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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 231/2015
Σήµερα 23/07/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 146477/17-7-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 17-07-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους.
Θέµα 6ο
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Οριστική Οριοθέτηση τµήµατος ρέµατος ∆ασαµάρι», ∆ηµοτικής Ενότητας
Πικερµίου, ∆ήµου Ραφήνας – Πικερµίου, Περιφέρειας Αττικής.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα πέντε (85) 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 κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης),
Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, 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), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης
Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη
Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος,
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα,
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη,
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος
Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός,
Κοροµάντζος Βασίλειος, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα),
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης),
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης,
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης
Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος
Γλαύκος – Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας,
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός
Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αποστολοπούλου Μαλάµω, ∆ηµοπούλου Ελένη,
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη
(Καίτη), Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κουκά Μαρίνα,
Κουµουτσάκος Γεώργιος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεθυµάκη Άννα, Νικηταρά
Φωτεινή, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πρωτονοτάριος Ιωάννης,
Πρωτούλης Ιωάννης, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ελένη Σκληβανίτη και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθανάσιο
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’
αριθµ. πρωτ. 239918/14/10-07-2015 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, η οποία
έχει σταλεί µε την πρόσκληση.
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
οµόφωνα
Εκτιµά ότι δεν προκύπτει ανάγκη καθολικής πραγµατοποίησης των ως άνω
προτεινόµενων έργων διευθέτησης. Oι σχεδιαζόµενοι αναβαθµοί µε σκοπό την
ανάσχεση της ροής των ρευµάτων και τη συγκράτηση και περιορισµό των φερτών,
θεωρούνται ως απαραίτητα έργα, λαµβανοµένης υπόψη της αποψίλωσης των
αντίστοιχων λεκανών, συνεπεία των πρόσφατων πυρκαγιών. Όµως, η
πραγµατοποίηση έργων διευθέτησης, τα οποία δεν κρίνονται άµεσα απαραίτητα,
είναι πολύ πιθανόν να οδηγεί στη χωρίς λόγο επιβάρυνση της πληµµυρικής
παροχής κατάντη, βλέπε Μεγάλο Ρέµα Ραφήνας, όπου ο πληµµυρισµός του
συνιστά µια µη επιθυµητή αλλά και κυρίως µια µη επιτρεπτή κατάσταση.
Προτείνει την οριοθέτηση του ρέµατος επί τη βάσει της υφιστάµενης κατάστασης
της πληµµυρικής εκτόνωσης στα κατάντη και εντός της λεκάνης απορροής του
µελετούµενου ρεύµατος (ρ. ∆ασαµάρι) και όχι επί τη βάσει των προτεινόµενων
στην διαβιβασθείσα µελέτη, επεµβάσεων που οδηγούν στην πλήρη παροχέτευσή
του στο ήδη ανεπαρκές Μεγάλο Ρέµα Ραφήνας.
Τα έργα διευθέτησης θα πρέπει να περιορισθούν στα απολύτως απαραίτητα. ∆ηλ,
σε αυτά των ήπιων τεχνικών έργων διάβασης (πχ ιρλανδικές διαβάσεις), επαρκώς
σχεδιασµένων και αιτιολογηµένων οδών, της αποκατάστασης καταπτώσεων
πρανών και ενίσχυσης αυτών πλησίον όµως υφιστάµενων ή σχεδιαζόµενων οδών
ή όπου αντίστοιχοι λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν, καθώς και αναβαθµούς
συγκράτησης φερτών.
Τέλος εκτιµά ότι εφόσον το ρέµα Βαλανάρης έχει χαρακτηρισθεί ως ρέµα
Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (YA 9173/1642/3-3-93 (ΦΕΚ281/∆΄/93)
και επειδή σύµφωνα µε την Υποβληθείσα ΜΠΕ και τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά
δεδοµένα, τµήµα του βρίσκεται εντός χαρακτηρισµένης αρχαιολογικής περιοχής
αλλά και ιδιαίτερης παλαιοντολογικής αξίας, η οριοθέτηση του ρέµατος θα πρέπει
να ακολουθήσει τα προβλεπόµενα της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν4258/14
(ο οποίος κατήργησε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν880/79 όπως είχε
τροποποιηθεί µε το Ν2072/97) όπου για την οριοθέτησή του απαιτείται η έκδοση
Προεδρικού ∆ιατάγµατος σε συνδυασµό µε τις αναφερόµενες µεταβατικές διατάξεις
όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ως άνω νόµου. Λόγω των ως
άνω, προτείνεται 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 αποστάσεις µεγαλύτερες των 100
µέτρων από τα πρανή του ρεύµατος και εκτός των οριογραµµών.
Εποµένως γνωµοδοτεί κατά της ΜΠΕ του έργου «Οριστική Οριοθέτηση τµήµατος
ρέµατος ∆ασαµάρι», ∆ηµοτικής Ενότητας Πικερµίου, ∆ήµου Ραφήνας – Πικερµίου,
Περιφέρειας Αττικής και προτείνει τον επανασχεδιασµό της οριοθέτησής των
ρευµάτων της µελέτης στη βάση των ως άνω παρατηρήσεων. Συγκεκριµένα
προτείνεται να πραγµατοποιηθεί η οριοθέτηση του ρεύµατος λαµβάνοντας υπόψη
την υφιστάµενη κατάσταση, µετά των αποδεκτών έργων, όπως αυτά αναφέρονται
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στην προηγούµενη παράγραφο και όχι στη βάση του συνόλου των
περιγραφοµένων έργων της µελέτης. 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.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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