23. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον
«Καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
(ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε µε την
ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008)
24. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονοµιάς».
25. Το Ν4258/2014 (ΦΕΚ94/Α΄/2014) «∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για
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τα υδατορέµατα – ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» ο οποίος
καταργεί το Ν880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), 22-03-1979 «Περί καθορισµού ανώτατου ορίου
συντελεστή δόµησης και ετέρων τινών διαρρυθµίσεων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-1992) «Μέτρα για την αντιµετώπιση του
νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις»
26. Το µε ΑΠ:Φ.2989/3915/27-7-2015 Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής/ ∆/νσης
Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού/ Τµήµα Α΄ διαβιβαστικό (ΑΠ:155872/3-8-2015 ∆/νσής
µας) µετά συνηµµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το µε ΑΠ:οικ153088/29-72015 Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών/ ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού/
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Περιφέρεια Αττικής διαβιβαστικό (ΑΠ:154551/317-2015 ∆/νσής µας) και τα µε ΑΠ Φ.2989/οικ4175/6-8-2015 Αποκεντρωµένης (ΑΠ:
158447/7-8-2015 ∆/νσής µας) διευκρινιστικό έγγραφο και ΑΠ:158540/12-8-2015 Τµήµατος
Συλλογικών Οργάνων/ Περ Αττικής (ΑΠ:160621/12-8-2015 ∆/νσής µας) έγγραφο
27. Τα συνηµµένα στην (26) σχετική µελέτη, σχέδια µε θέµα: «Οριζοντιογραφία µε
Υφιστάµενη Φύτευση» σε κλίµακα 1:500 µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 και µε αριθµ χάρτη
9.1-9.12 υπό οµάδας Μελετητών
28. Τα συνηµµένα στην (26) σχετική µελέτη, σχέδια µε θέµα: «Οριζοντιογραφία µε
Προτεινόµενη Φύτευση» σε κλίµακα 1:500 µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 και µε αριθµ
χάρτη 10.1-10.12 υπό οµάδας Μελετητών
29. Το µε ΑΠ:Φ.2989/5055/23-12-2014 Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής διαβιβαστικό
(ΑΠ:3300/7-1-2015 ∆/νσής µας) µετά συνηµµένης ΜΠΕ για το έργο του θέµατος µετά των
αναπλάσεων η οποία αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε µε το (26) σχετικό και το µε
ΑΠ:οικ9065/14-1-2015 ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού Περιφέρειας Αττικής διαβιβαστικό
(ΑΠ: 10092/15-1-2015 ∆/νσής µας)
30. Τα συνηµµένα στην (29) σχετική, Παραρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε και ΣΤ µε θέµα:
«Φωτογραφική Τεκµηρίωση, Πίνακες Επίλυσης Υδραυλικών Υπολογισµών Υφιστάµενης
Κατάστασης, 2ης Εναλλακτικής Λύσης, Προτεινόµενης Λύσης, Εγγράφων και Βεβαιώσεων
και Συµπερασµάτων Γεωτεχνικής Μελέτης αντίστοιχα της διαβιβασθείσας ΜΠΕ στην
Υπηρεσία µας µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014
31. Τη συνηµµένη στην (29) σχετική, Πρόταση Οριοθέτησης/ Υδραυλικοί Υπολογισµοί /
Πρόταση Καθορισµού Οριογραµµών µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014
32. Τα συνηµµένα στην (29) σχετική, σχέδια µε θέµα: «Κάτοψη Γενικής ∆ιαµόρφωσης:
Πινακίδες 01-05», σε κλίµακα 1:1000 µε ηµεροµηνία Νοέµβριος 2014 µε αριθµ Α.01-Α.05
υπό της κας Μαρίας Παπαδοπούλου Αρχ Μηχ ΕΜΠ το οποίο αποσύρθηκε µε τη 26 σχετική
33. Τα συνηµµένα στην (29) σχετική, σχέδια µε θέµα: «Γραµµή Πληµµύρας µε τα
προτεινόµενα έργα διευθέτησης και προτεινόµενες Οριογραµµές του Υδατορέµατος», σε
κλίµακα 1:500 µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 µε αριθµ 6.1-6.5, υπό οµάδας µελετητών
34. Τα συνηµµένα στην (29) σχετική, σχέδια µε θέµα: «∆ιατοµές ρ Πικροδάφνης µε τα
προτεινόµενα έργα (από Χ.Θ. 0+001.902 έως 0+611.57, 0+644.814 έως 1+437.457,
1+455.009 έως 1+877.418, 1+902.231 έως 2+769.109, 2+779.896 έως 3+547.563,
3+564.319 έως 4+167.1164+178.524 έως 4+805.135, ρ. Αµαλίας-ρ.Καλαµών-ρ.
Καλογήρων», σε κλίµακα 1:200 µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 µε αριθµ 7.1-7.8, υπό
οµάδας µελετητών
35. Τα συνηµµένα στην (29) σχετική, σχέδια µε θέµα: «Οριζοντιογραφία µε Υφιστάµενη
Φύτευση», σε κλίµακα 1:1000 µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 µε αριθµ 9.1-9.4, υπό οµάδας
µελετητών
36. Τα συνηµµένα στην (29) σχετική, σχέδια µε θέµα: «Οριζοντιογραφία 2ης Εναλλακτικής
Λύσης», σε κλίµακα 1:1000 µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 µε αριθµ 8.1-8.4, υπό οµάδας
µελετητών
37. Τα συνηµµένα στην (29) σχετική, σχέδια µε θέµα: «Γραµµή Πληµµύρας στη σηµερινή
κατάσταση ρ Πικροδάφνης (Μηδενική Λύση)», σε κλίµακα 1:1.000 µε ηµεροµηνία Οκτώβριος
2014 µε αριθµ 5.1-5.4, υπό οµάδας µελετητών
38. Το συνηµµένο στην (29) σχετική, σχέδιο µε θέµα: «Γεωλογικός Χάρτης» σε µη
αναφερόµενη κλίµακα µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 µε αριθµ σχεδ 4, υπό οµάδας
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µελετητών
39. Το συνηµµένο στην (29) σχετική, σχέδιο µε θέµα: «Χρήσεις Γης», σε κλίµακα 1:10.000,
µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 µε αριθµ σχεδ 3, υπό οµάδας µελετητών
40. Το συνηµµένο στην (29) σχετική, σχέδιο µε θέµα: «Υδρολογικός Χάρτης Λεκάνες
Απορροής – ∆ίκτυα Οµβρίων», σε κλίµακα 1:10.000, µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 µε
αριθµ σχεδ 2, υπό οµάδας µελετητών41. Το συνηµµένο στην (29) σχετική, σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Προσανατολισµού», σε
κλίµακα 1:50.000, µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 µε αριθµ σχεδ 1, υπό οµάδας µελετητών
42. Τα συνηµµένα στην (29) σχετική, σχέδια µε θέµα: «Γραµµή Πληµµύρας στη σηµερινή
κατάσταση ρ Πικροδάφνης (Μηδενική Λύση)», σε κλίµακα 1:1.000 µε ηµεροµηνία Οκτώβριος
2014 µε αριθµ 1.1-1.4, υπό οµάδας µελετητών
43. Τα συνηµµένα στην (29) σχετική, σχέδια µε θέµα: «Γραµµή Πληµµύρας µε τα
προτεινόµενα έργα διευθέτησης και προτεινόµενες Οριογραµµές του Υδατορέµατος», σε
κλίµακα 1:500 µε ηµεροµηνία Οκτώβριος 2014 µε αριθµ 2.1-2.5, υπό οµάδας µελετητών
44. Τις µε ΑΠ:1087/16-1-2015 ∆ Παλαιού Φαλήρου (ΑΠ:12146/19-1-15 ∆/νσής µας),
11655/16-1-2015 ∆/νσής µας, 14580/21-1-2015 αιτήσεις λήψεις αντιγράφων της (29)
σχετικής ΜΠΕ
45. Το µε ΑΠ:175305/29-09-2014 ∆/νσης Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Αττικής
(ΑΠ:193426/3-10-2014 ∆/νσής µας) έγγραφο επικείµενης αποστολής νέας ΜΠΕ
46. Το
µε
ΑΠ:ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/339836/37773/1182/26-01-2015
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων έγγραφο για το έργο της (29) σχετικής ΜΠΕ
47. Το µε ΑΠ:35979/26-2-2015 ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού Περιφέρειας Αττικής
(ΑΠ:43221/27-2-2015 ∆/νσής µας) διαβιβαστικού µετά συνηµµένου εντύπου απόψεων του ∆
Αλίµου για το έργου της (29) σχετικής ΜΠΕ και το µε ΑΠ:38491/20-2-2015 ∆/νσής µας
έντυπο απόψεων
48. Το µε ΑΠ:37884/19-2-2015 ∆/νσής µας έγγραφο απόψεων της «∆ίκτυο Πολιτών για τη
διάσωση του ρέµατος της Πικροδάφνης» για το έργο της (29) σχετικής ΜΠΕ
49. Το µε ΑΠ:37817/19-2-2015 ∆/νσής µας έγγραφο απόψεων της «Κίνηση Πολιτών
Ηλιούπολης» µε ηµεροµηνία 19 Φεβρ 2015 για το έργο της (29) σχετικής ΜΠΕ
50. Το µε ΑΠ:Φ.2989/2104/30-4-2013 Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής/ Γεν ∆/νση
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του
έργου
51. Το µε ΑΠ:Φ.2989/2385/ΠΕΡ2/11/6-7-2011 Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής/ Τµήµα
Περ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού µε θέµα διαβίβαση ΜΠΕ του έργου Μελέτη Ανάπλασης
Ρέµατος Πικροδάφνης µε το οποίο ζητείται η έγκριση των έργων από Λεωφ Βουλιαγµένης
έως εκβολή
52. Το µε ΑΠ:1568/19-4-2012 Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ∆/νση ∆ασών Πειραιά/
∆ασαρχείο Πειραιά έγγραφο για το ρέµα Πικροδάφνης µετά συνηµµένης απάντησης της
Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
για το θέµα και τα µε ΑΠ:81438/5861/11-9-1995 Υπουργείου Γεωργίας/ Αλλαγή Χρήσεις
∆ασικών Γαιών και µε ΑΠ:4266/31-8-1995 Νοµαρχίας Πειραιά/ ∆/νση ∆ασών/ ∆ασαρχείο
Πειραιά περί προστασίας του ρέµατος Πικροδάφνης και µε ΑΠ:3219/26-7-1995 ∆ασαρχείου
Πειραιά
53. Το µε ΑΠ:2937/7-10-2011 ∆/νσης ∆ασών Πειραιά/ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
µε θέµα κοινοποίηση εγγράφου
54. Το µε ΑΠ:οικ17208/8-2-2012 ∆/νση Τεχνικών Έργων/ Περιφέρεια Αττικής έγγραφο περί
αίτηση χαρακτηρισµού της περιοχής του ρέµατος και η µε ΑΠ:1077/9-3-2012 επιστολή της ∆
Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ µετά ενηµερώσεων
55. Το µε ΑΠ:3638/20-7-2011 ∆ασαρχείου Πειραιά/ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
έγγραφο µε το οποίο ζητείται φυτοτεχνική µελέτη µε προϋπολογισµό και η µε ΑΠ:3958/3-82011 απαντητική επιστολή της ∆ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ και το µε ΑΠ:3958/5-8-2011
∆ασαρχείου Πειραιά διαβιβαστικό
56. Τη µε ΑΠ:2731/11-5-2010 ∆ασαρχείου Πειραιά/ Περιφέρειας Αττικής απαντητική
επιστολή των Συµπραττόντων Γραφείων του έργου
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57. Τη µε ΑΠ:30305/9-2011 ∆/νσης Ειδικών Έργων/ Αναβάθµισης Περιοχών/ ΥΠΕΚΑ

γνωµοδότηση στα πλαίσια της ΜΠΕ για το έργο ανάπλασης ρέµατος Πικροδάφνης
58. Το µε ΑΠ:18817/10 Οκτ 2011 ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ ∆ήµου Αλίµου διαβιβαστικό
µετά συνηµµένης απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε υπ αριθµ 245/2011 σχετικά µε τη
ΜΠΕ της ανάπλασης του ρέµατος Πικροδάφνη
59. Τη µε ΑΠ:30155/16-9-2011 ∆/νσης Πολ/κου Σχεδιασµού/ ΥΠΕΚΑ έκφραση απόψεων
επί τη ΜΠΕ του έργου Μελέτη Ανάπλασης Ρέµατος Πικροδάφνης
60. Το µε ΑΠ:116884/24-6-2015 ∆/νσης Τεχνικών Έργων/ Περιφέρειας Αττικής έγγραφο
ενηµέρωση υποβολής νέας ΜΠΕ
61. Οι µε ΑΠ:157607/6-8-2015 και 165515/27-8-2015 αιτήσεις λήψεις αντιγράφων της
υποβληθείσας ΜΠΕ
62. Τη µε ΑΠ:27871/7-8-2015 ∆ Αγ ∆ηµητρίου αίτηση παραλαβής αντιγράφου της ΜΠΕ
63. Το µε ΑΠ:28961/24-8-2015 ∆ Αγ ∆ηµητρίου έγγραφο παράτασης χρόνου κατάθεσης
απόψεων
64. Τη µε ΑΠ:0250.00.Ε/15-9-15 Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΑΠ:178073/16-9-2015 ∆/νσής µας) επιστολή µε κριτική στη ΜΠΕ της Ανάπλασης Ρέµατος
Πικροδάφνης (από λεωφ Βουλιαγµένης έως εκβολή)
65. Τη µε ΑΠ:174237/10-9-2015 ∆/νσης µας επιστολή της κας Χριστίνας Καντζέλη του
Νικολάου µε θέµα: Ένσταση στη Μελέτη Ανάπλασης Ρέµατος Πικροδάφνης (από Λεωφ
Βουλιαγµένης έως εκβολή) µετά συνηµµένων εγγράφων
66. Το µε ΑΠ:12935/14/28-01-2015 Τµήµατος Ελέγχου Κατασκευών/ ∆ Ελληνικού
Αργυρούπολης/ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής έγγραφο µε θέµα Αποτέλεσµα Αυτοψίας
και περί επικίνδυνων οικοδοµών
67. Το µε ΑΠ:16343/15-9-2015 Τµήµατος Σχεδίου Πόλης και Έργων Υποδοµής/ ∆ Αλίµου
διαβιβαστικό µετά συνηµµένης της υπ αριθµ 261/2015 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
σχετικά µε το θέµα της ανάπλασης του ρέµατος
68. Το µε ΑΠ:185742/282/7-10-2015 Γραφείου Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη
και της Επιχείρησης/ Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ:192930/7-10-2015 ∆/νσής µας) έγγραφο
∆ιαµεσολάβησης 19/2015 και το µε ΑΠ:192930/16-10-2015 ∆/νσής µας έγγραφο
69. Τη µε ΑΠ:178887/17-9-2015 ∆/νσής µας αίτηση και το µε ΑΠ:178887/12-10-2015
έγγραφο της Υπηρεσία µας
70. Το µε ΑΠ:200749/319/22-10-2015 Γραφείου Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη
και της Επιχείρισης/ Περιφέριεας Αττικής (ΑΠ:204791/23-10-2015 ∆/νσής µας) έγγραφο
σχετικά µε τη διαµεσολάβηση 19/2015/Α και το µε ΑΠ:204791/9-11-2015 έγγραφο της
Υπηρεσίας µας
71. Τη µε ΑΠ:206202/26-10-2015 ∆/νσής µας επιστολή του ∆ικτύου πολιτών για το ρέµα της
Πικροδάφνης µε θέµα ∆ελτίο Τύπου συνέντευξης για το ρέµα στις 21-10-2015 στο Φλοίσβο
µετά συνηµµένης ανακοίνωσης
72. Το µε ΑΠ:204810/2-11-2015 Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων/ Περιφέρειας Αττικής
(ΑΠ:211482/3-11-2015 ∆/νσής µας) έγγραφο
73. Το µε ΑΠ:210926/4-11-2015 Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΠ:214531/6-11-2015
∆/νσής µας) έγγραφο µετά συνηµµένης επιστολής µε ΑΠ:19567/2-11-2015 Γραφείου
∆ηµάρχου ∆ήµου Αλίµου
74. Το µε ΑΠ:212228/349/10-11-2015 Γραφείου Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη
και της Επιχείρησης/ Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ:217022/10-11-2015 ∆/νσής µας) έγγραφο
σχετικά µε τη διαµεσολάβηση 19/2015/Β
75. Το µε ΑΠ:1684/30-4-2014 ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων/
Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ:88543/30-4-2014 ∆/νσής µας) διαβιβαστικό µετά συνηµµένου
εγγράφου µε ΑΠ:58246/15-04-2014/ ∆/νσης Τεχνικών Έργων/ Περιφέρειας Αττικής
76. Το µε ΑΠ:50510/8-5-2013 ∆/νσής µας έγγραφο µετά το µε ΑΠ:165244/11954/5 Μαρτ
2014 Συνηγόρου του Πολίτη (ΑΠ:50510/10-3-2014 ∆/νσής µας) έγγραφο
77. Το µε ΑΠ:14786/26-03-2014 ∆/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθµισης Περιοχών/ ΥΠΕΚΑ
έγγραφο σχετικά µε την οριοθέτηση ρέµατος Πικροδάφνης
78. Τη µε ΑΠ:225631/23-11-2015 ∆/νσής µας επιστολή απόψεων της ∆ιαδηµοτικής
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Πρωτοβουλίας Κατοίκων Παλαιού Φαλήρου, Αλίµου, Αγίου ∆ηµητρίου, Ηλιούπολης για τη
διάσωση του ρέµατος της Πικροδάφνης
79. Το µε ΑΠ:202791/21-10-2015 Γραφείου Περιφερειάρχη/ Περιφέρεια Αττικής
(ΑΠ:204296/22-10-15 ∆/νσής µας) διαβιβαστικό µετά συνηµµένου υποµνήµατος απόψεων
της «∆ίκτυο Πολιτών για τη ∆ιάσωση της Πικροδάφνης» µε ηµεροµηνία 20-10-2015 και 17
Σεπτ 2015
80. Το µε ΑΠ:241178/21-12-2015 ∆/νσής Τεχνικών Έργων/ Περιφέρειας Αττικής
(ΑΠ:256250/31-12-2015 ∆/νσής µας) απαντητικό µετά το µε ΑΠ:217022/9-12-2015 έγγραφό
µας
81. Τη µε ΑΠ:240619/10-12-2015 ∆/νσής µας, επιστολή των µελετητών, µετά
συµπληρωµατικής αποτύπωσης του συµβάλλοντος ρέµατος Καλαµών
82. Συµπληρωµατικό ενηµερωτικό υλικό: «Ανακαλύπτοντας την Πικροδάφνη» Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης - ∆ήµος Αγ ∆ηµητρίου - Αθήνα 2012, ΕΛΚΕΘΕ κλπ
ιστότοποι/ -σελίδες στο διαδίκτυο
83. Τις από 30/10, 2/11/2015 και λοιπές πραγµατοποιηθείσες αυτοψίες της Υπηρεσίας µας
στους χώρους και στην ευρύτερη περιοχή του θέµατος
i. Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (26) σχετική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του
έργου «Ανάπλαση ρέµατος Πικροδάφνης από Λ Βουλιαγµένης έως εκβολή»
Σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, “Στόχος του υπό µελέτη έργου είναι να εξασφαλισθεί αφενός
η δυνατότητα ασφαλούς και αφετέρου περιβαλλοντικά αποδεκτής, τεχνικά άρτιας, καθώς και
σύµφωνης µε την οικονοµία της κατασκευής, ασφαλής αποχέτευση των οµβρίων υδάτων,
και η αντιπληµµυρική προστασία των περιοχών από τις οποίες το ρέµα Πικροδάφνης και οι
συµβάλλοντες σε αυτό διέρχονται”.
Η µελέτη η οποία απεστάλη από το Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, και αφορά το έργο του θέµατος και το οποίο
παρουσιάζεται αναλυτικά στην (26) σχετική διαβιβασθείσα µελέτη µετά σχεδιαγραµµάτων,
χαρτών και φωτογραφιών και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση
απόψεών µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ∆/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
ii. Ονοµασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο
Ονοµασία Έργου:
«Ανάπλαση ρέµατος Πικροδάφνης από Λ Βουλιαγµένης έως
εκβολή»
Είδος και µέγεθος του Έργου
Η περιοχή ενδιαφέροντος της µελέτης περιλαµβάνει το Νοτιοανατολικό τµήµα του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της Πρωτεύουσας. Το ρέµα της Πικροδάφνης πηγάζει από τις
δυτικές υπώρειες του Υµηττού στην περιοχή του Καρέα και εκτείνεται µαζί µε τους
παραποτάµους του µέσα στα όρια του ∆ήµου Βύρωνα , Ηλιούπολης , Αγίου ∆ηµητρίου
,Παλαιού Φαλήρου και Αλίµου.
Η λεκάνη απορροής του ρ. Πικροδάφνης έχει συνολική έκταση 22,4 km2. Το άνω µέρος της
λεκάνης αποστραγγίζει τµήµα των νοτιοδυτικών πλαγιών του όρους Υµηττός και
συγκεκριµένα το τµήµα που υπέρκειται των ∆ήµων Καισαριανής, Βύρωνα (κυρίως) και
Ηλιουπόλεως. Το ψηλότερο σηµείο του υδροκρίτη διέρχεται από την κορυφή Εύζωνος
(+1.026,00 m) ενώ το µέσο υψόµετρο της λεκάνης ανέρχεται σε +258,00 m.
Το µεγαλύτερο µέρος της λεκάνης (>60%) αναπτύσσεται εντός του αστικού ιστού της Αθήνας
και συγκεκριµένα των νοτιοανατολικών προαστίων της. Η λεκάνη καλύπτει τµήµατα των
ακόλουθων ∆ήµων (από ανάντη προς κατάντη): ∆. Καισαριανής, ∆. Βύρωνα, ∆. ∆άφνης Υµηττού, ∆. Νέας Σµύρνης, ∆. Αγ. ∆ηµητρίου, ∆. Ηλιουπόλεως, ∆. Παλαιού Φαλήρου και ∆.
Αλίµου.
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Η εκβολή γίνεται παρά την Μαρίνα Αλίµου («Ε∆ΕΜ») µέσω έργου εξόδου κατάντη της Λεωφ.
Ποσειδώνος.
iii. Κατάταξη του έργου
Σύµφωνα µε την ΥΑ 1958/12 όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθµό ΟΙΚ 173829 απόφαση
(ΦΕΚ 2036 / 25-7-2014 το έργο εντάσσεται στην: Οµάδα 2η: Υδραυλικά έργα. Σύµφωνα
µε την ανωτέρω τροποποίηση το έργο κατατάσσεται στην Κατηγορία Α, υποκατηγορία Α2
(οµάδα 2η α/α έργου 15α).
iv. Αρµόδιος του έργου
Προϊστάµενη Αρχή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ ∆ιευθυνση :
Συγγρού 80 - 88, T.K: 117 41/ Τηλ:

213 20 65 300 έως 313

v. Συντάκτες της µελέτης:
Με Σύµβαση η οποία υπεγράφη την 01-03-2004 µεταξύ της Νοµαρχίας Αθηνών και της
Σύµπραξης των κάτωθι Μελετητικών Γραφείων:
Παπαδοπούλου Μαρία - Κατσούρος Σαράντης - ∆ακόπουλος Ευάγγελος - Παπαµακάριος
Κων/νος - ∆. Αναγνωστόπουλος και Σια Ε.Ε. - Κολαϊτη Ελένη - Ταχάς Κων/νος - Ανδρέου
Κων/νος - Σαχνίκα Αθανασία - Σκλαβενίτης Θάνος
Ανετέθη στην δεύτερη η εκπόνηση της µελέτης «Ανάπλαση ρέµατος Πικροδάφνης [από Λ.
Βουλιαγµένης έως εκβολή]».
Στην εκπόνηση της διαβιβασθείσας µελέτης απασχολήθηκαν οι εξής:
•
Αναγνωστόπουλος ∆ηµήτριος Πολιτικός Μηχανικός
•
Καρύδης Ευάγγελος
Τοπογράφος Μηχανικός
•
Παπαδάκης Ευάγγελος Περιβαλλοντολόγος
•
Ελευθεράκος Κάρολος
Βιολόγος
vi. Περιεχόµενα µελέτης:
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέµατος αποτελείται από 112
σελ, µετά συνηµµένων χαρτών, φωτογραφιών και σχεδιαγραµµάτων, µε ενδεικτικά
περιεχόµενα:
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
4.
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
4.2 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5.3.1 Μετεωρολογικά και κλιµατολογικά δεδοµένα
5.3.2 Γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά
5.3.2.2 Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά
5.3.3 Υδρολογικά στοιχεία / Μορφολογία
5.3.3.1 Λεκάνη απορροής του ρ. Πικροδάφνης
5.3.3.2 Θαλάσσιο περιβάλλον
5.3.4 Οικοσυστήµατα / Χλωρίδα / Πανίδα / Φυτοκάλυψη
5.3.5 Ευαίσθητες – Προστατευόµενες περιοχές
6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
6.1. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
6.1.1 Έλεγχος επάρκειας υφιστάµενης κοίτης ρ.Πικροδάφνης
6.1.2 Αποτελέσµατα υδραυλικών υπολογισµών
6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
6.3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6.3.1
Υφιστάµενη βλάστηση της περιοχής
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6.3.2
Περιγραφή προτεινόµενης φύτευσης
7.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ
7.2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΩΝ ΛΥΣΕΩΝ:
8.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
9.
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
10.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚOI ΟΡΟΙ

vii. Στόχος και σηµασία του έργου
Υφιστάµενη κατάσταση ρέµατος
Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντέλεσαν στη σηµαντική διαταραχή όχι µόνον του
οικοσυστήµατος αλλά και στην υδραυλική ισορροπία του ρέµατος. Το ρέµα έχει γίνει
υποδοχέας κάθε είδους σκουπιδιών, άχρηστων οικοδοµικών υλικών και άλλων πάσης
φύσεως απορριµµάτων.
Σύµφωνα µε την σχετική διαβιβασθείσα µελέτη, λόγω των ισχυρών κατά µήκος κλίσεων
διαβρώνονται τα πρανή της φυσικής κοίτης και τα προϊόντα διάβρωσης µαζί µε τα χαλαρά
απορρίµµατα µεταφέρονται µε την πάροδο του χρόνου προς τα κατάντη και αποτίθενται στο
προ της εκβολής τµήµα του ρέµατος µήκους περί τα 500 µ. όπου η κατά µήκος κλίση
µειώνεται σε 5%ο περίπου.
Η έντονη διαβρωτική δραστηριότητα του ρέµατος επέβαλε την κατά καιρούς κατασκευή
παράλληλων τοίχων προστασίας από σκυρόδεµα σε αρκετά σηµεία του (βλέπε (26 σχετική
µελέτη).
Γενικώς παρατηρείται ότι όλες οι πεζογέφυρες και η γέφυρα Κουντουριώτου έχουν
σχεδιασθεί κατά πολύ κακό τρόπο και γίνονται πρόξενοι µεγάλων διαβρώσεων και
διαταραχών στην ροή. Σε πολλές περιπτώσεις τα µέτρα που ελήφθησαν χειροτέρεψαν αντί
να καλυτερεύσουν την κατάσταση.
Θεωρείται βέβαιο ότι αν η κατάσταση αφεθεί έτσι, σε µερικά χρόνια και εφ όσον εµφανισθούν
πληµµύρες της τάξεων των παροχών υπολογισµού, τότε η κατάσταση θα αποβεί κρίσιµη εξ’
αιτίας των υδραυλικών αλµάτων που θα εµφανισθούν κατά µήκος της ροής συνέπεια των
στενώσεων της κοίτης, όπως εξηγείται παρακάτω, των διαβρώσεων των οχθών αλλά και της
υπερύψωσης της γραµµής ροής στο κατάντη τµήµα λόγω προϊούσης επίχωσης του (ήδη
όπως αναφέρθηκε διαπιστώθηκε υπερύψωση του πυθµένα κατά 0,70 µ.) που επαπειλεί
πρόσκρουση του νάµατος της ροής στην κάτω επιφάνεια της πλακός που βρίσκεται στο
χαµηλό υψόµετρο +2,80 και πληµµυρισµό της χαµηλής αυτής περιοχής. Είναι γεγονός ότι
µέχρι σήµερα δεν έχουν παρατηρηθεί συχνά πληµµυρισµοί διότι οι παροχές κρατήθηκαν σε
χαµηλά επίπεδα, τίποτα όµως δεν αποκλείει την εµφάνιση αυτών όπως π.χ. στις 22-02-2013
όπου πληµµύρισε η περιοχή κατάντη της γέφυρας της Λ.Αµφιθέας µέχρι την εκβολή του
ρέµατος (για µήκος 350 - 400 m).
Σηµαντικό πρόβληµα αποτελούν οι επιφανειακές κυρίως σηµειακές απορροές των οµβρίων
των αστικών παραρεµάτιων περιοχών που καταλήγουν στις όχθες του ρέµατος. Σε κάποιες
περιπτώσεις υπάρχει συλλεκτήρας που καταλήγει στο ρέµα χωρίς έργο προστασίας,
συνήθως όµως τα όµβρια απορρέουν στο πρανές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την διάβρωση
και την υποσκαφή του πρανούς σηµειακά, που οδηγεί τελικά στην κατάρευσή του.
Το ρέµα διασταυρώνει πλήθος αγωγών ακαθάρτων. Τα στοιχεία αυτά λήφθηκαν από τις
πινακίδες 1:500 της ΕΥ∆ΑΠ ή και από τα στοιχεία των αντίστοιχων µελετών.
Στο ρέµα συµβάλλουν επίσης πολλοί αγωγοί οµβρίων.
Υπάρχουν διαβάσεις καλωδίων της ∆ΕΗ, όπως επίσης και διαβάσεις καλωδίων του ΟΤΕ
καθώς και η υπόγεια διάβαση του µεταλλικού αγωγού Φ18¨ της ∆ΕΠΑ Χ.Θ 0+970.
Από άποψη υδραυλικής ικανότητας για τη διόδευση των πληµµυρικών παροχών σχεδιασµού
παρατηρούνται τα εξής.
•
Για το τµήµα από Λεωφ. Βουλιαγµένη έως Αγ. ∆ηµήτριου, η κατά µήκος κλίση ανέρχεται
σε 21‰. Στο τµήµα αυτό εµφανίζονται συνεχείς επάλληλες καµπύλες µικρής ακτίνας και σε
πάρα πολλές περιπτώσεις χωρίς τη παρεµβολή ενδιάµεσου ευθυγράµµου τµήµατος, µε
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αποτέλεσµα ανεξέλεγκτες πλευρικές διαβρώσεις και υπερχειλίσεις.
•
Για το τµήµα από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου έως τη Λ. Αµφιθέας οι κλίσεις του ρέµατος
κυµαίνονται από 16 έως 12‰. Στο συγκεκριµένο τµήµα είναι κατασκευασµένα τα
περισσότερα έργα προστασίας της κοίτης µε τοίχους από σκυρόδεµα, µε συνέπεια τη
δηµιουργία τοπικών στενώσεων της κοίτης, συνθήκες που ευνοούν την δηµιουργία τοπικών
υδραυλικών αλµάτων.
•
Για το κατάντη της Λ. Αµφιθέας τµήµα παρατηρούµε ότι οι κλίσεις και οι ταχύτητες
µειώνονται, ενώ αυξάνονται τα βάθη και οι ανεξέλεγκτες αποθέσεις φερτών υλών.
Το ρέµα της Πικροδάφνης χωρίζεται νοητά σε δύο τµήµατα, των οποίων οι υφιστάµενη
κατάσταση, παρατίθεται παρακάτω.
Τµήµα µεταξύ Λ. Βουλιαγµένης και Αγίου ∆ηµητρίου
Το ρέµα Πικροδάφνης ευθύς κατάντη της εξόδου από την Λεωφ. Βουλιαγµένης
αναπτύσσεται σε µια βαθιά διαυλάκωση. Για το τµήµα από Λεωφ. Βουλιαγµένης έως, Αγ.
∆ηµήτριου, µήκους 1900 περίπου µέτρων, η κατά µήκος κλίση ανέρχεται σε 21‰, το δε
πλάτος πυθµένα είναι περίπου 5-6 µ. Το συγκεκριµένο τµήµα παρουσιάζει την εξής
ιδιαιτερότητα : Το ρυµοτοµικό σχέδιο στη θέση Μεσονήσι καταρτίστηκε λαµβάνοντας υπόψη
την κατασκευή της Λεωφόρου Πικροδάφνης και τη χάραξη του κλειστού αγωγού
Πικροδάφνης, όπως προτεινόταν στη προµελέτη, µε αποτέλεσµα τµήµατα της υφιστάµενης
κοίτης να καταλαµβάνονται από οικοδοµικά τετράγωνα, ακριβώς στην παρειά της όχθης
(οδοί Σκοπέλου και Μενελάου).
Ειδικότερα η κοίτη του ρέµατος καταλαµβάνεται µερικώς ή ολικώς από ρυµοτοµικά
τετράγωνα στα εξής σηµεία :
•
Χ.Θ. 4+510 έως 4+330, καταλαµβάνεται το πρανές της δεξιάς όχθης του ρέµατος.
•
Χ.Θ. 4+100 έως 3+945, καταλαµβάνεται εξολοκλήρου η κοίτη του ρέµατος.
•
Χ.Θ. 3+945 έως 3+895, καταλαµβάνεται το πρανές της δεξιάς όχθης του ρέµατος.
•
Χ.Θ. 3+774 έως 3+637, καταλαµβάνεται εξολοκλήρου η κοίτη του ρέµατος.
•
Χ.Θ. 3+535 έως 3+485, καταλαµβάνεται εξολοκλήρου η κοίτη του ρέµατος.
•
Χ.Θ. 3+413 έως 3+300, καταλαµβάνεται το πρανές της δεξιάς όχθης του ρέµατος.
Από τη Λεωφ. Βουλιαγµένης µέχρι την οδό Τήνου το ρέµα εισέρχεται σε µια βαθειά
διαβρωσιγενή κοίτη, σε ευθυγραµµισµένη όµως χάραξη. Μέχρι την οδό Ικάρου το βάθος
ανέρχεται σε 10 περίπου µέτρα, το δε πλάτος της κοίτης είναι ίσο µε 5 µέτρα. Τα φυσικά
πρανή εµφανίζουν ισχυρότατες κλίσεις 1,20:1,00 έως 1,00:1,00.
Παρά τη βλάστηση που υπάρχει στα πρανή λόγω των µεγάλων κλίσεων οι διαβρώσεις των
πρανών λόγω των βροχοπτώσεων είναι αναπόφευκτες. Οι διαβρώσεις αυτές, όχι µόνο στο
τµήµα αυτό αλλά και κατάντη, είναι η κύρια αιτία παραγωγής φερτών υλών που
παρατηρούνται στη κοίτη του ρέµατος. Όµως οι ποσότητες είναι σχετικά µικρές, αναµένεται
δε να εξαλειφθούν τελείως µετά την κατάλληλη µόρφωση και φύτευση των πρανών.
Επισηµαίνεται εδώ ότι εκ των ανάντη δεν προέρχονται αξιόλογες ποσότητες φερτών υλών.
Στην εκβολή του οχετού της Λεωφ. Βουλιαγµένης υπάρχει κατώφλι από σκυρόδεµα ύψους
περίπου δύο µέτρων. Η ποδιά έχει πλήρως διαβρωθεί και το κατώφλι έχει υποσκαφεί, παρά
ταύτα όµως το σκυρόδεµά του βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Από την οδό Αιγαίου
µέχρι την οδό ∆ράµας η φυσική κοίτη αρχίζει να ελίσσεται σε επάλληλες καµπύλες µε ακτίνες
καµπυλότητας 35, 30, 45, 50, 45, 30 µ. Από την οδό ∆ράµας µέχρι την Λεωφ. Αγ. ∆ηµητρίου
η κοίτη ελίσσεται σε επάλληλες καµπύλες µε ακτίνες 45, 30, 35, 35, 35, 15, 30, 30, 17, 15,
22, 40, 30, 30 µέτρων. Η πυκνότητα των καµπυλών είναι τέτοια ούτως ώστε σε πάρα πολλές
περιπτώσεις δεν παρεµβάλλεται κανένα ευθύγραµµο τµήµα. Από άποψη βαθών, η κοίτη
κατάντη της οδού ∆ράµας κατά κανόνα κινείται επίσης σε µεγάλα βάθη, οι δε κλίσεις πρανών
εξακολουθούν να είναι µεγάλες της τάξεως του 1,20:1,00 έως 0,80:1,00.
Στο συγκεκριµένο τµήµα του ρέµατος είναι κατασκευασµένα τα εξής τεχνικά έργα :
•
Ρέµα Αµαλίας (Αγ. ∆ηµητρίου). Εκβάλλει στη Πικροδάφνη 100 µ. περίπου ανάντη
της διασταυρώσεως µε τη Λεωφόρο Αγ. ∆ηµητρίου. Για 70 περίπου µέτρα ανάντη της
συµβολής του µε το ρ. Πικροδάφνης, το ρέµα κινείται σε φυσική κοίτη, έως το πέρας του
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κατασκευασµένου αγωγού διευθέτησης, κλειστής ορθογωνικής διατοµής, διαστάσεων
3,00x2,00.
•
Υπό τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης έχει κατασκευασθεί κλειστός αγωγός
τραπεζοειδούς διατοµής 3,50x4,00 που εκτείνεται σε συνολικό µήκος περί τα 180 µέτρα για
παροχή Q=70 µ3/δλ.
•
Στη διασταύρωση του ρέµατος µε την οδό Αγ. ∆ηµητρίου υπάρχει κατασκευασµένη
λοξή γέφυρα µε πλάτος καταστρώµατος 10 µ. και ορθό άνοιγµα 14 µ.
•
Η διασταύρωση του ρέµατος µε την οδό ∆ράµας αντιµετωπίζεται από µια πολύ
κακή από άποψη διάταξης και κατασκευής διάβαση που αποτελείται από τρείς κυκλικούς
οχετούς Φ100 και από κλειστό οχετό πλάτους 4,5 έως 5,5 µ. και ύψους 2,40 µ., ο οποίος
φαίνεται ότι κατασκευάστηκε µεταγενέστερα γιατί βρίσκεται σε χαµηλότερο υψόµετρο.
•
Στις οδούς Ευρυτανίας και Αιγαίου έχουν κατασκευασθεί πεζογέφυρες.
Τµήµα από Αγίου ∆ηµητρίου έως την Εκβολή
Το συγκεκριµένο τµήµα έχεί µήκος 3.000 περίπου µέτρα. Η κατά µήκος κλίση ανέρχεται από
16 έως 12‰ , για µήκος 2.200 περίπου µέτρων κατάντη της Αγ. ∆ηµητρίου, ενώ στα
τελευταία 800 µέτρα προ της εκβολής µειώνεται από 8 έως 5‰ περίπου.
Στη Χ.Θ 0+978 συµβάλλει το ρ. Καλογήρων στη δε Χ.Θ 1+627 το ρ. Καλαµών.
Οι κύριες οδικές διασταυρώσεις αναφέρονται στη Λ. Ποσειδώνος (Χ.Θ 0+25) και στη Λ.
Αµφιθέας (Χ.Θ 0+715).
Εκτός από τις κύριες αυτές διασταυρώσεις, οδογέφυρες απαντώνται στην Αριστείδου (Χ.Θ
1+083) και Κουντουριώτου (1+520) η οποία είναι µεταλλική.
Υπάρχουν 8 συνολικά πεζογέφυρες. Στην οδό Κορυζή (Χ.Θ 0+456), µεταξύ των οδών
∆ηµοκρατίας και Περικλέους (Χ.Θ 0+935), στη Χ.Θ. 1+050, στη Χ.Θ 1+675, στη Χ.Θ 1+763,
στη Χ.Θ 1+773, στη Χ.Θ 2+000 και τέλος στη Χ.Θ 2+650 (οδός Ηλείας).
Η γέφυρα της οδού Κουντουριώτου βρίσκεται σε καµπύλη του ρέµατος, είναι µεταλλική ενός
ανοίγµατος, από άποψη δε υδραυλικού σχεδιασµού τα ακρόβαθρά της είναι πολύ άσχηµα
προσανατολισµένα. Το υδάτινο νάµα προσκρούει µε µεγάλη ταχύτητα στο δεξιό ακρόβαθρο
και στη συνέχεια αντανακλάται στην απέναντι αριστερή όχθη, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργηθούν στον πόδα της γέφυρας διαβρώσεις 3,0 µέτρων που θέτουν σε κίνδυνο της
ασφάλεια του έργου. Για την προστασία του πρανούς της αριστερής όχθης κατασκευάσθηκε
τοίχος µε τόσο κακό προσανατολισµό, που επιτείνει τις διαβρώσεις της κοίτης.
Εκτός των ανωτέρω έντονες διαβρώσεις παρατηρούνται:
•
Στην 1η πεζογέφυρα, Κορυζή, Χ.Θ 0+456, βάθους 1,50 µ.
•
Στην οδογέφυρα Αµφιθέας, Χ.Θ 0+715, βάθους 1,0 µ.
•
Στην 2η πεζογέφυρα, Χ.Θ 0+935, βάθους 1,50 µ.
•
Ευθύς ανάντη της 6ης πεζογέφυρας, Χ.Θ 1+763 βάθους 2,30 µ. και τέλος
•
Στη Χ.Θ 2+510 (Κονίτσης, βάθους 1,80 µ. που οφείλονται στην κατασκευή
παράλληλου τοίχου µήκους 35 µ. που µείωσε την διατοµή κατά 50% περίπου.
Τοίχοι προστασίας από σκυρόδεµα απαντώνται:
•
Ευθύς ανάντη της γεφ. Ποσειδώνος, στη δεξιά όχθη σε µήκος περί τα 40 µ. µέχρι δε
την οδό Αναπήρων Πολέµου στην αριστερή όχθη σε ολικό µήκος 433 µέτρα.
•
Ευθύς κατάντη της γεφ. Αµφιθέας, στη δεξιά και αριστερή όχθη σε µήκος περί τα 50
µέτρα.
•
Ευθύς ανάντη της γεφ. Αµφιθέας : Στη δεξιά όχθη σε µήκος 60 µέτρων. Στην
αριστερή όχθη σε µήκος 37 µέτρων σε πολύ κακή κατάσταση.
•
Στη γεφ.. Κουντουριώτου στη δεξιά όχθη σε µήκος 45 µέτρων.
•
Στην 7η πεζογέφυρα για την προστασία της οδού Ξάνθης, σε µήκος 50 µ στη δεξιά
όχθη.
•
Προς τα ανάντη απαιτούνται τοίχοι κοντά στις οδούς Θεοκρίτου, Θεσ/νίκης και Ρίµινι,
ολικού µήκους 100 µέτρων.
Γενικώς παρατηρείται ότι όλες οι πεζογέφυρες και η γέφυρα Κουντουριώτου έχουν
σχεδιασθεί κατά πολύ κακό τρόπο και γίνονται πρόξενοι µεγάλων διαβρώσεων και
διαταραχών στην ροή.
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Από άποψη κατάληψης και χρήσεως των παρόχθιων περιοχών παρατηρείται τα ε-ξής:
•
Στη δεξιά όχθη της ανάντη της γεφ. Ποσειδώνος στο τµήµα της σχηµατιζόµενης εκεί
χοάνης υπάρχει λωρίδα γης µήκους 70 µ. περίπου και µέσου πλάτους 10 µ. µε φυτεµένα
µερικά δένδρα. Τα συνεργεία καθαρισµού της κοίτης εναποθέτουν τα προϊόντα καθαρισµού
στο πρανές.
•
Μεταξύ των οδών Καραολή και ∆ηµητρίου-Μουσών και Αµφιτρίτης η δεξιά όχθη του
ρέµατος έχει καταληφθεί από συστάδα 20 περίπου µονώροφων πλινθόκτιστων σπιτιών.
Έχει καταληφθεί το φυσικό πρανές µε αποτέλεσµα να στενέψει η κοίτη.
•
Στην οδό Αναπήρων Πολέµου µέχρι τη Λ. Αµφιθέας διακρίνουµε τις εγκαταστάσεις
του αντλιοστασίου 29 της ΕΥ∆ΑΠ.
•
Ανάντη της Λ. Αµφιθέας µέχρι τη συµβολή του ρ. Καλογήρων στην αριστερή όχθη
βρίσκεται µεγάλη µάνδρα καυσόξυλων, δύο γήπεδα µπάσκετ και µικρός κήπος.
•
Ανάντη της οδού Αρµατωλών οι επεµβάσεις στην κοίτη είναι σποραδικές.
viii. Χρήσεις γης - Χωροταξικός σχεδιασµός
Χρήσεις γης
Η οµολογουµένως ραγδαία ανάπτυξη της κατοικίας στην περιοχή των ∆ήµων Αγ. ∆ηµητρίου
και Αλίµου κατά τα τελευταία 35-40 χρόνια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση των
σηµερινών Χρήσεων Γης, που κυρίως (οµαδοποιηµένες) κατατάσσονται ως ακολούθως:
•
Κατοικία (Μόνιµη-Ενοικιαζόµενη)
•
Εµπόριο -Υπηρεσίες – Αναψυχή - Βιοµηχανία – Βιοτεχνία
•
∆ηµόσιο - Κοινωνική (Σχολεία, Νεκροταφεία, Ιδρύµατα, κλπ.)
•
Πράσινο (Υπαίθριοι Αθλητικοί Χώροι, Πάρκα, Φυσικό Περιβάλλον, κλπ.)
•
Γεωργική Γη (πλέον µηδενική για τους εν λόγο ∆ήµους)
•
Εγκαταλελειµµένες Χρήσεις και Χέρσα Γη
Από την συνολική έκταση το 70.075% καταλαµβάνουν οι αστικές χρήσεις. Η γεωργική γη
(αποκλειστικά βοσκότοποι ) περιορίζεται στο 8,5%, οι εκτάσεις µε νερά (κοίτες ρεµάτων)
καταλαµβάνουν το 0.675%, ενώ οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 20%. Τα στοιχεία αυτά
επηρεάζονται κυρίως από τους ∆ήµους Αργυρούπολης και Ηλιούπολης, αφού στους
υπόλοιπους δεν υπάρχουν εκτάσεις που χρησιµοποιούνται σαν βοσκότοποι είτε καλύπτονται
από δάσος.
Επίσης το ρ Πικροδάφνης έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου φυσικού περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος µε την 9173/1642/23-3-1993 (ΦΕΚ 281∆/23.3.1993) Απόφαση Υπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
Στην σχετική υποβληθείσα ΜΠΕ αναφέρεται ότι: «Τα έργα που θα κατασκευαστούν δεν
έχουν καµία επίπτωση στον πρωτογενή τοµέα αφού οι εκτάσεις που θα καλυφθούν
ευρίσκονται µέσα στον αστικό ιστό, και δεν αφορούν χρήσεις του πρωτογενή τοµέα. Επίσης
δεν έχουν άµεση επίπτωση στο δευτερογενή τοµέα καθώς καταλαµβάνονται πολύ µικρές
εκτάσεις που ανήκουν στη βιοµηχανική χρήση. Πρόκειται για περιβόλους αποθηκών ή
βοηθητικά κτίσµατα και κατά συνέπεια η επίπτωση είναι ασήµαντη έως µηδενική. Η
κατασκευή των έργων όµως θα δηµιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για απασχόληση. Η
λειτουργία των έργων αναµένεται να επιδράσει έµµεσα και θετικά στον τοµέα του τουρισµού
και των υπηρεσιών της πόλης, τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο. Ειδικότερα
θα υπάρξει ανάπτυξη της αναψυχής σε υπερτοπικό επίπεδο αφού αποµακρύνονται εστίες
περιβαλλοντικής υποβάθµισης και βελτιώνεται η αντιπληµµυρική προστασία».
ix. Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης φυσικού περιβάλλοντος
Γεωγραφική θέση
Το έργο αφορά στην διευθέτηση του ρέµατος Πικροδάφνης από την Λ. Βουλιαγµένης έως
την εκβολή του στην παραλία του Σαρωνικού Κόλπου.
Η περιοχή µελέτης για τα έργα ¨∆ιευθέτησης του ρέµατος Πικροδάφνης¨ αφορά στο
νοτιοανατολικό τµήµα του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της Πρωτεύουσας και διοικητικά
ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
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Η περιοχή του έργου διοικητικά υπάγεται στους ∆ήµους Αγ. ∆ηµητρίου, Αλίµου και Π.
Φαλήρου που µε τους δήµους Ελληνικού - Αργυρούπολης, ∆άφνης - Υµηττού, Ηλιούπολης,
και Νέας Σµύρνης συγκροτούν την Χωροταξική Υποενότητα Νότιας Αθήνας του Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθηνών.
Το καταληκτικό αυτό τµήµα ανήκει στο ∆ήµο Αγ. ∆ηµητρίου, στο ∆ήµο Π. Φαλήρου και τέλος
οριοθετεί τους ∆ήµους Π. Φαλήρου και Αλίµου στην περιοχή της εκβολής του. Το ρέµα
Πικροδάφνης εκκινεί από τον Υµηττό, διασχίζει την Ηλιούπολη, τον Αγ. ∆ηµήτριο και το Π.
Φάληρο και κινούµενο στο όριο Αλίµου & Π. Φαλήρου εκβάλλει στον Σαρωνικό Κόλπο, µε
συνολικό µήκος διαίτης 8.500 m.
Το ρέµα αρχίζει να σχηµατίζεται στις υπώρειες του Υµηττού (στην περιοχή του Καρέα)
βορειοανατολικά της Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ µεταξύ των ∆ήµων Ηλιουπόλεως και
Βύρωνα.
Ανάντη της Λ. Βουλιαγµένης το ρέµα έχει ήδη διευθετηθεί µε κλειστό αγωγό υπό την
Γρηγορίου του Ε΄. Αποχετεύει ολική έκταση 502 εκταρίων µε παροχή υπολογισµού 70 µ3/δλ.
Ανάντη της Αγ. ∆ηµητρίου το ρέµα αποχετεύει ολική έκταση 762 εκταρίων, ανάντη της
συµβολής του ρ. Καλογήρων 1.038 εκτ. και ανάντη της εκβολής 1.756 εκτ.
Το ρέµα Καλαµών (Κοψαχείλα) έχει υποκατασταθεί σε µεγάλο µέρος από δίκτυο οµβρίων. Η
έκταση της υπολεκάνης του ανέρχεται σε 1,12 km2.Το ρέµα Καλογήρων, µέγιστης παροχής
Q=58 µ3/δλ έχει διευθετηθεί ως κλειστός αγωγός σε όλο το µήκος του εκτός από το τµήµα
µήκους 2.943 µ. στη συµβολή του µε το ρ. Πικροδάφνης.
Ανθρωπογενές περιβάλλον
Πληθυσµιακές αυξήσεις στην περιοχή των ∆ήµων, παρατηρούνται από την δεκαετία του
1960 έως και σήµερα, οι οποίες είναι φθίνουσες σε σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες (την
δεκαετία 1951-1961 παρατηρήθηκε σχεδόν τετραπλασιασµός των κατοίκων των ∆ήµων). Σε
απόλυτους αριθµούς, η αύξηση που παρατηρήθηκε στους ∆ήµους είναι µεγαλύτερη σε
σχέση µε τις αντίστοιχες πληθυσµιακές µεταβολές που σηµειώθηκαν στην πλειοψηφία των
γειτονικών ∆ήµων την τελευταία δεκαετία.
Η θεαµατική πληθυσµιακή εξέλιξη των ∆ήµων µέχρι το 2001 ανακόπηκε στις «παλαιότερες
γειτονιές» όπως είναι η Ηλιούπολη, το Παλαιό Φάληρο, η Νέα Σµύρνη µάλλον λόγω
κορεσµού, αντίθετα µε τους ∆ήµους Αγ.∆ηµητρίου και Αλίµου που έχουν σηµαντική
πληθυσµιακή αύξηση, αφενός γιατί µέχρι το 2011 ότι η περιοχή είχε σηµαντικά περιθώρια για
δόµηση εµπορικής κατοικίας, αφετέρου γιατί η αξία της προσφερόµενης γης ήταν σηµαντικά
φτηνότερη για τα µικροµεσαία εισοδήµατα.
Ο πολεοδοµικός ιστός της περιοχής έχει µικτό χαρακτήρα µε κύρια και πρωτεύοντα στοιχεία
την κατοικία και την βιοτεχνία. Η κοινωνική σύνθεση του πληθυσµού διακρίνεται από την
υπεροχή της εργατοϋπαλληλικής τάξης. Από τη δεκαετία του 1950 µέχρι σήµερα
παρατηρούνται πληθυσµιακές αυξήσεις στους ∆ήµους της περιοχής του έργου και
παράλληλα αυξηµένη δραστηριότητα κατασκευών οικιών – πολυκατοικιών. Η κατάσταση
αυτή χαρακτηρίζει και την ευρύτερη περιοχή του ρέµατος στην οποία όµως παραµένει ακόµη
σηµαντικός αριθµός µικρών κατοικιών (απλών ή διπλών) που µερικές έχουν εγκατασταθεί
στις όχθες του.
Πράσινο
Το πράσινο στην περιοχή, αναφέρεται στο αστικό πράσινο και στα υφιστάµενα
οικοσυστήµατα των ρεµάτων της περιοχής, και κυρίως σ' αυτό του ρέµατος της
Πικροδάφνης. Το υφιστάµενο αστικό πράσινο, αν και όχι αµελητέο, δεν µπορεί να θεωρηθεί
επαρκές, ενώ το ρέµα της Πικροδάφνης, που καθ' όλο το µήκος των 5.000 m δια µέσου της
περιοχής είναι «ανοικτό». Αν και είναι τελείως εγκαταλειµµένο µε έντονα στοιχεία
υποβάθµισης και παραµορφώσεων από επιχώσεις, παρουσιάζει αξιόλογα δείγµατα φυσικού
τοπίου. Το φαινόµενο βέβαια της έλλειψης πρασίνου κι ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων
καθώς και γης για κοινωφελείς εγκαταστάσεις είναι κλασσικό πρόβληµα όλων των ελληνικών
αστικών κέντρων. Στην περίπτωση κυρίως του ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου η έλλειψη είναι
σηµαντική και παράδοξη εφ όσον ο χώρος του ∆ήµου µέχρι πρόσφατα διασχιζόταν από
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µεγάλης έκτασης φυσικά ρέµατα.
Το προαναφερόµενο ρέµα της Πικροδάφνης είναι το τελευταίο µεγάλο ρέµα που αποµένει σε
φυσική µορφή. Η προώθηση πολιτικών διάσωσης τέτοιων φυσικών τοπίων µέσα στην πόλη
από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική είναι µοναδική ευκαιρία. Το ρέµα της Πικροδάφνης και οι
παραρεµάτιοι χώροι κατάλληλα διαµορφωµένοι µπορούν να αποτελέσουν το βασικό χώρο
πρασίνου και αναψυχής µεγάλης κλίµακας για όλη την πόλη. Τόσο η έκτασή του όσο και η
θέση του αποτελούν καλό σηµείο συνάντησης για την ενιαία λειτουργία της πόλης. Πολλοί
από τους κοινωφελείς χώρους που λείπουν σήµερα µπορούν να βρεθούν στον χώρο αυτό
σε χαµηλά, προσαρµοσµένα στην φύση του χώρου, κτίρια. Ακόµη οι εκτός σχεδίου σήµερα
περιοχές αποτελούν ένα πολύτιµο απόθεµα γης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλες
χρήσεις, πλην της κατοικίας.
Οδικό δίκτυο
Το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του ρέµατος, είναι πυκνό και σχετικά άναρχο, λόγο
και της ύπαρξης των ρεµάτων, γύρω από τα οποία υπάρχουν πολλές αδιέξοδες οδοί. Οι
κύριοι οδικοί άξονες είναι : Λ. Ποσειδώνος, Λ. Αµφιθέας, Λ. Ελευθερίας, Λ. Αγ. Βαρβάρας, Λ.
Αγ. ∆ηµητρίου και Λ. Βουλιαγµένης
Ύδρευση
Η περιοχή µελέτης, όπως και όλη η Αθήνα τροφοδοτείται από την ΕΥ∆ΑΠ. Το δίκτυο
ύδρευσης της περιοχής µελέτης είναι επαρκές αφού υδρεύει το σύνολο του πληθυσµού.
Αποχέτευση οµβρίων
Η λεκάνη απορροής του ρ. Πικροδάφνης έχει συνολική έκταση 22,4 km2. Το άνω µέρος της
λεκάνης αποστραγγίζει τµήµα των νοτιοδυτικών πλαγιών του όρους Υµηττός και
συγκεκριµένα το τµήµα που υπέρκειται των ∆ήµων Καισαριανής, Βύρωνα (κυρίως) και
Ηλιουπόλεως. Το ψηλότερο σηµείο του υδροκρίτη διέρχεται από την κορυφή Εύζωνος (1026
m) ενώ το µέσο υψόµετρο της λεκάνης ανέρχεται σε 258 m.
ι) ∆ίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τηλεπικοινωνιών – Φυσικού Αερίου
Στην περιοχή µελέτης υπάρχει πλήρες δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, στα
πλαίσια της πλήρως ανεπτυγµένης αστικής υποδοµής. Οι µικρού µεγέθους και σηµασίας
παραλλαγές που απαιτούνται για τη χωροθέτηση του έργου εντός των δικτύων αυτών δεν
απαιτούν λεπτοµερειακή περιγραφή της υφιστάµενης διάταξής τους.
Στην περιοχή µελέτης υπάρχουν επίσης εγκατεστηµένα υπόγεια καλώδια Υψηλής Τάσης
150.000 V, τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για την κανονική ηλεκτρόδοτηση εκτεταµένων
εγκαταστάσεων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και η προσέγγιση, αποκάλυψη και διενέργεια
εργασιών πλησίον των καλωδίων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Το Φυσικό Αέριο Αττικής έχει αναπτύξει ενεργό δίκτυο παροχής αερίου στην περιοχή
µελέτης.
Φυσικό περιβάλλον
Μετεωρολογικά και κλιµατολογικά δεδοµένα
Θερµοκρασία
Η µέση µηνιαία θερµοκρασία στην περιοχή της Αθήνας όπως προκύπτει από τα στοιχεία των
επτά σταθµών του λεκανοπεδίου, παρουσιάζει µια φάση υψηλών τιµών από Μάιο µέχρι
Οκτώβριο και µια φάση χαµηλών τιµών από Νοέµβριο µέχρι Απρίλιο. Οι µέγιστες τιµές
σηµειώνονται τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο ενώ οι ελάχιστες τιµές τον Ιανουάριο.
Σχετική υγρασία
Η µέση µηνιαία σχετική υγρασία των σταθµών της Αθήνας παρουσιάζει επίσης σηµαντική
διακύµανση στη διάρκεια του έτους. Υψηλότερες τιµές της µέσης σχετικής υγρασίας
εµφανίζονται τον χειµώνα και χαµηλότερες το καλοκαίρι. Η µέση σχετική υγρασία στο σταθµό
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του Ελληνικού κυµαίνεται από 47,1% τον Αύγουστο µέχρι 69,8% τον ∆εκέµβριο.
Ηλιοφάνεια
Η µέση νέφωση στο σταθµό Ελληνικού είναι ελάχιστη κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (1,1
όγδοα τον Ιούλιο και 1 όγδοο τον Αύγουστο) και µέγιστη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο
όποτε ανέρχεται σε 4,8 όγδοα.
Βροχόπτωση
Στην Προµελέτη των έργων διευθέτησης του ρέµατος Πικροδάφνη, του 1985, είχαν ληφθεί
υπ’ όψη οι όµβριες καµπύλες Λόφου Νυµφών (ΕΑΑ) και Ελληνικού (ΕΜΥ) και συγκεκριµένα
ο µέσος όρος των εντάσεων που προέκυπτε από την ξεχωριστή εφαρµογή των επιµέρους
σχέσεων. Πρόσφατα αναπτύχθηκε από τους Koutsoyiannis & Baloutsos (2000, βλ. και
Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999) συνολική όµβρια καµπύλη για το Λεκανοπέδιο
Αθηνών, αξιοποιώντας το πλήρες µήκος της χρονοσειράς του Λόφου Νυµφών (> 135 έτη)
και ταυτοχρόνως το αρχείο του σταθµού Ελληνικού για τις µικρές διάρκειες βροχόπτωσης. Η
σχέση έχει αναπτυχθεί σύµφωνα µε µεθοδολογία που έχουν προτείνει οι Koutsoyiannis et al.
(1998)
Η Αττική γενικά φηµίζεται, από την αρχαιότητα, ως ιδιαίτερα άνυδρος τόπος. Τα µέσα µηνιαία
ύψη βροχής για το σταθµό του Αστεροσκοπείου και για την περίοδο 1861-1950 ανέρχονται
σε 400mm περίπου µε ασήµαντες ετήσιες διακυµάνσεις. H βροχόπτωση είναι γενικά σε
ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα και µηδενίζεται σχεδόν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Η
µεγαλύτερη ποσότητα βροχής (περίπου το 80%) συµβαίνει στο εξάµηνο ΟκτωβρίουΜαρτίου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σταθµού του Ελληνικού, το µέσο ετήσιο ύψος
βροχής της περιόδου 1945-1995, ανέρχεται σε 358 mm, ενώ το µέσο ύψος βροχής των
καλοκαιρινών µηνών Ιουλίου και Αυγούστου ανέρχεται σε µόλις 11,3 mm. Ο µέσος ετήσιος
αριθµός ηµερών βροχής ανέρχεται σε 94,9 ηµέρες. Παρά το γεγονός ότι το µέσο ετήσιο ύψος
βροχής στην περιοχή της Αττικής είναι χαµηλό, οι βροχές έχουν σε αρκετές περιπτώσεις
πολύ µεγάλη ένταση. Ο µέσος ετήσιος αριθµός ηµερών µε χιόνι ανέρχεται σε 2,6 ~ ηµέρες.
Από τα στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού Ελληνικού προκύπτει ότι το µέσο ετήσιο ύψος
βροχής στον σταθµό αυτό ανέρχεται σε 358,4 mm µε µέγιστο 560 mm (1953) και ελάχιστο
159 mm (1989). Το µέσο υπερετήσιο ύψος βροχής της καλοκαιρινής περιόδου (Ιούνιος,
Ιούλιος και Αύγουστος) ανέρχεται σε 33,2mm.
Άξιο ιδιαίτερης παρατηρήσεως είναι το γεγονός ότι ακόµη και στους θερινούς µήνες
παρατηρούνται υψηλά µέγιστα ηµερήσια ύψη βροχής, τα οποία προφανώς οφείλονται σε
καταιγίδες θερµικού τύπου, οι οποίες συµβαίνουν αρκετά συχνά στο λεκανοπέδιο και οι
οποίες γίνονται πρόξενοι θερινών τοπικών πληµµυρισµών.
Γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά
Γεωλογικά χαρακτηριστικά
Η περιοχή µελέτης βρίσκεται όπως αναφέρθηκε στις παρυφές του όρους Υµηττού. Το βασικό
πέτρωµα του όρους Υµηττού είναι το µάρµαρο το οποίο γενικά υπόκειται σε πολύ βραδεία
διάβρωση (σε σχέση µε άλλης µορφής ασβεστόλιθους) µε αποτέλεσµα οι πρόποδες του
Υµηττού να έχουν στρογγυλή µορφή. Μάλιστα η κωνική µορφή του Υµηττού (όπως και της
Πεντέλης) είναι αποτέλεσµα παλαιοτέρων στρωµάτων ανθεκτικών στη διάβρωση τα οποία
βρίσκονται σε υψηλότερες περιοχές και προστατεύουν τα µάρµαρα που βρίσκονται από
κάτω. Τα ανώτερα γεωλογικά στρώµατα είναι κυρίως τεταρτογενείς αποθέσεις. Το υλικό των
αποθέσεων αυτών διαφέρει και µπορεί τοπικά να είναι λεπτοµερές και χαλαρό ή αδροµερές
και συνεκτικό. Πρακτικά το πάχος του δεν υπερβαίνει κατά πολύ τα 10 m αν και κατά τόπους
µπορεί να διαφοροποιείται σηµαντικά. Το Νεογενές σύστηµα που υπόκειται του
τεταρτογενούς, αποτελείται από πηλό, µάργες, αργίλους, ψαµµίτες, ψηφιδοπαγή,
κροκαλοπαγή, µαργαϊκους ασβεστόλιθους κλπ. Το στρώµα αυτό εκτείνεται σε µεγάλο βάθος.
Τα νεογενή πετρώµατα υπέρκεινται του συστήµατος των µεταµορφωµένων και
ηµιµεταµορφωµένων σχιστόλιθων και εγκλείουν τράπεζες κρυσταλλικών και κλαστικών
ασβεστόλιθων και ψαµµιτών. Υπόστρωµα του σχιστολιθικού συστήµατος είναι τα µάρµαρα.
Το Νεογενές στην περιοχή µελέτης καλύπτεται από προσχωµατικά υλικά (πηλούς, άµµους,
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χαλίκια). Βορειοανατολικά της περιοχής µελέτης εµφανίζεται το κρυσταλλοσχιστώδες,
αποτελούµενο από διάφορους τύπους σχιστόλιθων ή µαρµαρυγιακών, χλωριστικών,
ασβεστιτικών κλπ γνωστών µε το όνοµα «σχιστόλιθοι Καισαριανής» και µαρµάρων. Τα
µάρµαρα ή υπόκεινται των σχιστόλιθων (κατώτερο µάρµαρο) ή επίκεινται αυτών σαν
διακεκριµένος και συνεχής σχηµατισµός (ανώτερο µάρµαρο) ή παρεµβάλλονται µεταξύ
αυτών υπό µορφή φακών (ενδιάµεσο µάρµαρο).
Από τους παραπάνω σχηµατισµούς υδρογεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα µάρµαρα,
οι προσχώσεις και τα αδροµερή µέλη των Νεογενών. Μέσα στις προσχώσεις διαµορφώνεται
ασθενής φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
υδροφόροι ορίζοντες των αδροµερών µελών του Νεογενούς. Η περατότητα των εν λόγω
σχηµατισµών είναι σχετικά µικρή ενώ η δυναµικότητα των διαµορφωµένων µέσα σε αυτούς
υδροφόρων οριζόντων αρκετά καλή. Στην περιοχή του ρέµατος Πικροδάφνης, στην
παραρεµάτια περιοχή παρουσιάζονται τοπικά προβλήµατα που επιδεινώθηκαν από τις
διαδοχικές επιζήµιες παρεµβάσεις (υποσκαφές, επιχωµατώσεις, κατολισθήσεις κλπ).
Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά
Σύµφωνα µε την έρευνα υδρογεωλογικών συνθηκών και καθεστώς εκµετάλλευσης υπόγειων
νερών λεκανοπεδίου Αθηνών (Τοµέας Γεωλογικών Επιστηµών του ΕΜΠ, 1997) προκύπτει
ότι η φυσική ποιότητα των υπόγειων νερών στο λεκανοπέδιο υφίσταται εκτεταµένη
υποβάθµιση, κυρίως λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, οι οποίες συνίστανται σε
υπερεκµετάλλευση, άναρχη χρήση των υπόγειων υδάτων για άρδευση και βιοµηχανική
χρήση και αλόγιστη διάθεση ρύπων στους υπόγειους υδροφορείς.
Τα υπόγεια νερά του λεκανοπεδίου της Αθήνας αποστραγγίζουν κατά µήκος αξόνων που σε
γενικές γραµµές έχουν την ίδια κατεύθυνση και θέση µε τη σύγχρονη κοίτη του Κηφισού
κυρίως και, κατά δευτερεύοντα λόγο, την κοίτη των άλλων ρεµάτων (όπως: Ποδονίφτη,
Πικροδάφνη , Ιλισού ποταµού). Το γεγονός αυτό οφείλεται στην τροφοδοσία που οι ζώνες
αυτές επιλεκτικά δέχονται από τους ίδιους τους χειµάρρους και στη συγκέντρωση υψηλών
ποσοτήτων υδάτων που συγκλίνουν σ’ αυτές από τις γύρω περιοχές εξαιτίας της γεωµετρίας
των υδροφόρων στρωµάτων. Εκτιµάται ότι στο πλέον κατάντη τµήµα η σχέση τροφοδοσίας
είναι αµφίδροµη και εξαρτάται από τη χρονική περίοδο και το εκάστοτε φορτίο στις κοίτες και
τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.
Κατά µήκος της παραλιακής ζώνης αναπτύσσεται µία πολύπλοκη σχέση τροφοδοσίας µεταξύ
του Σαρωνικού κόλπου και του υπόγειου υδροφόρου συστήµατος του λεκανοπεδίου. Οι
χαµηλές περιοχές του λεκανοπεδίου, δέχονται τροφοδοσία από τη θάλασσα, η έκταση της
επίδρασης όµως περιορίζεται λόγω της γεωλογικής δοµής κατά µήκος της παραλιακής
ζώνης. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, η απουσία λεπτόκοκκου υλικού σε υψηλή αναλογία
στην παραλιακή ζώνη και η περιορισµένη υδατοαγωγιµότητα καθιστούν την υδραυλική
επικοινωνία µε τη θάλασσα περιορισµένη.
Ωστόσο, παρά τη µόνιµη διαφοροποίηση της στάθµης του υδροφόρου από το επίπεδο της
θάλασσας οι αναλύσεις των υδροχηµικών δεδοµένων δεν δείχνουν σηµαντική έκταση ή
ένταση του φαινοµένου υφαλµύρινσης. Εκτιµάται ότι, η συγκέντρωση χλωρίου διατηρείται σε
σχετικά χαµηλά επίπεδα και εξαιτίας ανάµιξης µε νερό καλύτερης ποιότητας που προέρχεται
από τις ανάντη ζώνες τροφοδοσίας και από τις πλούσιες διαρροές του υδρευτικού
συστήµατος.
Θαλάσσιο περιβάλλον
Ο Φαληρικός Όρµος αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των οµβρίων υδάτων και κάποιων
λυµάτων, αστικών και βιοµηχανικών διαµέσω των ρεµάτων της ανάντη περιοχής .
Ο όρµος είναι αβαθής, τα δε θαλάσσια ρεύµατα είναι ρεύµατα ασθενή, χαρακτηριστικά που
δεν συνηγορούν στη διατήρηση της «υγείας» και φυσικής αναγέννησης των νερών του
όρµου. Στο δυτικό άκρο του όρµου τα έργα εκβολής του Κηφισού µε την προβολή τους κατά
880 περίπου µέτρα εντός του όρµου και σε βάθος –9,50 µ και η εν συνεχεία κατασκευή του
κυµατοθραύστη, µήκους 450 µέτρων, σε απόσταση από την ακτή περί τα 1.100 µέτρα
κατάτµησαν την ενότητα του όρµου. Στην ανατολική πλευρά η κατασκευή των λιµενικών
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εγκαταστάσεων του ∆έλτα µε την εισβολή τους στη θάλασσα κατά 500 περίπου και το µεγάλο
κυµατοθραύστη δηµιούργησε θαλάσσιο θύλακα στην περιοχή του Λιµενίσκου.
Τα έργα αυτά, οι επιχώσεις κατά 200 περίπου µέτρα της ακτής κατάντη της Λ. Ποσειδώνος
καθώς και η ανάπλαση της περιοχής µε τα έργα των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων συνιστούν
κύριες επεµβάσεις οι οποίες είναι προφανές ότι αλλοίωσαν δραστικά την περιβαλλοντική
συµπεριφορά του όρµου.
Οικοσυστήµατα / Χλωρίδα / Πανίδα / Φυτοκάλυψη
Στο παρελθόν κυρίως ο δήµος Αγίου ∆ηµητρίου ευρισκόµενος στις νοτιοδυτικές παρυφές του
όρους Υµηττού διασχιζόταν από πολλά υδατορεύµατα τα οποία κατέληγαν στο Σαρωνικό
κόλπο διαµέσου των ∆ήµων Αλίµου και Π. Φαλήρου. Λόγω όµως της αύξησης του
πληθυσµού και της συνεπαγόµενης οικοδοµικής έξαρσης τα περισσότερα των ρευµάτων
µπαζώθηκαν µε αποτέλεσµα να εξαφανισθούν για πάντα οι λειτουργίες που επιτελούσαν.
Στους ∆ήµους Αγ. ∆ηµητρίου, Αλίµου και Π. Φαλήρου το ρέµα της Πικροδάφνης αποτελεί το
σηµαντικότερο παραποτάµιο οικοσύστηµα. Στους ίδιους δήµους υπάρχουν δυο επιπλέον
ρέµατα τα οποία συµβάλλουν τελικά στο ρέµα της Πικροδάφνης. Το πρώτο ρέµα
(Καλογήρων) εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό τµήµα του ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου και συµβάλλει στο
ρέµα της Πικροδάφνης εντός του ∆ήµου Π. Φαλήρου ενώ το δεύτερο (Καλαµών) εντοπίζεται
και αυτό στο νοτιοδυτικό τµήµα του ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου και συµβάλλει στο ρέµα της
Πικροδάφνης σε απόσταση περίπου 450 m ανατολικά της συµβολής του πρώτου.
Οι έντονες ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντέλεσαν ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια στην
σηµαντική διαταραχή του οικοσυστήµατος του ρέµατος. Οι κυριότερες δραστηριότητες είναι οι
εξής:
•
Κάλυψη του βορείου τµήµατος του ρέµατος στον ∆ήµο Ηλιούπολης µε αποτέλεσµα
να αποκοπεί η φυσική συνέχεια µε το Όρος Υµηττό και να διακοπεί η µετακίνηση της έστω
και µικρής σε είδη και πληθυσµούς πανίδας.
•
Μπάζωµα των πρανών του ρέµατος στο σύνολο σχεδόν του µήκους του µε αποτέλεσµα
την ισχυρή διαταραχή της βλάστησης.
•
Ρύπανση του ρέµατος µε κάθε είδους σκουπίδια καθώς και µε αστικά και βιοµηχανικά
απόβλητα.
•
∆ιευθέτηση και διαµόρφωση τµήµατος του ρέµατος σε ανοικτό αγωγό, στην περιοχή Π.
Φαλήρου.
Ως συνέπεια των παραπάνω το ρέµα της Πικροδάφνης δεν θεωρείται ως απόλυτα φυσικό
οικοσύστηµα ενώ η υποβάθµισή που έχει υποστεί δεν είναι δυνατό να ανακάµψει βάσει
αποκλειστικά φυσικών διαδικασιών αλλά µόνο µε ορθολογική διαχείριση των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων. Η έντονη οικιστική πίεση είχε ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση της
πληµµυρικής κοίτης του ρέµατος και την ύπαρξη στενών λωρίδων βλάστησης στη στέψη των
πρανών τα οποία χαρακτηρίζονται στο µεγαλύτερο ποσοστό από υψηλές κλίσεις. Σε
ορισµένες περιπτώσεις µάντρες οικοπέδων ή ακόµη και τοίχοι λειτουργούντων κτιρίων
αποτελούν «πρανή» πληµµυρικής κοίτης του ρέµατος, µε αποτέλεσµα να διασπάται η
συνέχεια της βλάστησης, να συντελούνται συνεχείς ανθρώπινες δραστηριότητες εντός του
παραποτάµιου οικοσυστήµατος, να τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές σε περιπτώσεις
σφοδρών βροχοπτώσεων και να µην υπάρχει ενοποιηµένη περιοχή για την άσκηση
δραστηριοτήτων αναψυχής (µονοπάτια, ποδηλατοδρόµοι, συνεχείς δενδροφυτεύσεις κ.λ.π)
Όπως έχει προαναφερθεί, το ρέµα της Πικροδάφνης καταλήγει στο Σαρωνικό κόλπο. Η
εκβολή του εντοπίζεται στο εξωτερικό άκρο του δυτικού προβλήτα της µαρίνας Καλαµακίου.
Κατά την τελευταία επίσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο ρέµα της Πικροδάφνης
εντοπίστηκαν αγωγοί µικρής σχετικά διαµέτρου (περίπου 10 cm) που διέθεταν
ανεπεξέργαστα λύµατα. Κάτω από τη γέφυρα Αγ. ∆ηµητρίου παρατηρήθηκε ανεξέλεγκτη
διάθεση (πιθανά αστικών) λυµάτων µε τη µεγαλύτερη παροχή. Επίσης, επιχειρήσεις σχετικές
µε επισκευές αυτοκινήτων της περιοχής (π.χ. βαφές) κοντά στη Λ. Βουλιαγµένης,
παρατηρήθηκε να διαθέτουν στο ρέµα προϊόντα επεξεργασίας τους.
Στα
ανθρωπογενή
συστήµατα
περιλαµβάνονται
οι
οικοδοµηµένες
επιφάνειες
συµπεριλαµβανοµένων και των οδικών δικτύων. Οι δήµοι Αγ. ∆ηµητρίου και Π. Φαλήρου
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θεωρούνται από τους πυκνοδοµηµένους δήµους της Αθήνας µε σηµαντική έλλειψη αστικού
πράσινου, δηλαδή διαµορφωµένων µε φυτεύσεις περιοχών. Αδόµητες περιοχές που είναι
δυνατό να περιλαµβάνουν και διαµορφωµένους χώρους µε φυτεύσεις πλησίον του ρέµατος
Πικροδάφνης είναι οι εξής:
•
Η περιοχή των εκβολών του ρέµατος Πικροδάφνης από τη λεωφόρο Ποσειδώνος µέχρι
την παραλία
•
Η µικρή περιοχή της συµβολής του ρέµατος Καλογήρων στο ρέµα Πικροδάφνης
•
Η ευρεία περιοχή της συµβολής του ρέµατος Καλαµών στο ρέµα Πικροδάφνης, µεταξύ
των οδών Αρµατολών – Εθνοµαρτύρων – Μ. Σπηλαίου
•
Η περιοχή κατά µήκος του ρέµατος Πικροδάφνης µετά την διάβαση της Λ. Αγ.
∆ηµητρίου, µέχρι την οδό Αισχύλου
Από τις παραπάνω περιοχές µεγάλο ποσοστό έκτασης είναι χέρσο και σε πολλά σηµεία
υπάρχει ανεξέλεγκτη διάθεση µπαζών. Εντούτοις όµως υπάρχουν και σηµεία µε φυτεµένα
υψηλόκορµα δέντρα όπως ευκάλυπτοι, πεύκα, λεύκες κ.λ.π.
Στον ∆ήµο Αγ. ∆ηµητρίου κατά θέσεις και συνήθως πλησίον των ρεµάτων Αµαλίας,
Καλογήρων, Καλαµών και Πικροδάφνης εντοπίζονται ανάµεσα στις κατοικίες περιορισµένες
εκτάσεις καλλιεργειών (εσπεριδοειδή, λαχανόκηποι) διακόπτοντας σποραδικά την συνέχεια
του πολεοδοµικού ιστού, προσδίδοντας την αίσθηση του ανοιχτού χώρου για τους κατοίκους
και αποτελώντας πεδίο εύρεσης τροφής για την µικρής ποικιλίας πανίδα της περιοχής.
Το φυσικό περιβάλλον της παρόχθιας περιοχής και της κοίτης του ρέµατος Πικροδάφνης
περιορίζεται σε µια στενή ζώνη, δέχεται έντονες αστικές πιέσεις (απορρίµµατα, δόµηση
νόµιµη & αυθαίρετη, επιχωµατώσεις µε µπάζα) και σηµειακά εγγίζει την κυρίως κοίτη. Κατά
τόπους υπάρχουν φυσικές διαπλάσεις µε παρόχθια είδη (πικροδάφνες, ελιές, καλάµια,
λεύκες κλπ) που οφείλουν την παρουσία τους στην συνεχή ροή νερού στην κοίτη τα
περισσότερα χρόνια. Επίσης υπάρχει ποικιλία δένδρων και θάµνων που είναι αποτέλεσµα
των κατά καιρούς αισθητικών παρεµβάσεων που έχουν απρογραµµάτιστα εκτελεσθεί.
Το ρέµα της Πικροδάφνης δεν παρουσιάζει τα αναµενόµενα βάσει κλιµατολογικών
συνθηκών, χαρακτηριστικά. Η οικοδοµική έξαρση που συντελέστηκε τα τελευταία 40 χρόνια
είχε σαν αποτέλεσµα την δραστική υποβάθµιση της φυσικής βλάστησης. Το ρέµα της
Πικροδάφνης χρησιµοποιήθηκε ως χώρος διάθεσης αδρανών υλικών, και σκουπιδιών,
αστικών και βιοτεχνικών αποβλήτων. Στον δήµο της Ηλιουπόλεως τµήµα του ρέµατος µήκους
περίπου 2Km καλύφθηκε µε τοποθέτηση κλειστού αγωγού, ενώ στο υπόλοιπο η διάθεση των
αδρανών υλικών είχε ως αποτέλεσµα την κατάληψη της φυσικής βλάστησης, την µείωση του
πλάτους της πληµµυρικής κοίτης του ρέµατος και την αύξηση της κλίσης των νέων πρανών.
Αποτέλεσµα είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της παραποτάµιας βλάστησης αποτελείται
από ποώδη βλάστηση. Η ποώδης αυτή βλάστηση αποτελεί το πρώτο στάδιο διαδοχής κατά
το οποίο ποώδη φυτά αναπτύσσονται σε υποβαθµισµένα εδάφη (φτωχά σε θρεπτικά
στοιχεία) µε υψηλές κλίσεις. Τα υψηλόκορµα δέντρα είναι συνήθως µεµονωµένα και τις
περισσότερες φορές φυτεµένα από τον άνθρωπο. Κατά θέσεις υπάρχει ψηλή βλάστηση
καλαµιώνων (Arundo donax) τα οποία αποτελούν παράγοντα σταθεροποίησης του
εδάφους. Από τα δενδρώδη είδη τπαρατηρούνται αρκετά είδη και παρουσιάζουν
ενδιαφέρουσα, αλλά όχι την αναµενόµενη παρόχθια φυτοκάλυψη κατά µήκος τον ρέµατος
Πικροδάφνης. Ενώ στους διαµορφωµένους χώρους (αστικό πράσινο) εµφανίζονται αρκετά
φυτικά είδη.
Όσον αφορά την πανίδα που παρατηρείται στην περιοχή µελέτης πρέπει να σηµειωθεί ότι το
ρέµα της Πικροδάφνης παρόλη την υποβάθµιση που έχει υποστεί υποστηρίζει ορισµένους
πληθυσµούς πανίδας. Τα παρατηρούµενα είδη είναι κοινά στην ελληνική επικράτεια και
έχουν προσαρµοστεί στην έντονη ανθρώπινη παρουσία. Λόγω της ύπαρξης του υδατικού
στοιχείου της παρόχθιας βλάστησης και των γύρω ανοικτών χώρων οι πληθυσµοί της
εντοµοπανίδας είναι µεγαλύτεροι σε σχέση µε τον πολεοδοµικό ιστό µε αποτέλεσµα να
υπάρχει διαθέσιµη διατροφή για τους ανώτερους καταναλωτές όπως οι βάτραχοι και οι
φρύνοι, που διαβιούν σε σχετικά µεγάλους πληθυσµούς στο υδατικό οικοσύστηµα του
ρέµατος δίνοντας την εντύπωση ότι δεν έχουν διαταραχτεί από τις ρυπαντικές πιέσεις. Οι
πληθυσµοί της ορνιθοπανίδας οι οποίοι είναι προσαρµοσµένοι να ζουν πλησίον ή εντός
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οικιστικών περιοχών είναι και αυτοί αυξηµένοι δεδοµένου ότι βρίσκουν περισσότερη τροφή,
θέσεις φωλιάσµατος, περιοχές ξεκούρασης. Από τα ερπετά συχνή είναι η παρουσία της
χερσαίας χελώνας, διάφορων ειδών σαυρών, ενώ επίσης αναµένεται να υπάρχουν και
ορισµένα είδη φιδιών. Από τα θηλαστικά αναµένεται η παρουσία ειδών χειρόπτερων, αλλά
και τροκτικών λόγω τής ύπαρξης πολλών σκουπιδιών.
Ευαίσθητες – Προστατευόµενες περιοχές
Το ρέµα της Πικροδάφνης, περιλαµβάνεται µεταξύ των ρεµάτων της Αττικής που έχουν
χαρακτηριστεί ως «Ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» µε την 9173/1642/3.3.1993
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (∆΄ 281/1993), και έχουν ληφθεί µέτρα προστασίας
του, που δηµοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ ∆΄99 και 725/1995, 287/1997. Το ρέµα της Πικροδάφνης
παρ' όλες τις ανθρωπογενείς πιέσεις που έχει δεχτεί, σε τοπική κλίµακα, αποτελεί ένα
σηµαντικό φυσικό τοπίο το οποίο µε την κατάλληλη διαχείριση είναι δυνατό να αναβαθµιστεί
οικολογικά και να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα εξαιρετικό πνεύµονα πρασίνου και χώρο
αναψυχής. Συνεπώς το ρέµα Πικροδάφνης (πληµµυρική κοίτη και οι αδόµητες εκτάσεις
εκατέρωθεν αυτής) λόγω της αξιόλογης τοπικής σηµασίας που έχει για τον πολεοδοµικό ιστό
του ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου και των ∆ήµων Π. Φαλήρου και Αλίµου δευτερευόντως, µπορεί να
χαρακτηρισθεί ως αξιόλογη σε τοπικό επίπεδο περιοχή και οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει
να λάβει υπ' όψη της τους κύριους οικολογικούς, παράγοντες που την διέπουν.
x. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ
Γενικά
Σύµφωνα µε την υφιστάµενη (διαµορφωµένη) κατάσταση στην οποία συµπεριλαµβάνονται
και οι Συλλεκτήρες Σ1, Σ2 και Σ3 (βλέπε παράγραφο 5.3.3.1 Λεκάνη Απορροής ρ
Πικροδάφνης σελ.43, (26) σχετική ΜΠΕ), η περιοχή που αποστραγγίζει το καθ’ εαυτό ρέµα
Πικροδάφνης, χωρίζεται σε 6 επιµέρους υπολεκάνες (βλ. Σχέδιο Λεκάνη Απορροής Ρ.
Πικροδάφνης):
•
Η Υπολεκάνη Πικροδάφνης Α (Ρ3), εκτάσεως 2,17 km2, αποτελεί το ανάντη ηµιορεινό
τµήµα το οποίο καλύπτει επίσης και σηµαντική αστική περιοχή του ∆. Ηλιουπόλεως. Οι
µισγάγγειες που τροφοδοτούσαν το υδατόρευµα έχουν υποκατασταθεί από δίκτυο οµβρίων
εντός της αστικής περιοχής. Συµβάλλει στην Υπολεκάνη Πικροδάφνης Β Συµπληρώνεται από
την Υπολεκάνη Ρ2 έκτασης 1,88 km2 .που αποχετεύεται µέσω του Συλλεκτήρα Σ1 Συµβάλλει
στην Υπολεκάνη Πικροδάφνης Γ.
•
Η Υπολεκάνη Πικροδάφνης Β (Ρ6), εκτάσεως 1,28 km2, αποτελεί την ανάντη υπολεκάνη
της κύριας κοίτης του υδατορεύµατος ξεκινώντας από την περιοχή του Νεκροταφείου
Βύρωνα. Σήµερα, η κοίτη του υδατορεύµατος στο τµήµα αυτό της λεκάνης έχει διευθετηθεί µε
κλειστό αγωγό υπό την οδό Πατριάρχου Γρηγορίου, ο οποίος συνεχίζει εξερχόµενος της
υπολεκάνης και συµβάλλει στην Υπολεκάνη Πικροδάφνης Γ.
•
Η Υπολεκάνη Ρ1, εκτάσεως 0,97 km2. Αποτελεί αυτοτελή λεκάνη στο Ν∆ άκρο της
συνολικής λεκάνης απορροής. Αποτελείται από ηµιορεινό και αστικό τµήµα του
∆.Ηλιούπολης.Οι µισγάγγειες έχουν υποκατασταθεί από δίκτυο οµβρίων (Συλλεκτήρες Σ2 και
Σ3). Συµβάλλει στην Υπολεκάνη Πικροδάφνης Ρ2
•
Η Υπολεκάνη Πικροδάφνης Γ (Ρ9), εκτάσεως 1,28 km2, αρχίζει από το ύψος περίπου
της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα. Στο ύψος της οδού Σαρανταπόρου τελειώνει η διευθέτηση του
υδατορεύµατος µε κλειστό αγωγό και συνεχίζεται µε ανοιχτή διατοµή µέχρι σηµείου ανάντη
της Λεωφ. Βουλιαγµένης, όπου το υδατόρευµα εισέρχεται σε κλειστό οχετό για να διέλθει
κάτω από την λεωφόρο. Στο υπόλοιπο τµήµα της Υπολεκάνης Γ, κατάντη της Λεωφ.
Βουλιαγµένης, το υδατόρευµα συνεχίζει διατηρώντας την φυσική κοίτη του. Η Υπολεκάνη Γ
γειτνιάζει προς τα βορειοδυτικά µε την υπολεκάνη του ρ. Αγίου ∆ηµητρίου (Αµαλίας), στην
συµβολή του οποίου µε το ρ. Πικροδάφνης βρίσκεται η έξοδός της (αµφότερες συµβάλλουν
στην Υπολεκάνη Πικροδάφνης ∆).
•
Η Υπολεκάνη Πικροδάφνης ∆ (Ρ11), εκτάσεως 0,50 km2, αρχίζει από την συµβολή του
ρ. Αγίου ∆ηµητρίου, περιλαµβάνει την συµβολή του ρ. Κοψαχείλα και κλείνει στην συµβολή
του ρ. Καλογήρων, περί το 1 km ανάντη της εκβολής στη θάλασσα. Αποτελεί µια µικρή
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ενδιάµεση υπολεκάνη που καλύπτει περιοχές του ∆. Αγ. ∆ηµητρίου και Π. Φαλήρου. Το
υδατόρευµα την διασχίζει µε την φυσική κοίτη του. Η υπολεκάνη αυτή συµβάλλει στην
Υπολεκάνη Πικροδάφνης Ε.
•
Τέλος, η Υπολεκάνη Πικροδάφνης Ε (Ρ12), εκτάσεως 1,41 km2, αποτελεί το τελευταίο
κατάντη τµήµα της συνολικής λεκάνης και αποστραγγίζει περιοχές κυρίως των ∆. Π.
Φαλήρου, ∆. Αλίµου και του ∆. Αγ. ∆ηµητρίου. Στην περιοχή της υπολεκάνης αυτής, το
υδατόρευµα σταδιακά αυξάνει την διατοµή της κοίτης του όσο πλησιάζουµε προς την εκβολή.
Συµβάλλοντα υδατορέµατα
Η ευρύτερη λεκάνη απορροής περιλαµβάνει πολλά επιµέρους υδατορέµατα τα οποία
συµβάλλουν στο ρ. Πικροδάφνης σε διάφορα σηµεία κατά µήκος της ροής του. Από τα
ανάντη προς τα κατάντη, τα σηµαντικότερα από αυτά είναι:
•
Το ρέµα Ζωοδόχου Πηγής το οποίο αποστραγγίζει το µεγαλύτερο τµήµα της ορεινής
λεκάνης. Χωρίζεται σε δύο επιµέρους υπολεκάνες (στο εξής καλούµενες Υπολεκάνες Ζ.
Πηγής Α και Β) εκ των οποίων η Α (Ρ4) αποτελεί την ορεινή λεκάνη µε έκταση 5,57 km2 που
καταλήγει παρά το νεκροταφείο Βύρωνος ενώ η Β (Ρ5) αποτελεί ενδιάµεση υπολεκάνη ενός
µικρού χειµάρρου κατάντη του νεκροταφείου (έκταση 0,46 km2). Στην περιοχή του
νεκροταφείου οι κοίτες των ρεµάτων έχουν εν µέρει υποκατασταθεί από δίκτυα οµβρίων.
Αµφότερες συµβάλλουν κατάντη και σχηµατίζουν:
•
Το ρέµα Καλογήρων, το οποίο συµβάλλει τελικά στο ρ. Πικροδάφνης (Υπολεκάνη
Πικροδάφνης Ε) πολύ κατάντη, πλησίον της εκβολής. Η υπολεκάνη του ρ. Καλογήρων (Ρ7)
έχει έκταση 5,76 km2 και αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου σε αστική περιοχή, διερχόµενο κατά
σειρά από τους ∆. Βύρωνα, ∆. Υµηττού, ∆. ∆άφνης, ∆. Αγ. ∆ηµητρίου, ∆. Ν. Σµύρνης και ∆.
Π. Φαλήρου. Το υδατόρευµα έχει πλέον υποκατασταθεί στο µεγαλύτερό του µήκος από
αγωγούς οµβρίων. Η υπολεκάνη ρ. Καλογήρων – Ζ. Πηγής είναι η µεγαλύτερη της
ευρύτερης λεκάνης µε συνολική έκταση 5,76 + 0,46 + 5,57 = 11,8 km2 δηλαδή πάνω από το
ήµισυ της συνολικής αποστραγγιζόµενης έκτασης.
•
Το ρέµα Αγίου ∆ηµητρίου (ή Αµαλίας) αποστραγγίζει τµήµα του ∆. Ηλιουπόλεως και
µικρό τµήµα του ∆. ∆άφνης πριν εισέλθει στην περιοχή του ∆. Αγ. ∆ηµητρίου. Το µεγαλύτερο
µέρος του ρέµατος έχει υποκατασταθεί από δίκτυο οµβρίων. Συµβάλλει στην Πικροδάφνη
(Υπολεκάνη Πικροδάφνης ∆) µε µικρό τµήµα ελεύθερης κοίτης λίγο ανάντη της Λεωφ. Αγ.
∆ηµητρίου και η συνολική έκταση της υπολεκάνης (Ρ8)ανέρχεται σε 1,70 km2.
•
Το ρέµα Κοψαχείλα (ή Καλογραιών, ή Καλαµών) αποστραγγίζει αµιγώς περιοχές του ∆.
Αγ. ∆ηµητρίου και συµβάλλει στην Πικροδάφνη (Υπολεκάνη Πικροδάφνης ∆) πλησίον της
οδού Καλλικράτους, ανάντη της συµβολής του ρ. Καλογήρων. Το ρέµα αυτό έχει επίσης
υποκατασταθεί σε µεγάλο µέρος από δίκτυο οµβρίων. Η έκταση της υπολεκάνης του
ανέρχεται (Ρ10) σε 1,12 km2.
Από υδρολογικής πλευράς η περιοχή χαρακτηρίζεται από πολλά υδατορέµατα τα οποία
όµως έχουν υποστεί σαφή υποβάθµιση – ποιοτική και ποσοτική –η οποία οφείλεται σε
ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Το ρέµα Πικροδάφνης έχει γίνει υποδοχέας κάθε είδους σκουπιδιών, άχρηστων οικοδοµικών
υλικών και άλλων πάσης φύσεως απορριµµάτων. Λόγω των ισχυρών κατά µήκος κλίσεων
διαβρώνονται τα πρανή της φυσικής κοίτης και τα προϊόντα διάβρωσης µαζί µε τα χαλαρά
απορρίµµατα µεταφέρονται µε την πάροδο του χρόνου προς τα κατάντη και αποτίθενται στο
προ της εκβολής τµήµα του ρέµατος µήκους περί τα 500 µ. όπου η κατά µήκος κλίση
µειώνεται σε 5‰ περίπου.
Η έντονη διαβρωτική δραστηριότητα του ρέµατος επέβαλε την κατά καιρούς κατασκευή
παράλληλων τοίχων προστασίας από σκυρόδεµα. Σε πολλές περιπτώσεις τα µέτρα που
ελήφθησαν χειροτέρεψαν αντί να καλυτερεύσουν την κατάσταση, καθώς προκλήθηκαν
στενώσεις στη κοίτη του ρέµατος.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι στενώσεις της κοίτης, δηµιουργούν ανάντη υπερυψώσεις της
στάθµης του νερού µε αποτέλεσµα την εµφάνιση προς τα ανάντη υδραυλικών αλµάτων.
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Τέτοιες συνθήκες δηµιουργούν µια υδραυλικώς ανεπίτρεπτη κατάσταση ροής για αστικά
ρέµατα, µε επικίνδυνους πληµµυρισµούς αλλά και ανεξέλεγκτες καταστάσεις διαβρώσεων.
Από άποψη υδραυλικής ικανότητας για τη διόδευση των πληµµυρικών παροχών σχεδιασµού
παρατηρούνται τα εξής.
•
Για το τµήµα από Λεωφ. Βουλιαγµένη έως Αγ. ∆ηµήτριου, η κατά µήκος κλίση ανέρχεται
σε 21‰. Στο τµήµα αυτό εµφανίζονται συνεχείς επάλληλες καµπύλες µικρής ακτίνας και σε
πάρα πολλές περιπτώσεις χωρίς τη παρεµβολή ενδιάµεσου ευθυγράµµου τµήµατος, µε
αποτέλεσµα ανεξέλεγκτες πλευρικές διαβρώσεις και υπερχειλίσεις.
•
Για το τµήµα από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου έως τη Λ. Αµφιθέας οι κλίσεις του ρέµατος
κυµαίνονται από 16 έως 12‰. Στο συγκεκριµένο τµήµα είναι κατασκευασµένα τα
περισσότερα έργα προστασίας της κοίτης µε τοίχους από σκυρόδεµα, µε συνέπεια τη
δηµιουργία τοπικών στενώσεων της κοίτης, συνθήκες που ευνοούν την δηµιουργία τοπικών
υδραυλικών αλµάτων.
•
Για το κατάντη της Λ. Αµφιθέας τµήµα παρατηρούµε ότι οι κλίσεις και οι ταχύτητες
µειώνονται ενώ αυξάνονται τα βάθη και οι ανεξέλεγκτες αποθέσεις φερτών υλών.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το υψόµετρο του πυθµένα στο ανάντη ακρόβαθρο της Λ.
Ποσειδώνος ανερχόταν κατά το 1984 στο +0,00, ενώ στη πρόσφατη τοπογραφική
αποτύπωση καταµετρήθηκε µέση στάθµη στο +0,70. Η διαφορά επιβεβαιώθηκε µε τοπική
εκσκαφή µέχρι να συναντηθεί η κοιτόστρωση της γέφυρας που είναι στο +0,00. Η κάτω
επιφάνεια της γέφυρας Ποσειδώνος, βρίσκεται στο χαµηλό υψόµετρο +2,80µ,
Η ροή, γενικά, είναι µεταβαλλόµενη µε µέση ταχύτητα V≥3,0m/s. Το εύρος των απαντώµενων
ταχυτήτων είναι από 0,90 µέχρι 7,00m/s.
Λόγω των µαιανδρισµών της κοίτης αλλά και της ανεξέλεγκτης βλάστησης στα πρανή, η
εξέλιξη της ροής παρεµποδίζεται σηµαντικά, µε αποτέλεσµα συχνές υπερχειλίσεις και
κατακλύσεις των παραρρεµάτιων περιοχών.
Συγκεκριµένα και από ανάντη προς τα κατάντη:
•
Από τη λ. Βουλιαγµένης (4+805) µέχρι τη γέφυρα της οδού ∆ελφών (3+885,0), η ροή
των 70m3/s παροχετεύεται ικανοποιητικά από την υφιστάµενη φυσική κοίτη µε µικρή
υπερχείλιση της δεξιάς όχθης και σε µήκος 10m ανάντη της γέφυρας, µε παράλληλα
προβλήµατα πληµµύρας σε ιδιοκτησίες.
•
Στο επόµενο κατάντη τµήµα του ρ. της Πικροδάφνης και µέχρι το ύψος της πεζογέφυρας
(2+000,0), συµπεριλαµβανοµένης και της συµβολής του ρ. Αµαλίας, η κοίτη ανταποκρίνεται
επαρκώς στην παροχέτευση των 100m3/s εκτός της περιοχής της πεζογέφυρας, όπου
παρατηρείται υπερχείλιση.
•
Στο επόµενο κατάντη τµήµα του ρ. της Πικροδάφνης και µέχρι το ύψος της πεζογέφυρας
(1+675,0), η κοίτη ανταποκρίνεται επαρκώς στην παροχέτευση των 100m3/s, εκτός της
περιοχής της πεζογέφυρας όπου παρατηρείται υπερχίλιση και κατάκλυση των από κατάντη
προς ανάντη ευρισκόµενων στην δεξιά πλευρά ιδιοκτησιών.
•
Από τη Χ.Θ. (1+196,0) µέχρι τη Χ.Θ. (1+170,0), η κοίτη υπερχειλίζει και κατακλύζει τις
από κατάντη προς ανάντη ευρισκόµενες στην αριστερή πλευρά ιδιοκτησίες. Από τη θέση
(1+170,0) έως τη θέση (1+141,0) δεν συναντώνται προβλήµατα
•
Από τη Χ.Θ. (1+141,0) µέχρι τη γέφυρα της οδού ∆ηµοκρατίας (0+936,0), η κοίτη
υπερχειλίζει και κατακλύζει τις εκατέρωθεν ιδιοκτησίες. Από τη θέση (0+933,0) έως τη θέση
(0+898,0) δεν συναντώνται προβλήµατα.
•
Από τη θέση (0+898,0) έως τη θέση (0+744,0) ανάντη της Λεωφ Αµφιθέας η κοίτη
υπερχειλίζει και κατακλύζει τις εκατέρωθεν ιδιοκτησίες. Από τη θέση (0+744,0) έως τη θέση
(0+570,0) δεν συναντώνται προβλήµατα.
•
Από τη θέση (0+570,0) έως τη θέση (0+454,0) τη γέφυρα της οδού Κορυτζή η κοίτη
υπερχειλίζει και κατακλύζει τις από κατάντη προς ανάντη αριστερή πλευρά ιδιοκτησίες. Από
τη θέση (0+438,0) έως τη θέση (0+408,0) δεν συναντώνται προβλήµατα.
•
Από τη θέση (0+408,0) έως τη θέση (0+120,0) η κοίτη υπερχειλίζει και κατακλύζει τις
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εκατέρωθεν ιδιοκτησίες. Από τη θέση (0+120,0) έως τη θέση (0+090,0) δεν συναντώνται
προβλήµατα.
•
Τέλος στα τελευταία 90 µέτρα µέχρι τη γέφυρα της οδού Ποσειδώνος η κοίτη
υπερχειλίζει και κατακλύζει τις εκατέρωθεν ιδιοκτησίες. Το ύψος της γέφυρας δεν επαρκεί και
υπερχειλίζει.
Συµπερασµατικά, η φυσική κοίτη αντεπεξέρχεται συνήθως επαρκώς (ως προς την υδραυλική
επίλυση) στη διόδευση των παροχών σχεδιασµού σε συνολικό µήκος 3.80 km περίπου ενώ
για τo τελευταίο 1,00 km επιβάλλεται η κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας.
Ωστόσο λόγω των υψηλών ταχυτήτων ροής καθώς και των ιδιαίτερα υψηλών απότοµων και
διαβρωµένων πρανών στο τµήµα του ρέµατος, ιδιαίτερα στις όχθες ανάντη της γέφυρας του
Αγ. ∆ηµητρίου, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος διαβρώσεων και καταπτώσεων των πρανών κατά
την διάρκεια έντονων πληµµυρικών φαινοµένων.
Με τα προτεινόµενα έργα επιτυγχάνεται η ασφαλή αποχέτευση των οµβρίων υδάτων και η
αντιπληµµυρική προστασία των περιοχών από τις οποίες το ρέµα Πικροδάφνης και οι
συµβάλλοντες σε αυτό διέρχονται.
Είναι γεγονός ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν παρατηρηθεί συχνά πληµµυρισµοί διότι οι
παροχές κρατήθηκαν σε χαµηλά επίπεδα, τίποτα όµως δεν αποκλείει την εµφάνιση αυτών
όπως π.χ. στις
22-02-2013 όπου πληµµύρισε η περιοχή κατάντη της γέφυρας της
Λ.Αµφιθέας µέχρι την εκβολή του ρέµατος (για µήκος 350 - 400 m). Με την υφιστάµενη
κατάσταση δεν είναι δυνατόν να διοχετευθούν οι παροχές σχεδιασµού χωρίς τη δηµιουργία
έντονων φαινοµένων πληµµυρισµών (µεγαλύτερων της αναφερθείσας) και διαβρώσεων που
µπορεί να αποδειχθούν καταστρεπτικά και να θέσουν σε κίνδυνο ακόµα και ανθρώπινες
ζωές.
Για την καλύτερη αντιµετώπιση του προβλήµατος εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις ως προς
το είδος της διατοµής για τα διάφορα τµήµατα των µελετώµενων έργων, των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν για την επένδυση της κοίτης, καθώς επίσης και η µηδενική λύση, δηλαδή η
µη υλοποίηση των έργων.
Οι αναµενόµενες επιπτώσεις στις οικονοµικές και κατ΄ επέκταση κοινωνικές δραστηριότητες
από τα έργα, είναι κατά κύριο λόγο έµµεσες. Οι άµεσες οικονοµικές επιπτώσεις που
προκύπτουν από την κατάληψη χρήσεων είναι αρνητικές, αλλά κρίνονται αµελητέες, καθώς
καταλαµβάνονται από τα έργα µικρές στο σύνολό τους εκτάσεις και δεν εκτιµάται µείωση
εισοδήµατος ή οικονοµική επίπτωση σε κάποιον τοµέα της οικονοµίας. Οι άµεσες οικονοµικές
επιπτώσεις που προκύπτουν από την δηµιουργία πολλών θέσεων εργασίας για την
κατασκευή των έργων είναι πολλαπλά θετικές, ενώ θα τονωθούν και άλλοι τοµείς της
οικονοµίας που σχετίζονται µε τον τοµέα των κατασκευών (εµπόριο, υπηρεσίες). Κατά την
λειτουργία των έργων αναµένεται να υπάρξει ανάπτυξη της αναψυχής σε υπερτοπικό
επίπεδο αφού αποµακρύνονται εστίες περιβαλλοντικής υποβάθµισης βελτιώνεται η
αντιπληµµυρική προστασία, και παράλληλα εµπλουτίζεται η βλάστηση της περιοχής και
αναβαθµίζεται το περιβάλλον µε τις εργασίες ανάπλασης.
Οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης και τον πληθυσµό είναι πολλαπλά θετικές και οι όποιες
αρνητικές επιπτώσεις που αφορούν στην ανοικοδόµηση και πιθανές πιέσεις αλλαγής
χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή των έργων, είναι µακροχρόνιες και µπορούν να
αντιµετωπισθούν.
xi. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υδραυλικοί Υπολογισµοί
Γενικά
Με την υδρολογική µελέτη προσδιορίστηκαν οι πληµµυρικές αιχµές περιόδου επαναφοράς
Τ=50 ετών, σε χαρακτηριστικές θέσεις του ρ. Πικροδάφνης.
Προκειµένου να ελεγχθεί η επάρκεια της υφιστάµενης κοίτης του ρέµατος Πικροδάφνης (στο
τµήµα από Λεωφ. Βουλιαγµένης έως την εκβολή στη θάλασσα), ως προς την διόδευση των
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πληµµυρικών αιχµών και του προσδιορισµού των γραµµών πληµµύρας, δηµιουργήθηκε
ψηφιακό µοντέλο εδάφους από την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του αναφερθέντος
τµήµατος του ρέµατος Πικροδάφνης, στο οποίο ενσωµατώνονται όλα τα οριζοντιογραφικά και
µηκοτοµικά χαρακτηριστικά των υφισταµένων κοιτών τόσο του ρέµατος Πικροδάφνης, όσο
και των συµβαλλόντων ρεµάτων και οχετών (Αµαλίας, Καλαµών, Καλογήρων, Αµφιθέας) καθ’
όλο το µήκος του υπό ελέγχου τµήµατος.
Τα δεδοµένα εισήχθησαν στο πρόγραµµα υπολογισµού ανοµοιόµορφης ροής HEC-RAS µε
το οποίο διενεργήθηκαν οι υπολογισµοί.
Παροχές σχεδιασµού
Κατ’ αντιστοιχία µε τα αποτελέσµατα της υδρολογικής µελέτης προέκυψαν οι παροχές
σχεδιασµού τόσο του ρέµατος Πικροδάφνης όσο και των συµβαλλόντων ρεµάτων και οχετών
που εισήχθησαν στο πρόγραµµα υπολογισµού ανοµοιόµορφης ροής. Στους παρακάτω
Πίνακες παρουσιάζονται οι παροχές σχεδιασµού των επί µέρους τµηµάτων του ρέµατος και
οι παροχές σχεδιασµού των συµβαλλόντων ρεµάτων και του αγωγού λ. Αµφιθέας.
Παροχές σχεδιασµού ρ. Πικροδάφνης
Τµήµα ρ. Πικροδάφνης
Παροχή Τ = 50 ετών (m3/s)
Λ.Βουλιαγµένης έως συµβολή ρ. Αµαλίας
75.9
Κατάντη συµβολής ρ.Αµαλίας έως συµβολή ρ.Καλαµών
104.1
(Κοψαχείλα)
Κατάντη συµβολής ρ.Καλαµών έως συµβολή ρ.Καλογήρων
123.1
Ανάντη συµβολής Καλογήρων
132.8
Κατάντη συµβολής Καλογήρων έως συµβολή οχετου Λ.Αµφιθέας
216.6
Κατάντη συµβολής οχ.Λ.Αµφιθέας έως εκβολή
230.3
Παροχές σχεδιασµού συµβαλλόντων ρεµάτων
Συµβάλλοντα ρέµατα
Παροχή Τ = 50 έτων (m3/s)
ρ. Αµαλίας
28,20
ρ. Καλαµών (Κοψαχείλα)
19,00
ρ. Καλογήρων
83,80
οχετός λ. Αµφιθέας
13,70

Αποτελέσµατα υδραυλικών υπολογισµών προτεινόµενης διάταξης
Το σύνολο των επιλύσεων πραγµατοποιείται µε την παραδοχή βαθµιαία
µεταβαλλόµενης
(ανοµοιόµορφης)
ροής.
Οι
σχετικοί
υπολογισµοί
πραγµατοποιήθηκαν µε την εφαρµογή εξειδικευµένου διεθνώς αναγνωρισµένου
λογισµικού (HEC-RAS Ver4.2.2 της Bentley-Haestad USA).
Η εφαρµογή του οµοιώµατος (HEC-RAS) απαιτεί την υιοθέτηση οριακών συνθηκών
στα δύο ή στο ένα άκρο του εξεταζόµενου τµήµατος του ρέµατος, ανάλογα µε τις
θεωρούµενες συνθήκες ροής (υπερκρίσιµες, υποκρίσµες ή µικτές). Στην προκειµένη
περίπτωση, και µετά από µία αρχική πρώτη επίλυση (εφαρµογή του λογισµικού)
διαπιστώθηκε ότι η ροή είναι µικτή.
Περιγραφή προτεινόµενης διάταξης
Καταρχήν για να προσδιοριστεί το εύρος και το είδος των απαιτούµενων έργων
προστασίας των πρανών στα οποία παρατηρούνται πολλές και έντονες αστοχίες και
ανεξαρτήτως από την διάβρωσή τους λόγω της ροής των υδάτων εκπονήθηκε
Γεωτεχνική Μελέτη στην οποία προτάθηκαν τα εκτιµώµενα έργα διευθέτησης και τα
όρια τους.
Τα τελικά προτεινόµενα αντιπληµµυρικά έργα - έργα διευθέτησης υπολογίστηκαν να
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καλύπτουν τη µέγιστη στάθµη ροής που προβλέπεται για συνθήκες πληµµύρας
περιόδου επαναφοράς 50 ετών και φαίνονται στις οριζοντιογραφίες µε τα όρια των
εκτιµώµενων έργων.
Με τα προτεινόµενα έργα αποκαθίσταται η οµαλή υδραυλική λειτουργία του ρέµατος
καθώς εξασφαλίζεται το απαιτούµενο εύρος της κοίτης για την οµαλή διέλευση της
πληµµυρικής παροχής ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται και τα πρανή της κοίτης από
τη διάβρωση.
Ιδιαίτερα αναφέρεται η πρόταση για κατασκευή πασσαλότοιχου στα τελευταία 225
µέτρα πριν την γέφυρα της Λεωφόρου Ποσειδώνος για την διάσωση των
περισσότερων από τα υφιστάµενα δένδρα (Ευκάλυπτοι κλπ.)
Για την εν γένει προστασία των πρανών του ρέµατος από τις σηµειακές εκβολές των
επιφανειακών απορροών των οµβρίων των αστικών περιοχών, λειτουργούν µερικώς
οι προτεινόµενοι τοίχοι στέψης. Όµως η συνολική αντιµετώπιση αυτών θα πρέπει να
είναι αντικείµενο µελέτης που θα παρουσιάζει τις αποχετευόµενες περιοχές µε τους
απαραίτητους συλλεκτήρες που θα καταλήγουν µε κατάλληλα έργα εκβολής στο ρέµα
της Πικροδάφνης.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το σύνολο των προτεινόµενων έργων
στο ρέµα της Πικροδάφνης και στα συµβάλλοντα σε αυτό ρέµατα. Τα έργα αυτά
εµφανίζονται στα σχέδια των ∆ιατοµών των Προτεινόµενων Έργων.
ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ (m)

Αντέρεισµα (δεξί ή
αριστερό από ανάντη
προς κατάντη)

0+018.50
0+62.07
0+62.07

0+062.07
0+284.24
0+090.78

43.57
28.71
28.71

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
∆ΕΞΙ

0+62.07

0+120.00

57.93

∆ΕΞΙ

0+120.00

0+284.24

164.24

∆ΕΞΙ

0+284.24

0+408.26

124.02

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+284.24

0+426.02

141.78

∆ΕΞΙ

0+408.26

0+454.13

48.87

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+426.02

0+457.71

31.69

∆ΕΞΙ

0+454.13

0+457.71

3.58

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+457.71

0+551.50

93.79

∆ΕΞΙ

0+457.71

0+504.91

47.20

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+504.91

0+551.50

46.59

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+551.50

0+581.51

30.01

∆ΕΞΙ

0+551.50

0+581.51

30.01

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+581.51

0+678.94

97.43

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+581.51

0+644.81

63.30

∆ΕΞΙ

0+644.81
0+661.88

0+661.88
0+698.26

17.07
36.38

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ

0+678.94

0+691.75

12.81

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+691.75
0+698.26

0+698.26
0+730.73

6.51
32.47

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ
Προσθήκη ύψους σε τοίχο από σκυρόδεµα
Προσθήκη ύψους σε τοίχο από σκυρόδεµα
Tοίχος ύψους 3.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 5.00 m – Προστασία
ποδός µε συρµατοκιβώτια
Tοίχος ύψους 4.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m – Προστασία
ποδός µε συρµατοκιβώτια
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=4.50 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=4.50 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Προσθήκη ύψους σε τοίχο από σκυρόδεµα
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1,5:1 (οριζ:καθ) Αντιδιαβρωτική
προστασία ποδός.
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=4.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Tοίχος ύψους 4.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m – Προστασία
ποδός µε συρµατοκιβώτια
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=5.50 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Προσθήκη ύψους σε τοίχο από σκυρόδεµα
Tοίχος ύψους 3.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 5.00 m – Προστασία
ποδός µε συρµατοκιβώτια
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=3.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1 (οριζ:καθ). Εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 2m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτ. προστασία ποδός.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια
Υφιστάµενο - Φυσικό πρανές
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=5.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια.
Υφιστάµενο - Φυσικό πρανές
ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
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ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
0+730.73
0+730.73
0+744.80

0+767.31
0+744.80
0+767.31

36.58
14.07
22.51

Αντέρεισµα (δεξί ή
αριστερό από ανάντη
προς κατάντη)
∆ΕΞΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+767.31

0+938.50

171.19

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

0+938.50
0+938.50

1+050.33
0+958.61

111.83
20.11

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
∆ΕΞΙ

0+958.61

0+997.38

38.77

∆ΕΞΙ

0+997.38
1+050.33
1+050.33
1+141.31

1+050.33
1+141.31
1+210.88
1+162.06

52.95
90.98
160.55
20.75

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
∆ΕΞΙ

1+162.06

1+249.21

87.15

∆ΕΞΙ

1+210.88

1+323.00

112.12

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

1+249.21

1+387.02

137.81

∆ΕΞΙ

115.49

∆ΕΞΙ

1+387.02

1+502.51

ΜΗΚΟΣ (m)

1+323.00

1+400.49

77.49

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

1+400.49

1+455.01

54.52

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

1+455.01

1+502.51

47.50

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

1+502.51

1+514.59

12.08

∆ΕΞΙ

1+502.51

1+514.59

12.08

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

1+502.51
1+514.59

1+514.59
1+531.49

12.08
16.90

1+531.49

1+536.88

5.39

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

1+536.88

1+589.59

52.71

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

1+589.59
1+635.32
1+694.75

1+635.32
1+694.75
1+877.44

45.73
59.43
182.69

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ

1+531.49

1+560.03

28.45

∆ΕΞΙ

1+560.03
1+635.32
1+657.00
1+677.31

1+635.32
1+657.00
1+677.31
1+803.67

75.29
21.68
20.31
126.36

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ

1+803.67

1+834.00

30.33

∆ΕΞΙ

1+834.00
1+902.23
1+949.54
1+877.44
1+926.84
1+976.08
2+065.74

1+902.23
1+949.54
2+003.00
1+926.84
1+976.08
2+065.74
2+115.00

68.23
47.31
53.46
48.40
49.24
89.66
49.26

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+115.00

2+235.00

120.00

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Tοίχος ύψους 2.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m
Tοίχος ύψους 2.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m
Τοίχος από συρµατοκιβώτια 4.00 – 5.00 m
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια H=3.00 – 4.00 m και τοίχος
αντιπληµµυρικής προστασίας Η=2.50 – 3.00 m
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια H=4.00 – 4.50 m
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια H=4.00 m
Τοίχος στέψης Η=2.50 m Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1
(οριζ:καθ). Εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 2m σε κάναβο 2.0 x
2.0m και πλέγµα. Αντιδιαβρωτ. προστασία ποδός.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΡΕΜΑ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ
Tοίχος ύψους 3.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 5.00 m
Tοίχος ύψους 3.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 5.00 m
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια H=5.50 m
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.3:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 2m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=3.00-3.50 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1,3:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 2m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός. Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.3:1
(οριζ:καθ) και εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x
2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός ύψους 2.0m. Απάλυνση πρανών
από τα 2.0m έως τη στέψη σε κλίση 1,3:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Τοίχος συνολικού ύψους 2.5m στη στέψη του πρανούς.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 2m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=5.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=5.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Κοιτόστρωση ρέµατος µε συρµατοκιβώτια ύψους 0.50 m.
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=5.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια H=3.50 m
Tοίχος ύψους 2.50 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 4.00 m
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=5.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ
Tοίχος ύψους 3.65 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 4.00 m
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=3.50 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια H=3.00 m
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1,0:1 (οριζ:καθ)
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια H=2.00 - 4.00 m
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός ύψους 2.50µ. Απάλυνση πρανών
από τα 2.50µ έως τη στέψη µε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα. Τοίχος
συνολικού ύψους 3.0 µ στη στέψη του πρανούς.
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ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
2+235.00
2+266.35

2+266.35
2+359.27

31.35
92.92

Αντέρεισµα (δεξί ή
αριστερό από ανάντη
προς κατάντη)
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+359.27

2+506.27

147.00

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+003.00

2+055.00

52.00

∆ΕΞΙ

2+055.00

2+213.54

158.54

∆ΕΞΙ

2+213.54

2+235.41

21.87

∆ΕΞΙ

2+235.41
2+270.80

2+270.80
2+296.00

35.39
25.20

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ

2+296.00

2+315.26

19.26

∆ΕΞΙ

2+315.26

2+359.27

44.01

∆ΕΞΙ

2+359.27

2+490.37

131.10

∆ΕΞΙ

2+490.37

2+573.11

82.74

∆ΕΞΙ

2+573.11

2+627.56

54.45

∆ΕΞΙ

2+627.56

2+652.86

25.30

∆ΕΞΙ

2+652.86

2+731.65

78.79

∆ΕΞΙ

2+731.65

2+748.00

16.35

∆ΕΞΙ

2+748.00

2+779.90

31.90

∆ΕΞΙ

2+779.90

2+851.30

71.40

∆ΕΞΙ

2+506.27

2+573.11

66.84

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+573.11

2+647.57

74.46

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+647.57

2+652.86

5.29

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+652.86

2+673.00

20.14

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+673.00

2+793.60

120.60

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+793.60

2+834.00

40.40

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+834.00

2+969.55

135.55

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

2+851.30

2+901.00

49.70

∆ΕΞΙ

2+901.00

2+969.55

68.55

∆ΕΞΙ

2+969.55
2+995.01

2+995.01
3+007.00

25.46
11.99

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+007.00

3+048.70

41.70

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+048.70
3+120.00

3+120.00
3+140.00

71.30
20.00

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΜΗΚΟΣ (m)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=3.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=3.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια.
Tοίχος ύψους 3.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 5.00 m
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Tοίχος ύψους 3.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 5.00 m Απάλυνση
πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή εδαφοηλώσεων
µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα. Αντιδιαβρωτική
προστασία ποδός.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00 (οριζ:καθ)
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00 (οριζ:καθ).
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Tοίχος ύψους 4.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m - Προστασία
ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
3.0µ και απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) - Εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
3.50µ στον πόδα του πρανούς. Αναβαθµός στο υψόµετρο +46 και
κατασκευή τοίχου συνολικού ύψους 3.0µ επί πασσάλων Φ80 µήκους
5.00µ. ∆ιαµόρφωση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και
εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 3.00m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και
πλέγµα
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
3.50µ στον πόδα του πρανούς. ∆ιαµόρφωση πρανών σε κλίση
1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 3.00m σε
κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα
Tοίχος ύψους 4.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m - Προστασία
ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00 (οριζ:καθ).
Tοίχος ύψους 4.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m - Προστασία
ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Tοίχος ύψους 4.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υφιστάµενος τοίχος από σκυρόδεµα
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Επένδυση - Αναβαθµοί µε συρµατοκιβώτια.
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ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
3+140.00
3+187.00

3+187.00
3+200.00

47.00
13.00

Αντέρεισµα (δεξί ή
αριστερό από ανάντη
προς κατάντη)
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+200.00

3+265.00

65.00

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+265.00

3+345.00

80.00

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+345.00

3+385.00

40.00

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+385.00

3+399.81

14.81

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+399.81

3+408.74

8.93

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+408.74
2+995.01

3+547.63
3+011.00

138.89
15.99

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
∆ΕΞΙ

3+011.00

3+075.77

64.77

∆ΕΞΙ

3+075.77
3+081.97

3+081.97
3+099.86

6.20
17.89

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ

3+099.86

3+188.94

89.08

∆ΕΞΙ

3+188.94
3+214.00
3+251.00

3+214.00
3+251.00
3+280.45

25.06
37.00
29.45

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ

3+280.45

3+333.44

52.99

∆ΕΞΙ

3+333.44
3+351.00
3+370.00

3+351.00
3+370.00
3+414.09

17.56
19.00
44.09

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ

3+414.09

3+446.37

32.28

∆ΕΞΙ

3+446.37
3+457.00

3+457.00
3+486.00

10.63
29.00

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ

3+486.00

3+502.62

16.62

∆ΕΞΙ

3+502.62

3+657.57

154.95

∆ΕΞΙ

3+657.57

3+699.15

41.58

∆ΕΞΙ

3+699.15

3+846.79

147.64

∆ΕΞΙ

3+846.79

3+873.35

26.56

∆ΕΞΙ

3+547.63

3+607.81

60.18

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+607.81

3+650.00

42.19

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+650.00
3+711.43

3+711.43
3+754.11

61.43
42.68

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+754.11

3+873.35

119.24

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+873.35

3+895.75

22.40

3+895.75

4+011.53

115.78

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+011.53

4+052.70

41.17

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΜΗΚΟΣ (m)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Κεφαλόδεσµος 1.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 5.00 m
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
2.00µ στον πόδα του πρανούς. Αναβαθµός στο υψόµετρο +52 και
κατασκευή τοίχου συνολικού ύψους 3.00µ επί πασσάλων Φ80 µήκους
7.00µ. ∆ιαµόρφωση πρανών σε κλίση 1,5:1 (οριζ:καθ)
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Tοίχος ύψους 4.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m - Προστασία
ποδός µε συρµατοκιβώτια. Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00
(οριζ:καθ).
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια. Απάλυνση πρανών σε κλίση
1.50:1.00 (οριζ:καθ).
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Υφιστάµενος τοίχος από σκυρόδεµα
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
3.00 m στον πόδα του πρανούς. Απάλυνση πρανών σε κλίση
1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε
κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΡΕΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Tοίχος ύψους 4.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
2.50 m στον πόδα του πρανούς. Απάλυνση πρανών σε κλίση
1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε
κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Tοίχος ύψους 4.00 m επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00 m
Φυσικό πρανές.
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
2.00 m
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια.
Επένδυση - Αναβαβαθµοί αντιστήριξης από συρµατοκιβώτια
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
3.50 m στον πόδα του πρανούς. Απάλυνση πρανών σε κλίση
1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε
κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00 (οριζ:καθ).
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00 (οριζ:καθ).
Τοίχος από σκυρόδεµα ύψους Η=6.00 m - Προστασία ποδός µε
συρµατοκιβώτια.
Επένδυση µε συρµατοκιβώτια H=2.50 m
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
2.00 m στον πόδα του πρανούς. Απάλυνση πρανών σε κλίση
1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε
κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΕΛΦΩΝ
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Απάλυνση πρανών περί το υψόµετρο +74 έως τη στέψη µε κλίση

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ (m)

Αντέρεισµα (δεξί ή
αριστερό από ανάντη
προς κατάντη)

4+052.70

4+092.33

39.63

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+092.33

4+127.77

35.44

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+127.77

4+167.12

39.35

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+167.12

4+217.76

50.64

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+217.76

4+269.89

52.13

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+269.89

4+312.91

43.02

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+312.91

4+382.96

70.05

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+382.96

4+404.16

21.20

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+404.16

4+414.00

9.84

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+414.00

4+663.00

249.00

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+663.00

4+688.00

25

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+688.00

4+738.44

50.44

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

4+738.44

4+805.35

66.91

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

3+895.75

3+937.76

42.01

∆ΕΞΙ

3+937.76

3+989.06

51.30

∆ΕΞΙ

3+989.06
4+029.00

4+029.00
4+049.00

39.94
20.00

∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ

4+049.00

4+205.83

156.83

∆ΕΞΙ

4+205.83

4+382.96

177.13

∆ΕΞΙ

4+382.96

4+449.48

66.52

∆ΕΞΙ

4+449.48

4+699.43

249.95

∆ΕΞΙ

4+699.43

4+738.44

39.01

∆ΕΞΙ

4+738.44

4+805.35

66.91

∆ΕΞΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε
κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Τοίχος συνολικού ύψους 3.00 µ στη στέψη του πρανούς.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Υφιστάµενος Τοίχος από συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών περί το υψόµετρο +74 έως τη στέψη µε κλίση
1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε
κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Τοίχος συνολικού ύψους 3.00 µ στη στέψη του πρανούς.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00 (οριζ:καθ).
Πασσαλότοιχος περί το υψόµετρο +75 συνολικού ύψους 4.00µ επί
πασσάλων Φ80 µήκους 6.00µ
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή αγκυρίων
βράχου µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα. Αντιδιαβρωτική
προστασία ποδός.
∆υο σειρές πασσαλότοιχων. Ο κατάντη περί το υψόµετρο +75
συνολικού ύψους 4.00µ επί πασσάλων Φ80 µήκους 6.00µ και ο ανάντη
περί το υψόµετρο +90 συνολικού ύψους 2.0µ επί πασσάλων Φ80
µήκους 8.0µ.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή αγκυρίων
βράχου µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα. Αντιδιαβρωτική
προστασία ποδός.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού ύψους
2.50 m στον πόδα του πρανούς. Απάλυνση πρανών σε κλίση
1.50:1.00 (οριζ:καθ)
Υφιστάµενος Τοίχος µε συρµατοκιβώτια
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00 (οριζ:καθ).
Υφιστάµενος τοίχος µε συρµατοκιβώτια
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Πασσαλότοιχος από τη στέψη του πρανούς µε πασσάλους Φ80 µήκους
14µ. Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού
ύψους 2,50m.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.00 x 2.00m και πλέγµα.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Υφιστάµενος τοίχος από σκυρόδεµα.
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00 (οριζ:καθ).
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.50:1.00 (οριζ:καθ).
Φυσικό πρανές - Προστασία ποδός µε συρµατοκιβώτια.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.0 x 2.0m και πλέγµα.
Αντιδιαβρωτική προστασία ποδός.
Πασσαλότοιχος από τη στέψη του πρανούς µε πασσάλους Φ80 µήκους
14µ. Τοίχος µε συρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 (οριζ:καθ) συνολικού
ύψους 2,50m.
Απάλυνση πρανών σε κλίση 1.30:1.00 (οριζ:καθ) και εφαρµογή
εδαφοηλώσεων µήκους 3m σε κάναβο 2.00 x 2.00m και πλέγµα.
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ΡΕΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟ
0+000
0+000

ΕΩΣ
0+67.22
0+67.22

ΜΗΚΟΣ (m)

Αντέρεισµα (δεξί ή αριστερό από
κατάντη προς ανάντη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

67.22
67.22

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
∆ΕΞΙ

Φυσική κατάσταση
Φυσική κατάσταση

ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟ
0+000
0+22.49
0+80.31
0+000

ΕΩΣ
0+22.49
0+80.31
0+118.27
0+118.27

ΜΗΚΟΣ (m)

Αντέρεισµα (δεξί ή αριστερό από
κατάντη προς ανάντη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

22.49
57.82
37.96
118.27

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
∆ΕΞΙ

Φυσική κατάσταση
Επενδεδυµένη µε συρµατοκιβώτια
Φυσική κατάσταση
Φυσική κατάσταση

ΜΗΚΟΣ (m)

Αντέρεισµα (δεξί ή αριστερό από
κατάντη προς ανάντη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΕΜΑ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟ
0+000
0+65.80
0+174.80
0+270.60
0+279.63
0+000
0+83.50

ΕΩΣ
0+65.80
0+174.80
0+270.60
0+279.63
0+343.61
0+83.50
0+241.75

65.80
109.00
95.80
9.03
63.98
83.50
158.25

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
∆ΕΞΙ
∆ΕΞΙ

0+241.75

0+279.63

37.88

∆ΕΞΙ

0+279.63

0+343.61

63.98

∆ΕΞΙ

Φυσική κατάσταση
Τοίχος από σκυρόδεµα
Φυσική κατάσταση
Επενδεδυµένη µε συρµατοκιβώτια
Φυσική κατάσταση
Τοίχος από σκυρόδεµα
Φυσική κατάσταση
Tοίχος ύψους 3.00 m επί
πασσάλων Φ80 µήκους 5.00 m
Φυσική κατάσταση

Στις περιπτώσεις που προτείνεται κατασκευή τοίχων από συρµατοκιβώτια στις όχθες
του ρέµατος, είναι δυνατή η αντικατάστασή τους µε τύπο οπλισµένης γής εφόσον το
διαθέσιµο πλάτος ανάντη της παρειάς της όχθης είναι επαρκές.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταργούµενες πεζογέφυρες :
α/α
1
2
3
4
5
6

Χ.Θ.
0+455.00
0+936.00
1+052.00
1+081.00
1+675.00
2+002.00

Οδός Πρόσβασης
Κορυτζή
∆ηµοκρατίας
Σε ιδιοκτησία
Αριστείδου
Θερµοπυλών
Τέρµα οδού Ξάνθης

Περιγραφή φυτοτεχνικών έργων
Υφιστάµενη βλάστηση της περιοχής
Τα κύρια χαρακτηριστικά της υφιστάµενης βλάστησης του έργου είναι η έντονη
παρουσία παραρεµάτιας βλάστησης στα πρανή του ρέµατος µε κυρίαρχο είδος το
καλάµι (Arundo donax).
Χαρακτηριστική είναι η γενικότερη ανοµοιογένεια της φύτευσης µε περιοχές τελείως
«γυµνές» σε αντίθεση µε άλλες, όπου η παρουσία βλάστησης είναι πυκνή.
Στην περιοχή του ρέµατος, και εντός των ορίων των έργων διευθέτησης του ρέµατος,
µήκους 5 χιλιοµέτρων, υπάρχουν περίπου 1.000 δένδρα, κάποια εκ των οποίων είναι
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Ευκάλυπτοι, Λεύκες, Αίλανθοι, Ακακίες, Ιτιές, Ελαίαγνοι, Εχίνοπες, Συκιές καθώς και
σηµαντικός αριθµός Πεύκων. Μεµονωµένα συναντώνται Μουριές, Γαζίες, Μελιές,
Πλατάνια και ορισµένα Φοινικοειδή, κ.α. (Βλ. Σχέδιο Υφιστάµενης Κατάστασης).
Επισηµαίνεται ο µεγάλος αριθµός Αϊλανθων (ξενικό είδος), χαρακτηρίζεται ως ζιζάνιο
και η έντονη επιθετικότητά του έχει ως αποτέλεσµα την επέκτασή του σε βάρος της
υπόλοιπης βλάστησης.
Οι υποόροφοι των θάµνων απαρτίζονται από διάφορα σκιόφυτα είδη. Μεγάλος
αριθµός από Πικροδάφνες βρίσκονται σε διάφορα σηµεία κατά µήκος του ρέµατος.
Περιγραφή προτεινόµενης φύτευσης
Το σύνολο των υφιστάµενων δένδρων διατηρούνται στη θέση τους, εκτός από
ορισµένα που αποµακρύνονται λόγω της διευθέτησης του ρέµατος και τα οποία είναι
776 δένδρα. Αναλυτικότερα είναι: 50 Ευκάλυπτοι, 199 Λεύκες, 444 Πλατύφυλλα (
Μουριές, Μελιές κλπ.) 28 Ελιές, 23 Πεύκα, 11 Εσπεριδοειδή, 21 Κυπαρίσσια. Ο
αριθµός των δένδρων που πρόκειται να αποµακρυνθούν, θα αντικατασταθεί µε
µεγαλυτερο αριθµό δένδρων, που θα φυτευτούν στα πρανή του ρέµατος, 900
συγκεκριµένα µε : 30 Ευκάλυπτοι, 231 Λεύκες, 543 Πλατύφυλλα (Μουριές, Μελιές
κλπ.) 32 Ελιές, 27 Πεύκα, 13 Εσπεριδοειδή, 24 Κυπαρίσσια. Επισης θα φυτευτούν
3150 θάµνοι στα πρανή του ρέµατος πχ πικροδάφνες και µυρτιές. Τέλος σε όλα τα
πρανή στα οποία δεν θα υπαρχουν τεχνικά εργα ή εδαφοηλώσεις θα φυτευτεί
υδροσπορά για τη διυεκόλυνση της φυσικής αναγέννησης του εδάφους.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Εναλλακτική λύση 1: Προτεινόµενη λύση
Ακολουθείται στο σύνολό της η υφιστάµενη κοίτη του ρέµατος. Η Εξετασθείσα
πρόταση (Εναλλακτική λύση 1) παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα:
Πλεονεκτήµατα
• ∆ιατηρείται η φυσική κοίτη του ρέµατος και οι µαιανδρισµοί του
• Βελτίωση της αντιπληµµυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής των ∆ήµων
Αγ.∆ηµητρίου, Αλίµου και Π. Φαλήρου µέχρι και στις περιοχές κατάντη της Λεωφ.
Ποσειδώνος όπου κατασκευάστηκαν οι Ολυµπιακές εγκαταστάσεις και σηµαντικά
έργα ανάπλασης και υποδοµής στις περιοχές του Φαληρικού Όρµου.
• Αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος στις υπόψη περιοχές καθώς και τη
λιγότερη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής.
• Αξιοποίηση του ήδη κατασκευασµένου στον ∆ήµο Ηλιούπολης ανάντη έργο στο
ρέµα Πικροδάφνης
• Υποστήριξη των προβληµατικών πρανών µε τα απαραίτητα τεχνικά έργα (τοίχοι –
συρµατοκιβώτια ποδός κλπ.) ή επανακατασκευή τους µε άλλη ηπιότερη κλίση ώστε
να είναι ασφαλή για τις υπερκείµενες ιδιοκτησίες.
Μειονεκτήµατα
• Σηµαντικές κατασκευαστικές δυσχέρειες και περιβαλλοντικές οχλήσεις
αναµένονται στην κατασκευή των έργων.
• Ιδιαιτέρως αναφέρονται τα προβλήµατα πρόσβασης (προσωρινές επιχώσεις στο
ρέµα ή ράµπες πρόσβασης στην κοίτη) των βαρέων οχηµάτων για την κατασκευή σε
συγκεκριµένες θέσεις των πασσαλότοιχων ή των τοίχων από συρµατοκιβώτια, που
θα αποκατασταθούν µε την ολοκλήρωση των εργασιών.
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• θα χρειαστούν κυκλοφοριακές παρεµβάσεις και ρυθµίσεις που εκτιµάται ότι θα
έχουν σηµαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
• Αποµακρύνεται σηµαντική βλάστηση (κυρίως καλάµια ή θάµνοι) από την κοίτη
του υδατορέµατος.
• Η ροή του ρέµατος στην περίπτωση πληµµύρικής απορροής είναι έντονα
µεταβαλλόµενη. Αν δεν έχει γίνει η απαραίτητη συντήρηση (αποµάκρυνση φερτών
κλπ.) θα υπάρχει ενδεχόµενο πληµµυρικού φαινοµένου στις παρακείµενες
ιδιοκτησίες.
Εναλλακτική λύση 2:
Εξετάζεται η κατασκευή µικρών φραγµάτων υπερχείλισης και αναβαθµών επί της
φυσικής κοίτης του ρέµατος. Φράγµατα υπερχείλισης τοποθετήθηκαν κάθετα στη ροή
επί της κοίτης µε µήκος, κατά τη φορά ροής, 3,00 m, σε δύο θέσεις :
• Χ.Θ. 3+800,24, ύψους 3,00µ.
• Χ.Θ. 4+578.45, ύψους 2,20µ.
Στο σώµα του φράγµατος προβλέφθηκε εγκιβωτισµένος αγωγός µε διάµετρο 1,00µ.
για την εκκένωση της λεκάνης, µετά τη πάροδο των βροχοπτώσεων. Η εκκένωση θα
γίνεται µε το άνοιγµα δικλείδας χειροκίνητα ή µε τηλεχειρισµό.
Η επιλογή των συγκεκριµένων θέσεων έγινε µε κριτήριο την ύπαρξη υγιούς εδάφους,
υψηλών φυσικών πρανών και τη δηµιουργία λεκάνης ικανοποιητικού όγκου.
Αναβαθµοί προβλέφθηκαν κατάντη των τεχνικών έργων, που είναι ήδη
κατασκευασµένα καθώς και σε θέσεις µεγάλης κλίσης πυθµένα και µεγάλης
ταχύτητας ως εξής :
• Χ.Θ. 2+524.81
• Χ.Θ. 3+045.59
• Χ.Θ. 3+511.38
• Χ.Θ. 3+921.62
• Χ.Θ. 4+529.59
Με την προσθήκη των παραπάνω έργων έγινε η υδραυλική επίλυση του ρέµατος της
Πικροδάφνης. Τα αποτελέσµατα των υδραυλικών υπολογισµών αποτυπώνονται στο
σχέδιο µε τίτλο 2η Εναλλακτική Λύση και τα στοιχεία των υπολογισµών (πίνακες –
διατοµές) παρουσιάζονται στο Παράρτηµα της Μελέτη.
Από την υδραυλική επίλυση συµπεραίνεται ότι τα προαναφερθέντα έργα έχουν µικρή
επίδραση στην ανάσχεση πληµµύρας στις κατάντη περιοχές, όπου και εµφανίζονται
τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα.
Η Εξετασθείσα πρόταση (Εναλλακτική λύση 2) παρουσιάζει τα εξής µειονεκτήµατα.
• Η κατασκευή τέτοιων έργων, από σκυρόδεµα, πέραν των απολύτως απαραίτητων
για τη διευθέτηση της κοίτης, επιδρά σε µεγάλο βαθµό στη φυσικότητα του ρέµατος.
• Η λεκάνη ταµίευσης που δηµιουργείται, είναι µικρού όγκου, λόγω του µικρού ύψους
κατασκευής και δεν επιφέρει ουσιαστική ανάσχεση πληµµύρας κατάντη.
• Κατά την λειτουργία των έργων απαιτείται η παρακολούθηση – συντήρηση τους,
από προσωπικό των εµπλεκόµενων ∆ήµων.
• Τα έργα θα είναι ορατά από τις κατοικίες στην εγγύτερη περιοχή.
Εναλλακτική λύση 3:
Εξετάζονται έργα που πιθανά θα µπορούσαν να ελαττώσουν τα πληµµυρικά
φαινόµενα κατάντη και έτσι, πιθανά θα οδηγούσαν σε περισσότερο οικονοµικά έργα
(µικρότερο ύψος τοίχων κλπ.)
Τέτοια έργα σύµφωνα µε την βιβλιογραφία είναι :
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• Φράγµατα ανάσχεσης στις ανάντη υπολεκάνες του ρέµατος της Πικροδάφνης
(στην ορεινή περιοχή – εκτός σχεδίου πόλης)
• Χώροι κατάκλυσης πληµµύρας .
• Μικροί ταµιευτήρες – αισθητικές λιµνοδεξαµενές.
Α) Για τα φράγµατα ανάσχεσης στις ανάντη υπολεκάνες :
Στην οριζοντιογραφία των Λεκανών απορροής – ∆ίκτυα οµβρίων παρουσιάζονται τα
υφιστάµενα φράγµατα ανάσχεσης (αναβαθµοί) που έχουν τοποθετηθεί από το
δασαρχείο, σε επιλεγµένες θέσεις στις υφιστάµενες µισγάγγειες, που έχουν
σχηµατιστεί από τις απορροές των υπολεκανών του ρέµατος της Πικροδάφνης αλλά
και της συνορεύουσας περιοχής. Αναφέρονται ως Η-1.1, Η-1.2, Η-2 κλπ.
Οι αναβαθµοί αυτοί έχουν σαν στόχο την ανακοπή της πληµµυρικής παροχής
αυξάνοντας τον χρόνο συρροής στην υπολεκάνη που κατασκευάζονται και
παράλληλα την ανάσχεση φερτών υλών.
Τα φράγµατα αυτά µε τα κατάλληλα έργα εισόδου συλλεκτήρων που έχουν
κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται, οδηγούν την απορροή της ορεινής υπολεκάνης
του ρέµατος Πικροδάφνης στο τµήµα του ρέµατος που έχει υποκατασταθεί από
κλειστό αγωγό ορθογωνικής διατοµής 4.00 x 3.50 m και γενικά στο ρέµα ανάντη της
Λ.Βουλιαγµένης.
Από την οριζοντιογραφία των Λεκανών απορροής – ∆ίκτυα οµβρίων, γίνεται
αντιληπτό πως περισσότερο από τα 2/3 της συνολικής επιφάνειας της λεκάνης
απορροής του ρέµατος της Πικροδάφνης, είναι αστικό περιβάλλον. Σε αυτό έχουν
σχεδιαστεί και έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται οι κεντρικοί συλλεκτήρες και
τα δίκτυα οµβρίων των περιοχών από όπου διέρχεται το ρέµα το οποίο πλέον
λειτουργεί ως ο τελικός αποδέκτης και τελικός συλλεκτήρας των δικτύων αυτών.
Παρεµβάσεις στο αστικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν.
Επισηµαίνεται µάλιστα, πως οι σηµειακές εκβολές των κεντρικών συλλεκτήρων των
υπολεκανών, δηµιουργούν το οξύ πρόβληµα των πληµµυρικών φαινοµένων.
Ιδιαίτερα ο κεντρικός συλλεκτήρας του ρέµατος Καλογήρων που συµβάλλει περίπου
1000 m ανάντη της εκβολής µε το ρ.Πικροδάφνης το φορτίζει µε 80 m3/sec επί πλέον
πληµµυρική απορροή (είναι το 40% του συνόλου) που σε συνδυασµό µε την µικρή
κατά µήκος κλίση του, δηµιουργεί την αιτία της πληµµύρας στις παραρεµάτιες οδούς
και ιδιοκτησίες .
Β) Για την κατασκευή χώρων κατάκλυσης πληµµύρας – µικρών ταµιευτήρων :
Η περιοχή που είναι δυνατόν αυτό να εξετασθεί είναι το τµήµα του ρέµατος ανάντη
της γέφυρας της οδού Αγ.∆ηµητρίου αφού κατάντη αυτής η παραρεµάτια περιοχή
έχει έντονα οικοδοµηθεί οπότε πρακτικά είναι αδύνατη τέτοια κατασκευή. (βλέπε το
ιστορικό που έχει αναφερθεί σε άλλες παραγράφους).
Αυτό ακριβώς το αντικείµενο (επεµβάσεις µε µικρά φράγµατα υπερχείλισης και
δηµιουργία αναβαθµών) ουσιαστικά εξετάσθηκε στα πλαίσια της 2ης Εναλλακτικής
Λύσης.
Επισηµαίνεται πως το ρέµα έχει σχετικά έντονη κλίση και µικρή υδραυλική επιφάνεια
(βλέπε διατοµές) δηλαδή σε περίπτωση κατασκευής ταµιευτήρα αυτός θα έχει πολύ
µικρή χωρητικότητα (η µικρή επιφάνεια απαιτεί µεγάλο µήκος) οπότε και η
αποτελεσµατικότητα του σε επιβράδυνση της πληµµυρικής απορροής είναι µηδαµινή.
Επι πλέον η απαίτηση για προστασία των ήδη προβληµατικών, κατεστραµένων και
διαβρωµένων πρανών θα έκανε το έργο απίστευτα δαπανηρό µε την κατασκευή
τοίχων παράλληλων µε τις όχθες από σκυρόδεµα ύψους µεγαλύτερων των 8.00 m,
την κατασκευή φραγµάτων αντίστοιχου ύψους, και συνοδών έργων υπερχείλισης και
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προστασίας. Η επέµβαση αυτή θα ήταν καταστροφική τοπικά για το περιβάλλον
(εκτεταµένη εκσκαφή, σκυροδέτηση κλπ.)
Αν θα έπρεπε να προταθεί η περίπτωση κατασκευής ταµιευτήρων σε εξωρεµάτια
θέση αυτό θα ήταν αδύνατον µε βάση την υψοµετρική διαφορά κοίτης – όχθης αφού
θα έπρεπε να τοποθετηθούν αντλιοστάσια µε αντλίες που θα εργαζόντουσαν
ελάχιστες φορές τον χρόνο και µε προβληµατική την αντλητική τους ικανότητα για να
καλύψουν το όποιο πληµµυρικό κύµα.
Γ) Για την κατασκευή αισθητικών λιµνοδεξαµενών :
Αυτή µπορεί µόνον να περιορισθεί στην ευρύτερη περιοχή της ανάπλασης µε
περιορισµένο όγκο. Η τροφοδοσία αυτου του τύπου λιµνοδεξαµενών θα έπρεπε να
γίνει απο το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ αφού η ροή στο ρέµα δεν είναι συνεχής και η
υδροδότηση από το ρέµα θα απαιτούσε σηµαντική δαπάνη αντλήσεων.
Εναλλακτική λύση 4: Μηδενική Λύση - διατήρηση υφιστάµενης κατάστασης
Ως µηδενική λύση νοείται η λύση µη κατασκευής του προγραµµατιζόµενου έργου και
η διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης.
Η µηδενική λύση παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα:
Πλεονεκτήµατα
•
Μη εκταµίευση πόρων
•
Ανυπαρξία οχλήσεων από την κατασκευή των έργων.
Μειονεκτήµατα
• Μη εξασφάλιση της αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής των ∆ήµων Αγ.
∆ηµητρίου, Αλίµου και Π. Φαλήρου µέχρι και στις περιοχές κατάντη της Λεωφ.
Ποσειδώνος
• ∆ιατήρηση της υφιστάµενης προβληµατικής λειτουργίας της κοίτης του ρέµατος
λόγω σηµαντικών εµποδίων για την διόδευση των πληµµυρικών απορροών .
• ∆ιατήρηση της υφιστάµενης προβληµατικής λειτουργίας των πρανών του
ρέµατος όπου σε αρκετά σηµεία κινδυνεύουν µε κατάρευση ή έχουν ήδη καταρεύσει
µε προφανή κίνδυνο για τους κατοίκους και τις ιδιοκτησίες τους .
• ∆υσχέρειες στην αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος στις υπόψη
περιοχές αφού δεν εξασφαλίζεται η αντιπληµµυρική προστασία.
• Μη αξιοποίηση του ήδη κατασκευασµένου ανάντη έργου διευθέτησης στο ρέµα
Πικροδάφνης
Στόχος των εξετασθεισών λύσεων
Οι εναλλακτικές λύσεις που διερευνήθηκαν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
έχουν σαν στόχο :
- Τη διατήρηση ή και επαύξηση, αν είναι δυνατό, της αποχετευτικής ικανότητας
του ρέµατος Πικροδάφνης . Επισηµαίνεται εδώ ότι το ρέµα Πικροδάφνης µαζί µε τους
συµβάλλοντες σε αυτό, αποτελεί σήµερα τον µοναδικό δρόµο διόδευσης των
πληµµυρών της Νοτιοανατολικής περιοχής του λεκανοπεδίου, µε αναθεωρηµένη
παροχή στην εκβολή Q=230 m³/s
- Τη διοχέτευση των πληµµυρικών υδάτων προς τη θάλασσα µε σύστηµα που θα
εξασφαλίζει την αντιπληµµυρική προστασία των χαµηλών περιοχών
- Την εξασφάλιση ικανοποιητικών περιβαλλοντικών συνθηκών κατά την λειτουργία
των έργων.
- Την αξιοποίηση τών έργων διευθέτησης του ανάντη τµήµατος του ρέµατος
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xii. Εκτίµηση και αξιολόγηση επιπτώσεων
Μορφολογία και έδαφος
Φάση κατασκευής
Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου στην µορφολογία και το έδαφος
περιορίζονται στην περιοχή εντός της κοίτης και αφορούν στις εργασίες για την
κατασκευή των διατοµών διευθέτησης του ρέµατος. Για τις πλεονάζουσες ποσότητες
υλικών που θα προκύψουν πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την διάθεση τους σε
ενδεικνυόµενο χώρο, έτσι ώστε να µην προσβάλλουν την µορφολογία και το τοπίο,
διαφορετικά αναµένονται επιπτώσεις από την τυχόν ανεξέλεγκτη απόρριψη τους.
Οι χωµατουργικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου διευθέτησης του ρέµατος
Πικροδάφνης συνεπάγονται τελική ποσότητα περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που
ανέρχεται σε 65.000 m3 περίπου.
Τα αδρανή υλικά λατοµείου που θα χρησιµοποιηθούν τόσο για τις επιχώσεις όσο και
για την πλήρωση των συρµατοκιβωτίων για την κατασκευή του έργου , ανέρχονται σε
40.000 m3 περίπου.
H απόθεση της περίσσειας χωµατισµών θα γίνει στην χωµατερή Αγίας Μαρίνας στο
Κορωπί σε απόσταση 15χλµ. περίπου από την θέση κατασκευής του έργου.
Η προµήθεια αδρανών υλικών λατοµείου θα γίνει από λατοµεία που βρίσκονται στην
περιοχή Ελευσίνας – Μάνδρας σε απόσταση 50 χλµ. περίπου από την θέση
κατασκευής του έργου. Τα συρµατοκιβώτια παραδίδονται από τον προµηθευτή επί
τόπου του έργου.
Μικρή επίπτωση και περιορισµένης διάρκειας (όσο διαρκεί η κατασκευή) αναµένεται
στο τοπίο από τις εργασίες των εργοταξίων, δηλ. την παρουσία των µηχανηµάτων
κατασκευής, την αποθήκευση των υλικών κ.λ.π.
Στο έδαφος αναµένονται τοπικές επιπτώσεις από την ενδεχόµενη διαρροή καυσίµων
και λιπαντικών των µηχανηµάτων ή απόρριψη λυµάτων κατά τις εργασίες
τροφοδοσίας.
Οι επιπτώσεις στους χώρους εγκατάστασης των εργοταξίων δεν θα είναι σηµαντικές.
Ωστόσο µπορεί να αναφερθεί η συµπίεση του επιφανειακού εδαφικού στρώµατος και
η διαφοροποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών του.
Φάση λειτουργίας
Η περιορισµένης έκτασης διαµόρφωση των διατοµών της κοίτης είναι αληθές ότι
αποτελεί ξένο στοιχείο ως προς την φυσική κατάσταση του ρέµατος, αλλά η
συγκεκριµένη παρέµβαση θεωρείται απαραίτητη και εκτιµάται ότι το τελικό
αποτέλεσµα θα είναι αποδεκτό, δηµιουργώντας την εικόνα ενός καθαρού, ελεύθερου
χώρου. Τα έργα διάπλασης του χώρου στις όχθες του ρέµατος, όπως
δεντροοφυτεύσεις, κατασκευή γηπέδων, νυκτερινού φωτισµού, ποδηλατόδροµου κ.α.
που προβλέπονται, εκτιµάται ότι θα
αναβαθµίσουν την περιοχή, όπως για
παράδειγµα έγινε στην ανάντη της λεωφόρου Βουλιαγµένης περιοχή, όπου η
διευθέτηση του ίδιου ρέµατος είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός µοναδικού
θύλακα αναψυχής και περιπάτου. Μεγάλη επίσης είναι η συµβολή της διευθέτησης
του ρέµατος στην αναβάθµιση της περιοχής από πλευράς οριστικοποίησης της
κατάστασης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και της εκ του λόγου
τούτου εξυγίανσης της περιοχής.
Η διαµόρφωση των διατοµών είναι αληθές ότι εισάγει ξενικά στοιχεία ως προς τη
φυσική κατάσταση του ρέµατος. Πέρα όµως από το ότι η συγκεκριµένη παρέµβαση
θεωρείται απαραίτητη, εκτιµάται ότι µε τα παράλληλα έργα διαµόρφωσης το τελικό
της αποτέλεσµα θα είναι αποδεκτό και θα δηµιουργήσει όπως αναφέρθηκε, µια
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εικόνα ενός καθαρού, ελευθέρου χώρου που θα µπορεί να λειτουργήσει σαν χώρος
αναψυχής και περιπάτου.
Υδατικοί πόροι
Φάση κατασκευής
Οι δραστηριότητες που θα φιλοξενήσουν οι εργοταξιακοί χώροι αποτελούν δυνητικές
ρυπογόνες απειλές για το υδατικό δυναµικό της περιοχής. Οι τυχούσες διαρροές ή
τυχαίες απορρίψεις µεταχειρισµένων ορυκτελαίων των βαρέων οχηµάτων,
φορτηγών, µηχανών, καθώς και η έκπλυση των µηχανών και των µηχανηµάτων,
ακόµη και αυτά τα λύµατα του προσωπικού των εργοταξίων αποτελούν πηγές
ρύπανσης που θα πρέπει να αντιµετωπισθούν.
Συγκεκριµένα για τις ανάγκες των εργασιών ενδέχεται να δηµιουργηθούν χώροι
στάθµευσης των µηχανηµάτων και προπαρασκευής των πρώτων υλών. Στους
χώρους αυτούς είναι πιθανό να υπάρξουν έντονες επιδράσεις που σχετίζονται µε την
ποιότητα του εδάφους και µακροπρόθεσµα του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων
από υπολείµµατα ορυκτελαίων από τα µηχανήµατα κατασκευής και από διαρροές
καυσίµων.
Ατµοσφαιρικό περιβάλλον
Φάση κατασκευής
Η κατασκευή των προτεινόµενων έργων ενδέχεται να προκαλέσει αυξηµένες
εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων οι οποίες θα προέλθουν από:
• επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου από τα οχήµατα κατασκευής
• την λειτουργία των µηχανηµάτων που έχει ως αποτέλεσµα εκποµπές
καυσαερίων και σκόνης από τις χωµατουργικές εργασίες.
∆εν είναι δυνατό να γίνει ποσοτικός προσδιορισµός των παραπάνω, αλλά εκτιµάται
ότι θα υπάρξει κάποια αύξηση των εκποµπών, η οποία µπορεί να προκαλέσει τοπικά
αυξηµένες συγκεντρώσεις ρύπων.
Χλωρίδα – Πανίδα
Φάση κατασκευής
Οι κύριες επιπτώσεις που θα προξενηθούν κατά την φάση κατασκευής του έργου στο
ρέµα της Πικροδάφνης, σχετίζονται µε την αποψίλωση της βλάστησης (λιγότερα από
750 δέντρα, στην πλειονότητά τους ξενικά όπως ευκάλυπτοι και αγριοκαρυδιές,
καθώς και είδη λεύκας) και την κατάληψη µέρους της κοίτης (µόνο στον πόδα των
πρανών) από συρµατοκιβώτια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η υφιστάµενη παρόχθια
βλάστηση στο ρέµα της Πικροδάφνης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη οικολογική αξία
δεδοµένου ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό είναι υποβαθµισµένη. Αρνητικές επιπτώσεις
θα υποστεί επίσης η χλωρίδα, η βενθοπανίδα και η πανίδα της κύριας κοίτης του
ρέµατος. Με τις επεµβάσεις στις όχθες αλλα και τοπικά στην κοίτη καταστρέφεται η
υπάρχουσα πανίδα (ζωοπλαγκτόν, λάρβες κουνουπιών βατράχια κ.λ.π) που
διαβιώνει στη κύρια κοίτη τον ρέµατος. Όσον αφορά την βενθοπανίδα πρέπει να
σηµειωθεί ότι αποτελεί τον αµέσως κατώτερο όροφο της τροφικής πυραµίδας
ορισµένων εντοµοφάγων πτηνών.
Από τις εργασίες κατασκευής θα προκληθούν επιπτώσεις αρνητικές αλλά στο
µεγαλύτερο ποσοστό αντιστρεπτές στην ορνιθοπανίδα του ρέµατος της Πικροδάφνης.
Κατά τη φάση κατασκευής των έργων αναµένονται επιπτώσεις στο αστικό πράσινο
που έχει διαµορφωθεί κατά µήκος της χάραξης
Αναλυτικότερα οι αναµενόµενες επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα είναι οι
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εξής:
•
Αποψίλωση και κατάληψη της βλάστησης των οργανωµένων δενδροφυτεύσεων
αλλά και µεµονωµένων ή συστοιχιών καλλωπιστικών ειδών (δένδρων και θάµνων)
για την εγκατάσταση των εργοταξίων και τη δηµιουργία χώρων απόθεσης αδρανών
υλικών.
• Περιορισµένη επίπτωση θα προκληθεί λόγω διασποράς της σκόνης από τις
κατασκευαστικές εργασίες η οποία ενδεχοµένως ευνοήσει τη µείωση της
φωτοσυνθετικής ικανότητας της βλάστησης των καλλωπιστικών φυτών της περιοχής.
• Καταστροφή κάποιων ενδιαιτηµάτων της πανίδας. Η πανίδα που συναντάται
σήµερα είναι σηµαντική, όχι τόσο ως προς την ποικιλότητα και την αφθονία της
(κυρίως αρουραίοι, άλλα τρωκτικά, αµφίβια και ερπετά) , όσο ως προς την παρουσία
της αυτή καθεαυτή, µε τη µορφή αποµονωµένων πληθυσµών µέσα σε ευρύτερες
περιοχές, όπου οι συνθήκες που έχει επιβάλλει η ανθρώπινη δραστηριότητα (κυρίως
η αστική χρήση γης) δεν επιτρέπουν την ύπαρξη οµοιόµορφα εξαπλωµένων
πληθυσµών. Κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων ενδέχεται να θανατωθούν
άτοµα ερπετών και πιθανόν θηλαστικών από τα µηχανήµατα.
• Η διασπορά της σκόνης κατά τη φάση κατασκευής του έργου ενδεχοµένως
προκαλέσει όχληση στα µικρά θηλαστικά.
• Έντονη ανθρώπινη παρουσία και θόρυβος στην περιοχή των έργων. Τα είδη της
πανίδας που ζουν στην περιοχή θα την εγκαταλείψουν µερικώς κατά την κατασκευή
των έργων ενοχληµένα ίσως από τα υψηλά επίπεδα θορύβου που θα παράγονται
από τους εκσκαφείς, τα φορτηγά και τα υπόλοιπα µηχανήµατα του εργοταξίου και την
αυξηµένη ανθρώπινη παρουσία.
• Κατάληψη µικρής έκτασης µε θέσεις που καλύπτονται από φυσική ή ηµιφυσική
βλάστηση. Αφορά στο έργο σε µια ζώνη τουλάχιστον 5 µέτρων εκατέρωθεν των
ορίων της, όπου θα γίνει αποψίλωση της υπάρχουσας βλάστησης και κατάληψη του
χώρου της.
Τοπίο και αισθητικό περιβάλλον
Φάση κατασκευής
Κατά την κατασκευή του έργου το αστικό τοπίο θα δεχτεί σηµαντικές αλλοιώσεις,
λόγω των χωµατουργικών εργασιών και της εγκατάστασης εργοταξίων στην περιοχή
των προτεινόµενων έργων.
Φάση λειτουργίας
Η επίπτωση στο τοπίο είναι οπτική και εξαρτάται από την αλλαγή της οπτικής αξίας
από τη δηµιουργία των έργων. Αλλαγή της οπτικής αξίας σηµαίνει βασικά αλλαγή της
αρµονίας της οπτικής ακεραιότητας και των υπαρχόντων οπτικών συνθέσεων. Ο
βαθµός αλλοίωσης ενός τοπίου εξαρτάται από το βαθµό ευαισθησίας του /
τρωτότητάς του που υποδηλώνεται σύµφωνα µε αξιολόγηση των χαρακτηριστικών
του κάθε τοπίου και από το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά της επέµβασης που
προκαλείται σε αυτό. Το άµεσο αστικό τοπίο έχει πολύ χαµηλό βαθµό ευαισθησίας.
Με την κατασκευή του έργου γενικά παραµένει η ίδια κατάσταση και δεν προβλέπεται
να επέλθει ουσιαστική αλλαγή στις οπτικές αξίες, καθώς τα χαρακτηριστικά και τα
οπτικά στοιχεία του αστικού τοπίου δεν θα αλλάξουν.
Όσα καλωπιστικά δέντρα, κατά µήκος της κοίτης του ρέµατος αποµακρυνθούν, για
την κατασκευή των έργων, µπορούν να µεταφυτευθούν, εφόσον αυτό είναι δυνατόν,
κατά τη διάρκεια των εργασιών και µετά την ολοκλήρωση αυτών να αντικατασταθούν
από νέα, σε συνάρτηση µε τα προβλεπόµενα έργα αναβάθµισης της παραρεµµάτιας
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περιοχής .
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους χώρους πρασίνου που θα
δηµιουργηθούν στη θέση της φυσικής βλάστησης, στους οποίους φυτεύονται
συνήθως ξενικά ήδη µε λανθασµένο σχεδιασµό και δηµιουργούνται βιότοποι µικρής
οικολογικής σηµασίας.
Κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η αλλαγή στα
µορφολογικά χαρακτηριστικά της κοίτης, θα υπάρχει η κατά τόπους εναλλαγή της
συρµατόπλεκτης επένδυσης της κοίτης µε τα τµήµατα του ρέµατος που είναι
επενδεδυµένα µε σκυρόδεµα.
Κοινωνικοοικονοµικό και οικιστικό περιβάλλον
Φάση κατασκευής
Κατά την φάση κατασκευής των προτεινόµενων έργων διευθέτησης, οι αναµενόµενες
επιπτώσεις στις χρήσεις γης είναι:
• Η προσωρινή αλλαγή των χρήσεων γης εκατέρωθεν του ρέµατος, λόγω της
εκτέλεσης των κατακευαστικών εργασιών.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων θα υπάρξουν τοπικής
σηµασίας µεταβολές της κυκλοφορίας. Με την λήψη των κατάλληλων µέτρων,
οι οχλήσεις αυτές µπορεί να αµβλυνθούν και σε κάθε περίπτωση αυτές θα
εκλείψουν µε την ολοκλήρωση των έργων.
Ακόµη θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα ώστε να µην απαιτηθεί η διακοπή της
λειτουργίας υφιστάµενων δικτύων µεταφοράς ενέργειας, διανοµής νερού και
τηλεπικοινωνιών.
Φάση λειτουργίας
Κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου αναµένεται µόνιµη αλλαγή των χρήσεων γης
στις θέσεις όπου προβλέπονται απαλλοτριώσεις για την διεύρυνση της κοίτης και την
υλοποίηση της προβλεπόµενης διατοµής. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η
προτεινόµενη λύση απαιτεί τις λιγότερες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.
Επιπλέον, η απαραίτητη δέσµευση της εδαφικής ζώνης κατά µήκος της διευθέτησης
δεν θεωρείται ότι θα δηµιουργήσει κάποιο πρόβληµα όσον αφορά στις
προβλεπόµενες από το Γ.Π.Σ. χρήσεις γης στην περιοχή.
Ακουστικό περιβάλλον - Θόρυβος
Φάση κατασκευής
Κατά την φάση της κατασκευής του έργου, οι κύριες πηγές θορύβου αναµένεται να
είναι το εργοτάξιο κατασκευής και η οδική κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
Η εκτίµηση του θορύβου που οφείλεται στο εργοτάξιο κατασκευής γίνεται σύµφωνα
µε την µεθοδολογία των Βρετανικών προδιαγραφών BS 5228 (Noise control on
construction and open sites, BSI-1984) και οι οποίες αναφέρονται στην αναγκαιότητα
της προστασίας από τον θόρυβο των ατόµων που ζουν και εργάζονται κοντά σε
τέτοιες περιοχές.
Έτσι στα πλαίσια της παρούσας Μ.Π.Ε. διερευνήθηκε ο υπολογισµός στάθµης
LAeq(T) συνδυασµένης συνολικής λειτουργίας Τ=10 hr ενός εργοταξίου (υποθετικής,
πλην όµως δυσµενούς σύνθεσης) για ένα υποθετικό σηµείο ελέγχου-δέκτη, δηλ. µια
διώροφη κατοικία σε απόσταση 25 µ. από τον χώρο του εργοταξίου.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η στάθµη του δείκτη LAeq(10hr), για το
προαναφερόµενο σηµείο ελέγχου που προέρχεται από το συγκεκριµένο σενάριο
“υποθετικής – δυσµενούς” σύνθεσης εργοταξίου για το 100% του χρόνου
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λειτουργίας, είναι:
LAeq(10 hr) = 63,66 dB(A)
Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις, διαπιστώνεται ότι οι τιµές του δείκτη LAeq(10 hr)
δεν ξεπερνούν το όριο των 65 dB(A). Λαµβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα του
έργου, σε συνδυασµό µε την παροδικότητα και την µικρή χρονική διάρκεια
κατασκευής των έργων, η επιβάρυνση του υπάρχοντος ακουστικού περιβάλλοντος
είναι µάλλον µειωµένης σηµασίας. Ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ότι η σύνθεση του
εργοταξίου που θεωρήθηκε στους παραπάνω υπολογισµούς είναι µάλλον
υπερεκτιµηµένη και εποµένως η συνολική όχληση που θα προκληθεί από τα έργα
προβλέπεται αρκετά µικρότερη.
xiii. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι
κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει
επικίνδυνα απόβλητα.
2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων
καταλυτικών µετατροπέων…»
3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα
για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>> όπως έχει τροποποιηθεί και
καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-52014) «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ),
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις»
6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι
και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων, όρων
και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε µε την µε ΑΠ:
191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’αριθµ 145116/2011
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κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων (Β΄354) και συναφείς
διατάξεις» και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η
υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική ∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971
(Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089).
Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για
την επεξεργασία των αστικών λυµάτων»
9. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006)
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π.
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991.
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.
10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιµοποιούνται για την
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και µολύνσεις»
β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των
υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000»
γ) Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και ∆ιαδικασιών για
την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000»
δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούµενης ποιότητας
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα κλπ)»
ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης»
11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια
εκποµπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για τους
ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).
12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα
προβλεπόµενα στις αποφάσεις:
α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασµένων
αεροσφυρών»,
β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες
79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.»,
γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή
τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως έχει
συµπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91),
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δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών γαιών,
των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί µε την
Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆ 1180/ΦΕΚ
293 Α/1981.
13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν
(9272/471/2007).
14. Αέριοι ρύποι οχηµάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρµογή
της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους
κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και
κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που
τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα»,
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που
τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι της Οδηγίας
2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»
15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα:
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88), γ)
Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), δ) ΚΥΑ µε α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011
(Β' 488), µε την οποία καθορίζονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της
ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.
ε) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία καθορίζονται
τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου,
του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων
στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), µε την οποία καθορίζονται οριακές
και κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ
ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), µε την οποία καθορίζονται οριακές και
κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του
άνθρακα.
16. Απόβλητα
Υλικών
Καθαιρέσεων:
ΚΥΑ
36259/1575/23-8-2010
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12.
xiv. Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και
γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται:
1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη
δραστηριότητα:
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1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η
ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου µε
τη µέθοδο των υπεργολαβιών.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν όπως επίσης
και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών
καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας
του περιβάλλοντος.
4. Ο φορέας του έργου στα πλαίσια των διαδικασιών οριοθέτησης που θα
ακολουθήσει, θα πρέπει να προσαρµοστεί στις αναγραφόµενες στο άρθρο 3/
παράγραφος 6.Β.1 του πρόσφατου Νόµου 4258/14(ΦΕΚ94/Α΄/14-4-2014),
διαδικασίες.
5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του
έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από
την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ ∆ασαρχείο, Πολεοδοµίες,
Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών
όρων που απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.
6. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των
αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει
να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρµόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Εφορεία
Αρχαιοτήτων και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Αττικής) ώστε
κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ λήψη σχετικών αδειών
και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών, να
παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ).
7. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.
8. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την
κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς και µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών.
9. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική περιβαλλοντική µελέτη στις
αρµόδιες υπηρεσίες (∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού/
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής) στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι
χωροθέτησης των έργων.
10. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου (κύρια και δευτερεύοντα και τα οποία θα
πρέπει να καταλαµβάνουν όσο το δυνατό µικρότερη έκταση) θα πρέπει να
αποτυπωθούν – χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο θα συνοδεύεται
µε πλήρη περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (µε στοιχεία για την έκταση που θα
καταλαµβάνει, τις υποδοµές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυµάτων,
τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριµµάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή
θεώρηση στην αρµόδια υπηρεσία πριν την έναρξη των έργων. Πέραν των ανωτέρω,
θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας των εργοταξίων που θα περιλαµβάνει το ωράριο,
τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης
(ασφάλεια) των µηχανηµάτων από και προς το έργο µε σαφή καθορισµό
δροµολογίων των οχηµάτων που θα εξυπηρετούν τα εργοτάξια µε στόχο την
ελάχιστη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής.
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11. Το έργο να είναι σύµφωνο µε την ειδική υδραυλική µελέτη, για τη λειτουργία και
τη διευθέτηση του / των ρεµάτων της περιοχής, έτσι ώστε βάσει των υδραυλικών
υπολογισµών να εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα του υδατορεύµατος και των
αγωγών οµβρίων υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων κατά τη διάρκεια της
κατασκευής τους.
12. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής
οµβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί
απαραίτητο.
13. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της οµαλής απορροής του νερού στις
µισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων
14. Ο προγραµµατισµός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσµευση των δρόµων,
κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό
χρονικό διάστηµα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγµατοποιείται άµεσα
και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήµατα αλλά και
στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευσης των δρόµων, να δίνονται
εναλλακτικές διαδροµές και να υπάρχει γι’αυτό η κατάλληλη σήµανση ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων.
15. Να µην διανοιχθούν νέοι δρόµοι για τις ανάγκες των εργοταξίων και να
χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες.
16. Κατά τις εργασίες διαµόρφωσης των πρανών θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε
να µη γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ µετά το πέρας των εργασιών
να πραγµατοποιηθούν άµεσα οι εργασίες αποκατάστασης τους, οι οποίες
περιλαµβάνουν φύτευση των πρανών (εκσκαφών και επιχωµατώσεων) έτσι ώστε να
µειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές συνέπειες στην αισθητική του τοπίου και το
έργο να προσαρµοστεί αρµονικά µε το τοπίο συντάσσοντας και υποβάλλοντας
σχετική τεχνική περιβαλλοντική µελέτη για τη διαµόρφωση της παραρεµάτιας ζώνης
και των φυτοτεχνικών διαµορφώσεων.
17. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνει εµφανής σήµανση της
παραρεµάτιας ζώνης και να τοποθετηθούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας.
18. Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να
είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών
επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο,
αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες
κλπ) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου
1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-022003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).
19. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται κατά προτίµηση από νοµίµως λειτουργούντα
λατοµεία και εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς
όρους.
20. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών
ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε χώρο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση όπως και η
αµµοληψία από υδατορέµατα και χείµαρρους
21. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το
στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του
έργου και της δραστηριότητας.
22. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ).
23. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική
Νοµοθεσία χωρίς την απαραίτητη γνωµοδότηση επέµβασης από την αρµόδια
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υπηρεσία, αφού πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα
νοµοθεσία διαδικασίες
24. Να γίνει αποκατάσταση έγκαιρα των όποιων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις
και γενικότερα σε φυτοκοινωνίες που θα θιγούν κατά την κατασκευή του έργου µε
βάσει ειδικές φυτοτεχνικές µελέτες. Να χρησιµοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη. Η
δαπάνη για τις φυτεύσεις και η µέριµνά τους (συντήρηση, αντικατάσταση κλπ)
βαρύνει το φορέα του έργου. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να
συλλέγεται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης.
25. Αποφυγή άσκοπης κοπής, αποψίλωσης και εκχέρσωσης της υπάρχουσας
βλάστησης. Να γίνει κοπή όσο το δυνατόν λιγότερων δένδρων και θάµνων. Στις
περιπτώσεις που η διάσωση υψίκορµων δέντρων είναι δυνατή, προτείνεται η
δηµιουργία προστατευτικών κατασκευών.
26. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν µε παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για την
γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.
27. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισµένης ως δασικής έστω
και προσωρινά: µπαζών, εργαλείων, εξοπλισµού, δοµικών υλικών, πρώτων υλών,
απορριµµάτων,
προσωρινών
εγκαταστάσεων,
αποδυτηρίων,
γραφείων,
διαµόρφωσης δρόµων, έστω και απλής διέλευσης οχηµάτων κλπ ή οποιασδήποτε
άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη
σχετική άδεια από το αρµόδιο δασαρχείο.
28. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο
και κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών µέσα σε
ύδατα, (και που µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων,
πιθανόν βλαβών κλπ) µε την κατασκευή ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής και
διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο
αποδέκτη να είναι απαλλαγµένα από κάθε µορφής οργανική ύλη.
29. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις
της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03)
30. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής µελέτης, πριν την έναρξη
των εργασιών: Οριστικό Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του έργου. Ακριβείς θέσεις
των εργοταξίων και περιφερειακών εγκαταστάσεων. Ακριβείς προσωρινές και µόνιµες
θέσεις απόθεσης υλικών εκσκαφών και καθαιρέσεων Εξέταση της δυνατότητας
χωροθέτησης τους σε περιοχές που δεν δηµιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα.
31. Να αποκατασταθούν αµέσως µετά το πέρας των εργασιών οι θέσεις λήψης και
απόθεσης των υλικών.
32. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των υλικών εκσκαφής και των αδρανών υλικών
δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν µε το ρέµα.
33. Να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της παραρεµάτιας ζώνης και των θέσεων
εργοταξίων και προσωρινής απόθεσης υλικών και καθαιρέσεων.
34. Με την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών εκσκαφών
πρέπει να αποµακρυνθεί, ώστε να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις των κοιτών
35. Να εξασφαλισθεί σε όλες τις φάσεις του έργου, η οµαλή επικοινωνία και
λειτουργία των δικτύων υποδοµής στην περιοχή.
36. Να αποκατασταθούν έγκαιρα, από τον ανάδοχο του έργου όλα τα επηρεαζόµενα
δίκτυα κοινής ωφέλειας.
37. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ
36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα
ακατάλληλα
πλεονάζοντα
προϊόντα
εκσκαφής
(από
ασφαλτοστρώσεις,
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τσιµεντοστρώσεις, µπετά κλπ) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων
εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής µετά από τις σχετικές άδειες και
εγκρίσεις.
38. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω
και γύρω από τις εγκαταστάσεις.
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου:
39. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές,
διανοίξεις και εκχερσώσεις για την κατασκευή του έργου τόσο στην κοίτη όσο και στα
πρανή και να αποθηκεύονται προσωρινά.
40. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες
επιχώσεις.
41. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβασης.
42. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση
επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη
διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (πχ προτεινόµενη περίοδος για το
έργο από Απρίλιο έως Οκτώβριο) ενώ δεν θα πρέπει να µένουν ακάλυπτες για
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
43. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να κατασκευάζεται προσωρινό κανάλι
στο µη καταλαµβανόµενο τµήµα της κοίτης ώστε οι τυχόν απορροές του ρέµατος να
διέρχονται χωρίς να έρχονται σε επαφή µε το δάπεδο των εργασιών.
44. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεµένου
υλικού από τις βροχές.
45. ∆εν επιτρέπεται η διέλευση γεµάτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για τις
ανάγκες των έργων µέσα από τους οικισµούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις
τούτο µπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ΄
εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό
διάστηµα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον µεταφέρονται χύδην
υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασµένες
µε ειδικό κάλυµµα.
46. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον
Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες. Ειδικότερα,
ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τα
εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα, εργαλεία,
ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και
για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του
Έργου.
47. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα µε
την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ
προδιαγραφές.
48. Να εξασφαλίζονται καθ’ολη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (πχ στις θέσεις παράδοσης) τους προβλεπόµενους
από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.
49. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντοποίηση
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επιφανειών.
50. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής ή / και φυτικής βλάστησης να περιορισθεί στην
ελάχιστη δυνατή.
51. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει µόνο
αφού αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει µε σχετική
έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας.
52. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων
µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε
άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης
πυρκαγιάς.
53. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των
µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της
σε παρακείµενες περιοχές (πχ παρουσία υδροφόρας ή πυροσβεστικού πλησίον των
εργασιών).
54. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν
ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας.
55. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα καθώς και τα
απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.
56. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε
επικίνδυνα σηµεία, όπως µεγάλα βάθη, µεγάλα ύψη, µη επαρκώς στηριχθέντα
ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις,
χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγµατα, σωλήνες κλπ.
57. Κατά την διαµόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη.
58. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση
κατά την οπισθοκίνηση.
59. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, όπως
κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη
µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών κλπ.
60. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή
ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέµβασης (όπως
χώροι περίθαλψης, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκοµία κλπ) προκειµένου να
ληφθούν πρόσθετα µέτρα ηχοπροστασίας.
61. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις
εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου.
62. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων του
εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που
ορίζεται µε την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε µε
την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007).
63. Η προκαλούµενη στάθµη θορύβου κατά την φάση κατασκευής δεν θα πρέπει να
υπερβεί το όριο των 65 dB(A), όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Π.∆. 1180/81. Σε
περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία
µέτρα για την επίτευξη του εν λόγω ορίου (µε κατάλληλο προγραµµατισµό χρήσης
των µηχανηµάτων, τοποθέτηση ηχοπετασµάτων κλπ)
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64. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και
µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να
αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης,
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).
65. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν2939/2001.
66. Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων για
περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου δήµου.
67. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές
του έργου.
68. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π∆
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).
69. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών
αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταµών, ρεµάτων,
χειµάρρων ή µισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
70. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου και
στα εργοτάξια µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε τους ∆ήµους.
71. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.
72. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων
(στις πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης ή
αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα:
Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται µέσω
εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η σπατάλη
νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας περίσσειας εκπλυµάτων.
Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών (χώµατα προς εκσκαφή,
ανασφάλτωτοι εργοταξιακοί δρόµοι) µε µόνιµα ή µεταφερόµενα συστήµατα διαβροχής
κατά την ξηρή περίοδο του έτους.
Κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως προσωρινός
χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον µένουν επί
τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός. Εφόσον παραµένουν για µικρότερα
διαστήµατα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής
περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να
µην αποτίθενται σε χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση.
73. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιµοποιείται µηχανολογικός εξοπλισµός
που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
74. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα
για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχηµάτων εντός του
χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωµάτων, διαλυτών κλπ).
75. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των οχηµάτων
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισµός του
φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµένους χώρους.
76. Για
τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να
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χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των
εργασιών.
77. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε
είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί
του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο
Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004).
78. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-οχηµάτων στο
χώρο διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό δάπεδο, τα
οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις- εγκρίσεις,
άδειες, και όλα τα µηχανήµατα- οχήµατα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ,
κάρτας καυσαερίων κλπ.
79. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση
προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται
ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να
τηρούνται:
80. Ο φορέας εκµετάλλευσης αναλαµβάνει την εκπόνηση µελετών αντιµετώπισης
εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πληµµύρες
κλπ) και λαµβάνει σχετικά προληπτικά µέτρα αντιµετώπισής τους.
81. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη του ρέµατος µετά των πρανών του και των
συρµατοκυβωτίων θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται
τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή σηµεία
θα πρέπει να εντοπίζονται και να αποκαθιστώνται άµεσα. Η τοποθέτηση
κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης σε όλο το µήκος του ελεύθερου ρέµατος
καθώς και στηθαίων ασφαλείας θα έχει σαν αποτέλεσµα την αποφυγή ατυχηµάτων
82. Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος των τεχνικών και των πρανών
του ρέµατος ιδίως µετά την έλευση εντόνων βροχοπτώσεων.
83. Να εκπονηθεί σχέδιο για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε διαρροή
χηµικών, τοξικών, καυσίµων κλπ. µεγάλης έκτασης εντός ή πλησίον του ρέµατος.
84. Θα πρέπει οι αρµόδιοι ∆ήµοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνοµων εκροών
υπονόµων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαµενών λυµάτων εντός του ρέµατος
ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα υποβάθµισης της ποιότητας των νερών που θα
καταλήγουν στο ρέµα. Η ποιότητα των νερών που ρέουν προς τον αποδέκτη θα
πρέπει να διασφαλιστεί. Θα πρέπει να προστατευτεί το παραρεµάτιο φυσικό
περιβάλλον αλλά και η ποιότητα των υπόγειων υδάτων
85. Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισµός του ρέµατος
αλλά και όλων των συµβαλλοµένων αγωγών οµβρίων από σκουπίδια, αποθέσεις και
συµπαρασύρσεις οµβρίων τα οποία µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα. Ακόµα
θα πρέπει να καθαρίζονται οι παραρεµάτιοι χώροι, ή άλλα σηµεία που
συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους
καλοκαιρινούς µήνες που παρουσιάζεται αυξηµένος κίνδυνος από τα αναµµένα
τσιγάρα των εποχουµένων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε
τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, λαµβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, καθώς και στοιχεία από επιτόπιες αυτοψίες που πραγµατοποίησε στους
χώρους του υπό µελέτη έργου, παρατηρεί τα ακόλουθα:
Το χαρακτηρισµένο ως «ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» ρέµα της
Πικροδάφνης, αποτελεί ένα ρέµα ξεχωριστής οικολογικής σηµασίας για την περιοχή,
τόσο λόγω της ιδιαίτερης θέσης του στη νότια Αθήνα, όσο και λόγω του ότι αποτελεί έστω και µε ασυνέχειες- µοναδική συνδετήρια οδό, µεταξύ του κεντρικού ορεινού
όγκου του Υµηττού στα βόρεια και του θαλάσσιου στοιχείου του Σαρωνικού κόλπου
στα νότια. Η άφθονη παρόχθια βλάστησή του, συνεπεία κυρίως της συνήθως
διαρκούς ροής του, δίνει την δυνατότητα διαβίωσης µιας αξιόλογης ορνιθοπανίδας,
ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στην ισορροπία του εγγύς περιβάλλοντος και στη
διαµόρφωση µιας βιώσιµης πόλης, τόσο µε την ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού
µικροκλίµατος των περιοχών όπου διασχίζει, όσο και µε την επίτευξη ενός
αναβαθµισµένου αστικού τοπίου. Όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να συγκερασθούν
στην υπόψη µελέτη, µε τον κρισιµότερο κατά γενική αποδοχή ρόλο που έρχεται να
επιτελέσει το ρέµα, αυτό της εξασφάλισης επαρκούς αντιπληµµυρικής προστασίας.
Επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το ρέµα του
θέµατος συµπεριλαµβάνεται και στα υδατορέµατα προτεραιότητας (Α΄) και στους
υγροτόπους προτεραιότητας (Β΄).
Καταρχήν, είναι προφανές, ότι αφού στη διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία µας σχετική
µελέτη δεν συµπεριλαµβάνονται πλέον επιπρόσθετα σχέδια κάλυψης του ρέµατος
Πικροδάφνης (όπως συνέβαινε στο παρελθόν) και άσκοπες ενισχύσεις µε ασύµβατα
υλικά, παρά µόνο τα απολύτως αναγκαία όπως αυτά προκύπτουν από τις
διεξαχθείσες εµπεριστατωµένες µελέτες, η ∆ιεύθυνσή µας να θεωρεί την εν λόγω
επιλογή ως µια θετική πρόταση/εξέλιξη στην αντιµετώπισή του.
Για πολλά χρόνια (που αριθµούν αρκετές δεκαετίες), στο αξιόλογο αυτό ρέµα, δεν
αποδόθηκε η προσοχή, αν όχι ο σεβασµός, που του άξιζε, τόσο από τους όµορους
κατοίκους του όσο και από την αρµόδια ∆ιοίκηση. Σε όλο αυτό το διάστηµα φαίνεται,
ότι είτε εξυπηρετούσε τις επελάσεις νόµιµων ή µη οικοπεδιούχων είτε
αντιµετωπίζονταν ως οχετός λυµάτων. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι για το ρέµα αυτό,
µέχρι πρόσφατα, επιδιώκονταν η σταδιακή πλήρης κάλυψή του, µε τη διαµόρφωση
στη θέση του, σχετικής λεωφόρου, κάτι που φαίνεται να έχει αποµακρυνθεί οριστικά,
για το εν λόγω ρέµα και που όµως δεν αποφεύχθηκε για το σύνολο σχεδόν των
υπολοίπων ρεµάτων της περιοχής, όπως τα ρέµατα Καλαµών, Καλογήρων και
Αµαλίας µε αντίστοιχες επιπτώσεις στην υδρολογία αλλά και γενικότερα, στη
µορφολογία της περιοχής.
Όλα αυτά δεν έγιναν χωρίς να αφήσουν πληγές και ανεξίτηλα σηµάδια και στο ρέµα
της Πικροδάφνης, η µη αντιστρεπτότητα των οποίων, φαίνεται ότι θα εµποδίσει
οριστικά την πλήρη επανάταξη του ρέµατος στη αρχική φυσική του κατάσταση.
Τεράστιοι όγκοι επιχωµατώσεων που συσσωρεύονταν επί δεκαετίες πάνω στα
προσχωµατικά πρανή του ρέµατος, βρίσκονται τώρα στοιβαγµένοι στους χώρους
απόθεσής τους, προσδίδοντας σε αυτά και τα ανάλογα περιορισµένα µηχανικά
χαρακτηριστικά. Η επιβεβαίωση της εν λόγω διαµορφωµένης κατάστασης, µέσω της
γεωτεχνικής µελέτης, απλά φαίνεται να επικυρώνει και τεχνικοοικονοµικά την
αποδοχή της.
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Ως άµεση συνέπεια όλων των προηγουµένων είναι: η παρουσία σαθρών και
ετοιµόρροπων πρανών στο µεγαλύτερο τµήµα του ρέµατος, συνήθως σε µεγάλα
πάχη. Κατολισθήσεις πρανών σχεδόν στο σύνολο του ρέµατος αριστερά – δεξιά.
Συχνοί αποκοµµένοι ή/και «αδειασµένοι» όγκοι βράχων και σκυροδεµάτων εντός του
ρέµατος. Τοίχοι αντιστήριξης συµπαρασυρµένοι και καταπεσµένοι και εντός της
κοίτης του. ∆εκάδες δένδρα µε αποκαλυµµένο το ριζικό τους σύστηµα, αρκετά εξ
αυτών γερµένα και πεσµένα. Κτίσµατα µε µερική ή και µε πλήρη κατάληψη της κοίτης
του ρέµατος. Άστοχοι σχεδιασµοί ή/και απουσία επαρκούς συντήρησης σε τεχνικά,
γέφυρες και ενισχύσεις που επιδεινώνουν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του ρέµατος.
∆εκάδες αγωγοί οµβρίων αλλά και λυµάτων που αυθαίρετα καταλήγουν να
αιωρούνται πάνω από το ρέµα και αδειάζουν το περιεχόµενό τους σε αυτό, αφού
προηγουµένως “σκάσουν” στα πρανή του επιταχύνοντας τη διάβρωσή τους.
Στο πλαίσιο λοιπόν, που καθορίζουν οι προαναφερόµενες διαπιστώσεις, η µηχανική
ενίσχυση των πρανών του ρέµατος όπως εµφανίζονται στη σηµερινή τους
κατάσταση, θα πρέπει να θεωρηθεί εκ των ων ουκ άνευ, και κατά συνέπεια, τα
προτεινόµενα έργα ενίσχυσης των µε ευτελή µηχανικά χαρακτηριστικά, πρανών του
ρέµατος διαµορφωµένων ως άνω, εντελώς απαραίτητα. Για το λόγο αυτό,
εισηγούµαστε υπέρ των έργων αυτών, όµως µε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

η Υπηρεσία µας επισηµαίνει ότι στην συνταχθείσα µελέτη, η αναφερόµενη συχνά
χρήση συρµατοκιβωτίων για τη διαµόρφωση αναβαθµών αντιστήριξης των πρανών
του ρέµατος ή/και για την προστασία του πόδα των πρανών, προσδιορίζει µια
ελάχιστη απαιτούµενη κατασκευή προστασίας. Είναι προφανές, ότι αυτού του είδους
η κατασκευή δεν αποκλείει άλλες ή συνδυασµό άλλων και µπορεί να συνεκτιµηθεί µε
εναλλακτικές λύσεις όπως αυτές των εδαφοηλώσεων εφόσον µπορεί να
προσεγγισθεί ένα ανθεκτικό υπόστρωµα, γεωσυνθετικών πλεγµάτων, πεζουλών,
λιθοδοµών, αλλά και πιο ήπιων µορφών ενίσχυσης οικοµηχανικής, για εκτός
πληµµυρικής γραµµής σταθεροποιήσεις, εφόσον εξασφαλίζονται επαρκείς στηρίξεις,
µε την απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια να επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθµός ενίσχυσης,
λειτουργικότητας και ασφαλείας µε τις ως άνω αναφερόµενες στη µελέτη, ελάχιστες
προσδιοριζόµενες. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι τέτοιου είδους τροποποιήσεις
µπορεί να επηρεάσουν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του ρέµατος τόσο στη
συγκεκριµένη θέση όσο και στο σύνολό του. Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε
τροποποίηση στα µέσα ενίσχυσης του ρέµατος, θα απαιτήσει την κατά θέση
διερεύνηση τόσο µε τεχνικά όσο και οικονοµικά κριτήρια, των συρµατοκιβώτιων των
οποίων επιδιώκεται η αντικατάσταση, και µπορεί να αποτελέσει µια επιπρόσθετη
απαίτηση από την αδειοδοτούσα αρχή, στα πλαίσια πάντα µιας αποδεκτής
τεχνικοοικονοµικά και χρονικά προσέγγισης (βλ. Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής/ Ν4277/14)

σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη στη µελέτη επιλογή των συρµατοκιβωτίων δεν
προκαθορίζει και την ακριβή µορφή τους, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα της
σύνθεσής τους και κυρίως των εµπεριεχοµένων σε αυτά, λίθων. Η τοποθέτηση
απρόσεκτα σχεδιασµένων και επιλεγµένων συρµατοκιβωτίων, δύναται εύκολα να
οδηγήσει σε ένα αντιαισθητικό και κατά συνέπεια σε ένα µη επιθυµητό αποτέλεσµα.
Προς αποφυγή τέτοιου είδους αρνητικών εκ των υστέρων διαπιστώσεων, θα πρέπει
κατά τη σύνθεση των συρµατοκιβωτίων, να προσεχθούν µια σειρά στοιχείων. Να
επιλεχθούν δηλ. θραυστοί λίθοι, µε τραχιά, ρωγµώδη επιφάνεια (που θα ενισχύουν τη
συγκράτηση εδαφικού υλικού και κατά συνέπεια θα αυξάνουν την πιθανότητα
ανάπτυξης φυτικής βλάστησης) και σε γήινους χρωµατισµούς, αποφεύγοντας τις
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λευκόχρωµες και στρογγυλόµορφες κροκάλες, µε ανάλογες δυσµενείς συνέπειες.

η Υπηρεσία µας προτείνει την εκπόνηση µελέτης βιοποικιλότητας για το εν λόγω
ρέµα από την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να διαφανεί η ανάγκη λήψης επιπρόσθετων ή
µη µέτρων για την ενδεχόµενη προστασία συγκεκριµένων ειδών. Σε µια τέτοια
περίπτωση, η εξασφάλιση ενός συνεχούς βιοτόπου µπορεί να αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο του ρέµατος και θα πρέπει τότε να διερευνηθεί εάν είναι εφικτό και µε
τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, όσα από τα πρανή διαπιστωµένα µπορούν να
συγκρατηθούν επαρκώς από την υπάρχουσα βλάστηση ή επιπρόσθετη βλάστηση ή
και επιπρόσθετα µέτρα, όπως και τµήµατα του ρέµατος µε αξιόλογη γεωµορφολογία
(πχ παρόχθιες ή εντός της κοίτης εµφανίσεις ερυθράς µάργας) να παραµείνουν σε
µια περισσότερο ελεύθερη (“φυσική”) κατάσταση.

η διερεύνηση της τοποθέτησης εγκαρσίων, στη ροή του ρέµατος φραγµάτων, στο
βαθµό που τα όχι και τόσο ανθεκτικά πρανή του ρέµατος θα το επέτρεπαν, όπως και
η χρήση περιοχών πληµµυρισµού αλλά και λοιπών έργων επιµήκυνσης του χρόνου
συρροής, προς ανακούφιση των κατάντι περιοχών, θα ήταν περιβαλλοντικά
δελεαστική. Γίνεται όµως άµεσα αντιληπτό ότι πολλοί περιορισµοί όπως, επάρκεια
µηχανικών χαρακτηριστικών περιβαλλόντων σχηµατισµών, εύρεσης σχετικών
χώρων, ανάγκης απαλλοτριώσεων αλλά και υπερβολικού κόστους θα καταστήσει
τέτοιους είδους προσπάθειες ιδιαίτερα χρονοβόρες αν όχι αµφίβολης κατάληξης.
Όσον αφορά τα πληµµυρικά πεδία οι υποψήφιοι χώροι είναι λίαν περιορισµένοι.
Παρόλα αυτά, στην προτεινόµενη οριογραµµή του ρέµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη,
έχουν συµπεριληφθεί φυσικοί σχηµατισµοί και περιοχές (πχ συµβολή του ρ
Πικροδάφνης µε το ρ Καλαµών) όπου θα µπορούσαν να µετασχηµατιστούν σε
πληµµυρικά πεδία. Όµως κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι θα απαιτούσε πολύ
µεγαλύτερους χρόνους υλοποίησης οι οποίοι δεν φαίνονται διαθέσιµοι, εάν ληφθεί
υπόψη η σηµερινή ασφυκτική κατάσταση που δηµιουργούν τα προβλήµατα του
ρέµατος και η ανάγκη άµεσων επεµβάσεων. Πρέπει να επισηµανθεί εδώ, ότι
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος υλοποίησης
πολλών τοπικών αλλά ασυντόνιστων επεµβάσεων και διευθετήσεων του ρέµατος,
εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι αντιµετώπισης φυσικών
καταστροφών, κάτι που για το ρέµα αυτό µπορεί να υποστηριχθεί ότι θα συµβεί
σχεδόν για το κάθε τµήµα του. Στην υποβληθείσα µελέτη, διερευνήθηκαν και
εναλλακτικές λύσεις (βλέπε 2η και 3η εναλλακτική πρόταση) µε την κατασκευή
φραγµάτων και τη δηµιουργία πληµµυρικών πεδίων, από τις οποίες όµως
προέκυψαν πενιχρά αποτελέσµατα πέραν του ότι διατυπώνεται η θέση περί λίαν
ριψοκίνδυνων επιλογών. Προτείνουµε λοιπόν, η όποια επιπρόσθετη διερεύνηση
λύσεων καθυστέρησης της ροής, να εκκινήσει σε ένα δεύτερο στάδιο παραρεµάτιας
ανάπλασης, µια και το είδος των έργων και µέτρων που θα απαιτηθούν σε αυτή την
προσέγγιση –εάν και εφόσον βρεθεί ότι µπορούν να αποδώσουν, θα ανασηκώσουν
κοινωνικά ζητήµατα και θα προσκρούσουν σε οικονοµικούς περιορισµούς οι οποίοι
θα µπορούσαν ενδεχοµένως να αντιµετωπισθούν, όµως σίγουρα σε ένα πολύ
µεγαλύτερο αλλά και απροσδιόριστο βάθος χρόνου.

τέλος θα πρέπει, κατά τη διαδικασία της οριοθέτηση του ρέµατος και των
συµβαλλόντων κλάδων, να συµπεριληφθούν σε αυτήν και τα εναποµένοντα 72,39µ
επί συνόλου 190,66µ του ρέµατος Καλαµών όπως αυτά προκύπτουν στη συνηµµένη
αποτύπωση του (81) σχετικού.



τονίζεται ότι σύµφωνα µε την υποβληθείσα µελέτη, δεν έχει πραγµατοποηθεί
µεταφορά οµβρίων από άλλες λεκάνες απορροής πέραν των προβλεποµένων µε
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σχετικά Πολεοδοµικά ∆ιατάγµατα οµβρίων των Συλλεκτηρίων Σ2 και Σ3, της
τροποποιηθήσας σχετικά λεκάνης ρέµατος Τραχώνων.

σηµειώνεται επίσης ότι οι αναφερόµενες ως καταργούµενες γέφυρες στη σχετική
µελέτη θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλες στις ίδιες ή γειτονικές θέσεις οι
οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία µας εκτιµά ότι
θα πρέπει να γίνει προσπάθεια διατήρησης της υψηλής βλάστησης. Για
οποιαδήποτε αποκοπή απαιτείται, αυτή να πραγµατοποιείται µόνο αφού ειδοποιηθεί
πρώτα η αρµόδια δασική υπηρεσία, ώστε να παρευρίσκεται υπάλληλός της



πριν την οριστικοποίηση των όποιων επεµβάσεων θα πρέπει να ληφθούν οι
γνωµοδοτήσεις από την αρµόδια ∆ασική ∆ιεύθυνση και την αρµόδια αρχαιολογική
υπηρεσία αλλά και: την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το ΕΛΚΕΘΕ

στα εν λόγω προτεινόµενα έργα θα πρέπει να ακολουθήσουν κατάλληλα έργα
ανάπλασης των παραρεµάτιων περιοχών του ώστε το σύνολο του ρέµατος να
ενταχθεί οµαλά και αρµονικά στο υπάρχον αστικό τοπίο


θα πρέπει οι όµοροι του ρέµατος δήµοι να εναρµονίσουν τα εσωτερικά δίκτυα
οµβρίων των περιοχών τους µε τις προτεινόµενες από τη µελέτη διευθετήσεις του
ρέµατος, ώστε να εξασφαλισθεί η συνολική αντιπληµµυρική προστασία ρέµατος και
εξυπηρετούµενων περιοχών


παράλληλα οι δήµοι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον πλήρη
διαχωρισµό αποχέτευσης οµβρίων και αστικών λυµάτων, µε ενίσχυση σχετικών
έργων υποδοµής και παροχή κινήτρων προς τους κατοίκους



στα πλαίσια του γενικότερου πληµµυρικού κινδύνου που αντιµετωπίζει σήµερα η
Αττική, θα πρέπει να επισηµανθεί η απαίτηση για µια πιο ενεργητική προσέγγιση στην
αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων. Προτείνεται η επιβολή σειράς γενικών
µέτρων και πρακτικών που θα ενισχύσουν την κατείσδυση ή/και διακράτηση των
οµβρίων και θα περιορίσουν τις προκύπτουσες ροές. ∆ράσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση θα αποτελούσαν οι περιορισµοί των τσιµεντοεπικαλύψεων κατά τη
δόµηση (ή και στη υφιστάµενη δόµηση µε αντικατάσταση στοιχείων τους), η χρήση
πορωδών διαπερατών υλικών για την ενίσχυση της απορροφητικότητας των εδαφών
κατά τις πλακοστρώσεις/ εδαφοκαλύψεις και η κατασκευή πράσινων δωµάτων και
ασφαλώς σχεδιασµένων υδατοδεξαµενών. Αυτό θα περιόριζε όχι µόνο τις
προκύπτουσες ροές αλλά και το µέγεθος των όποιων απαιτούµενων έργων
αντιπληµµυρικής προστασίας

επισηµαίνεται ότι η υποβληθείσα µελέτη δεν αφορά την οριοθέτηση του εν λόγω
ρέµατος. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατόπιν της έκδοσης της
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της διευθέτησης του
ρέµατος Πικροδάφνης περιγράφεται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Η ∆/νσή µας στα
πλαίσια του γενικότερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του ρέµατος, προτείνει όσον
αφορά την επερχόµενη οριοθέτησή του, να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:
κατά τη διαµόρφωση των ορίων του να συµπεριληφθούν και όλοι οι σχετιζόµενοι
φυσικοί σχηµατισµοί κατά µήκος αυτού, ενώ η οικοδόµηση των νέων κτισµάτων θα
πρέπει να επιδιώκεται σε επαρκείς αποστάσεις (µεγαλύτερες των πενήντα µέτρων
όπου είναι εφικτό) από τις προτεινόµενες οριοθετήσεις. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι
δεδοµένης της διαπιστούµενης αύξησης της συχνότητας των πληµµυρικών
φαινοµένων λόγω της κλιµατικής αλλαγής (και στην Περιφέρεια Αττικής), θα πρέπει
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άµεσα στο σχεδιασµό των σχετικών έργων να συνυπολογίζονται οι αναλογούµενες
αυξήσεις στις πληµµυρικές παροχές, και κατ’επέκταση, και στις απαιτούµενες
διατοµές.
Συγκεφαλαιώνοντας, η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας εισηγείται υπέρ της
έγκρισης της εν λόγω Μ.Π.Ε. λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επιστηµονικές
παρατηρήσεις.
B)

Το Ρέµα της Πικροδάφνης είναι ένα από τα λίγα µεγάλα ρέµατα, που έχουν
παραµείνει ανοικτά και θέλει την προσοχή και την προστασία µας.
Το Ρέµα της Πικροδάφνης µαζί µε τα υπόλοιπα οικοσυστήµατα της περιοχής
αποτελούν την ανάσα της έντονα αστικοποιηµένης περιοχής των ∆ήµων που
διατρέχει.
Το Ρέµα της Πικροδάφνης είναι ένα ακόµα ρέµα, που ιστορικά θα είχε
εγκιβωτιστεί - κοινώς θα είχε καλυφτεί και θα ήταν η Λεωφόρος Πυκροδάφνης αν
εγκαίρως δεν είχαν παρέµβει οι τοπικές κοινωνίες.
Η Περιφέρεια Αττικής κατευθύνεται προς µια ολοκληρωµένη διαχείριση
παρεµβάσεων στην Αττική πόλη.
•
που θα σέβεται όµως την ιστορική διαδροµή και την παράδοση της,
την φύση και την βιοποικιλότητα της.
•

µε κουλτούρα αµφίδροµης επικοινωνίας πολιτών και θεσµών.

•
στην
κατεύθυνση
δηµιουργίας
κοινόχρηστων χώρων µε ασφάλεια και άνεση.

κατάλληλα

διαµορφωµένων

•
χρησιµοποιώντας παραδοσιακά και οικολογικά υλικά στις κατασκευές
και όπου χρειάζεται.
•
µε γνώµονα την Προστασία και ασφάλεια των πόλεων και των
πολιτών καθώς και των περιουσιών τους από τις επιπτώσεις µιας φυσικής ή
τεχνολογικής καταστροφής ή όποιας άλλης ανεπιθύµητης κατάστασης.
•
Σε µια διαχείριση διαµόρφωσης και παρακολούθησης των
υπαρχόντων ρεµάτων και λοιπών οικοσυστηµάτων εντασσόµενα στον πολεοδοµικό
ιστό, ως αποτελούντα τον πνεύµονα τους.
Είναι σαφές πως γίνεται ολοένα και περισσότερο απαραίτητη η συνεργασία
του επιστηµονικού, του επιχειρηµατικού και του κοινωνικού δυναµικού της χώρας
µε τους θεσµούς, που ασκούν εξουσία και διαµορφώνουν πολιτική.
Η συνεργασία αυτή, θα µπορούσε, να δηµιουργήσει την πλατφόρµα, πάνω
στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα ευρήµατα των ερευνών και µελετών των
σχετικών µε τα ζητήµατα της πόλης.
Στη Περιφέρεια Αττικής προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ένα αξιόπιστο και
ελεύθερο προς τον πολίτη σύστηµα υποστήριξης διαδικασιών ελέγχου, δηµιουργίας
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γεωχωρικών εργαλείων, καταγραφής εισαγωγής και εκµετάλλευσης γεωγραφικών
δεδοµένων αναφοράς.
Το Ρέµα της Πικροδάφνης είναι στο επίκεντρο των παρατηρήσεων µας.
Το Ρέµα της Πικροδάφνης περιλαµβάνεται στο
Πρόγραµµα
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ»,
που εκπονεί η Περιφέρεια Αττικής µαζί µε το αρµόδιο Υπουργείο στα πλαίσια της
«ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Τα προβλήµατα του περιβάλλοντος εποµένως και του Ρέµατος της
Πικροδάφνης δεν είναι υπόθεση µόνο µερικών ροµαντικών και "επίµονων
κηπουρών" αλλά υπόθεση όλων µας.
Έχουµε ανηφορικό δρόµο µπροστά µας και γιαυτό όλοι µας χρειαζόµαστε
όλους µας.
Οι ανησυχίες, που υπάρχουν βάσιµες ή όχι, έχουν όλες την δική τους αξία
και τις λαµβάνουµε υπόψη.
Η οριοθέτηση του ρέµατος όµως, οριοθετεί τις αρµοδιότητες, οριοθετεί το
ιδιοκτησιακό καθεστώς, οριοθετεί και προσανατολίζει την συνέχεια των
προσπαθειών, που έπονται.
Χωρίς την οριοθέτηση αυτή
•
τροφοδοτείται η ανοµία και η αυθαιρεσία και συντηρούνται οι εικόνες
που δεν µας τιµούν σαν πολίτες αυτής της πόλης,
•
δεν παρέχεται η δυνατότητα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης
της εξέλιξης του ρέµατος,
•
καθυστερεί ανεπίτρεπτα η ολοκλήρωση των απαραίτητων µελετών
προστασίας τόσο του ίδιου ρέµατος από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, όσο και των
γύρω περιοχών από πληµµυρικά φαινόµενα,
•
δεν µπορούν να γίνουν οι µελέτες ένταξης του ρέµατος στον αστικό
ιστό, που το χρειάζεται, ούτε προσαρµογής της πόλης στις ανάγκες του ρέµατος
ώστε να διατηρήσει µε αειφορία τα χαρακτηριστικά του .
Γιαυτό να τελειώνουµε µε τον καθορισµό των περιβαλλοντικών όρων για την
οριοθέτηση του ρέµατος της Πικροδάφνης και των απαραίτητων έργων
υποστήριξης, βλέποντας µπροστά, χωρίς µεµψιµοιρίες και πισωγυρίσµατα.
Αυτή τη στιγµή κάθε καθυστέρηση λειτουργεί αντίστροφα του δηµόσιου
συµφέροντος και του οφέλους του ρέµατος της Πικροδάφνης καθώς και των
πραγµατικών και πραγµατιστικών στόχων τόσο των κοινωνικών κινηµάτων, όσο και
των φορέων χάραξης πολιτικής και της δηµόσιας διοίκησης.
Γι’ αυτό προτείνω να ψηφίσουµε θετικά σύµφωνα µε την εισήγηση και τις
παρατηρήσεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος στην Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου: «Ανάπλαση ρέµατος Πικροδάφνης (από
Λ.Βουλιαγµένης έως την εκβολή του)», χωρίς τα έργα ανάπλασης, όπως
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αυτά αφαιρέθηκαν από το σύνολο της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, επικεντρώνοντας στην οριοθέτηση και στα απαραίτητα έργα
υποστήριξης της.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
και έχοντας υπόψη
 Το γεγονός ότι από την δεκαετία περίπου του ‘70 έως σήµερα αφού
ξεπεράστηκε ο κίνδυνο της κάλυψης και του εγκιβωτισµού του ρέµατος, που
διερχόταν από µια πόλη που είχε σχεδιαστεί να γίνει η Λεωφόρος Πικροδάφνης µε
µεθόδους και πρακτικές που δεν σεβόντουσαν την ύπαρξη του ρέµατος µε τα
πλούσια φυσικά του χαρακτηριστικά µε αποτελέσµατα την ανοικοδόµηση µε
πρόσωπο στην Λεωφόρο και όχι στο ρέµα, την άναρχη και µη µελετηµένη
πολεοδοµικά δόµηση µε δεδοµένο την ύπαρξη του ρέµατος, την αυθαίρετη
δόµηση.
 Ότι τα υπόλοιπα ζητήµατα, όπως τοποθετούνται έχουν µέχρι σήµερα
εξεταστεί και δεν θα πάψουν ποτέ να διερευνώνται και να παρακολουθούνται από
όλους τους αρµόδιους φορείς και είναι πλέον υπερώριµα τα πράγµατα να
προχωρήσουµε στην οριοθέτηση του ρέµατος µε τα απαραίτητα έργα και σαν
πρώτο θετικό βήµα στην έκδοση της ΑΕΠΟ, που η συµµέτοχη του Περιφερειακού
Συµβουλίου εξαντλείται στην παρούσα γνωµοδότηση .
 την αρ. 11/2015 απόφαση του το ΣτΕ αφού µεταξύ άλλων διαπιστώνει την
πολυπλοκότητα του θέµατος και την ύπαρξη σηµαντικής προόδου των εργασιών
για την οριοθέτηση, επισηµαίνει στην ∆ιοίκηση την επίσπευση της έκδοσης
περιβαλλοντικών όρων για την οριοθέτηση του ρέµατος από την Λεωφόρο
Βουλιαγµένης έως τη εκβολή.
 Ότι είναι εκ των «ουκ άνευ» ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες
µελέτες και έργα που θα προστατεύουν πλήρως και µε ασφάλεια τόσο το πλούσιο
οικοσύστηµα του ρέµατος, όσο και τις γύρω δοµηµένες περιοχές από πληµµυρικά
φαινόµενα.
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και
µελέτης οριοθέτησης του έργου «Ανάπλαση ρέµατος Πικροδάφνης από Λ.
Βουλιαγµένης έως εκβολή» χωρίς τα έργα ανάπλασης, όπως αυτά αφαιρέθηκαν
από το σύνολο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επικεντρώνοντας στην
οριοθέτηση και στα απαραίτητα έργα υποστήριξής της και µε την προϋπόθεση:
α) να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του Τµήµατος Περιβάλλοντος, που
έχουν ως εξής:
• στην συνταχθείσα µελέτη, η αναφερόµενη συχνά χρήση συρµατοκιβωτίων
για τη διαµόρφωση αναβαθµών αντιστήριξης των πρανών του ρέµατος ή/και για

55

την προστασία του πόδα των πρανών, προσδιορίζει µια ελάχιστη απαιτούµενη
κατασκευή προστασίας. Είναι προφανές, ότι αυτού του είδους η κατασκευή δεν
αποκλείει άλλες ή συνδυασµό άλλων και µπορεί να συνεκτιµηθεί µε εναλλακτικές
λύσεις όπως αυτές των εδαφοηλώσεων εφόσον µπορεί να προσεγγισθεί ένα
ανθεκτικό υπόστρωµα, γεωσυνθετικών πλεγµάτων, πεζουλών, λιθοδοµών, αλλά
και πιο ήπιων µορφών ενίσχυσης οικοµηχανικής, για εκτός πληµµυρικής γραµµής
σταθεροποιήσεις, εφόσον εξασφαλίζονται επαρκείς στηρίξεις, µε την απαραίτητη
προϋπόθεση βέβαια να επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθµός ενίσχυσης, λειτουργικότητας
και ασφαλείας µε τις ως άνω αναφερόµενες στη µελέτη, ελάχιστες
προσδιοριζόµενες. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι τέτοιου είδους τροποποιήσεις
µπορεί να επηρεάσουν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του ρέµατος τόσο στη
συγκεκριµένη θέση όσο και στο σύνολό του. Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε
τροποποίηση στα µέσα ενίσχυσης του ρέµατος, θα απαιτήσει την κατά θέση
διερεύνηση τόσο µε τεχνικά όσο και οικονοµικά κριτήρια, των συρµατοκιβώτιων
των οποίων επιδιώκεται η αντικατάσταση, και µπορεί να αποτελέσει µια
επιπρόσθετη απαίτηση από την αδειοδοτούσα αρχή, στα πλαίσια πάντα µιας
αποδεκτής τεχνικοοικονοµικά και χρονικά προσέγγισης (βλ. Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας - Αττικής/ Ν4277/14)
• η προτεινόµενη στη µελέτη επιλογή των συρµατοκιβωτίων δεν προκαθορίζει
και την ακριβή µορφή τους, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα της σύνθεσής τους
και κυρίως των εµπεριεχοµένων σε αυτά, λίθων. Η τοποθέτηση απρόσεκτα
σχεδιασµένων και επιλεγµένων συρµατοκιβωτίων, δύναται εύκολα να οδηγήσει σε
ένα αντιαισθητικό και κατά συνέπεια σε ένα µη επιθυµητό αποτέλεσµα. Προς
αποφυγή τέτοιου είδους αρνητικών εκ των υστέρων διαπιστώσεων, θα πρέπει
κατά τη σύνθεση των συρµατοκιβωτίων, να προσεχθούν µια σειρά στοιχείων. Να
επιλεχθούν δηλ. θραυστοί λίθοι, µε τραχιά, ρωγµώδη επιφάνεια (που θα ενισχύουν
τη συγκράτηση εδαφικού υλικού και κατά συνέπεια θα αυξάνουν την πιθανότητα
ανάπτυξης φυτικής βλάστησης) και σε γήινους χρωµατισµούς, αποφεύγοντας τις
λευκόχρωµες και στρογγυλόµορφες κροκάλες, µε ανάλογες δυσµενείς συνέπειες.
• προτείνεται η εκπόνηση µελέτης βιοποικιλότητας για το εν λόγω ρέµα από
την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να διαφανεί η ανάγκη λήψης επιπρόσθετων ή µη
µέτρων για την ενδεχόµενη προστασία συγκεκριµένων ειδών. Σε µια τέτοια
περίπτωση, η εξασφάλιση ενός συνεχούς βιοτόπου µπορεί να αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο του ρέµατος και θα πρέπει τότε να διερευνηθεί εάν είναι εφικτό και µε
τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, όσα από τα πρανή διαπιστωµένα µπορούν να
συγκρατηθούν επαρκώς από την υπάρχουσα βλάστηση ή επιπρόσθετη βλάστηση
ή και επιπρόσθετα µέτρα, όπως και τµήµατα του ρέµατος µε αξιόλογη
γεωµορφολογία (πχ παρόχθιες ή εντός της κοίτης εµφανίσεις ερυθράς µάργας) να
παραµείνουν σε µια περισσότερο ελεύθερη (“φυσική”) κατάσταση.
• η διερεύνηση της τοποθέτησης εγκαρσίων, στη ροή του ρέµατος
φραγµάτων, στο βαθµό που τα όχι και τόσο ανθεκτικά πρανή του ρέµατος θα το
επέτρεπαν, όπως και η χρήση περιοχών πληµµυρισµού αλλά και λοιπών έργων
επιµήκυνσης του χρόνου συρροής, προς ανακούφιση των κατάντι περιοχών, θα
ήταν περιβαλλοντικά δελεαστική. Γίνεται όµως άµεσα αντιληπτό ότι πολλοί
περιορισµοί όπως, επάρκεια µηχανικών χαρακτηριστικών περιβαλλόντων
σχηµατισµών, εύρεσης σχετικών χώρων, ανάγκης απαλλοτριώσεων αλλά και
υπερβολικού κόστους θα καταστήσει τέτοιους είδους προσπάθειες ιδιαίτερα
χρονοβόρες αν όχι αµφίβολης κατάληξης. Όσον αφορά τα πληµµυρικά πεδία οι
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υποψήφιοι χώροι είναι λίαν περιορισµένοι. Παρόλα αυτά, στην προτεινόµενη
οριογραµµή του ρέµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη, έχουν συµπεριληφθεί φυσικοί
σχηµατισµοί και περιοχές (πχ συµβολή του ρ Πικροδάφνης µε το ρ Καλαµών)
όπου θα µπορούσαν να µετασχηµατιστούν σε πληµµυρικά πεδία. Όµως κάτι τέτοιο
είναι προφανές ότι θα απαιτούσε πολύ µεγαλύτερους χρόνους υλοποίησης οι
οποίοι δεν φαίνονται διαθέσιµοι, εάν ληφθεί υπόψη η σηµερινή ασφυκτική
κατάσταση που δηµιουργούν τα προβλήµατα του ρέµατος και η ανάγκη άµεσων
επεµβάσεων. Πρέπει να επισηµανθεί εδώ, ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος υλοποίησης πολλών τοπικών αλλά
ασυντόνιστων επεµβάσεων και διευθετήσεων του ρέµατος, εφόσον κριθεί ότι
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, κάτι που για
το ρέµα αυτό µπορεί να υποστηριχθεί ότι θα συµβεί σχεδόν για το κάθε τµήµα του.
Στην υποβληθείσα µελέτη, διερευνήθηκαν και εναλλακτικές λύσεις (βλέπε 2η και 3η
εναλλακτική πρόταση) µε την κατασκευή φραγµάτων και τη δηµιουργία
πληµµυρικών πεδίων, από τις οποίες όµως προέκυψαν πενιχρά αποτελέσµατα
πέραν του ότι διατυπώνεται η θέση περί λίαν ριψοκίνδυνων επιλογών.
Προτείνουµε λοιπόν, η όποια επιπρόσθετη διερεύνηση λύσεων καθυστέρησης της
ροής, να εκκινήσει σε ένα δεύτερο στάδιο παραρεµάτιας ανάπλασης, µια και το
είδος των έργων και µέτρων που θα απαιτηθούν σε αυτή την προσέγγιση –εάν και
εφόσον βρεθεί ότι µπορούν να αποδώσουν, θα ανασηκώσουν κοινωνικά ζητήµατα
και θα προσκρούσουν σε οικονοµικούς περιορισµούς οι οποίοι θα µπορούσαν
ενδεχοµένως να αντιµετωπισθούν, όµως σίγουρα σε ένα πολύ µεγαλύτερο αλλά
και απροσδιόριστο βάθος χρόνου.
• τέλος θα πρέπει, κατά τη διαδικασία της οριοθέτηση του ρέµατος και των
συµβαλλόντων κλάδων, να συµπεριληφθούν σε αυτήν και τα εναποµένοντα 72,39µ
επί συνόλου 190,66µ του ρέµατος Καλαµών όπως αυτά προκύπτουν στη
συνηµµένη αποτύπωση του (81) σχετικού.
• τονίζεται ότι σύµφωνα µε την υποβληθείσα µελέτη, δεν έχει
πραγµατοποηθεί µεταφορά οµβρίων από άλλες λεκάνες απορροής πέραν των
προβλεποµένων µε σχετικά Πολεοδοµικά ∆ιατάγµατα οµβρίων των Συλλεκτηρίων
Σ2 και Σ3, της τροποποιηθήσας σχετικά λεκάνης ρέµατος Τραχώνων.
• σηµειώνεται επίσης ότι οι αναφερόµενες ως καταργούµενες γέφυρες στη
σχετική µελέτη θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλες στις ίδιες ή γειτονικές
θέσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων
Επιπρόσθετα, εκτιµάται ότι
• θα πρέπει να γίνει προσπάθεια διατήρησης της υψηλής βλάστησης. Για
οποιαδήποτε αποκοπή απαιτείται, αυτή να πραγµατοποιείται µόνο αφού
ειδοποιηθεί πρώτα η αρµόδια δασική υπηρεσία, ώστε να παρευρίσκεται
υπάλληλός της
• πριν την οριστικοποίηση των όποιων επεµβάσεων θα πρέπει να ληφθούν οι
γνωµοδοτήσεις από την αρµόδια ∆ασική ∆ιεύθυνση και την αρµόδια αρχαιολογική
υπηρεσία αλλά και: την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το ΕΛΚΕΘΕ
• στα εν λόγω προτεινόµενα έργα θα πρέπει να ακολουθήσουν κατάλληλα
έργα ανάπλασης των παραρεµάτιων περιοχών του ώστε το σύνολο του ρέµατος
να ενταχθεί οµαλά και αρµονικά στο υπάρχον αστικό τοπίο
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• θα πρέπει οι όµοροι του ρέµατος δήµοι να εναρµονίσουν τα εσωτερικά
δίκτυα οµβρίων των περιοχών τους µε τις προτεινόµενες από τη µελέτη
διευθετήσεις του ρέµατος, ώστε να εξασφαλισθεί η συνολική αντιπληµµυρική
προστασία ρέµατος και εξυπηρετούµενων περιοχών
• παράλληλα οι δήµοι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον
πλήρη διαχωρισµό αποχέτευσης οµβρίων και αστικών λυµάτων, µε ενίσχυση
σχετικών έργων υποδοµής και παροχή κινήτρων προς τους κατοίκους
• στα πλαίσια του γενικότερου πληµµυρικού κινδύνου που αντιµετωπίζει
σήµερα η Αττική, θα πρέπει να επισηµανθεί η απαίτηση για µια πιο ενεργητική
προσέγγιση στην αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων. Προτείνεται η
επιβολή σειράς γενικών µέτρων και πρακτικών που θα ενισχύσουν την κατείσδυση
ή/και διακράτηση των οµβρίων και θα περιορίσουν τις προκύπτουσες ροές.
∆ράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση θα αποτελούσαν οι περιορισµοί των
τσιµεντοεπικαλύψεων κατά τη δόµηση (ή και στη υφιστάµενη δόµηση µε
αντικατάσταση στοιχείων τους), η χρήση πορωδών διαπερατών υλικών για την
ενίσχυση της απορροφητικότητας των εδαφών κατά τις πλακοστρώσεις/
εδαφοκαλύψεις και η κατασκευή πράσινων δωµάτων και ασφαλώς σχεδιασµένων
υδατοδεξαµενών. Αυτό θα περιόριζε όχι µόνο τις προκύπτουσες ροές αλλά και το
µέγεθος των όποιων απαιτούµενων έργων αντιπληµµυρικής προστασίας
• επισηµαίνεται ότι η υποβληθείσα µελέτη δεν αφορά την οριοθέτηση του εν
λόγω ρέµατος. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατόπιν της έκδοσης
της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της διευθέτησης του
ρέµατος Πικροδάφνης περιγράφεται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Η ∆/νσή µας στα
πλαίσια του γενικότερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του ρέµατος, προτείνει
όσον αφορά την επερχόµενη οριοθέτησή του, να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:
• κατά τη διαµόρφωση των ορίων του να συµπεριληφθούν και όλοι οι
σχετιζόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί κατά µήκος αυτού, ενώ η οικοδόµηση των νέων
κτισµάτων θα πρέπει να επιδιώκεται σε επαρκείς αποστάσεις (µεγαλύτερες των
πενήντα µέτρων όπου είναι εφικτό) από τις προτεινόµενες οριοθετήσεις.
Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι δεδοµένης της διαπιστούµενης αύξησης της
συχνότητας των πληµµυρικών φαινοµένων λόγω της κλιµατικής αλλαγής (και στην
Περιφέρεια Αττικής), θα πρέπει άµεσα στο σχεδιασµό των σχετικών έργων να
συνυπολογίζονται οι αναλογούµενες αυξήσεις στις πληµµυρικές παροχές, και
κατ’επέκταση, και στις απαιτούµενες διατοµές.
και β) να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης.» Στο Παράρτηµα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαµβάνεται ο
αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι
κωδικοί αποβλήτων που σηµειώνονται µε αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάµει
επικίνδυνα απόβλητα.
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2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου
ζωής
τους,
των
χρησιµοποιηµένων
ανταλλακτικών
τους
και
των
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων…»
3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για
την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων.
Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
4. Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04 (ΦΕΚ
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>> όπως έχει τροποποιηθεί και
καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-52014) «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
(ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις»
6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα,
όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών
Ελαίων»
8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ µε αριθµ. οικ. 145116/2011 «Καθορισµός µέτρων,
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε µε
την µε ΑΠ: 191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’αριθµ
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων
(Β΄354) και συναφείς διατάξεις» και την µε ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νοµαρχών
Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονοµική ∆ιάταξη
περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί
µε τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997
(ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία των αστικών
λυµάτων»
9. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006)
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ Η. Π.
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.
10. ∆ιαχείριση και προστασία των υδάτων:
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α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιµοποιούνται για
την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και µολύνσεις»
β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των
υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000»
γ) Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και
∆ιαδικασιών για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούµενης
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα κλπ)»
ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης»
11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια
εκποµπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.1180/81 καθώς και µετρήσεις για
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται µε τους όρους των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 2 του Π.∆.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).
12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των µηχανηµάτων ισχύουν τα
προβλεπόµενα στις αποφάσεις:
α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως
κατασιγασµένων αεροσφυρών»,
β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής
εκποµπής µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.»,
γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την
οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων αεροσυµπιεστών, των
πυργογερανών,
των
ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών
συγκόλλησης,
των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης
σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91
(ΦΕΚ359/Β/91),
δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών
στάθµης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των
προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει
τροποποιηθεί µε την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π∆
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.
13. ∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η
ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα
από πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν
(9272/471/2007).
14. Αέριοι
ρύποι
οχηµάτων:
ΚΥΑ:37353/2375
(ΦΕΚ543/Β/2007):
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης
Σεπτεµβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και
σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που
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χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από
κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή
υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ
της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,
ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που
τροποποιεί το παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτηµα IV της
Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»
15. Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα:
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ
52/Α/88), γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), δ) ΚΥΑ µε α.η.π.
14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), µε την οποία καθορίζονται µέτρα για τη
βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
οδηγίας 2008/50/ΕΚ.
β) ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), µε την οποία
καθορίζονται τιµές - στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού,
του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών
υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
γ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), µε την οποία καθορίζονται
οριακές και κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό
αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ
δ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), µε την οποία καθορίζονται οριακές
και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο
του άνθρακα.
16. Απόβλητα
Υλικών
Καθαιρέσεων:
ΚΥΑ
36259/1575/23-8-2010
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν4030/12.
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιµετώπισης της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και
να εφαρµόζονται:
1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη
δραστηριότητα:
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο
και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του
έργου µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής
να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν όπως
επίσης και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα
προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Ο φορέας του έργου στα πλαίσια των διαδικασιών οριοθέτησης που θα
ακολουθήσει, θα πρέπει να προσαρµοστεί στις αναγραφόµενες στο άρθρο 3/
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παράγραφος 6.Β.1 του πρόσφατου Νόµου 4258/14(ΦΕΚ94/Α΄/14-4-2014),
διαδικασίες.
5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ ∆ασαρχείο,
Πολεοδοµίες, Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί µέρους δραστηριότητες ή
εγκαταστάσεις.
6. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία
των αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα
πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρµόδιες εφορίες αρχαιοτήτων
(Εφορεία Αρχαιοτήτων και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων
Αττικής) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ λήψη
σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγµατοποίηση
δοκιµαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ).
7. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.
8. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την
κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς και µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών.
9. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική περιβαλλοντική
µελέτη στις αρµόδιες υπηρεσίες (∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού/
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής) στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι
χωροθέτησης των έργων.
10. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου (κύρια και δευτερεύοντα και τα
οποία θα πρέπει να καταλαµβάνουν όσο το δυνατό µικρότερη έκταση) θα πρέπει
να αποτυπωθούν – χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο θα
συνοδεύεται µε πλήρη περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (µε στοιχεία για την
έκταση που θα καταλαµβάνει, τις υποδοµές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη
διάθεση λυµάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριµµάτων) και θα υποβληθεί
για έγκριση ή θεώρηση στην αρµόδια υπηρεσία πριν την έναρξη των έργων. Πέραν
των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας των εργοταξίων που θα
περιλαµβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και
οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των µηχανηµάτων από και προς το
έργο µε σαφή καθορισµό δροµολογίων των οχηµάτων που θα εξυπηρετούν τα
εργοτάξια µε στόχο την ελάχιστη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής.
11. Το έργο να είναι σύµφωνο µε την ειδική υδραυλική µελέτη, για τη
λειτουργία και τη διευθέτηση του / των ρεµάτων της περιοχής, έτσι ώστε βάσει των
υδραυλικών υπολογισµών να εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα του
υδατορεύµατος και των αγωγών οµβρίων υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων
κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους.
12. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής
οµβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί
απαραίτητο.
13. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της οµαλής απορροής του νερού στις
µισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων
14. Ο προγραµµατισµός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσµευση των
δρόµων, κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο
δυνατό χρονικό διάστηµα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να
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πραγµατοποιείται άµεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των
ειδών τα οχήµατα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευσης
των δρόµων, να δίνονται εναλλακτικές διαδροµές και να υπάρχει γι’αυτό η
κατάλληλη σήµανση ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων.
15. Να µην διανοιχθούν νέοι δρόµοι για τις ανάγκες των εργοταξίων και να
χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες.
16. Κατά τις εργασίες διαµόρφωσης των πρανών θα πρέπει να ληφθεί
µέριµνα ώστε να µη γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ µετά το πέρας
των εργασιών να πραγµατοποιηθούν άµεσα οι εργασίες αποκατάστασης τους, οι
οποίες περιλαµβάνουν φύτευση των πρανών (εκσκαφών και επιχωµατώσεων) έτσι
ώστε να µειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές συνέπειες στην αισθητική του
τοπίου και το έργο να προσαρµοστεί αρµονικά µε το τοπίο συντάσσοντας και
υποβάλλοντας σχετική τεχνική περιβαλλοντική µελέτη για τη διαµόρφωση της
παραρεµάτιας ζώνης και των φυτοτεχνικών διαµορφώσεων.
17. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνει εµφανής
σήµανση της παραρεµάτιας ζώνης και να τοποθετηθούν όλα τα προβλεπόµενα
µέτρα ασφαλείας.
18. Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των
έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και
άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που
περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί
αρωµατικοί υδρογονάνθρακες κλπ) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση
του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των
ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-072003).
19. Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται κατά προτίµηση από νοµίµως
λειτουργούντα λατοµεία και εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.
20. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις
αδρανών ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε χώρο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση
όπως και η αµµοληψία από υδατορέµατα και χείµαρρους
21. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο
κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον
κύριο του έργου και της δραστηριότητας.
22. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την ατοµική υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ).
23. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε έκταση που διέπεται από τη
δασική Νοµοθεσία χωρίς την απαραίτητη γνωµοδότηση επέµβασης από την
αρµόδια υπηρεσία, αφού πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόµενες από την
ισχύουσα νοµοθεσία διαδικασίες
24. Να γίνει αποκατάσταση έγκαιρα των όποιων επιπτώσεων στις δασικές
εκτάσεις και γενικότερα σε φυτοκοινωνίες που θα θιγούν κατά την κατασκευή του
έργου µε βάσει ειδικές φυτοτεχνικές µελέτες. Να χρησιµοποιηθούν αυτόχθονα
δασικά είδη. Η δαπάνη για τις φυτεύσεις και η µέριµνά τους (συντήρηση,
αντικατάσταση κλπ) βαρύνει το φορέα του έργου. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί
φυτική γη αυτή να συλλέγεται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στις εργασίες
αποκατάστασης.
25. Αποφυγή άσκοπης κοπής, αποψίλωσης και εκχέρσωσης της υπάρχουσας
βλάστησης. Να γίνει κοπή όσο το δυνατόν λιγότερων δένδρων και θάµνων. Στις
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περιπτώσεις που η διάσωση υψίκορµων δέντρων είναι δυνατή, προτείνεται η
δηµιουργία προστατευτικών κατασκευών.
26. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν µε παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για την
γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.
27. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισµένης ως δασικής
έστω και προσωρινά: µπαζών, εργαλείων, εξοπλισµού, δοµικών υλικών, πρώτων
υλών, απορριµµάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων,
διαµόρφωσης δρόµων, έστω και απλής διέλευσης οχηµάτων κλπ ή οποιασδήποτε
άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί
έγγραφη σχετική άδεια από το αρµόδιο δασαρχείο.
28. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
όσο και κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών µέσα
σε ύδατα, (και που µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση
βροχοπτώσεων, πιθανόν βλαβών κλπ) µε την κατασκευή ολοκληρωµένου
συστήµατος συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον
αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγµένα από κάθε µορφής
οργανική ύλη.
29. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και
διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03)
30. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής µελέτης, πριν την
έναρξη των εργασιών: Οριστικό Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του έργου. Ακριβείς
θέσεις των εργοταξίων και περιφερειακών εγκαταστάσεων. Ακριβείς προσωρινές
και µόνιµες θέσεις απόθεσης υλικών εκσκαφών και καθαιρέσεων Εξέταση της
δυνατότητας χωροθέτησης τους σε περιοχές που δεν δηµιουργούν περιβαλλοντικά
προβλήµατα.
31. Να αποκατασταθούν αµέσως µετά το πέρας των εργασιών οι θέσεις
λήψης και απόθεσης των υλικών.
32. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των υλικών εκσκαφής και των αδρανών
υλικών δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν µε το ρέµα.
33. Να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της παραρεµάτιας ζώνης και των θέσεων
εργοταξίων και προσωρινής απόθεσης υλικών και καθαιρέσεων.
34. Με την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών
εκσκαφών πρέπει να αποµακρυνθεί, ώστε να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις των
κοιτών
35. Να εξασφαλισθεί σε όλες τις φάσεις του έργου, η οµαλή επικοινωνία και
λειτουργία των δικτύων υποδοµής στην περιοχή.
36. Να αποκατασταθούν έγκαιρα, από τον ανάδοχο του έργου όλα τα
επηρεαζόµενα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
37. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ
36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα
ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις,
τσιµεντοστρώσεις, µπετά κλπ) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων
εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής µετά από τις σχετικές άδειες
και εγκρίσεις.
38. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών
έξω και γύρω από τις εγκαταστάσεις.
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2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου:
39. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες
εκσκαφές, διανοίξεις και εκχερσώσεις για την κατασκευή του έργου τόσο στην
κοίτη όσο και στα πρανή και να αποθηκεύονται προσωρινά.
40. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις
κοντινότερες επιχώσεις.
41. Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι
παρέµβασης.
42. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως
έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές
εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (πχ
προτεινόµενη περίοδος για το έργο από Απρίλιο έως Οκτώβριο) ενώ δεν θα
πρέπει να µένουν ακάλυπτες για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
43. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να κατασκευάζεται προσωρινό
κανάλι στο µη καταλαµβανόµενο τµήµα της κοίτης ώστε οι τυχόν απορροές του
ρέµατος να διέρχονται χωρίς να έρχονται σε επαφή µε το δάπεδο των εργασιών.
44. Να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της παράσυρσης του
αποτιθεµένου υλικού από τις βροχές.
45. ∆εν επιτρέπεται η διέλευση γεµάτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για
τις ανάγκες των έργων µέσα από τους οικισµούς. Σε έκτακτες ή ειδικές
περιπτώσεις τούτο µπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, µόνο µετά από έγγραφη
έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που
επιβάλουν την κατ΄ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς
επίσης το χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον
µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών
θα είναι σκεπασµένες µε ειδικό κάλυµµα.
46. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από
τον Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες.
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα,
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα,
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης
από τη θέση του Έργου.
47. Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του
σύµφωνα µε την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες
εθνικές κλπ προδιαγραφές.
48. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (πχ στις θέσεις παράδοσης) τους
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.
49. Απαγορεύεται
οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή
τσιµεντοποίηση επιφανειών.
50. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής ή / και φυτικής βλάστησης να περιορισθεί
στην ελάχιστη δυνατή.
51. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει
µόνο αφού αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει µε
σχετική έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρµόδιας δασικής
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υπηρεσίας.
52. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων
εύφλεκτων µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα
και εκδήλωσης πυρκαγιάς.
53. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των
µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής
της σε παρακείµενες περιοχές (πχ παρουσία υδροφόρας ή πυροσβεστικού
πλησίον των εργασιών).
54. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να
υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας.
55. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για
την προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα καθώς και
τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.
56. Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε
επικίνδυνα σηµεία, όπως µεγάλα βάθη, µεγάλα ύψη, µη επαρκώς στηριχθέντα
ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώµατα, δεξαµενές νερού, λάκκους, επιχωµατώσεις,
χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγµατα, σωλήνες κλπ.
57. Κατά την διαµόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη.
58. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική
προειδοποίηση κατά την οπισθοκίνηση.
59. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα,
όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας,
σύνταξη µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων
περιοχών κλπ.
60. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή
ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέµβασης (όπως
χώροι περίθαλψης, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκοµία κλπ) προκειµένου να
ληφθούν πρόσθετα µέτρα ηχοπροστασίας.
61. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις
εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου.
62. Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων
του εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος
που ορίζεται µε την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007).
63. Η προκαλούµενη στάθµη θορύβου κατά την φάση κατασκευής δεν θα
πρέπει να υπερβεί το όριο των 65 dB(A), όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Π.∆.
1180/81. Σε περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα
αναγκαία µέτρα για την επίτευξη του εν λόγω ορίου (µε κατάλληλο
προγραµµατισµό χρήσης των µηχανηµάτων, τοποθέτηση ηχοπετασµάτων κλπ)
64. Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και
µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να
αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής
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∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).
65. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε
ειδικά προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν2939/2001.
66. Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων
για περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου δήµου.
67. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις
περιοχές του έργου.
68. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το
Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).
69. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών
αδρανών, απορριµµάτων ή λυµάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταµών, ρεµάτων,
χειµάρρων ή µισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
70. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου
και στα εργοτάξια µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε τους ∆ήµους.
71. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
72. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη
µέτρων (στις πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών
σκόνης ή αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα:
• Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται
µέσω εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας περίσσειας
εκπλυµάτων.
• Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών (χώµατα προς εκσκαφή,
ανασφάλτωτοι εργοταξιακοί δρόµοι) µε µόνιµα ή µεταφερόµενα συστήµατα
διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους.
• Κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον
µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός. Εφόσον παραµένουν
για µικρότερα διαστήµατα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια
της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά
κατασκευής να µην αποτίθενται σε χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση.
73. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιµοποιείται µηχανολογικός
εξοπλισµός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
74. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα
µέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχηµάτων
εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωµάτων,
διαλυτών κλπ).
75. Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των
οχηµάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να
κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται
τακτικός καθαρισµός του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµένους
χώρους.
76. Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των
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εργασιών.
77. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από
κάθε είδους λάδια, καύσιµα κλπ. Οµοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών
λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ
665/Β/85) και στο Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004).
78. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-οχηµάτων
στο χώρο διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό
δάπεδο, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες
αποφάσεις- εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα µηχανήµατα- οχήµατα θα φέρουν
πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ.
79. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται
χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να
τηρούνται:
80. Ο φορέας εκµετάλλευσης αναλαµβάνει την εκπόνηση µελετών
αντιµετώπισης εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις,
καθιζήσεις, πληµµύρες κλπ) και λαµβάνει σχετικά προληπτικά µέτρα
αντιµετώπισής τους.
81. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη του ρέµατος µετά των πρανών του και
των συρµατοκυβωτίων θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να
συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν
επισφαλή σηµεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να αποκαθιστώνται άµεσα. Η
τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης σε όλο το µήκος του ελεύθερου
ρέµατος καθώς και στηθαίων ασφαλείας θα έχει σαν αποτέλεσµα την αποφυγή
ατυχηµάτων
82. Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος των τεχνικών και των
πρανών του ρέµατος ιδίως µετά την έλευση εντόνων βροχοπτώσεων.
83. Να εκπονηθεί σχέδιο για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε διαρροή
χηµικών, τοξικών, καυσίµων κλπ. µεγάλης έκτασης εντός ή πλησίον του ρέµατος.
84. Θα πρέπει οι αρµόδιοι ∆ήµοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνοµων
εκροών υπονόµων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαµενών λυµάτων εντός του
ρέµατος ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα υποβάθµισης της ποιότητας των νερών
που θα καταλήγουν στο ρέµα. Η ποιότητα των νερών που ρέουν προς τον
αποδέκτη θα πρέπει να διασφαλιστεί. Θα πρέπει να προστατευτεί το παραρεµάτιο
φυσικό περιβάλλον αλλά και η ποιότητα των υπόγειων υδάτων
85. Να πραγµατοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισµός του
ρέµατος αλλά και όλων των συµβαλλοµένων αγωγών οµβρίων από σκουπίδια,
αποθέσεις και συµπαρασύρσεις οµβρίων τα οποία µπορούν να προκαλέσουν
προβλήµατα. Ακόµα θα πρέπει να καθαρίζονται οι παραρεµάτιοι χώροι, ή άλλα
σηµεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως
τους καλοκαιρινούς µήνες που παρουσιάζεται αυξηµένος κίνδυνος από τα
αναµµένα τσιγάρα των εποχουµένων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν
και προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση
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µε τους προαναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι.
Μανουσογιαννάκης, Χ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ι. Πρωτούλης, ∆. Κουτσούµπα,
Μ. Γιαννακάκη, Μ. Κουκά, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη και Α. Μαντάς.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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