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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063775, 536, 532   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 20η (εξ αναβολής) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 145/2021 

Σήμερα 22/9/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2  του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως ισχύει Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της 
Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.57069/17-9-2021 (ΦΕΚ  
4337/τ. Β’/18-9-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και Ε) της παρ. 9 του 
άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 
1497/τ.Β’/17-6-2011), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 765679/16-9-2021 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 722788/2-9-
2021 όμοιας για την από 8/9/2021 αναβληθείσα συνεδρίαση, που κοινοποιήθηκαν 
νόμιμα στις 16/9/2021 και στις 2/9/2021 αντίστοιχα στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 
    

Θέμα 9ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 

«Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Διονύσου».  

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα ενός 
(71) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
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Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,  Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, 
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου 
Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
(Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη 
Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα 
Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη 
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοϊζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης 
Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, 
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, 
Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη 
Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Μίχας Λεωνίδας, Παππάς Στέφανος, Σμέρος Ιωάννης. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν 
του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 563153/6-7-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με 
την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της 
υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. 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» 

4. Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

5. 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) 
και τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/2016) 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012» 

6. 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» 

7. Τους Ν4042/12 και 4685/20 ως άνω, ως προς τις αναφορές τους στα εδάφια της ΚΥΑ 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» που την 
καταργούν 

8. 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.Δ. 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» 

9. Η 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 Δεκεμβρίου 
1991. 

10. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

11. 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 



4 

 

 

συσσωρευτών κλπ» 
12. Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού…» όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ 
ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) για τον «Καθορισμό 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ….» 

13. Την Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Διαχείριση 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» 

14. Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις». 

15. Η ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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». 

17. 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» 

18. 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» 

19. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης 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) 

20. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

21. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.08.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».  

22. Το Ν 2971/01 (ΦΕΚ285/Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

23. Την ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ1367/Β/2012) «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης 
και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που 
προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές 
ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών 
πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού 
θορύβου και άλλες διατάξεις» 

24. Την ΥΑ 170225 (ΦΕΚ135/Β΄/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας 
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Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
με αριθμ 1958/2012 (Β΄/21) όπως ισχύει» 

25. Την 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 

26. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 13727/727/03 (ΦΕΚ1087Β/5-08-03) περί ‘Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς 
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα….’. 

24. 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).  

27. Κ.Υ.Α 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.  

28. Το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».  

29. To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871 
Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008).  

30. Το Ν.4280/14 (ΦΕΚ159/Α΄/8-8-2014) περί Περιβαλλοντικής αναβάθμισης και 
ιδιωτικής πολεοδόμησης − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις όπως τροποποίησε σχετικά το 998/79 περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας 

31. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/9 Ιουν 2018 (ΦΕΚ2693/Β΄/6 Ιουλ 2018) «Έγκριση 
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

32. Την ΥΑ 903/2017 (ΦΕΚ4672/Β΄) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 
και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» 

33. Το Ν.4258/14 (ΦΕΚ94/Α΄/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» 

34. Το με ΑΠ:160065/26-02-2021 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών/ Δ/νση 
Ανθρώπινου Δυναμικού/ Γεν Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΠ21153/24/02/21 Περιφέρειας Αττικής) διαβιβαστικό μετά συνημμένου του με 
ΑΠ:159721/26-02-2021 εγγράφου αποστολής ανακοίνωσης για δημοσίευση και 
ενημέρωσης κοινού) μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 
έργο: «Μελέτη Οριοθέτησης και Έργων Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου» και του με 
ΑΠ:21153/23-02-2021 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΠ:21153/24-02-21 
Περιφέρειας Αττικής) διαβιβαστικού 

35. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής 
του Έργου» σε κλίμακα 1:20.000, με αριθμ σχεδ 1 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ 
Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

36. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Άμεσης Επιρροής 
του Έργου Χρήσεις Γης Ζώνες Προστασίας» σε κλίμακα 1:5.000, με αριθμ σχεδ 2 / 
R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

37. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Δασικοί Χάρτες & 
Πολεοδομικά Στοιχεία στην περιοχή Μελέτης» σε κλίμακα 1:5.000, με αριθμ σχεδ 3 / 
R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

38. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Άμεσης Επιρροής 
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του Έργου Πολεοδομικές Χρήσεις» σε κλίμακα 1:5.000, με αριθμ σχεδ 2Α / R0 και 
ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

39. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Οριζοντιογραφία – 
Γραμμές Οριοθέτησης Προτεινόμενων Έργων ρ Διονύσου από ΧΘ 0+000.00 έως 
1+093.26» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 4.1 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ 
Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

40. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Οριζοντιογραφία – 
Γραμμές Οριοθέτησης Προτεινόμενων Έργων ρ Διονύσου από ΧΘ 1+063.41 έως 
2+324.91» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 4.2 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ 
Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

41. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Οριζοντιογραφία – 
Γραμμές Οριοθέτησης Προτεινόμενων Έργων ρ Διονύσου από ΧΘ 2+300.00 έως 
3+500.00» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 4.3 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ 
Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

42. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Οριζοντιογραφία – 
Γραμμές Οριοθέτησης Προτεινόμενων Έργων ρ Διονύσου από ΧΘ 2+300.00 έως 
3+500.00» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 4.3 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ 
Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

43. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Οριζοντιογραφία – 
Γραμμές Οριοθέτησης Προτεινόμενων Έργων ρ Διονύσου από ΧΘ 3+500.00 έως 
4+640.00» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 4.4 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ 
Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

44. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Οριζοντιογραφία – 
Γραμμές Οριοθέτησης Προτεινόμενων Έργων ρ Διονύσου από ΧΘ 4+620.00 έως 
6+242.82» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 4.5 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ 
Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

45. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία – Γραμμές 
Οριοθέτησης» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 4.6 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό 
Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

46. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία – Γραμμές 
Οριοθέτησης Προτεινόμενων Έργων Κλάδου 1 & 2» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ 
σχεδ 4.7 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

47. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Υφιστάμενης Κατάστασης ρ Διονύσου» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 5.1 / R0 
και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

48. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Υφιστάμενης Κατάστασης ρ Διονύσου» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 5.2 / R0 
και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

49. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Υφιστάμενης Κατάστασης ρ Διονύσου» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 5.3 / R0 
και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

50. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Υφιστάμενης Κατάστασης ρ Διονύσου» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 5.4 / R0 
και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

51. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Υφιστάμενης Κατάστασης ρ Διονύσου» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 5.5 / R0 
και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

52. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Υφιστάμενης Κατάστασης ρ Ναρκίσσου» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 5.6 / R0 
και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

53. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
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Υφιστάμενης Κατάστασης Κλάδου 1 & 2» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 5.7 / R0 
και ημερομηνία 7/2020 υπό Κ Ελευθεράκος και ΣΙΑ ΕΕ 

54. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Γενική Οριζοντιογραφία» σε κλίμακα 1:10.000, με αριθμ σχεδ Υ.1 / R0 και 
ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

55. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή Προτεινόμενων Έργων κύριας λύσης ρ Διονύσου από 
ΧΘ 0+000.00 έως 1+093.26» σε κλίμακα 1:1.000, 1:1.000/1:200 με αριθμ σχεδ 
Υ.2.1.1 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

56. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή Προτεινόμενων Έργων εναλλακτικής  λύσης ρ 
Διονύσου από ΧΘ 0+000.00 έως 1+093.26» σε κλίμακα 1:1.000, 1:1.000/1:200 με 
αριθμ σχεδ Υ.2.1.2 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

57. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή Προτεινόμενων Έργων ρ Διονύσου από ΧΘ 1+063.41 
έως 2+324.91» σε κλίμακα 1:1.000, 1:1.000/1:200 με αριθμ σχεδ Υ.2.2 / R0 και 
ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

58. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή Προτεινόμενων Έργων κύριας λύσης ρ Διονύσου από 
ΧΘ 2+300.00 έως 3+500.00» σε κλίμακα 1:1.000, 1:1.000/1:200 με αριθμ σχεδ 
Υ.2.3.1 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

59. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή Προτεινόμενων Έργων εναλλακτικής λύσης ρ 
Διονύσου από ΧΘ 2+300.00 έως 3+500.00» σε κλίμακα 1:1.000, 1:1.000/1:200 με 
αριθμ σχεδ Υ.2.3.2 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

60. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή Προτεινόμενων Έργων ρ Διονύσου από ΧΘ 3+500.00 
έως 4+640.00» σε κλίμακα 1:1.000, 1:1.000/1:200 με αριθμ σχεδ Υ.2.4 / R0 και 
ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

61. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή Προτεινόμενων Έργων ρ Διονύσου από ΧΘ 4+620.00 
έως 6+242.84» σε κλίμακα 1:1.000, 1:1.000/1:200 με αριθμ σχεδ Υ.2.5 / R0 και 
ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

62. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή ρ Ναρκίσσου» σε κλίμακα 1:1.000, 1:1.000/1:200 με 
αριθμ σχεδ Υ.2.6 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

63. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή προτεινόμενων έργων κλάδου 1 & 2» σε κλίμακα 
1:1.000, 1:1.000/1:200 με αριθμ σχεδ Υ.2.7 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ 
Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

64. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Τυπικές Διατομές» σε κλίμακα 1:50 με αριθμ σχεδ Υ.4 / R0 και ημερομηνία 7/2020 
υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

65. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές Κύριας Λύσης ρέματος Διονύσου από 0+000.00 έως 
0+620.00» σε κλίμακα 1:200 με αριθμ σχεδ Υ.5.1.1 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό 
Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

66. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές Εναλλακτικές Λύσης ρέματος Διονύσου» σε κλίμακα 
1:200 με αριθμ σχεδ Υ.5.1.2 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος 
και ΣΙΑ ΕΕ 
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67. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές ρέματος Διονύσου από 0+680.00 έως 1+519.69» σε 
κλίμακα 1:200 με αριθμ σχεδ Υ.5.2 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ 
Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

68. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές ρέματος Διονύσου από 1+537.75 έως 2+477.66» σε 
κλίμακα 1:200 με αριθμ σχεδ Υ.5.3 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ 
Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

69. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές κύριας λύσης ρέματος Διονύσου από 2+481.82 έως 
2+737.71» σε κλίμακα 1:200 με αριθμ σχεδ Υ.5.4.1 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό 
Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

70. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές εναλλακτικής λύσης ρέματος Διονύσου» σε κλίμακα 1:200 
με αριθμ σχεδ Υ.5.4.2 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ 
ΕΕ 

71. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές ρέματος Διονύσου από 2+780.16 έως 3+864.48» σε 
κλίμακα 1:200 με αριθμ σχεδ Υ.5.5 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ 
Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

72. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές ρέματος Διονύσου από 3+898.25 έως 5+100.00» σε 
κλίμακα 1:200 με αριθμ σχεδ Υ.5.6 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ 
Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

73. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές ρέματος Διονύσου από 5+140 έως 6+242.84» σε κλίμακα 
1:200 με αριθμ σχεδ Υ.5.7 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και 
ΣΙΑ ΕΕ 

74. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές κλάδου Δ1 και κλάδου Δ2» σε κλίμακα 1:200 με αριθμ 
σχεδ Υ.5.8 / R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

75. Το συνημμένο στην (34) σχετική μελέτη σχέδιο της Υδραυλικής Μελέτης με θέμα: 
«Χαρακτηριστικές Διατομές ρέματος Ναρκίσου» σε κλίμακα 1:200 με αριθμ σχεδ Υ.5.9 
/ R0 και ημερομηνία 7/2020 υπό Δ Αναγνωστόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ 

76. Η διαβιβασθείσα (ΑΠ:17605/26/04/21 Δ Κηφισιάς) με αριθμ 77/2021 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς, σχετικά με γνωμοδότηση προς το 
Περιφερειακό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: «Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου» (ΑΠ:386671/17-5-
2021 Περιφέρειας Αττικής) 

77. Το με ΑΠ:68172/8-8-2021 Δ/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού/ 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγγράφου μετά συμπληρωματικού τεύχους για το 
έργο του θέματος (ΑΠ:466036/8-6-21 Περιφερειακού Συμβουλίου και 466037/8-6-
2021 Δ/νσής μας) και με το με ΑΠ:472273/10-6-21 διαβιβαστικό Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΑΠ:472288/10-6-21 Δ/νσής μας) 

78. Το συνημμένο στο (77) σχετικό, Συμπληρωματικό Τεύχος (Σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις της Γνωμοδότησης υπ αρ.πρωτ.103470/28-04-2021 της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής) 

79. Το συνημμένο στο (77) σχετικό, σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Άμεσης Επιρροής του 
Έργου Χρήσεις Γης Ζώνες Προστασίας», σε κλίμακα 1:5.000, με αριθμ σχεδ 2Β-R0, 
και ημερομηνία 2021 
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i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (34) σχετική ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως αντικείμενο την διευθέτηση και την πρόταση 
οριοθέτησης του ρέματος Διονύσου από την οδό Ανεμώνης έως την εκβολή του στον 
Κηφισό, περιλαμβάνοντας τους δύο δευτερεύοντες κλάδους του (Δ1 και Δ2), καθώς και 
το ρέμα του Νάρκισσου που εκβάλλει στον Κύριο Κλάδο του ρέματος Διονύσου. 
 
ii. Τίτλος Έργου - Είδος και Μέγεθος του Έργου 

Ο τίτλος της μελέτης είναι ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Είδος και μέγεθος του έργου 
Τα υπό μελέτη έργα είναι το ρέμα Διονύσου με τους παράπλευρους κλάδους και το 

ρέμα Ναρκίσσου, για τα οποία από τις αντίστοιχες τεχνικές υδραυλικές μελέτες 
προτείνονται έργα διαμόρφωσης της ευρείας κοίτης για την αποκατάσταση των 
συνθηκών ροής και την ασφαλή διόδευση της πλημμύρας. 

Επίσης προτείνεται οριοθέτηση του συνόλου των τμημάτων σύμφωνα με τον Ν. 
4258/2014. 
Τα τμήματα του ρέματος είναι:  
Το ρέμα Διονύσου έχει τέσσερεις κύριους συμβάλλοντες:  
➢ το ρέμα Φασίδερι  
➢ το ρέμα Ναρκίσσου  
➢ τους κλάδους Δ1 και Δ2  
Εκτός των συμβαλλόντων αυτών, δεν υπάρχουν σημαντικές μισγάγγειες αλλά 
πλανώμενες κοίτες.  
Ο κλάδος του ρ. Ναρκίσσου είναι μήκους της τάξης των 0,9 χλμ. και το συνολικό μέγεθος 
της λεκάνης απορροής του είναι της τάξης των 0,44 χλμ2. Οι άλλοι δύο κλάδοι είναι 
μήκους 0,5 χλμ έκαστος. Η λεκάνη απορροής του Δ-1 είναι της τάξης των 0,30 χλμ2 και 
η λεκάνη απορροής του Δ-2 είναι της τάξης των 1,31 χλμ2.  
Το ρέμα Φασίδερι εμφανίζει δύο μισγάγγειες, οι οποίες ενώνονται κατάντη της Εθνικής 
Οδού. Οι μισγάγγειες αυτές είναι παράλληλες των ρεμάτων Κρυονερίου, προς βορά και 
έχουν μήκη 2,5-3,0 χλμ περίπου.  
Το ρέμα Διονύσου, το οποίο θα οριοθετηθεί, έχει μήκος 6.115μ περίπου και παρουσιάζει 
ανοιχτή φυσική διατομή, με έντονη φυτοκάλυψη. Σε όλο το μήκος του παρουσιάζει κλίσεις 
της τάξης του 2-3%. Στην διαδρομή του υπάρχουν πολλά υφιστάμενα τεχνικά στις 
διασταυρώσεις του με το οδικό δίκτυο. Επιπλέον, στα ανάντη του οικισμού του Διονύσου, 
το ρέμα διέρχεται πολύ κοντά σε ιδιοκτησίες, συνεπώς υπάρχουν αρκετοί οχετοί που 
εξυπηρετούν τις διελεύσεις των παρόχθιων, πολλοί από τους οποίους αποτελούν 
αυθαίρετες επεμβάσεις των ιδιοκτητών.  

Για το ρέμα Φασίδερι, στο πλαίσιο της πολεοδόμησης του τέως Δήμου Άνοιξης, νυν 
Δήμου Διονύσου και εκπόνησης μελέτης υπό τον τίτλο «Κτηματογράφηση – 
Πολεοδόμηση (Α΄ και Β΄ στάδιο) – Αστικολογεωλογική μελέτη πολεοδομικών ενοτήτων 1 
και 2 της Κοινότητας Άνοιξης», εκπονήθηκε και μελέτη οριοθέτησης, ως ρέμα της υπό 
πολεοδόμηση περιοχής, η τεχνική έκθεση της οποίας θεωρήθηκε από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (θεώρηση 
6.3.2008). Στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής έχει ενταχθεί η «Μελέτη 
οριοθέτησης και Τοπικών Διευθετήσεων του ρέματος Φασιδέρι και κλάδου αυτού από 
την Δ.Ε. Κρυονερίου έως την οδό Αγ. Αθανασίου (Κατάντη της Bic)» και αναζητείται 
χρηματοδότηση. 

 
 

iii. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου  
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Θέση  
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Κηφισιάς και του Δήμου 
Διονύσου, σε περιοχές εντός και εκτός Σχεδίου Πόλεως. Στην εξεταζόμενη λεκάνη 
απορροής βρίσκονται τμήματα των οικισμών της Εκάλης, της Άνοιξης, της Δροσιάς και 
του Διονύσου.  
Το ρέμα του Διονύσου είναι μήκους της τάξης των 6 χλμ. και το συνολικό μέγεθος της 
λεκάνης απορροής του είναι της τάξης των 7,8 χλμ2. Ανάντη της Εθνικής Οδού εκβάλει 
σε αυτό το ρ. Φασίδερι και στη συνέχεια, μετά από 150μ περίπου, η απορροή καταλήγει 
στον ποταμό Κηφισό, μέσω θολωτού αγωγού διαστάσεων 9,00μ.x 9,00μ. (μήκους της 
τάξης των 150 μ.). Η συνολική λεκάνη των δύο ρεμάτων ανέρχεται στα 16,4 χλμ2.  
Ο κλάδος του ρ. Ναρκίσσου είναι μήκους της τάξης των 0,9 χλμ. και το συνολικό μέγεθος 
της λεκάνης απορροής του είναι της τάξης των 0,38 χλμ2. Οι άλλοι δύο κλάδοι είναι 
μήκους 0,5 χλμ έκαστος. Η λεκάνη απορροής του Δ-1 είναι της τάξης των 0,26 χλμ2 και 
η λεκάνη απορροής του Δ-2 είναι της τάξης των 0,31 χλμ2.  
Όλα τα εξεταζόμενα ρέματα, παρουσιάζουν ανοιχτή φυσική διατομή, με έντονη 
φυτοκάλυψη. Στην διαδρομή τους υπάρχουν πλειάδα υφιστάμενων τεχνικών, ανεπαρκή 
και μη: κατά τμήματα, ιδίως στα ανάντη του οικισμού του Διονύσου, το ρέμα διέρχεται 
πολύ κοντά σε ιδιοκτησίες, υπάρχουν αρκετοί οχετοί που εξυπηρετούν τις διελεύσεις των 
παρόχθιων, πολλοί από τους οποίους αποτελούν αυθαίρετες επεμβάσεις των 
ιδιοκτητών. Οχετοί (ορθογωνικής συνήθως διατομής) υπάρχουν επίσης στις 
διασταυρώσεις των ρεμάτων με το οδικό δίκτυο. Τα εξεταζόμενα ρέματα παρουσιάζουν 
εικόνες διάβρωσης και αστοχίας σε τεχνικά τους.  
 
Διοικητική υπαγωγή  
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Κηφισιάς και του Δήμου 
Διονύσου, σε περιοχές εντός και εκτός Σχεδίου Πόλεως. Στην εξεταζόμενη λεκάνη 
απορροής βρίσκονται τμήματα των οικισμών της Εκάλης (Δήμος Κηφισιάς), της Άνοιξης, 
της Δροσιάς και του Διονύσου (Δήμος Διονύσου).  
Το έργο υπάγεται διοκητικά στις ακόλουθες χωρικές ενότητες:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Έδρα: Αθήναι)  
➢ Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών/  Δήμος Κηφισιάς (Έδρα: Κηφισιά)  
➢ Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής /  Δήμος Διονύσου (Έδρα: Άγιος Στέφανος)  
 
Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 
Κατωτέρω αναγράφονται οι συντεταγμένες της αρχής, του μέσου και του τέλους (από 
ανάντη προς κατάντη) των τμημάτων του ρέματος Διονύσου σε ΕΓΣΑ 87 και WGS 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv. Κατάταξη του έργου  
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Σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, καθώς 
και την σχετική Υπουργική Απόφαση (υπ’ αρίθμ. 37674/2016) για την κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων, το υπό μελέτη έργο ανήκει στη 2η Ομάδα «Υδραυλικά 
έργα» αρ. 15α και εντάσσεται στις διατάξεις που αφορούν στα έργα Υποκατηγορίας Α2 
του Ν. 4014/2011. 
 
v. Φορέας λειτουργίας του έργου 
ΟΙ φορείς εγκρίσεων της τεχνικής μελέτης του έργου είναι :  
Κύριος του Έργου : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Προϊστάμενη Αρχή: Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής για όσα θέματα 
αποφασίζει σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013, και ο Διευθυντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής, για όσα θέματα αυτός αποφασίζει σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013  
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών έργων - Λιμενικών έργων & Εγγείων 
Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αττικής.  
Ο φορέας έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 
vi. Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου  
Εκπονείται βάσει της Σύμβασης που υπεγράφη την 26-08-2019 μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της Σύμπραξης των κάτωθι Μελετητικών Γραφείων: 

1. «ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Κωνσταντίνου», Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 
16, τάξη πτυχίου: Γ’) 

2. «ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Περικλή», Γεωλογικές Μελέτες (κατ. 20, 
τάξη πτυχίου: Γ’) 

3. «ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» Ε.Π.Ε., Γεωτεχνικές Μελέτες (κατ. 21, τάξη πτυχίου: Δ’) 
4. «Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. (δ.τ. «ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Ε.Ε.»), Υδραυλικές Μελέτες (κατ. 13, τάξη πτυχίου: Δ’) 
5. «ΣΚΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» Ε.Π.Ε. (δ.τ. «ΣΚΑΛΟΣ 

Ε.Π.Ε.»), Στατικές Μελέτες (κατ. 08, τάξη πτυχίου: Ε’) 
6. «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε., Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατ. 27, τάξη πτυχίου: 

Β’) 
 
Περιβαλλοντικός μελετητής 
Στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης απασχολήθηκαν οι:: 

➢ Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός 
➢ Χαραλάμπους Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός 
➢ Ελευθεράκος Κάρολος Βιολόγος 

 
vii. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας (34σχετική μελέτη (263 σελ) μετά 

συνοδευτικών παραστατικών και σχεδίων, περιλαμβάνει: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 
1. Εισαγωγή  .................................................................................................................  1 
2. Μη τεχνική περίληψη και συμπεράσματα  ..................................................................  7 
3. Συνοπτική περιγραφή του έργου  ..............................................................................  16 
4. Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου – Ευρύτερες συσχετίσεις  ................  20 
5. Συμβατότητα του έργου με θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της 
περιοχής  ......................................................................................................................  22 
6. Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου  ............................................................  30 
7. Εναλλακτικές λύσεις  .................................................................................................  91 
8. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος  .....................................................................  105 
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9. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  ....................................  195 
10. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  ...................................................  233 
11. Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση  ......................................................  244 
12. Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων  .................  250 
13. Πρόσθετα στοιχεία  ..................................................................................................  255 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΣΧΕΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ....................................................  255 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΤΕΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ. 127  ...................  256 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ………………………………………2557 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ……………………… 2558 

 

viii. Μη τεχνική περίληψη και συμπεράσματα 
Βασικά στοιχεία του έργου  
Το ρέμα Διονύσου ρέει από την περιοχή του οικισμού Διονύσου και προς τα δυτικά, για 
6 km περίπου. Διέρχεται ανάμεσα από τον αστικό ιστό των οικισμών Διονύσου και 
Εκάλης και εκβάλει, αφού δεχθεί την απορροή του ρ. Φασίδερι, σε υφιστάμενο θολωτό 
οχετό, 10.00 x 10.00 και στην συνέχεια στον Κηφισό, 800 m περίπου κατάντη της 
εναέριας διασταύρωσης με το τρένο.  
Το ρέμα Διονύσου έχει τέσσερεις κύριους συμβάλλοντες, το ρέμα Φασίδερι, το ρέμα 
Ναρκίσσου και τους κλάδους Δ-1 και Δ-2. Εκτός των συμβαλλόντων αυτών, δεν 
υπάρχουν σημαντικές μισγάγγειες αλλά πλανώμενες κοίτες.  
Ο κλάδος του ρ. Ναρκίσσου είναι μήκους της τάξης των 0.90 km. και το συνολικό μέγεθος 
της λεκάνης απορροής του είναι της τάξης των 0.44 km2. Οι άλλοι δύο κλάδοι είναι 
μήκους 0.50 km έκαστος. Η λεκάνη απορροής του Δ-1 είναι της τάξης των 0.30 km2 και 
η λεκάνη απορροής του Δ-2 είναι της τάξης των 1,31 km2.  
Το ρέμα Φασίδερι εμφανίζει δύο μισγάγγειες, οι οποίες ενώνονται κατάντη της Εθνικής 
Οδού. Οι μισγάγγειες αυτές είναι παράλληλες των ρεμάτων Κρυονερίου, προς βορά και 
έχουν μήκη 2.5-3.0 km περίπου.  
Το ρέμα Διονύσου, το οποίο θα διευθετηθεί, έχει μήκος 6.115μ περίπου και παρουσιάζει 
ανοιχτή φυσική διατομή, με έντονη φυτοκάλυψη. Σε όλο το μήκος του παρουσιάζει κλίσεις 
της τάξης του 2-3%. Στην διαδρομή του υπάρχουν πολλά υφιστάμενα τεχνικά στις 
διασταυρώσεις του με το οδικό δίκτυο. Επιπλέον, στα ανάντη του οικισμού του Διονύσου, 
το ρέμα διέρχεται πολύ κοντά σε ιδιοκτησίες, συνεπώς υπάρχουν αρκετοί οχετοί που 
εξυπηρετούν τις διελεύσεις των παρόχθιων, πολλοί από τους οποίους αποτελούν 
αυθαίρετες επεμβάσεις των ιδιοκτητών.  
Για το ρέμα Φασίδερι, στο πλαίσιο της πολεοδόμησης του τέως Δήμου Άνοιξης, νυν 
Δήμου Διονύσου και εκπόνησης μελέτης υπό τον τίτλο «Κτηματογράφηση – 
Πολεοδόμηση (Α΄ και Β΄ στάδιο) – Αστικολογεωλογική μελέτη πολεοδομικών ενοτήτων 1 
και 2 της Κοινότητας Άνοιξης», εκπονήθηκε και μελέτη οριοθέτησης, ως ρέμα της υπό 
πολεοδόμηση περιοχής, η τεχνική έκθεση της οποίας θεωρήθηκε από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (θεώρηση 
6.3.2008).  
Τα Τεχνικά Έργα που απαντώνται σε ολόκληρο το μελετώμενο τμήμα του ρέματος ΔΕΝ 
επαρκούν και θα πρέπει να κατασκευαστούν εξ αρχής, πλήν του τελικού έργου εκβολής 
της Εθνικής Οδού που όμως θα πρέπει να αξιολογηθεί στο σύνολό του. Πάντως θα 
επενελεγχθούν οι διαστάσεις και η επάρκεια των Τεχνικών με την οριστικοποίηση της 
χάραξης του άξονα της διευθέτησης καθώς και την προτεινόμενη κατά μήκος κλίση. 
 
Το σύνολο του ρέματος Διονύσου θα πρέπει να διευθετηθεί. Θα πρέπει να ορισθεί η 
οριζοντιογραφική και μηκοτομική του χάραξη ώστε να περιοριστούν τα εκτός κοίτης 
πλημμυρικά φαινόμενα με την εφαρμογή της παροχής σχεδιασμόυ.  
Με το έργο της Διευθέτησης του ρέματος, θα προστατευθούν οι απαντώμενες κατοικίες 
εντός ή εκτός Οικοδομικών Τετραγώνων που είναι νόμιμα κατασκευασμένες στην 
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διαδρομή του ρέματος.  
Με το έργο της Διευθέτησης του ρέματος, θα προστατευθούν οι Οδοί που διέρχονται ή 
βρίσκονται πλησίον του ρέματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 
Ρυμοτομικά Σχέδια των Οικισμών από τους οποίους διέρχεται το ρέμα .  
 
Αποστάσεις από όρια οικισμών, προστατευόμενων περιοχών, δάση, 
εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφελείας  
Όπως προαναφέρθηκε, η περιοχή μελέτης βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Κηφισιάς και του Δήμου Διονύσου, σε περιοχές εντός και εκτός Σχεδίου Πόλεως. Στην 
εξεταζόμενη λεκάνη απορροής βρίσκονται τμήματα των οικισμών της Εκάλης, της 
Άνοιξης, της Δροσιάς και του Διονύσου.  
Το έργο αποτελεί αποδέκτη αγωγών ομβρίων ενώ γειτνιάζει ή/και διασταυρώνεται με 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, 
κλπ.  
Τα ρέματα Διονύσου και Φασίδερι έχουν συμπεριληφθεί στην Υ.Α. του ΥΠΕΧΩΔΕ περί 
χαρακτηρισμού ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεμάτων, χειμάρρων και 
ρυακίων του Ν. Αττικής (ΦΕΚ 281/Δ’/1993). Επίσης, ως παραχείμαρροι του π. Κηφισού, 
συμπεριλαμβάνονται στο ΠΔ 346/15-6-94 (ΦΕΚ 632/Δ’/1994) και σε τμήματά τους 
προβλέπονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. 
Στα παραπάνω φύλλα χαρτών Γ.Υ.Σ. της περιοχής μελέτης κλίμακας 1:5.000, που 
παρουσιάζονται σε σμίκρυνση, φαίνονται οι ζώνες Α και Β του ΠΔ 346/15-6-94. Η ζώνη 
Α παρουσιάζεται με σκούρα διαγράμμιση και η ζώνη Β με ανοιχτή διαγράμμιση. Στο 
παρακάτω σχήμα φαίνονται σχηματικά οι ζώνες προστασίας του Κηφισού και των 
συμβαλλόντων τους. Τα ρέματα Διονύσου και Φασίδερι φαίνονται κάτω και δεξιά στο 
σχήμα αυτό (από υδρολογική μελέτη). 
Οι περιοχές Α, αφορούν τις εκτάσεις που βρίσκονται σε απόσταση 50 μέτρων 
εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του π. Κηφισού, και των ρεμάτων του (στα τμήματά 
τους που βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, και είναι καθορισμένες ως 
ζώνες περιβαλλοντικής αγωγής, υπαίθριας αναψυχής και γεωργικής χρήσης. Πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων (βλ. παράγραφο 4, άρθρου 3 του ΠΔ 346/15-6-94), στις περιοχές 
Α δεν επιτρέπεται η δόμηση και αλλοίωση της φυσικής μορφής του τοπίου με έργα κάθε 
είδους. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρο 5 του ΠΔ 346/15-6-94: «Στην περιοχή 
Α δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δόμηση και αλλοίωση της φυσικής μορφής του τοπίου 
με έργα κάθε είδους μέχρις ότου δημοσιευθεί εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 
οριοθεσία του ποταμού Κηφισού ως και των παραχειμάρρων και ρευμάτων αυτού. Η 
απαγόρευση αίρεται αυτομάτως κάθε φορά που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως τμηματική οριοθεσία και για το αντίστοιχο τμήμα της περιοχής Α». 
Οι περιοχές Β, που εκτείνονται μεταξύ των ορίων των περιοχών Α και των ορίων της 
ζώνης, είναι καθορισμένες ως περιοχές γεωργικής χρήσης, κατοικίας και 
δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτισμού, περιβαλλοντικής αγωγής και αθλητισμού. 
 
Προς τα ΒΔ, το έργο απέχει περί το 1,7 χλμ. από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής ‘Δασόκτημα 
Τατοΐου-Σαλονίκης Λοιμικού-Συνιδιόκτητο Δάσος Γκούρα-Πάρνηθας’ (κωδ:K404) και 2,7 
χλμ από την περιοχή ΤΚΣ Natura GR3000001 ‘΄Ορος Πάρνηθα’, ενώ προς τα ΝΑ απέχει 
~ 2,0 χλμ από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής ‘Δημόσιο Δάσος Ραπεντώσας (Σταμάτας)’ 
(κωδ:K407). 
Η περιοχή μελέτης, εντός των ορίων των λεκανών απορροής, περιλαμβάνει, επιπλέον, 
περιοχές εντός Ζωνών Προστασίας Ορεινού Όγκου Πεντέλης (Π.Δ. ΦΕΚ 755Δ/1988) 
καθώς και εντός Ζωνών Προστασίας Ορεινού Όγκου Πάρνηθας (ΦΕΚ 619Δ/2008). 
 
Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
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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 του ρέματος. Για τις πλεονάζουσες ποσότητες υλικών που θα 
προκύψουν πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την διάθεση τους σε ενδεικνυόμενο χώρο. Οι 
προβλεπόμενες εκσκαφές είναι της τάξης των 147.000m3, οι επιχωματώσεις (μεταβατικό 
επίχωμα με κοκκώδη προϊόντα λατομείου) είναι της τάξης των 32.000m3, ενώ οι 
καθαιρέσεις υλικών ανέρχονται σε όγκο της τάξης των 3.000m3. Συνεπώς η προς 
απόθεση περίσσεια χωματισμών και υλικών είναι της τάξης των 150.000m3. Τα 
χρησιμοποιούμενα αδρανή και υλικά λατομείου είναι περί τα 70.000 m3.  
Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον αφορούν το στάδιο της κατασκευής όπου οι 
επεμβάσεις διαμόρφωσης της κοίτης συνεπάγονται την αφαίρεση της φυσικής 
βλάστησης που έχει αναπτυχθεί εντός αυτής, ενώ οι δραστηριότητες θα απομακρύνουν 
παροδικά, στοιχεία της πανίδας και ορνιθοπανίδας του ρέματος (καταστροφή φωλιών 
στα δέντρα που θα κοπούν, θόρυβος). Οι επιπτώσεις αυτές είναι μερικώς αντιστρεπτές 
αφού στη περιοχή της αποκατεστημένης κοίτης και εκτός της λειτουργικής διατομής θα 
προβλεφθούν φυτεύσεις.  
Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά την διάρκεια 
κατασκευής των έργων θα υπάρξουν τοπικής σημασίας δυσχέρειες στις μετακινήσεις και 
αναγκαίες 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. Όσον αφορά την υφιστάμενη τεχνική υποδομή της 
περιοχής, περιλαμβάνεται η προσαρμογή των τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων στην 
νέα διαμόρφωση του ρέματος, αλλά θα προκληθούν οι προαναφερθείσες δυσχέρειες 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Με τα κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
έγκαιρα η ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας των υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. της 
περιοχής. 
Η λειτουργία των έργων θα έχει ευνοϊκή επίδραση στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 
της περιοχής, λόγω της αναβάθμισης της εικόνας της. 
Σχετικά με τις επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η τοποθέτηση των 
έργων κυρίως εντός της κοίτης, καθιστά μικρή την πιθανότητα να θιγούν ιστορικά 
μνημεία. Ασφαλώς θα υπάρξει παρακολούθηση των εργασιών από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Σύμφωνα με το (77) συμπληρωματικό τεύχος, τμήματα του έργου βρίσκονται εντός 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον αρχαιολογικού χώρου και γιαυτό θα 
πρέπει να ακολουθηθούν ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία τους κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου (βλέπε ενότητα ix. Υποενότητα “θέσεις αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος” και ενότητα xiv.” Όρος 7”) 
 
Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον εκτιμούνται ως αρνητικές, μόνο κατά τη 
φάση κατασκευής του έργου, όπου προβλέπεται επιβάρυνση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας εξαιτίας της λειτουργίας του εργοταξίου και της μετακίνησης των βαρέων 
οχημάτων. Όμως η επιβάρυνση είναι μικρή καθώς και χρονικά και τοπικά περιορισμένη 
έως το πέρας των εργασιών κατασκευής. Κατά τη λειτουργία του έργου προφανώς δεν 
υφίσταται επιβάρυνση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. 
Οι επιπτώσεις τέλος στο ακουστικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου ως μέτρια αρνητικές, χρονικά περιορισμένες και μερικώς 
αντιμετωπίσιμες, καθώς προβλέπεται επιβάρυνση της ποιότητας του ακουστικού 
περιβάλλοντος εξαιτίας της λειτουργίας του εργοταξίου και της μετακίνησης βαρέων 
οχημάτων. Οι επιπτώσεις αυτές δύναται να μετριαστούν με τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
προστασίας που συνίστανται στη χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων 
εργοταξίου, στην τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στην επιτρεπόμενη 
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στάθμη θορύβου, στην κατασκευή αντιθορυβικών πετασμάτων περιμετρικά του 
εργοταξίου, στην επιλεγμένη διαδρομή των βαρέων οχημάτων κλπ. Κατά τη λειτουργία 
του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. 
Οι επιπτώσεις σε κάθε τομέα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς 
και οι ιδιότητες των επιπτώσεων όσον αφορά: 
➢ την πιθανότητα εμφάνισης τους, 
➢ την έκταση, 
➢ την ένταση, 
➢ την πολυπλοκότητα του μηχανισμού εμφάνισης (άμεση, έμμεση), 
➢ τον χρόνο (χρόνος εμφάνισης, διάρκεια επαναληπτικότητα), 
➢ την δυνατότητα πρόληψης αποφυγής αναστροφής ή μείωσης, καθώς και 
➢ την ενδεχόμενη συνεργιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο έργο ή άλλα 

έργα παρουσιάζονται σε Πίνακες όπως έχουν καθοριστεί στο κεφάλαιο 9 της 
παρούσας Μ.Π.Ε.  

 
Μέτρα, πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον 
σχεδιασμό του έργου  
Ο σχεδιασμός του έργου έχει σκοπό ακριβώς την προστασία του ανθρωπογενούς και 
φυσικού περιβάλλοντος από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η περιβαλλοντική 
προτεραιότητα είναι κύριο χαρακτηριστικό του έργου τόσο στον σχεδιασμό των κατά 
κανόνα ήπιων επεμβάσεων στην κοίτη του ρέματος όσο και στην σκοπιμότητα του έργου.  
Το έργο αποσκοπεί στη θεραπεία της υφιστάμενης κατάστασης η οποία  
− Αποτελεί εξελισσόμενη τάση βαθμιαίας υποβάθμισης έως «εξαφάνισης» του ρέματος 
και των κλάδων του (αφού και σήμερα με δυσκολία ανιχνεύονται) με δεδομένη τη συνεχή 
οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.  
− Εγκυμονεί κινδύνους καταστροφών υποδομών, ιδιοκτησιών, περιουσιών, ακόμη και 
διακινδύνευσης ζωής όταν θα συμβούν πλημμυρικά φαινόμενα  
 
Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση – όπου είναι αναγκαίο - επαρκούς διατομής για 
την διόδευση της πλημμυρικής απόρροής 50ετίας, με ήπιες περιβαλλοντικά επεμβάσεις 
και την την οριοθέτηση της οριζόμενης ως άνω κοίτης με σκοπό την προστασία της και 
απαγόρευση περαιτέρω επεμβάσεων και περιορισμού της  
 
Οφέλη από την υλοποίηση του έργου – επιδράσεις στην τοπική οικονoμία  
Οι ευνοϊκές επιδράσεις προκύπτουν από τη σκοπιμότητα του έργου που είναι η 
απαλλαγή από τα πλημμυρικά φαινόμενα, η ομαλή λειτουργία του ρέματος, η απαλλαγή 
της κοίτης από την συγκέντρωση αποθέσεων και απορριμμάτων και η αναβάθμιση της 
προς οριοθέτηση περιοχής. 
 
ix. Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν και οι κύριοι λόγοι που 
επελέγη η συγκεκριμένη λύση  
Στο πλαίσιο του ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης επιλέχθηκε η (μηδενική) λύση 
διατήρησης της υφιστάμενης κοίτης στο ρέμα Ναρκίσου και στον κλάδο Δ1 αφού η 
διατομή τους είναι επαρκής για τη διόδευση της πλημμυρικής απορροής. Τα ρέματα αυτά 
θα προστατευθούν από τις υφιστάμενες επεμβάσεις και ανθρωπογενείς πιέσεις με την 
προτεινόμενη οριοθέτησή τους  
Το ρέμα Διονύσου και ο κλάδος Δ2 αποτέλεσαν το αντικείμενο επεμβάσεων με 
διαμόρφωση κατά το δυνατόν φιλική στο περιβάλλον υδραυλικά επαρκούς 
τραπεζοειδούς κοίτης σχεδόν σε όλο το μήκος τους με εξαίρεση την τοπική εμπλοκή τους 
με υφιστάμενες υποδομές (κυρίως διέλευση οδικού δικτύου).  
Επομένως η επιλεγείσα λύση ήταν μονοσήμαντη με εξαίρεση δύο περιοχές μήκους 190μ. 
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και 260μ. αντίστόιχα σε 6,2χλμ. μήκους του ρέματος Διονύσου όπου σήμερα το ρέμα 
είναι εγκιβωτισμένο λόγω των υπερκείμενων χρήσεων (χώρος στάθμευσης βιομηχανικής 
εγκατάστασης και χώρος εκπαιδευτηρίου αντίστοιχα). Στις δύο αυτές περιοχές 
μελετήθηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις στις οποίες γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο 
κεφάλαιο 7. Συγκεκριμένα  
Την περιοχή μεταξύ των Χ.Θ. : 0+278,99 και 0+467,17 (Χώρος βιομηχανικής 
εγκατάστασης)  
Όπου εξετάσθηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την πρόταση για 
την κατασκευή αγωγού ορθογωνικής διατομής 5.00 x 3.00 σε σκάμμα με προσωρινή 
εκσκαφή με πρανή κλίσεως 1:1 που θα επανεπιχωθεί μετά την κατασκευή του αγωγού. 
(Cut & Cover). Η δεύτερη προτείνει την αποκατάσταση του ρέματος με ανοικτή διατομή. 
Η εκσκαφή θα γίνει με πρανή κλίσεως 3:2. Με την πρώτη λύση θα αποκατασταθούν οι 
υφιστάμενες χρήσεις γής. Με την δεύτερη θα δημιουργηθεί διατομή που το εύρος στην 
επιφάνεια της παρέμβασης θα είναι περίπου 56 μέτρα.  
Η πρόταση της ομάδας μελέτης είναι να μελετηθεί σε στάδιο Οριστικής Μελέτης η πρώτη 
λύση (Cut & Cover) προκειμένου να εξακολουθήσει η λειτουργία των εξυπηρετήσεων της 
εγκατάστασης και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι παρουσίας εκτεταμένου απότομου 
πρανούς ορύγματος μεγάλου ύψους για το κοινό.  
Την περιοχή μεταξύ των Χ.Θ. : 2+477,67 και 2+737,70. (Χώρος εκπαιδευτικού 
ιδρύματος)  
Και εδώ εξετάσθηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την πρόταση για 
την κατασκευή αγωγού ορθογωνικής διατομής 5.00 x 3.00 σε σκάμμα με προσωρινή 
εκσκαφή με πρανή κλίσεως 2:3 – 1:1 που θα επανεπιχωθεί μετά την κατασκευή του 
αγωγού. (Cut & Cover). Η δεύτερη προτείνει την αποκατάσταση του ρέματος με ανοικτή 
διατομή. Η εκσκαφή θα γίνει με πρανή κλίσεως 3:2. Με τηνπρώτη λύση θα 
αποκατασταθούν οι υφιστάμενες χρήσεις γής. Με την δεύτερη θα δημιουργηθεί διατομή 
που το εύρος στην επιφάνεια της παρέμβασης θα είναι περίπου 65 μέτρα. 
Η πρόταση της ομάδας μελέτης είναι να μελετηθεί σε στάδιο Οριστικής Μελέτης η πρώτη 
λύση (Cut & Cover). προκειμένου να εξακολουθήσει η λειτουργία των εξυπηρετήσεων 
του εκπαιδευτικού ιδρύματος και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι παρουσίας εκτεταμένου 
απότομου πρανούς ορύγματος μεγάλου ύψους για το κοινό και συγκεκριμένα τα μέλη 
της εκπαιδευτικής κοινότητας και του παιδικού πληθυσμού. 
 
x. Συνοπτική περιγραφή του έργου  
Βασικά στοιχεία και μέγεθός του έργου – αριθμός απασχολουμένων - εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός, 
Πρόκειται για έργα αποκατάστασης υδραυλικά απαιτούμενης διατομής μετά από έλεγχο 
της κοίτης στο ρέμα Διονύσου μήκους 6.242,24μ. στους συμβάλλοντες κλάδους Δ1 και 
Δ2 μήκους 486,48μ. και 344,11μ. αντίστοιχα, καθώς και στο συμβάλλον ρέμα Ναρκίσου 
μήκους 827,82μ. 
Τα προτεινόμενα έργα διαμόρφωσης κοίτης επαρκούς για την διόδευση της πλημμυρικής 
απορροής 50ετίας είναι 
. Για το ρέμα Διονύσου διαμόρφωση ανοικτής τραπεζοειδούς κοίτης με συρματοκιβώτια 
για μήκος 4,8 χλμ. περίπου, ενώ για την απαραίτητη αποκατάσταση των λειτουργιών και 
υποδομών (οδικών και άλλων) του οικιστικού περιβάλλοντος προβλέπονται τοπικοί 
εγκιβωτσμοί συνολικά μήκους 1,1 χλμ. περίπου. 
. Για τξον κλάδο Δ2 διαμόρφωση ανοικτής τραπεζοειδούς κοίτης με συρματοκιβώτια σε 
όλο το μήκος του, εξαιρουμένων τοπικών εγκιβωτισμών σε περιοχές διέλευσης οδικού 
δικτύου συνολικού μήκους 65μ. περίπου. 
. Για το ρέμα Ναρκίσόυ και για τον κλάδο Δ1 μετά από έλεγχο προέκυψε ότι οι διατομές 
της φυσιτκής κοίτης είναι υδραυλικά επαρκείς και δεν προτείνονται έργα αποκατάστασης 
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Η εκτέλεση των έργων συνεπάγεται την λειτουργία μηχανημάτων εργοταξίου (εκσκαφείς, 
φορτωτές, μπουλντόζες) οχημάτων μεταφοράς υλικού, καθώς και την απασχόληση 
μηχανικού εξοπλισμού λατομείου (σπαστήρες) για την παραγωγή αδρανών. Η λειτουργία 
των (δηζελοκίνητων κυρίως) μηχανημάτων και οχημάτων, συνεπάγεται την κατανάλωση 
πετρελαίου. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε πολύ μικρότερης 
κλίμακας δευτερεύουσες εργασίες που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων (π.χ. 
ηλεκτροσυγκόλληση). 
Οι πρώτες ύλες αντιστοιχούν στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 
έργων. Αυτά περιλαμβάνουν: 
. Συρματόπλεγμα κατασκευής στρωμνών και συρματοκιβωτίων 
. Αδρανή υλικά και υλικά λατομείου για την επιχωμάτωση και την λιθοπληρωση των 
συρματοκιβωτίων 
. Άλλα υλικά. Αυτά περιλαμβάνουν τον χάλυβα οπλισμού των έργων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, τα υλικά μόνωσης, στεγάνωσης, αποστράγγισης και σφράγισης αρμών, των 
οποίων η προμήθεια γίνεται από εξειδικευμένες μονάδες παραγωγής . 
 
Η κατανάλωση νερού, αφορά την χρήση νερού για την συμπίεση των μεταβατικών 
επιχωμάτων, την ψύξη των μηχανημάτων, τη διαβροχή επιφανειών για την αποφυγή 
παραγωγής σκόνης και την πλύση των κάδων απορριμμάτων. 
Τα παραγόμενα προϊόντα κατά την φάση κατασκευής είναι τα στερεά απόβλητα της 
περίσσειας προϊόντων εκσκαφής, καθώς και τα υγρά απόβλητα (λάδια) και τα αέρια 
απόβλητα (σκόνη, CO2, NOX, HC) από την λειτουργία των μηχανημάτων και των 
οχημάτων που εμπλέκονται στην κατασκευή. Κατά τη φάση λειτουργίας δεν παράγονται 
προϊόντα ούτε απόβλητα. 
Οι ποσότητες των φυσικών πόρων (πετρέλαιο, νερό), καθώς και το πλήθος των 
εργαζομένων, είναι δυνατόν να εκτιμηθούν από βιβλιογραφικά δεδομένα ή σύγκριση με 
παρόμοια έργα. Οι ποσότητες των υλικών κατασκευής (ορύγματα, επιχώματα, αδρανή) 
υπολογίζονται στην τεχνική μελέτη του έργου. 
Κατά την φάση κατασκευής, το απασχολούμενο προσωπικό αποτελείται από τους 
εργαζόμενους στο εργοτάξιο, καθώς και στις λατομικές εγκαταστάσεις. Όπως 
αναλυτικότερα παρουσιάζεται στην κατωτέρω ενότητα 3.2., το απασχολούμενο και 
εμπλεκόμενο προσωπικό με την κατασκευή του έργου εκτιμάται σε 25 άτομα, 
Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός του έργου είναι αυτός που ωφελείται από την 
αντιμετώπιση του κινδύνου των πλημμυρών που συνεπάγεται κινδυνο για την ζωή και 
τις ιδιοκτησίες των κατοίκων. Το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής άμεσης επιρροής 
του έργου ανέρχεται σε περίπου 34.000 κατοίκους (Απογραφή 2011). 
Επίσης ωφελείται το ιδιαίτερης αξίας τοιπικό φυσικό περιβάλλον από την συντήρηση της 
λειτουργίας των υδατορευμάτων με κατάλληλα έργα προσαρμοσμένα σε αυτό και 
συνεπώς την προστασία των υδατορευμάτων από αυθαίρετες καταστροφικές 
επεμβάσεις. 
 
Στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας 
Η φάση κατασκευής περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους εργασίες – στάδια 
. Χωματουργικές εργασίες Εκσκαπτικές εργασίες, εργασίες επιχωμάτωσης, μεταφορά 
υλικών για απόθεση, παραγωγή αδρανών 
. Διαστρώσεις στρωμνών και συρματοκιβωτίων - Κατασκευή τεχνικών Προμήθεια και 
διάστρωση συρματοκιβωτίων και στρωμνών, ξυλότυποι, μεταφορά και κοπή χάλυβα 
οπλισμού, σκυροδέτηση, διαβροχή. 
 
Κατωτέρω γίνέται μία εκτίμηση από παρόμοια έργα της σύνθεσης του εργοταξίου καθώς 
και της λατομικής εγκατάστασης, με τις αντίστοιχες εργασίες που είναι απαραίτητες για 
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την κατασκευή του έργου. 
Εκτιμώμενη σύνθεση εργοταξίου 
Εκτιμώμενη σύνθεση Λατομικής εγκατάστασης 
Κατασκευή τεχνικών έργων: 
. μία πρέσα (1) οπλισμένου σκυροδέματος (100 KW) 
. δύο (2) μπετονιέρες (22 KW) 
. δύο (2) δονητές (0.75 KW ο καθένας) 
προσωπικό 5 άτομα 
Χωματουργικά 
. δύο (2) φορτηγά (35t) 
. ένας (1) φορτωτής (54 KW) 
. ένας (1) εκσκαφέας (72 KW) 
. ένας (1) προωθητής (104 KW) 
προσωπικό 6 άτομα 
Συγκρότημα Παραγωγής αδρανών 
. τροφοδότης (50 ΗΡ) 
. προδιαλογέας (25 ΗΡ) 
. σπαστήρας (270 ΗΡ) 
. μεταδιαλογέας (25 ΗΡ) 
. χαλικοτριβεία (270 ΗΡ) 
. κόσκινα (25 ΗΡ) 
. ταινίες μεταφοράς (10 ΗΡ) 
Σύνολο ισχύος 675 ΗΡ ~ 504 KW 
προσωπικό 8 άτομα 
Κατά την φάση λειτουργίας γίνονται μόνο εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και 
απομάκρυνσης των υγρών αποβλήτων και αποκομιδή των απορριμμάτων. 
 
Ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας – παραγωγή αποβλήτων 
Στην ενότητα 3.1. της μελέτης καθορίστηκε το είδος των πόρων και των πρώτων υλών 
που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Από τα στοιχεία της μελέτης 
έχουμε: 
Αδρανή Εκτιμώνται σε 70.000 m3 
Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων Εκτιμώνται σε 500.000 kg 
Για να υπολογίσουμε τη κατανάλωση νερού, καυσίμου και ενέργειας που θα 
καταναλωθούν κατά την κατασκευή του έργου, θα κάνουμε πρώτα τις κατωτέρω 
παραδοχές: 
. Διάρκεια κατασκευής του έργου ................................................................ 18 μήνες 
. Εργάσιμες ώρες ημερησίως .............................................................. 8 ώρες/ημέρα 
. Εργάσιμες μέρες τov χρόvo ............................................................240 ημέρες/έτος 
. Διάρκεια κατασκευής σε ημέρες ............................................................ 360 ημέρες 
. Χωματουργικές εργασίες ....................................................................... 200 ημέρες 
. Τεχνικά έργα ......................................................................................... 160 ημέρες 
Νερό Η χρήση του νερού κατά την κατασκευή του έργου συνίσταται 
. Στην διαβροχή κατά την διαδικασία συμπίεσης των συμπυκνωμένων επιχωμάτων. Από 
την εργοταξιακή εμπειρία, η συμπίεση 1000m3 όγκου επιχώματος αντιστοιχεί σε 
κατανάλωση 40m3 νερού. Επομένως για το υπό μελέτη έργο με προβλεπόμενο όγκο 
μεταβατικών επιχωμάτων 32.000m3 εκτιμάται ποσότητα 1280m3 
. Για την πάγια ημερήσια χρήση νερού (για πλύση μηχανημάτων κλπ.) με την παραδοχή 
ότι καταναλώνεται 1-2 m3 την ημέρα, θεωρούμε ότι συνολικά θα καταναλωθεί ποσότητα 
της τάξεως των 500 m3. 
Καύσιμα Στον κατωτέρω πίνακα γίνεται μία εκτίμηση της συνολικής κατανάλωσης 
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καυσίμων από τις δραστηριότητες του εργοταξίου. Δηλαδή η συνολική κατανάλωση στο 
εργοτάξιο θα είναι περί τους 140 m3 καυσίμου. 
Ενέργεια Ομοίως κατωτέρω γίνεται μία εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας τόσο στο 
εργοτάξιο όσο και στην λατομική δραστηριότητα για την παραγωγή αδρανών. Δηλαδή θα 
καταναλωθεί συνολική ενέργεια της τάξεως των 1.200.000 kWh. 
 
Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου  
Σκοπιμότητα του έργου 
Το ρέμα Διονύσου διέρχεται μία περιοχή οικιστική σε διάφορους βαθμούς πυκνότητας 
και με έντονες ανθρωπογενείς επεμβάσεις με συνεχή οικιστική ανάπτυξη, πυκνό οδικό 
δίκτυο, παρουσία εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων καθώς και άλλων 
εξυπηρετήσεων. Έτσι έχει δεχθεί στη διάρκεια του χρόνου και συνεχίζει να δέχεται 
πιέσεις, οι οποίες έχουν περιορίσει την κοίτη του και συνεπώς αλλοιώσει την δίαιτα του 
υδατορεύματος την λειτουργία του ως προς την διόδευση της πλημμυρικής απορροής 
του. 
Οι πιέσεις αυτές συνήθως έχουν τη μορφή της επέκτασης οικοπέδων και δόμησης εις 
βάρος της ευρείας κοίτης και συχνότερα της αποσπασματικής κατασκευής τεχνικών ή/και 
του τοπικού εγκιβωτισμού του ρέματος για την διέλευση οδών ή της εξασφάλισης χώρων 
στάθμευσης ή ελεύθερων χώρων στις επιφάνειες που καλύπτουν το ρέμα. 
. 
Μετά από λεπτομερή έλεγχο της παροχετευτικότητας της υφιστάμενης περιορισμένης 
κοίτης και των ανωτέρω τεχνικών έργων καταδείχθηκε ότι αυτή δεν επαρκεί για τη 
πλημμυρική αλλά ενδεχομένως και για τη μέση ετήσια απορροή του ρέματος. Η έντονη 
φυτοκάλυψη που έχει αναπτυχθεί εντός της κοίτης περιορίζει ακόμη περισσότερο τη 
διατομή. Η υφιστάμενη κατάσταση καθιστά αναγκαία την οριοθέτηση και διευθέτηση του 
ρέματος αφού 
. Αποτελεί εξελισσόμενη τάση βαθμιαίας υποβάθμισης έως «εξαφάνισης» του ρέματος 
και των κλάδων του (αφού και σήμερα με δυσκολία ανιχνεύονται) με δεδομένη τη συνεχή 
οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. 
. Εγκυμονεί κινδύνους καταστροφών υποδομών, ιδιοκτησιών, περιουσιών, ακόμη και 
διακινδύνευσης ζωής όταν θα συμβούν πλημμυρικά φαινόμενα. 
Η υπό έγκριση υδραυλική μελέτη έχει ως αντικείμενο 
. Τον έλεγχο της κοίτης του ρέματος και των κλάδων του ως προς την υδραυλική 
επάρκεια της διατομής, 
. Την αποκατάσταση – όπου είναι αναγκαίο - επαρκούς διατομής για την διόδευση της 
πλημμυρικής απόρροής 50ετίας, με ήπιες περιβαλλοντικά επεμβάσεις 
. Τέλος την οριοθέτηση της οριζόμενης ως άνω κοίτης με σκοπό την προστασία της και 
απαγόρευση περαιτέρω επεμβάσεων και περιορισμού της 
 
Ιστορική εξέλιξη του έργου – υφιστάμενες εγκρίσεις 
Το ρέμα Διονύσου έχει ληφθεί υπ’ όψιν στις Γενικά Πολεοδομικά σχέδια και τα σχέδια 
πόλεως της περιοχής διέλευσής του όπως αυτά καταγραφονται στις αντίστοίχες ενότητες 
του κεφαλαίου 5 της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του ΠΔ 346/15-6-
94 (ΦΕΚ 632/Δ’/1994) και σε τμήμα του προβλέπονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί 
όροι και περιορισμοί δόμησης. Έχει επίσης ληφθεί υπ’ όψιν στο Π.Δ. Ζωνών Προστασίας 
Ορεινού Όγκου Πεντέλης (ΦΕΚ 775Δ/1988). 
 
Οικονομικά στοιχεία του έργου 
Ο προϋπολογισμός των έργων (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ανέρεχεται συνολικά 
σε 9,4 εκ ευρώ 
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Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 
Όπως προαναφέρθηκε, έχει προηγηθεί μελέτη οριοθέτησης για το ρέμα Φασιδέρι που 
συνδεδεμένο με το υπό μελέτη διευθέτησης ρέμα Διονύσου. Στο πλαίσιο της 
πολεοδόμησης του τέως Δήμου Άνοιξης, νυν Δήμου Διονύσου και εκπόνησης μελέτης 
υπό τον τίτλο «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση (Α΄ και Β΄ στάδιο) – Αστικολογεωλογική 
μελέτη πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της Κοινότητας Άνοιξης», περιλήθφηκε και μελέτη 
οριοθέτησης, στο ρέμα Φασιδέρι ως ρέμα της υπό πολεοδόμηση περιοχής. Η μελέτη 
θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής (θεώρηση 6.3.2008). 
 
Συμβατότητα του έργου με θεσμοθετημένες χωρικές και Συμβατότητα του έργου με 
θεσμοθετημένες χωρικές και δεσμεύσεις της περιοχής 
Θέση του έργου ως προς τις εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
της περιοχής 
Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 
Το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την χωροταξία και τις χρήσεις γης της περιοχής του 
έργου αποτελείται από 
. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΦΕΚ 156/Α΄/2014) 
. Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των οικισμών της περιοχής που σήμερα αποτελούν 
Δημοτικές Ενότητες των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου. Συγκεκριμένα: 
• Δ.Ε. Άνοιξης (του Δήμου Διονύσου) (ΦΕΚ 797 Δ 1999 
• Δ.Ε. Εκάλης (του Δήμου Κηφισιάς) στο ΦΕΚ 667 Δ 1994 
• Δ.Ε. Κρυονερίου (του Δήμου Διονύσου) στο ΦΕΚ 275 ΑΑΠ 04 07 2008 
Τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά που αφορούν στην υπό μελέτη περιοχή του Ρέματος 
Διονύσου : 
. ΦΕΚ – Ρυμοτομικά Σχέδια Περιοχής Ρέματος Διονύσου: 
. ΠΔ Σχέδιο πόλεως Διονύσου ΦΕΚ 232/Α/1928 
. ΠΔ Σχέδιο πόλεως οικισμού θέσης Ρέας Σταμάτας Αττικής 22-11-1929/ΦΕΚ 435A/14-
12-1929 
. ΦΕΚ 710/Δ/1979Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Κοινότητας Σταμάτας Διονύσου 
. ΒΔ ΦΕΚ 142/Δ/1969 Επέκταση σχεδίου πόλεως Σταμάτας Αττικής παρά τη θέση Ρέα 
. ΒΔ ΦΕΚ 70Δ/1962 Επέκταση σχεδίου πόλεως Σταματάς Αττικής στην περιοχή Οικοδ 
συνεταιρισμού «Νέα Αιολίς» 
. ΠΔ ΦΕΚ630/Δ/1979 Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στη περιοχή «Νέα Αιολίς» 
. ΦΕΚ 273/Δ/1979 Αναθεώρηση Ρυμ. Σχεδίων Εκάλης, Σταμάτας, Κηφισιάς, Ν. 
Ερυθραίας, Άνοιξης 
. ΒΔ ΦΕΚ 225Δ/28-11-1969(τοπική τροποποίηση ρυμοτομικού Εκάλης) 
. ΦΕΚ 429/Δ/1987 Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Εκάλης 
. ΠΕ.ΧΩ.οικ.2497/Φ.Τροπ./2001/ΦΕΚ 710Δ/28-08-2001 (τοπική τροποποίηση 
ρυμοτομικού Εκάλης) 
. Γ.30264/04/ΦΕΚ 676Δ/30-07-2004 ( τοπική τροποποίηση ρυμοτομικού Εκάλης) 
. Σχέδιο πόλεως Δροσιάς ΦΕΚ 91/Α/1952 
. Τροποποίηση και επέκταση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δροσιάς ΦΕΚ72/Δ/1960 
. Τροποποίηση Ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς ΦΕΚ 91Δ/24-07-1962 
 
Όρια προστατευόμενων περιοχών του ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) 
Τα ρέματα Διονύσου και Φασίδερι έχουν συμπεριληφθεί στο ΦΕΚ 281/Δ’/1993 και κατά 
συνέπεια είναι τα ίδια χαρακτηρισμένα ως «ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος». 
Επίσης, ως παραχείμαρροι του π. Κηφισού, συμπεριλαμβάνονται στο ΠΔ 346/15-6-94 
(ΦΕΚ 632/Δ’/1994) και σε τμήματά τους προβλέπονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί 
όροι και περιορισμοί δόμησης. 
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Προς τα ΒΔ, το έργο απέχει περί το 1,7 χλμ. από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής ‘Δασόκτημα 
Τατοΐου-Σαλονίκης Λοιμικού-Συνιδιόκτητο Δάσος Γκούρα-Πάρνηθας’ 
(κωδ:K404) και 2,7 χλμ από την περιοχή ΤΚΣ Natura GR3000001 ‘΄Ορος Πάρνηθα’, ενώ 
προς τα ΝΑ απέχει ~ 2,0 χλμ από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής ‘Δημόσιο Δάσος 
Ραπεντώσας (Σταμάτας)’ (κωδ:K407). 
Η περιοχή μελέτης, εντός των ορίων των λεκανών απορροής, περιλαμβάνει, επιπλέον, 
περιοχές εντός Ζωνών Προστασίας Ορεινού Όγκου Πεντέλης (Π.Δ. ΦΕΚ 775Δ/1988) 
καθώς και εντός Ζωνών Προστασίας Ορεινού Όγκου Πάρνηθας (ΦΕΚ 619Δ/2008). 
Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 
Οι χαρακτηρισμένες δασικές περιοχές περιορίζονται στην περιοχή της Δροσιάς, και των 
Δημοσιογραφικών, πλησίον της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας. Κατά τα άλλα, η λεκάνη 
του ρέματος Διονύσου περιλαμβάνει δασικές περιοχές, όπως το περιαστικό δάσος 
Διονύσου, το άλσος Δροσιάς, το άλσος Ανοίξεως κ.α., ενώ η λεκάνη απορροής του 
ρέματος Φασίδερι περιλαμβάνει τμήμα του περιαστικού δάσους Κρυονερίου. 
Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.α. 
Στους δήμους που αποτελούν την περιοχή μελέτης υφίστανται δημοτικές και δημόσιες 
εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως σχολεία, αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις 
υγείας, κ.α. Περαιτέρω, λειτουργούν δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος κλπ.). 
 
Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Στην ευρύτερη του έργου περιοχή υπάρχει μια πληθώρα μνημείων ιστορίας και 
πολιτισμού (αρχαιολογικοί χώροι, αρχαία και νεότερα μνημεία, ιστορικοί τόποι), που 
καλύπτουν όλες τις ιστορικές περιόδους, από τους νεολιθικούς (Προϊστορικούς) χρόνους 
μέχρι σήμερα, τα οποία μαρτυρούν τη συνεχή παρουσία του ανθρώπου στην περιοχή. 
Η παρουσία αυτή συνδέεται κυρίως με τη γειτνίαση του όρους Πεντέλη, καθώς και με το 
μεγαλύτερο αστικό κέντρο του ελλαδικού χώρου, την Αθήνα. 
Στην περίπτωση του ΦΕΚ 818/Β/19-11-1984. ‘Κήρυξη περιοχής Διονύσου ως 
αρχαιολογικού χώρου’, τα όρια της περιοχής συμπεριλαμβάνουν την περιοχή μελέτης: 
«Προς τα δυτικά τα σύνορα των οικισμών Διονύσου και Ρέας, προς τα βόρεια τις βόρειες 
υπώρειες του όρους Σταματοβούνι, προς τα ανατολικά, ακτίνα δύο (2) χλμ. Πέραν του 
Ιερού μετά την οδό προς Ραπεντόζα και προς τα Νότια τις βόρειες υπώρειες του 
Πεντελικού όρους. 
Στην παραπάνω περιοχή περιλαμβάνονται ο κηρυγμένος αρχ/κός χώρος του Ιερού του 
Διονύσου (ΦΕΚ 265/Β/1-10-57) το κηρυγμένο ως "τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους" 
Σπήλαιο του Διονύσου, ο Προϊστορικός οικισμός στη γύρω περιοχή σε ακτίνα 
200μ.(ΦΕΚ 1063/Β/26-9-75) και άλλες αρχαιότητες (ταφικοί περίβολοι, τάφοι κλπ), που 
έχουν επισημανθεί σε διάφορα σημεία της περιοχής». 
Στην ενότητα 8.6.3. της μελέτης, αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ιστορικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής διέλευσης του εξεταζόμενου ρέματος. 
Σύμφωνα δε με τις αναφορές του (78) σχετικού συμπληρωματικού μετά των απόψεων 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ισχύουν και τα ακόλουθα: 
Στην υπό μελέτη περιοχή ισχύουν τα ακόλουθα: 
Α. Το ανάντη τμήμα του έργου, από την οδό Κέδρων και ανατολικότερα, βρίσκεται εντός 

του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Διονύσου Αττικής (ΦΕΚ 818/Β/19-11-
1984) και της αναοριοθέτησης αυτού (ΦΕΚ 337/Δ/19-06-2020), εντός του οποίου 
βρίσκονται τα ακόλουθα μνημεία: 
• Στο άμεσο περιβάλλον της περιοχής μελέτης, στη θέση «Κόκκινο Χωράφι», στο 

σημείο όπου συμβάλλει ο κλάδος Δ2 με το ρέμα Διονύσου σώζεται αρχαίος ταφικός 
περίβολος, από τον οποίο προέρχεται ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη που βρίσκεται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς (αρ. 3598) και μαρτυρείται κορμός γυναικείου 
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αγάλματος [Athenische Mitteilungen 12 (1887), σελ. 312]. Βρίσκεται σε απόσταση 
περί τα 30μ. νότια του ρέματος Διονύσου και 50μ. ανατολικά του κλάδου Δ2. Η 
ύπαρξη αρχαίας οδού βόρεια του περιβόλου, πλησίον ή πιθανότατα εντός της 
κοίτης του ρέματος, με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση θεωρείται βέβαιη, δεν 
έχει όμως ακόμη εντοπισθεί. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι είναι αρκετά 
πιθανό να υπάρχουν και άλλα ταφικά μνημεία πλησίον του ανεσκαμμένου ταφικού 
περιβόλου. Επισημαίνεται, ότι σε χάρτες του τέλους του 19ου αι., σημειώνονται και 
άλλα αρχαία κατάλοιπα πλησίον του περιβόλου. 

• Το ανατολικό πέρας του έργου απέχει περί τα 1800μ. από τον περιφραγμένο και 
επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο του Διονύσου (Φ.Ε.Κ. 265/Β/1-10-1957) στη 
Ραπεντώσα και περί τα 900μ. από τον αρχαίο ταφικό περίβολο στη συμβολή της 
οδού Αιγαίου με την οδό Μοσχονησίων, χωρίς να έχει οπτική επαφή με αυτά τα 
μνημεία. 

Β. Το κατάντη τμήμα του έργου βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον προσωρινά 
οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή «Μορτερό», της Δ.Κ. Νέας 
Ερυθραίας του δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ 593/ΑΑΠ/31-12-2010), από τον οποίο απέχει 
περί τα 550μ. Στη θέση αυτή έχουν εντοπισθεί φρεάτια αρχαίου υδραγωγείου, το 
οποίο είναι πιθανόν να συνεχίζεται προς Β/ΒΑ και ενδεχομένως να διέρχεται από την 
περιοχή του υπό έγκριση έργου. 
Επισημαίνεται ότι κατά την κατασκευή έργου νοτιότερα, σε οικόπεδο πλησίον της 
γέφυρας Βαρυμπόμπης, εντοπίσθηκε σε βάθος περί τα 4 μέτρα από την επιφάνεια, η 
σήραγγα του αρχαίου υπόγειου υδραγωγείου και βεβαιώθηκε η συνέχειά του προς 
NΔ. Η συνέχεια του αγωγού προς Β/ΒΑ, εντός της περιοχής μελέτης του εν θέματι 
έργου, δεν αμφισβητείται, ωστόσο η ακριβής πορεία του δεν έχει καθορισθεί. 

Γ. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης του εν θέματι έργου, στο σύνολο των Δήμων Κηφισιάς 
και Διονύσου, έχουν εντοπισθεί και ανασκαφεί αρχαιότητες που χρονολογούνται από 
τους προϊστορικούς έως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Ο αρχαιολογικός χάρτης 
της εν λόγω περιοχής εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα από τη συνεχιζόμενη 
αρχαιολογική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, στο πλαίσιο 
δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών έργων, και της άσκησης από την ΕΦΑ Ανατολικής 
Αττικής προληπτικού ελέγχου εκσκαφών για τον εντοπισμό εγκειμένων αρχαιοτήτων. 

 
Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στη περιοχή του έργου 
Προβλέψεις και κατευθύνσεις του οικείου Περιφερειακού Πλαισιου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την περιοχή του έργου 
Η περιοχή μελέτης δεν υπάγεται σε Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης αλλά υπάγεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας.(ΦΕΚ 156/Α΄/2014) 
και στο ανά δήμο της περιοχής Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Στο ρυθμιστικό Σχέδιο 
δίδονται γενικές κατευθύνσεις περιλαμβανομένου του διαχωρισμού της Αττικής σε 
χωρικές ενότητες και υποενότητες. Συγκεκριμένα για τους δήμους της περιοχής του 
έργου: 
. Ο δήμος Κηφησιάς περιλαμβάνεται στην Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας που 
ανήκει στην Χωρική Ενότητα Αθήνας – Πειραιά 
. Ο δήμος Διονύσου περιλαμβάνεται στην Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής που 
ανήκει στη Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
Για τις συγκεκριμένες Χωρικές Υποενότητες δίδονται οι εξής κατευθύνσεις (άρθρο 9): 
Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας: 
Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και εμπορίου, 
υπηρεσιών και αναψχής. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική οργάνωση των 
περιοχών, κυρίως με τον σχεδιασμό των χρήσεων μέσω των υποκείμενων επιπέδων 
σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της ξισορρόπησης των συγκρούσε ων χρήσεων γης, 
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κυρίως όσον αφορά την κατοικία, τις υπηρεσίες και το εμπόριο. 
Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής: 
α) Η Βόρεια Αττική χαρακτηρίζεται από σημαντικούς φυσικούς και παραγωγικούς 
πόρους που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα του συνόλου της Αττικής, περιλαμβάνει δε 
σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες, στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλέγμα της. Άμεση 
προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση των συγκεντρώσεων κυρίας και παραθεριστικής 
κατοικίας προς τις οποίες κατευθύνο νται οι πιέσεις αστικοποίησης. 
 
β) Υποδοχείς ανάπτυξης για τη Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής αποτελούν οι ήδη 
θεσμοθετημένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και νέες που 
χωροθετούνται στην πύλη εισόδου της Αττικής και κοντά στο εθνικό οδικό και 
σιδηροδρομικό δίκτυο. 
γ) Προτεραιότητες για τη χωρική οργάνωση Χωρικής Υποενότητας Βόρειας Αττικής 
αποτελούν: 
αα) Η προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής γης που καταλαμβάνουν 
σημαντική έκταση, διασφαλίζοντας τον παραγωγικό της χώρο στον πρωτογενή τομέα. 
Επίσης, η ενθάρρυνση νέων δραστηριοτήτων που να κατευθύνονται σε πειραματικές 
οικολογικές καλλιέργειες σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. 
ββ) Η οργάνωση της αστικής ανάπτυξης, κυρίως στο οικιστικό σύμπλεγμα που στρέφεται 
προς το βορειοανατολικό Πολεοδομικό Συγκρότημα, με λελογισμένη ανάπτυξη κύριας 
και παραθεριστικής κατοικίας στους ηπειρωτικούς και παράκτιους οικισμούς. 
γγ) Η πολεοδομική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών που συμπεριλαμβάνονται 
εκατέρωθεν του εθνικού και σιδηροδρομικού δικτύου και αποτελούν τμήμα του 
στρατηγικού αναπτυξιακού άξονα Βορρά – Νότου (Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας) με 
σημαντικούς πόλους ανάπτυξης στις περιοχές του Αυλώνα (Βόρεια πύλη Περιφέρειας 
Αττικής) και του Αγίου Στεφάνου – Κρυονερίου (Βόρεια Πύλη του Μητροπολιτικού 
συγκροτήματος της Αθήνας), καθώς και η οργάνωση των ήδη θεσμοθετημένων 
περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων. 
δδ) Η προωθητική δραστηριότητα για την περιοχή είναι επίσης, η γεωργία – κτηνοτροφία 
για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις σχετικές, με τα 
παραγόμενα προϊόντα, μεταποιητικές μονάδες. 
εε) Η δημιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής και πολιτισμού με ήπιες 
δραστηριότητες και λειτουργίες,σε συνάρτηση με το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον της περιοχής για την προβολή της φυσιογνωμίας της και την απόδοση 
κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών στους πολίτες της Περιφέρειας. 
στστ) Η ανάδειξη του ιστορικού τόπου του Μαραθώνα, ο οποίος αποτελεί Παγκόσμια 
Μητρόπολη του αθλήματος του Μαραθωνίου Δρόμου και περιοχή συμπύκνωσης 
αρχαιολογικών μνημείων διεθνούς ακτινοβολίας. 
Σημειώνεται επίσης ότι στο ΡΣΑ περιλαμβάνεται ειδικό πρόγραμμα προστασίας και 
αποκατάστασης υγροτόπων. Σε αυτό εντάσσονται όλοι οι υγρότοποι της Αττικής και 
ιεραρχούνται για την οριοθέτησή τους, την εκπόνηση μελετών, τη χρηματοδότηση 
δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής τους, σε 
τρία (3) επίπεδα προτεραιότητας. 
Το ρέμα Διονύσου περιλαμβάνεται στη λεκάνη απορροής του άνω ρου του Κηφησού και 
κατατάσσεται σε υγρότοπο Β΄ προτεραιότητας. Ως υγρότοποι Β΄ προτεραιότητας 
θεωρούνται τα επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήματα, τα οποία διατηρούν σημαντικά 
οικολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά και χρήζουν προστασίας. Αυτοί εντάσσονται 
σε πενταετές πρόγραμμα οριοθετήσεων. 
 
Θεσμικό καθεστώς με εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό ΖΟΕ ΣΧΟOΑΠ) 
Οι προβλέψεις των επί μέρους Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δημοτικών 
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Ενοτήτων της περιοχής παρατίθενται κατωτέρω 
Δ.Ε. Εκάλης (Δήμου Κηφισιάς) Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο η Δ.Ε.Εκάλης 
χωρίζεται σε 2 Πολεοδομικές ενότητες 
1. Με πυκνότητα πληθυσμού 100 κατοίκους / Ha και συντελεστή δόμησης 0,40 
2. Με πυκνότητα πληθυσμού 248 κατοίκους / Ha και συντελεστή δόμησης 0,35 
Τμήμα της Πολεοδομικής ενότητας 2 υπάγεται διοικητικά στον δήμο Διονύσου – Δ.Ε. 
Διονύσου αλλά οργανώνεται πολεοδομικά με την Δ.Ε. Εκάλης. Στο τμήμ αυτό ο 
συντελεστής δόμησης είναι 0,30. 
Το ρέμα Διονύσου βρίσκεται στο όριο της Πολεοδομικής ενότητας 1 του Γ.Π.Σ. ΔΕ 
Εκάλης με το Γ.Π.Σ. της ΔΕ Άνοιξης. Επίσης βρίσκεται εντός του τμήματος της 
Πολεοδομικής ενότητας 2 που υπάγεται στον Δήμο Διονύσου. 
Δ.Ε. Άνοιξης (Δήμου Διονύσου) Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο η Δ.Ε. 
Άνοιξης χωρίζεται σε 2 Πολεοδομικές ενότητες: 
1. Κέντρο με πυκνότητα πληθυσμού 40 κατοίκους / Ha και συντελεστή δόμησης 0,4 
2. Αγ. Άγγελοι – Φασίδερι με πυκνότητα πληθυσμού 57 κατοίκους / Ha και συντελεστή 
δόμησης 0,4 
Το Γ.Π.Σ. προβλεπει την προστασία των ρεμάτων με καθορισμό Ζωνών Α και Β. 
Το ρέμα Διονύσου περιβάλλεται από την Α Ζώνη προστασίας και έτσι διασχίζει την 2η 
Πολεοδομική ενότητα, η λοιπή έκταση της οποίας είναι περιοχή αμοιγούς κατοικίας, 
όπως είναι και η περιοχή της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας. 
Η λοιπή περιοχή εντός του Γ.Π.Σ. Άνοιξης αποτελεί την Β Ζώνη προστασίας ρεμάτων 
Δ.Ε. Κρυονερίου (Δήμου Διονύσου) Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη Δ.Ε. 
Κρυονερίου προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων (4) πολεοδομικών ενοτήτων (ΠΕ), 
ζώνης βιομηχανικών.βιοτεχνικών εγκαταστάσεων προς εξυγίανση (ΒΙΠΑ.ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση) και ζώνης χονδρεμπορίου. 
Στον Χάρτη Π2 του Γ.Π.Σ. περιλαμβάνεται η ζώνη προστασίας Κηφησού στη περιοχή 
της εκβολής του ρέματος Διονύσου στον Κηφησό. 
 
Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ ΠΕΣΔΑ σχέδιο διαχείρισης υδάτων) 
Σχέδιο Διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
Η περιοχή υπάγεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής και 
συγκεκριμένα την 2η Αναθεώρηση (Απόφαση 414/2016 Περιφέρειας Αττικής). 
Με βάση τον νέο ΕΣΔΑ, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 51373/4684 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 
2706 Β’ /15-12-2015), η εθνική πολιτική για τα απόβλητα έχει τους εξής στόχους - 
ορόσημα για το 2020: 
. Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 
της χωριστής συλλογής, που τίθεται σε 40% του συνολικού βάρους των βιοαποβλήτων. 
. Καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το 
μέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί η ανακύκλωση του 60% του συνολικού 
τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής. 
. Δημιουργία, στο πλαίσιο τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, 
νέου δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη 
Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), με χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια ένα 
τουλάχιστον ανά δήμο, με παράλληλη ενσωμάτωση κοινωνικών πρωτοβουλιών. 
. Οργάνωση της χωριστής συλλογής και σε άλλα ρεύματα των ΑΣΑ (Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων) με στοχευμένη συλλογή για περαιτέρω προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 
. Θεώρηση της οικιακής κομποστοποίησης ως ανακύκλωσης και όχι ως πρόληψης. 
. Θεσμοθέτηση μέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και ιδίως για τα απόβλητα 
τροφίμων και την συσκευασία. 
. Αναβάθμιση της ποιότητας του εξοπλισμού των πόλεων (κάδοι, οχήματα, αποτμήσεις 
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πεζοδρομίων, δημόσιοι συμβολισμοί καθαριότητας, σάρωθρα οδών , κλπ). 
. Θεσμοθέτηση κανονιστικών πράξεων των ΟΤΑ που θα οργανώνουν τις τοπικές 
κοινωνίες και θα επιβραβεύουν την περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΣΑ. 
. Επανασχεδιασμό των αναγκαίων έργων και υποδομών στους υπό αναθεώρηση 
περιφερειακούς σχεδιασμούς στην κατεύθυνση αναθεώρησης των στόχων μέχρι το 
2020, υπέρ της ανακύκλωσης και των ανώτερων μορφών διαχείρισης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη διαλογή στην πηγή και με ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας σύμμεικτων. 
. Νομοθετική ρύθμιση για τα έργα και υποδομές που υλοποιούνται με τη μορφή ΣΔΙΤ. 
Αναστολή τους σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης μέχρις ισχύος του παρόντος και 
επανασχεδιασμός έργων υποδομών και δράσεων βάσει του παρόντος ΕΣΔΑ. Ανάπτυξη 
κατά προτεραιότητα μικρής κλίμακας αποκεντρωμένων μονάδων 
. ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 
. Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) 
και επανασχεδιασμός τους, στο πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντονιστικού φορέα για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
. Ενίσχυση – ανάπτυξη του κεντρικού μηχανισμού καταγραφής και επεξεργασίας 
δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να διασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό τους. 
. Δημιουργία προϋποθέσεων για την δραστική μείωση της εξαγωγής αποβλήτων, καθώς 
αυτό συνεπάγεται σημαντική απώλεια δυνητικών πόρων και ταυτόχρονα ευκαιριών 
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας μέσω της επεξεργασίας και ανακύκλωσης. 
. Εξάλειψη παράνομης διακίνησης αποβλήτων εντός της χώρας, για την ανάπτυξη υγιούς 
και περιβαλλοντικά ορθής επιχειρηματικότητας στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. 
. Ενίσχυση ελέγχων – επιθεωρήσεων και μηχανισμών υποστήριξης για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. 
. Ενσωμάτωση, ως υποχρεωτική κατεύθυνση, τοπικών σχεδίων διαχείρισης1 από τους 
Δήμους. 
Από την κατηγορία ΑΕΚΚ του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), τα στερεά 
απόβλητα που κατά κύριο λόγο παράγονται κατά την κατασκευή ενός δημοσίου έργου 
όπως το υπό μελέτη έργο, ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες (του Παραρτήματος ΙΑ της 
ΚΥΑ50910/2727/2003) 
. 17 05 04: χώματα και πέτρες που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
. 17 05 06: μπάζα εκσκαφών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
Εν γένει οι ανάδοχοι της κατασκευής των έργων θα πρέπει να συμβάλλονται με 
εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Στη Περιφέρεια Αττικής 
λειτουργούν τρία (3) ΣΕ_ ΑΕΚΚ, δύο περιφερειακής και ένα διαπεριφερειακής εμβέλειας 
και καταγράφονται οκτώ μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 
Οι απαιτήσεις σε υποδομές για την διαχείριση των ΑΕΚΚ που ορίζει το ΠΕΣΔΑ για την 
Περιφέρεια Αττικής είναι: 
Α) Δίκτυο ανάκτησης ΑΕΚΚ 
. Κάλυψη του συνόλου της περιφέρειας από ΣΕΔ 
. Νέες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υφίστανται 
μονάδες. 
. Στα νησιά της 1ης Δ.Ε. της περιφέρειας, κατά προτεραιότητα αδειοδότηση χώρων 
υποδοχής κινητών μονάδων επεξεργασίας, όπου θα λειτουργεί κινητή μονάδα που θα 
καλύπτει τις ανάγκες επεξεργασίας. 
. σε όποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση του αδρανούς κλάσματος των 
ΑΕΚΚ (με επίχωση) σε συνέργεια με κόμποστ τύπου Α. 
. Το δίκτυο ανάκτησης συμπληρώνουν οι τελικοί αποδέκτες των δευτερογενών υλικών 
από την επεξεργασία ΑΕΚΚ, όπως ενδεικτικά: 
. Οι εταιρείες ανακύκλωσης των διαχωριζόμενων ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικό, 
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μέταλλο, γυαλί, χαρτί, ξύλο). 
. Οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (υποκατάσταση 
πρωτογενών αδρανών). 
. Οι βιομηχανικές μονάδες ανακύκλωσης των αδρανών ορυκτής προέλευσης ως 
εναλλακτικές α΄ ύλες ή ανάκτησης του μη ανακυκλώσιμου ξύλου ως εναλλακτικό καύσιμο 
(τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιία, μονάδες αποτέφρωσης). 
 
. Οι τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες (ανακύκλωση αδρανών ορυκτής προέλευσης 
σε τεχνικά έργα). 
Β) Δίκτυο διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας ΑΕΚΚ 
. Κατασκευή δικτύου ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων για την 1η _.Ε. της Περιφέρειας Αττικής 
σε υψηλής προ τούτο καταλληλότητας εξαντλημένα Λατομεία – μεταλλεία, όπως θα 
αποτυπωθεί από την μελέτη της Δράσης 9.α. του Σχεδίου Δαχείρισης ΑΣΑ. και 
κατασκευή κυττάρου διάθεσης αδρανών στους ΧΥΤ ΑΣΑ της 2ης Δ.Ε.. 
Σε εφαρμογή το ΠΕΣΔΑ έχουν εκπονηθεί αντίστοιχα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) με βάση τα οποία ορίζεται η διαχείριση των ΑΣΑ σε κάθε δήμο της 
περιοχής μελέτης. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 
. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Κηφισιάς. Σύμφωνα με το ΤΣΔΑ Δήμου 
Κηφισιάς παράγονται στον δήμο 12.000 τόνοι ΑΕΚΚ ετησίως, τα οποία μεταφέρονται 
στον σταθμό μεταφόρτωσης και εν συνεχεία στον ΧΥΤΑ. 
. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Διονύσσου 
Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων. 
Η περιοχή του έργου υπάγεται στο Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής (1η Αναθεώρηση, Ιούλιος 2017, (ΦΕΚ Β 4672/29.12.2017)). 
Αναλυτικά στοιχεία του Σχεδίου Διαχείρισης για την λεκάνη απορροής του ρέματος 
Διονύσου παρουσιάζονται στην ενότητα 8.13.1. της μελέτης 
 
Οργανωμένοι υποδοχείς πάρκα, λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής 
ανάπτυξης 
Στους δήμους της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες λατομικές ζώνες για 
την παραγωγή αδρανών. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υφίσταται η εξορυκτική 
δραστηριότητα μαρμάρου της Πεντέλης. 
Όσον αφορά πάρκα, υποδοχείς δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ) και περιοχές 
τουριστικής ανάπτυξης, η πλησιέστερη στη περιοχή του έργου θεσμοθετημένη ζώνη είναι 
η ζώνη βιομηχανικών.βιοτεχνικών εγκαταστάσεων προς εξυγίανση (ΒΙΠΑ.ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση) του Γ.Π.Σ. ΔΕ Κρυονερίου η οποία περιλαμβάνει περιοχή ανατολικά της 
Εθνικής Οδού που εφάπτεται της ζώνης προστασίας του ρέματος Φασίδερι. 
 
Συμπεράσματα για την Υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος  

• Τα Τεχνικά Έργα που απαντώνται σε ολόκληρο το μελετώμενο τμήμα του ρέματος ΔΕΝ 
επαρκούν και θα πρέπει να κατασκευαστούν εξ αρχής, πλήν του τελικού έργου εκβολής 
της Εθνικής Οδού που όμως θα πρέπει να αξιολογηθεί στο σύνολό του. Πάντως θα 
επενελεγχθούν οι διαστάσεις και η επάρκεια των Τεχνικών με την οριστικοποίηση της 
χάραξης του άξονα της διευθέτησης καθώς και την προτεινόμενη κατά μήκος κλίση.  

• Το σύνολο του ρέματος Διονύσου θα πρέπει να διευθετηθεί. Θα πρέπει να ορισθεί η 
οριζοντιογραφική και μηκοτομική του χάραξη ώστε να περιοριστούν τα εκτός κοίτης 
πλημμυρικά φαινόμενα με την εφαρμογή της παροχής σχεδιασμόυ.  

• Με το έργο της Διευθέτησης του ρέματος, θα προστατευθούν οι απαντώμενες κατοικίες 
εντός ή εκτός Οικοδομικών Τετραγώνων που είναι νόμιμα κατασκευασμένες στην 
διαδρομή του ρέματος.  

• Με το έργο της Διευθέτησης του ρέματος, θα προστατευθούν οι Οδοί που διέρχονται ή 
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βρίσκονται πλησίον του ρέματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 
Ρυμοτομικά Σχέδια των Οικισμών από τους οποίους διέρχεται το ρέμα .  
Σύμφωνα με το (77) συμπληρωματικό τεύχος, τμήματα του έργου βρίσκονται εντός 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον αρχαιολογικού χώρου και γιαυτό θα 
πρέπει να ακολουθηθούν ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία τους κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου (βλέπε ενότητα ix. Υποενότητα “θέσεις αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος” και ενότητα xiv. Όρος 7) 
 
xi. Υδρολογικά στοιχεία  
Τα κατωτέρω στοχεία προέρχονται από την εκπονηθείσα ύστερα από εντολή της 
υπηρεσίας επικαιροποιημένη Υδρολογική μελέτη.  
Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα (Υ.Δ.) της Αττικής (GR06) και, πιο 
συγκεκριμένα, στη Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26). Στο 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής (ΣΔΛΑΠ) (GR06) η λεκάνη απορροής του ρέματος Διονύσου 
εμφανίζεται με κωδικό GR0626FR00201 και η λεκάνη απορροής του ρέματος Φασίδερι 
εμφανίζεται με κωδικό GR0626FR00267. Η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) έχει κωδικό GR06RAK0006. Tα ρέματα Διονύσου και Φασίδερι 
δεν συμπεριλήφθηκαν στην εκτίμηση του κινδύνου και της επικινδυνότητας πλημμύρας, 
επειδή η λεκάνη απορροής τους είναι μικρότερη των 10 τετ. χλμ.  
Το ρέμα Διονύσου πηγάζει από τις βόρειες παρυφές του Πεντελικού όρους και η λεκάνη 
του περιλαμβάνει δασικές περιοχές, όπως το περιαστικό δάσος Διονύσου, το Λόφο 
Πνύκου, το άλσος Δροσιάς, το άλσος Ανοίξεως κ.α. και τις αστικές περιοχές του κάτω 
Διονύσου, της Ρέας, της άνω Εκάλης, της Δροσιάς και της Άνοιξης.  
 
Το ρέμα Φασιδέρι πηγάζει από τις νότιες παρυφές της Πάρνηθας και η λεκάνη απορροής 
του περιλαμβάνει τμήμα του περιαστικού δάσους Κρυονερίου, τις βιομηχανικές ζώνες 
του Αγίου Στεφάνου, Ανοίξεως και Κρυονερίου και την αστική περιοχή της Άνοιξης.  
Αναλυτικότερα, ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής του ρέματος Διονύσου εκτείνεται 
από τα λατομεία Πεντέλης στο ΝΑ άκρο του, μέχρι την Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας στο 21χλμ 
περίπου (700m νοτιότερα της εναέριας διασταύρωσης σιδηροδρομικής γραμμής). Από 
τα δυτικά, προς τα ανατολικά και νότια παρατηρείται παράλληλα με το ρέμα σε απόσταση 
1700μ περίπου, μέχρι τον οικισμό Ρέα, κοντά στα σύνορα των Δήμων Διονύσου και 
Κηφισιάς, όπου πλησιάζει σε μικρότερη απόσταση το ρέμα. Στην περιοχή της Εκάλης ο 
υδροκρίτης ακολουθεί τις οδούς Αγίου Γεωργίου, Ειρήνης και Π. Αραβαντινού, μέχρι την 
Εθνική οδό. Το βόρειο τμήμα του υδροκρίτη ακολουθεί, από ανατολικά προς τα δυτικά, 
τις οδούς Κοραή, Ευρυπίδου, Περιάνδρου, Ερατούς, Γοργοποτάμου, Σολωμού, 
Τυρταίου και Ηρακλείου του Δήμου Διονύσου, σε απόσταση 350-500μ από το ρέμα. Η 
έκταση της λεκάνης απορροής του ρέματος Διονύσου υπολογίστηκε σε 7,84 τετ. χλμ και 
το υδρολογικό δίκτυο έχει δενδροειδή μορφή.  
Ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής του ρέματος Φασίδερι ακολουθεί, από δυτικά και 
βόρεια προς τα ανατολικά, την οδό Κολοκοτρώνη της Δ.Ε. Κρυνερίου καθώς και το 
δασικό οδικό δίκτυο μέχρι το βορειοδυτικό άκρο του στο δάσος Κρυονερίου. Στη 
συνέχεια ακολουθεί νοτιοανατολική πορεία μέσω των οδών Χαράς, Ειρήνης, 
Δροσοπηγής, και Τρίτωνος. Στη συνέχεια, μετά τη συμβολή με Ε.Ο., 500m νοτιότερα του 
κόμβου Κρυονερίου ακολουθεί τις οδούς της Δ.Ε. Άνοιξης, Κοιμήσεως Θεοτόκου, 
Προφήτη Ηλία, Υακίνθου, Ναρκίσσου, μέχρι τη συμβολή της Λεωφ. Μαραθώνος και Επ. 
οδού Δροσιάς Σταμάτας, όπου συναντά τον υδροκρίτη του ρ. Διονύσου. Η έκταση της 
λεκάνης απορροής του ρέματος Φασίδερι υπολογίστηκε σε 8,49 τετ. χλμ και έχει διαμήκη 
μορφή.  
Και οι δύο λεκάνες θεωρούνται λοφώδεις και πεδινές, με ήπιες κλίσεις. Η λεκάνη του ρ. 
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Διονύσου περιέχει ένα ποσοστό ορεινού μέρους. Η κλίση των κλιτύων των λεκανών 
απορροής κυμαίνεται από 5-6% μέχρι 60% στα ορεινά τμήματα τους. Η μέση κλίση της 
λεκάνης απορροής εκτιμάται σε 15-20%. Η κλίση των λεκανών απορροής παρουσιάζεται 
στο σχέδιο Ο.4 της παρούσας μελέτης.  
Το ρέμα Διονύσου ρέει από την περιοχή του οικισμού Διονύσου και προς τα δυτικά, για 
6χλμ περίπου. Διέρχεται ανάμεσα από τον αστικό ιστό των οικισμών Διονύσου και 
Εκάλης και εκβάλει, αφού δεχθεί την απορροή του ρ. Φασίδερι, σε υφιστάμενο θολωτό 
οχετό, 9x9 και στην συνέχεια στον Κηφισό, 800m περίπου κατάντη της εναέριας 
διασταύρωσης με το τρένο.  
Το ρέμα Διονύσου έχει τέσσερεις κύριους συμβάλλοντες, το ρέμα Φασίδερι, το ρέμα 
Ναρκίσσου και τους κλάδους Δ1 και Δ2. Εκτός των συμβαλλόντων αυτών, δεν υπάρχουν 
σημαντικές μισγάγγειες αλλά πλανώμενες κοίτες.  
Ο κλάδος του ρ. Ναρκίσσου είναι μήκους της τάξης των 0,9 χλμ. και το συνολικό μέγεθος 
της λεκάνης απορροής του είναι της τάξης των 0,44 χλμ2. Οι άλλοι δύο κλάδοι είναι 
μήκους 0,5 χλμ έκαστος. Η λεκάνη απορροής του Δ-1 είναι της τάξης των 0,30 χλμ2 και 
η λεκάνη απορροής του Δ-2 είναι της τάξης των 1,31 χλμ2.  
Το ρέμα Φασίδερι εμφανίζει δύο μισγάγγειες, οι οποίες ενώνονται κατάντη της Εθνικής 
Οδού. Οι μισγάγγειες αυτές είναι παράλληλες των ρεμάτων Κρυονερίου, προς βορά και 
έχουν μήκη 2,5-3,0 χλμ περίπου.  
Το ρέμα Διονύσου, το οποίο θα οριοθετηθεί, έχει μήκος 6.115μ περίπου και παρουσιάζει 
ανοιχτή φυσική διατομή, με έντονη φυτοκάλυψη. Σε όλο το μήκος του παρουσιάζει κλίσεις 
της τάξης του 2-3%. Στην διαδρομή του υπάρχουν πολλά υφιστάμενα τεχνικά στις 
διασταυρώσεις του με το οδικό δίκτυο. Επιπλέον, στα ανάντη του οικισμού του Διονύσου, 
το ρέμα διέρχεται πολύ κοντά σε ιδιοκτησίες, συνεπώς υπάρχουν αρκετοί οχετοί που 
εξυπηρετούν τις διελεύσεις των παρόχθιων, πολλοί από τους οποίους αποτελούν 
αυθαίρετες επεμβάσεις των ιδιοκτητών.  
Για το ρέμα Φασίδερι, στο πλαίσιο της πολεοδόμησης του τέως Δήμου Άνοιξης, νυν 
Δήμου Διονύσου και εκπόνησης μελέτης υπό τον τίτλο «Κτηματογράφηση – 
Πολεοδόμηση (Α΄ και Β΄ στάδιο) – Αστικολογεωλογική μελέτη πολεοδομικών ενοτήτων 1 
και 2 της Κοινότητας Άνοιξης», εκπονήθηκε και μελέτη οριοθέτησης, ως ρέμα της υπό 
πολεοδόμηση περιοχής, η τεχνική έκθεση της οποίας θεωρήθηκε από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (θεώρηση 
6.3.2008). Στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής έχει ενταχθεί η «Μελέτη 
οριοθέτησης και Τοπικών Διευθετήσεων του ρέματος Φασιδέρι και κλάδου αυτού από 
την Δ.Ε. Κρυονερίου έως την οδό Αγ. Αθανασίου (Κατάντη της Bic)» και αναζητείται 
χρηματοδότηση. Από τις αναλύσεις της υδρολογικής μελέτης, προέκυψαν πλημμυρικές 
παροχές σε κάθε κόμβο, τμήμα και λεκάνη του υπό εξέταση ρέματος Διονύσου, ως 
αιχμές των αντίστοιχων πλημμυρογραφημάτων. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 
 
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΓΚΟΣ 
ΝΕΡΟΥ 

 km2    m3/s 1000 m3 
Εκβολή  16.44 101.9 1296.4 
Tεχνικό Eκβολής  16.44 101.9 1296.4 
Κόμβος Δ1  16.33 101.1 1287.3 
Μήκος Δ1-Δ2  7.84 52.1 509.8 
Κόμβος Δ2  7.84 52.1 510.5 
Μήκος Δ2-Δ3  7.63 50.4 492.0 
Κόμβος Δ3  7.63 50.5 493.7 
Μήκος Δ3-Δ4  7.11 46.8 456.0 
Κόμβος Δ4  7.11 46.8 457.1 
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Μήκος Δ4-Δ5  6.85 45.5 443.6 
Κόμβος Δ5  6.85 48.6 447.3 
Μήκος Δ5-Δ6  6.42 46.1 424.5 
Κόμβος Δ6  6.42 46.8 425.1 
Μήκος Δ6-Δ7  5.42 37.7 340.6 
Κόμβος Δ7  5.42 40.3 343.7 

 
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι απολύτως συμβατά με τα αποτελέσματα 
της υδρολογικής μελέτης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 2018), 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΣΔΛΑΠ Αττικής  Μελέτη ρ. Διονύσου  
Αιχμή πλημμυρογραφήματος (m3/s) για Τ=50  Αιχμή πλημμυρογραφήματος (m3/s)  
GR0626FR00201  47.4  Κόμβος Δ2  52.1  
GR0626FR00267  60.6  Λφασ.  60.5  

 
Επιπλέον, τα μεγέθη των απορροών, που εξάχθηκαν, είναι αντιπροσωπευτικά των 
μεγεθών των λεκανών απορροής που αφορούν. Αναμένεται, όμως, να θέσουν ως 
ανεπαρκή τα υφιστάμενα τεχνικά, που είναι πολύ πιθανό να έχουν κατασκευαστεί για 
πλημμύρες 10ετίας και μικρότερες. 
 
xii. Αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, το σύνολο των προτεινόμενων έργων τόσο 
σε διαμορφώσεις πρανών και πυθμένα όσο και σε κατασκευή διατομών από 
συρματοκιβώτια, στο Ρέμα Διονύσου και στα παραρέματα αυτού. Τα έργα αυτά 
εμφανίζονται στα σχέδια της Οριζοντιογραφίας και των Διατομών των Προτεινόμενων 
Έργων. 
 
Τα τελικά προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα - έργα διευθέτησης υπολογίστηκαν να 
καλύπτουν τη μέγιστη στάθμη ροής που προβλέπεται για συνθήκες πλημμύρας περιόδου 
επαναφοράς 50 ετών και φαίνονται στην οριζοντιογραφία 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. 
Σύμφωνα με τις επιλύσεις και τις επι τόπου επισκέψεις της ομάδας μελέτης, δεν κρίνεται 
απαραίτητο να προταθούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης στον 
Κλάδο Δ-1 και στο Ρέμα Νάρκισσος. Όπως παρουσιάζεται και στις αντίστοιχες 
Οριζοντιογραφίες, η γραμμή πλυμμήρας παραμένει εντός της υφιστάμενης κοίτης. 
Για την εν γένει προστασία των πρανών του ρέματος από τις σημειακές εκβολές των 
επιφανειακών απορροών των ομβρίων της περιοχής που δυνητικά αστικοποιείται είτε 
για την αποχέτευση – αποστράγγιση των παραρεμάτιων οδών, θα πρέπει να 
εκπονηθούν μελέτες των οποίων αντικείμενο θα είναι να παρουσιάζουν τις 
αποχετευόμενες περιοχές με τους απαραίτητους συλλεκτήρες που θα καταλήγουν με 
κατάλληλα έργα εκβολής στο ρέμα Διονύσου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΙΖ/ΦΙΑΣ  

ΑΠΌ Χ.Θ.  ΜΕΧΡΙ 
Χ.Θ.  

ΜΗΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΥΛΙΚΟ  

ΡΕΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Y.1  0+000.00  0+158.23  158.23  Υφιστάμενη κοίτη χωρίς έργα  
Y.1  0+158.23  0+218.34  60.11  Υφιστάμενο Τεχνικό που διατηρείται : Κιβωτοειδής Οχετός 8.00 x 

5.50  
Y.1  0+218.34  0+268.37  50.03  Υφιστάμενο Τεχνικό που διατηρείται : Θολωτός Οχετός 10.00 x 10.00  
Y.1  0+268.37  0+278.99  10.63  Διάστρωση  bxh=(10.00-5.00)x0.00  Συρματοκιβώτια  
Y.1  0+278.99  0+467.17  188.17  Κλειστή 

Ορθογωνική 
Διατομή  

bxh=5.00x3.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.1  0+467.17  0+477.09  9.92  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=(5.00-
4.00)x3.00Δx:Δy=0:2-1:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.1,Y.2  0+477.09  1+064.23  587.14  Τραπεζοειδής 
Διατομή  

bxh=4.00x3.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  

Y.1,Y.2,Y.6  1+064.23  1+073.57  9.34  Τραπεζοειδής 
Μεταβ. Διατομή  

bxh=(4.00-
6.00)x3.00Δx:Δy=1:2-0:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.1,Y.2,Y.6  1+073.57  1+089.96  16.39  Υφιστάμενο Τεχνικό που διατηρείται : Κιβωτοειδής Οχετός 6.00 x 
3.00  

Y.1,Y.2,Y.6  1+089.96  1+099.23  9.26  Ορθογωνική 
Μεταβατική  

bxh=(6.00-4.00)x(3.00-
2.50)Δx:Δy=0:2-1:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.2,Y.6  1+099.23  1+524.94  425.72  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.50 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.2  1+524.94  1+537.75  12.81  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=(4.00-5.00)x(2.50-
3.00)Δx:Δy=1:2-0:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.2  1+537.75  1+547.57  9.82  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=5.00x3.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.2  1+547.57  1+556.11  8.54  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=(5.00-4.00)x(3.00-
2.00)Δx:Δy=0:2-1:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.2  1+556.11  2+197.29  641.18  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.2  2+197.29  2+205.75  8.46  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=(4.00-5.00)x(2.00-
3.00)Δx:Δy=1:2-0:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.2  2+205.75  2+209.31  3.56  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=5.00x3.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.2  2+209.31  2+218.24  8.93  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=(5.00-4.00)x(3.00-
2.00)Δx:Δy=0:2-1:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.2,Y.3  2+218.24  2+467.68  249.44  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΙΖ/ΦΙΑΣ  

ΑΠΌ Χ.Θ.  ΜΕΧΡΙ 
Χ.Θ.  

ΜΗΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΥΛΙΚΟ  

ΡΕΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Y.3  2+467.68  2+477.67  9.99  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=(4.00-5.00)x(2.00-
3.00)Δx:Δy=1:2-0:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.3  2+477.67  2+737.70  260.04  Κλειστή 
Ορθογωνική 
Διατομή  

bxh=5.00x3.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.3  2+737.70  2+747.47  9.76  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=(5.00-4.00)x(3.00-
2.00)Δx:Δy=0:2-1:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.3  2+747.47  3+015.79  268.32  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.3  3+015.79  3+021.78  6.00  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=4.00x(2.00-
3.00)Δx:Δy=1:2-0:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.3  3+021.78  3+040.79  19.00  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=4.00x3.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.3  3+040.79  3+058.00  17.21  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=4.00x3.00Δx:Δy=0:2-1:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.3  3+058.00  3+115.00  57.00  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x3.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.3  3+115.00  3+130.00  15.00  Τραπεζοειδής 

Μεταβ. Διατομή  
bxh=4.00x(3.00-
2.00)Δx:Δy=1:2  

Συρματοκιβώτια  
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Y.3,Y.4  3+130.00  3+660.87  530.87  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.4  3+660.87  3+665.87  5.00  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=4.00x(2.00-
3.00)Δx:Δy=1:2-0:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.4  3+665.87  3+687.85  21.97  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=4.00x3.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.4  3+687.85  3+700.84  12.99  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=4.00x(3.00-
2.00)Δx:Δy=0:2-1:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

Y.4  3+700.84  4+380.13  679.29  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.4  4+380.13  4+385.14  5.01  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=4.00x2.00Δx:Δy=1:2-0:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.4  4+385.14  4+400.23  15.09  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=4.00x2.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.4  4+400.23  4+405.28  5.05  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=4.00x2.00Δx:Δy=0:2-1:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.4  4+405.28  4+480.09  74.81  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.4  4+480.09  4+485.09  5.00  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=4.00x2.00Δx:Δy=1:2-0:2  Σκυρόδεμα C25/30  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΙΖ/ΦΙΑΣ  

ΑΠΌ Χ.Θ.  ΜΕΧΡΙ 
Χ.Θ.  

ΜΗΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΥΛΙΚΟ  

ΡΕΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Y.4  4+485.09  4+500.09  15.00  Νέο Τεχνικό 

Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=4.00x2.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.4  4+500.09  4+505.59  5.50  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=4.00x2.00Δx:Δy=0:2-1:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.4,Y.5  4+505.59  4+664.25  158.66  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.5  4+664.25  4+669.75  5.50  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=4.00x2.00Δx:Δy=1:2-0:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.5  4+669.75  4+697.75  28.00  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=4.00x2.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.5  4+697.75  4+702.75  5.00  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=4.00x2.00Δx:Δy=0:2-1:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.5  4+702.75  4+786.65  83.90  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.5  4+786.65  4+791.65  5.00  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=4.00x2.00Δx:Δy=1:2-0:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.5  4+791.65  4+812.14  20.49  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=4.00x2.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.5  4+812.14  4+821.82  9.68  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=4.00x2.00Δx:Δy=0:2-1:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.5,Y.7  4+821.82  4+891.25  69.43  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.5,Y.7  4+891.25  4+896.76  5.51  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=4.00x2.00Δx:Δy=1:2-0:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.5,Y.7  4+896.76  4+909.26  12.50  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=4.00x2.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.5,Y.7  4+909.26  4+922.66  13.40  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=4.00x2.00Δx:Δy=0:2-1:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Y.5,Y.7  4+922.66  5+007.89  85.23  Τραπεζοειδής  bxh=4.00x2.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.5,Y.7  5+007.89  5+012.89  5.00  Τραπεζοειδής 

Μεταβ. Διατομή  
bxh=(4.00-3.00)x(2.00-
1.50)Δx:Δy=1:2  

Συρματοκιβώτια  

Y.5,Y.7  5+012.89  5+283.44  270.55  Τραπεζοειδής  bxh=3.00x1.50 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  
Y.5  5+283.44  5+289.44  6.00  Μεταβατική 

Διατομή  
bxh=3.00x(1.50-
2.00)Δx:Δy=1:2-0:2  

Σκυρόδεμα C25/30  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΙΖ/ΦΙΑΣ  

ΑΠΌ Χ.Θ.  ΜΕΧΡΙ 
Χ.Θ.  

ΜΗΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΥΛΙΚΟ  

ΚΛΑΔΟΣ Δ-2  
Υ.7  0+000.00  0+143.49  143.49  Τραπεζοειδής 

Διατομή  
bxh=2.00x1.00 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  

Υ.7  0+143.49  0+153.49  9.99  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=2.00x1.00Δx:Δy=1:2-0:2  Σκυρόδεμα C16/20  

Υ.7  0+153.49  0+184.69  31.20  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=2.00x2.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Υ.7  0+184.69  0+203.07  18.38  Ορθογωνική 
Διατομή  

bxh=2.00x(1.00-2.00)  Συρματοκιβώτια  

Υ.7  0+203.07  0+208.39  5.32  Νέο Τεχνικό 
Ορθογωνικής 
Διατομής  

bxh=2.00x2.00  Σκυρόδεμα C25/30  

Υ.7  0+208.39  0+214.39  6.00  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=2.00x1.50Δx:Δy=0:2-1:2  Σκυρόδεμα C25/30  

Υ.7  0+214.39  0+364.71  150.33  Τραπεζοειδής 
Διατομή  

bxh=2.00x1.50 Δx:Δy=1:2  Συρματοκιβώτια  

Υ.7  0+364.71  0+369.71  5.00  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=(2.00-1.00)x(1.00-
0.75)Δx:Δy=1:2-3:2  

Συρματοκιβώτια  

Υ.7  0+369.71  0+477.58  107.87  Τραπεζοειδής 
Διατομή  

bxh=1.00x0.75 Δx:Δy=3:2  Συρματοκιβώτια  

Υ.7  0+477.58  0+483.30  5.72  Μεταβατική 
Διατομή  

bxh=1.00x(0.75-
1.50)Δx:Δy=3:2-0:2  

Σκυρόδεμα C25/30  

 
Διευκρινίσεις στον πίνακα προτεινόμενων έργων : 
ΡΕΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (βασικός κλάδος) 
ΧΘ 0+000.00 – 0+158.23. 
Κατάντη των Τεχνικών της ΕΟ Αθηνών – Λαμίας (ΠΑΘΕ), η αποροή των ρεμάτων 

Διονύσου και Φασίδερη έχουν αποδέκτη τον π.Κηφισό. Η διατομή του ποταμού 
επαρκεί για το συνολικό μήκος που ελέγχεται, όπως παρουσιάζεται στις διατομές : Κ1, 
2, D2, και 6. 

Χ.Θ.: 0+158.23 – 0+268.37 : Είναι δύο διαδοχικά τεχνικά το πρώτο ορθογωνικής 
διατομής και το δεύτερο είναι Θολωτός Οχετός. Ελέγχθηκαν ως προς την επάρκειά 
διόδευσης της πλημμυρικής απορροής, και επαρκούν. 

Χ.Θ.: 0+268.37 – 0+278.99 : Ανάντη της εισόδου των υφιστάμενων τεχνικών 
ισοπεδώνεται ο χώρος και τοποθετούνται συρματοκιβώτια ύψους 1.00 m στον 
πυθμένα, ώστε να γίνεται με τον ασφαλέστερο τρόπο η συμβολή των δύο ρεμάτων 
(Φασίδερη και Διονύσου). 

Χ.Θ.: 0+278.99 – 0+467.17 : Είναι το πρώτο κατάντη τμήμα του ρέματος που έχει ήδη 
εγκιβωτισθεί. Η υπερκείμενη χρήση γής είναι: parking Βιομηχνικής μονάδας, και η 
Οδός Ηρακλείου. Η υφιστάμενη διατομή του εγκιβωτισμένου ρέματος ελέγχθηκε ως 
προς την επάρκεια διόδευσης της πλημμυρικής απορροής. Δεν επαρκεί. Οπότε θα 
πρέπει να αντικατασταθεί με κατάλληλο έργο. 

Στην περίπτωση αυτή εξετάσθηκαν δύο λύσεις. 
Η πρώτη (κύρια λύση) διευθετεί το ρέμα με κλειστή ορθογωνική διατομή διαστάσεων 5.00 
x 3.00. Για να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή θα πρέπει να γίνει : 

• Εκσκαφή με πρανή με προσωρινή κλίση 1:1 μέσου ύψους 13.00 m. 

• Τοποθέτηση εξυγειαντικής στρώσης 0.50 m. Το πάχος και η αναγκαιότητα 
τοποθέτησης θα τεκμηριωθεί από την Γεωτεχνική μελέτη στην επόμενη φάση. 

• Τοποθέτηση σκυροδέματος καθαρισμού όπου θα εδράζεται η προτεινόμενη 
ορθογωνική διατομή καθώς και προσωρινός ΣΟ Φ1600 για την απορροή κατά την 
διάρκεια της κατασκευής. 
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• Κατασκευή της απαιτούμενης διατομής στο συνολικό μήκος. 

• Τοποθέτηση αποστραγγιστικών διατάξεων. 

• Επανεπίχωση με μεταβατικά επιχώματα. 

• Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής μέχρι την επιθυμητή τελική στάθμη. 

• Αποκατάσταση των θιγόμενων χρήσεων γής. 
Η δεύτερη (εναλλακτική λύση) διευθετεί το ρέμα με ανοικτή τραπεζοειδή διατομή 
πλάτους πυθμένα 8,60 m, και κλίσης πρανών 3:2. Τα κατώτερα 2.50 m της διατομής 
θα επενδυθούν με συρματοκιβώτια. Για να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή θα πρέπει να 
γίνει : 

• Εκσκαφή με πρανή με κλίση 3:2 μέσου ύψους 13.00 m. 

• Μόρφωση πρανών. 

• Τοποθέτηση γεωυφάσματος ή ότι προβλέπει η Γεωτεχνική μελέτη που θα 
ακολουθήσει. 

• Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων . Οι διαστάσεις θα τεκμηριωθούν στην επόμενη 
φάση. 

• Φύτευση πρανών. 
Χ.Θ.: 0+477.09 – 1+064.23.00 : Είναι το πρώτο κατάντη τμήμα με τραπεζοειδή διατομή. 

Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 3.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Της τραπεζοειδούς διατομής προηγείται 
μεταβατικό τμήμα μήκους 9.92 μέτρων, από ορθογωνική κατάντη σε τραπεζοειδή 
ανάντη. 

Χ.Θ.: 1+064.23 – 1+073.57 και ΧΘ 1+089.96 – 1+099.23 : Είναι τα τμήματα, κατάντη και 
ανάντη υφιστάμενου Τεχνικού που διατηρείται. Είναι Μεταβατικά τμήματα. Το κατάντη, 
έχει πλάτος πυθμένα από 4.00 μέχρι 6.00 μέτρα, και ύψος 3.00 μέτρα. Κατασκευάζεται 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το ανάντη έχει πλάτος πυθμένα 6.00 μέχρι 4.00 και ύψος 
από 3.00 μέχρι 2.50 μέτρα. Κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 1+073.57 – 1+089.96 : Υφιστάμενο Τεχνικό Λεωφόρου Ανοίξεως, που διατηρείται. 
Χ.Θ.: 1+099.23 – 1+524.94 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 

Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.50. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. 

Χ.Θ.: 1+524.94 – 1+537.75 και ΧΘ 1+547.57 – 1+556.11 : Είναι τα μεταβατικά τμήματα, 
κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 - 5.00 
και ύψος 2.50 - 3.00 το πρώτο, και πλάτος πυθμένα 5.00 – 4.00 και ύψος 3.00 - 2.00 
το δεύτερο. Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 1+556.11 – 2+197.29 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. 

Χ.Θ.: 2+197.29 – 2+205.75 και ΧΘ 2+209.31 – 2+218.24 : Είναι τα μεταβατικά τμήματα, 
κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 - 5.00 
και ύψος 2.00 – 3.00 το πρώτο, και πλάτος πυθμένα 5.00 – 4.00 και ύψος 3.00 - 2.00 
το δεύτερο. Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 2+218.24 – 2+467.68 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. 

Χ.Θ.: 2+467.68 – 2+477.67 : Το τμήμα αυτό είναι μεταβατικό και κατασκευάζεται με 
τραπεζοειδή διατομή. Έχει πλάτος πυθμένα από 4.00 – 5.00 μέτρα και ύψος από 2.00 
- 3.00. Η κλίση πρανών του είναι 1:2 - 0. Κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 2+477.67 – 2+737.70 : Είναι τμήμα του ρέματος που έχει ήδη εγκιβωτισθεί. Η 
υπερκείμενη χρήση γής είναι: parking εκπαιδευτηρίου, χώρος άσκησης και οδός 
πρόσβασης προς το εκπαιδευτήριο. Η υφιστάμενη διατομή του εγκιβωτισμένου 
ρέματος ελέγχθηκε ως προς την επάρκεια διόδευσης της πλημμυρικής απορροής. Δεν 
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επαρκεί. Οπότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με κατάλληλο έργο. 
Στην περίπτωση αυτή εξετάσθηκαν δύο λύσεις. 
Η πρώτη (κύρια λύση) διευθετεί το ρέμα με κλειστή ορθογωνική διατομή διαστάσεων 5.00 
x 3.00. Για να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή θα πρέπει να γίνει : 

• Εκσκαφή με πρανή με προσωρινή κλίση 1:1 μέσου ύψους 20.00 m. 

• Τοποθέτηση εξυγειαντικής στρώσης 0.50 m. Το πάχος και η αναγκαιότητα 
τοποθέτησης θα τεκμηριωθεί από την Γεωτεχνική μελέτη στην επόμενη φάση. 

• Τοποθέτηση σκυροδέματος καθαρισμού όπου θα εδράζεται η προτεινόμενη 
ορθογωνική διατομή καθώς και προσωρινός ΣΟ Φ1600 για την απορροή κατά την 
διάρκεια της κατασκευής. 

• Κατασκευή της απαιτούμενης διατομής στο συνολικό μήκος. 

• Τοποθέτηση αποστραγγιστικών διατάξεων. 

• Επανεπίχωση με μεταβατικά επιχώματα. 

• Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής μέχρι την επιθυμητή τελική στάθμη. 

• Αποκατάσταση των θιγόμενων χρήσεων γής. 
Η δεύτερη (εναλλακτική λύση) διευθετεί το ρέμα με ανοικτή τραπεζοειδή διατομή 
πλάτους πυθμένα 9.00m, και κλίσης πρανών 3:2. Τα κατώτερα 2.50 m της διατομής 
θα επενδυθούν με συρματοκιβώτια. Για να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή θα πρέπει να 
γίνει : 

• Εκσκαφή με πρανή με κλίση 3:2 μέσου ύψους 20.00 m. 

• Μόρφωση πρανών. 

• Τοποθέτηση γεωυφάσματος ή ότι προβλέπει η Γεωτεχνική μελέτη που θα 
ακολουθήσει. 

• Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων . Οι διαστάσεις θα τεκμηριωθούν στην επόμενη 
φάση. 

• Φύτευση πρανών. 
Χ.Θ.: 2+747.47 – 3+015.79 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 

Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.50. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Της τραπεζοειδούς διατομής προηγείται 
μεταβατικό τμήμα μήκους 9.76 μέτρων, από ορθογωνική κατάντη σε τραπεζοειδή 
ανάντη, που κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το υφιστάμενο ρέμα 
επομένως και η προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται από Οικοδομικό Τετράγωνο 
Εγκεκριμένου Ρ.Σ.[Αποφ.68962/1936/ΦΕΚ 133Β/31-07-1936]. 

Χ.Θ.: 3+015.79 – 3+021.78 και ΧΘ 3+040.79 – 3+058.00 : Είναι τα μεταβατικά τμήματα, 
κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και 
ύψος 2.00 – 3.00 το πρώτο, και πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 3.00 το δεύτερο. 
Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 3+058.00 – 3+115.00 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 3.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η 
προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται από το Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 38Β. 

Χ.Θ.: 3+115.00 – 3+130.00 : Το τμήμα αυτό είναι μεταβατικό και κατασκευάζεται με 
τραπεζοειδή διατομή. Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 μέτρα και ύψος από 3.00 - 2.00. Η 
κλίση πρανών του είναι 1:2 - 0. Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο 
ρέμα επομένως και η προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται από το Οικοδομικό 
Τετράγωνο (Ο.Τ.) 38Β. 

Χ.Θ.: 3+130.00 – 3+660.87 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η 
προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται από το Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 38Β. 
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Χ.Θ.: 3+660.87 – 3+665.87 και ΧΘ 3+687.85.79 – 3+700.84 : Είναι τα μεταβατικά 
τμήματα, κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχει πλάτος πυθμένα 
4.00 και ύψος 2.00 – 3.00 το πρώτο, και πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 3.00 – 2.00 
το δεύτερο. Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 3+700.84 – 4+380.13 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Από την Χ.Θ. 4+034.02 έως την Χ.Θ.4+252.63, 
το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται από το 
Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 77. Ακολούθως διέρχεται από αδιάνοικτη οδό 
(σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Ρ.Σ), και οριακά από τα Ο.Τ.88 και 90. 

Χ.Θ.: 4+380.13 – 4+385.14 και ΧΘ 4+400.23 – 4+405.28 : Είναι τα μεταβατικά τμήματα, 
κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και 
ύψος 2.00 το πρώτο, και πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00 το δεύτερο. 
Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατασκευάζονται εντός των ορίων του 
Ο.Τ.89. 

Χ.Θ.: 4+405.28 – 4+480.09 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η 
προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται από το Ο.Τ. 89 και οριακά από τα Ο.Τ. 91 και 
107. 

Χ.Θ.: 4+480.09 – 4+485.09 και ΧΘ 4+500.09 – 4+505.59 : Είναι τα μεταβατικά τμήματα, 
κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και 
ύψος 2.00 το πρώτο, και πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00 το δεύτερο. 
Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 4+505.59 – 4+664.25 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η 
προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται οριακά από τα Ο.Τ. 100, 105 και 106. 

Χ.Θ.: 4+664.25 – 4+669.75 και ΧΘ 4+697.75 – 4+702.75 : Είναι τα μεταβατικά τμήματα, 
κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και 
ύψος 2.00 το πρώτο, και πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00 το δεύτερο. 
Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πρώτο κατασκευάζεται εντός των 
ορίων του Ο.Τ.105. 

Χ.Θ.: 4+702.75 – 4+476.65 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η 
προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται οριακά από το Ο.Τ. 111 και από Οικοδομικό 
Τετράγωνο Εγκεκριμένου Ρ.Σ.[Ε11850/1960/ΦΕΚ 72Δ/04-06-1960]. 

Χ.Θ.: 4+786.65 – 4+791.65 και ΧΘ 4+812.14 – 4+821.82 : Είναι τα μεταβατικά τμήματα, 
κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και 
ύψος 2.00 το πρώτο, και πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00 το δεύτερο. 
Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 4+821.82 – 4+891.25 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η 
προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται από Οικοδομικό Τετράγωνο Εγκεκριμένου 
Ρ.Σ.[Ε11850/1960/ΦΕΚ 72Δ/04-06-1960]. 

Χ.Θ.: 4+891.25 – 4+896.76 και ΧΘ 4+909.26 – 4+922.66 : Είναι τα μεταβατικά τμήματα, 
κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχoυν πλάτος πυθμένα 4.00 και 
ύψος 2.00. Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην αρχή του δεύτερου 
μεταβατικού τμήματος συμβάλλει ο κλάδος Δ – 1. 
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Χ.Θ.: 4+922.26 – 5+007.89 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 4.00 και ύψος 2.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Στην ΧΘ 4+980.00 (Διατομή 249) συμβάλλει ο 
κλάδος Δ – 2. 

Χ.Θ.: 5+007.89 – 5+012.89 : Το τμήμα αυτό είναι μεταβατικό και κατασκευάζεται με 
τραπεζοειδή διατομή. Έχει πλάτος πυθμένα από 4.00 – 3.00 μέτρα και ύψος από 2.00 
– 1.50. Η κλίση πρανών του είναι 1:2. Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. 

Χ.Θ.: 5+012.89 – 5+283.44 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 3.00 και ύψος 1.50. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. 

Χ.Θ.: 5+283.44 – 5+289.44 και ΧΘ 5+307.94 – 5+314.44 : Είναι τα μεταβατικά τμήματα, 
κατάντη και ανάντη προτεινόμενου Νέου Τεχνικού. Έχει πλάτος πυθμένα 3.00 και 
ύψος από 1.50 - 2.00 το πρώτο, και πλάτος πυθμένα από 3.00 – 1.50 και ύψος από 
2.00 – 1.50 το δεύτερο. Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα.. 

Χ.Θ.: 5+314.44 – 5+469.84 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 1.50 και ύψος 1.50. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 3:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η 
προτεινόμενη διευθέτησή του κατασκευάζεται εντός του Ο.Τ. 127. Η χάραξη 
ακολουθεί την ιστορική κοίτη που προέκυψε με φωτοερμηνεία Α/Φ του 1938, του 1945 
και του 1960. Η προτεινόμενη χάραξη διέρχεται [ανάντη – κατάντη] από ερειπωμένα 
κτίσματα, δύο ημιτελείς κατασκευές (γιαπιά) και αυτοσχέδια έργα διόδευσης 
πλημμυρικής απορροής (τοίχοι από συρματοκιβώτια, πεζογέφυρες, σωληνωτός 
αγωγός κλπ.) 

Χ.Θ.: 5+469.84 – 5+572.22 : Είναι το τμήμα του ρέματος που κατασκευάζεται 
ακολουθώντας την ιστορική του κοίτη, που προέκυψε από Φωτοερμηνεία, και 
εγκιβωτίζεται σε ορθογωνική διατομή διαστάσεων 2.00 x 2.00. Η εγκιβωτισμένη κοίτη 
τοποθετείται υπό τον Ισόπεδο Κόμβο των οδών Πυθαγόρα και Ανθέων με την 
Λεωφόρο Διονύσου. Κατάντη και ανάντη της ορθογωνικής διατομής, κατασκευάζονται 
μεταβατικά τμήματα, μήκους 7.00 και 11.85 μέτρων αντίστοιχα. Όλες οι κατασκευές 
προτείνεται να γίνουν από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 5+572.22 – 5+795.00 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 2.00 και ύψος 1.50. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η 
προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται εντός του Ο.Τ. 100. 

Χ.Θ.: 5+795.00 – 5+811.62 : Το τμήμα αυτό είναι μεταβατικό και κατασκευάζεται με 
τραπεζοειδή διατομή. Έχει πλάτος πυθμένα από 2.00 – 2.50 και ύψος 1.50. Η κλίση 
πρανών του είναι Δx:Δy από 1:2 – 1:1. Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το 
υφιστάμενο ρέμα επομένως και η προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται εντός του 
Ο.Τ. 100. 

Χ.Θ.: 5+811.62 – 5+830.00 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 2.50 και ύψος 1.50. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:1. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η 
προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται εντός του Ο.Τ. 100. Στην ΧΘ 5+825.47 
(Διατομή Τ132) συμβάλλει σημαντική απορροή από ανάντη Λεκάνη του ρέματος. 

Χ.Θ.: 5+830.00 – 5+845.40 : Το τμήμα αυτό είναι μεταβατικό και κατασκευάζεται με 
τραπεζοειδή διατομή. Έχει πλάτος πυθμένα από 2.50 – 2.00 και ύψος από 1.50 – 
0.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy από 1:1 – 1:2. Κατασκευάζεται από 
συρματοκιβώτια. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η προτεινόμενη διευθέτησή του 
διέρχεται εντός του Ο.Τ. 100. 

Χ.Θ.: 5+845.40 – 6+000.62 : Διαστρώνεται ο πυθμένας με λιθορριπή προστασίας, 
ακολουθώντας όσο είναι εφικτό την κοίτη του ρέματος. Έχει πλάτος 2.00 μέτρα, και 
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ύψος 1.00 μέτρα. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η προτεινόμενη διευθέτησή του 
διέρχεται εντός του Ο.Τ. 100. 

Χ.Θ.: 6+000.62 – 6+061.62 : Ακολουθείται όσο είναι εφικτό η κοίτη του ρέματος, 
διατηρώντας στην δεξιά παρειά (κατά την ροή) τον υφιστάμενο τοίχο της οδού 
Χρυσανθέμων . Έχει πλάτος 1.50 μέτρα, και ύψος 1.00 μέτρο. Το υφιστάμενο ρέμα 
επομένως και η προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται εντός του Ο.Τ. 100. 

Χ.Θ.: 6+077.12 – 6+080.62 : Το τμήμα αυτό είναι μεταβατικό και κατασκευάζεται με 
ορθογωνική διατομή. Έχει πλάτος πυθμένα από 2.00 – 1.50 και ύψος από 1.00 – 
0.50. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy από 0:2 – 1:1. Κατασκευάζεται από σκυρόδεμα. 
Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η προτεινόμενη διευθέτησή του διέρχεται εντός του 
Ο.Τ. 97Α. 

Χ.Θ.: 6+080.62 – 6+242.84 : Διαστρώνεται ο πυθμένας με λιθορριπή προστασίας, 
ακολουθώντας όσο είναι εφικτό την κοίτη του ρέματος. Όταν δεν υπάρχει σαφής κοίτη 
διαμορφώνεται όπως παρουσιάζεται στις προτεινόμενες διατομές.Έχει πλάτος 1.50 
μέτρα, και ύψος 1.00 μέτρα. Το υφιστάμενο ρέμα επομένως και η προτεινόμενη 
διευθέτησή του διέρχεται εντός του Ο.Τ. 97Α. 

 
Νέο Τεχνικό : Είναι το τμήμα του ρέματος που διευθετείται με την μορφή κιβωτοειδούς 
ορθογωνικού αγωγού, ώστε να γίνεται η διάβαση της παραρεμάτιας οδού, που σήμερα 
διέρχεται με τεχνικό που καταργείται, με ασφάλεια. Τέτοια τεχνικά προτείνονται με τις 
αντίστοιχες διαστάσεις : 
1+537.75 – 1+547.57 5.00 x 3.00 / Οδός Νιόβης, 
2+205.75 – 2+209.31 5.00 x 3.00 / Τοπική Οδός, 
3+021.78 – 3+040.79 4.00 x 3.00 / Λεωφόρος Θησέως, 
3+665.87 – 3+687.85 4.00 x 3.00 / Οδός Θέτιδος, 
4+385.14 – 4+400.23 4.00 x 2.00 / Οδός Ήρας, 
4+485.09 – 4+500.09 4.00 x 2.00 / Οδός Μαραθωνομάχων, 
4+669.75 – 4+697.75 4.00 x 2.00 / Λεωφόρος Δημοκρατίας, 
4+791.65 – 4+812.14 4.00 x 2.00 / Οδός Θερμοπυλών, 
4+896.76 – 4+909.26 4.00 x 2.00 / Οδός Κέδρων, 
5+289.44 – 5+307.94 3.00 x 2.00 / Οδός Καϊρη, 
τέλος 6+061.62 – 6+077.12 2.00 x 1.00 / Οδός Ανεμώνης. 
Λεπτομέρειες των διατομών αυτών, παρουσιάζονται στο οικείο σχέδιο. 
 
ΚΛΑΔΟΣ Δ - 1 
Ο κλάδος αυτός του ρέματος Διονύσου αποχετεύει την δασώδη περιοχή μεταξύ των 
οδών Καίρη – Μουσών και Κέδρων. Έγινε προσπάθεια να τοποθετηθεί άξονας γιατί δεν 
υπάρχει διαμορφωμένη κοίτη στο μεγαλύτερο μήκος της εξεταζόμενης περιοχής. Η 
υδραυλική επίλυση κατέδειξε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κατασκευή έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας, αφού αφενός οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες είναι εντός 
ορίων, αφετέρου η κατακλυζόμενη έκταση έχει μικρό εύρος (με άξονα αυτόν που 
τοποθετήθηκε για τον έλεγχο). 
Συμβάλλει με τον κύριο κλάδο του Ρέματος στο ανάντη μεταβατικό τμήμα του Νέου 
Τεχνικού που προτείνεται στην οδό Κέδρων. 
 
ΚΛΑΔΟΣ Δ - 2 
ΧΘ 0+000.00 – 0+143.49. Είναι το πρώτο κατάντη τμήμα με τραπεζοειδή διατομή. Έχει 

πλάτος πυθμένα 2.00 και ύψος 1.00. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Έγινε προσπάθεια να τοποθετηθεί ο άξονας 
του ρέματος έτσι ώστε να ενώνει τα τμήματα στα οποία υφίσταται κοίτη με αυτά που 
δεν υπάρχει διαμορφωμένη κοίτη. 
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Χ.Θ.: 0+143.49 – 0+153.49 : Το τμήμα αυτό είναι μεταβατικό και κατασκευάζεται με 
τραπεζοειδή διατομή. Έχει πλάτος πυθμένα 2.00 και ύψος 1.00 m. Η κλίση πρανών 
του είναι Δx:Δy από 1:2 – 0:2. Κατασκευάζεται από σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 0+153.49 – 0+184.69 : Είναι το τμήμα του ρέματος που διευθετείται με την μορφή 
κιβωτοειδούς ορθογωνικού αγωγού, ώστε να γίνεται η διάβαση της Λεωφόρου 
Διονύσου, που σήμερα διέρχεται με τεχνικό που καταργείται γιατί δεν επαρκεί 
υδραυλικά, με ασφάλεια. Οι διαστάσεις του είναι 2.00 x 2.00 m. 

Χ.Θ.: 0+184.69 – 0+214.39 : Είναι το τμήμα του ρέματος που διευθετείται με την μορφή 
κιβωτοειδούς ορθογωνικού αγωγού, ώστε να γίνεται η διάβαση της παράπλευρης 
οδού της Λεωφόρου Διονύσου, που σήμερα διέρχεται με τεχνικό που καταργείται γιατί 
δεν επαρκεί υδραυλικά. Οι διαστάσεις του είναι 2.00 x 2.00 m. Του νέου τεχνικού, 
προηγείται κατάντη, μεταβατικό τμήμα ορθογωνικής διατομής πλάτους 2.00 m και 
ύψους από 1.00 – 2.00 m. Ανάντη του νέου τεχνικού κατασκευάζεται μεταβατικό τμήμα 
τραπεζοειδούς διατομής. Έχει πλάτος πυθμένα 2.00 και ύψος 1.50m. Η κλίση πρανών 
του είναι Δx:Δy από 0:2 – 1:2. Το νέο τεχνικό και το ανάντη μεταβατικό του τμήμα 
κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Χ.Θ.: 0+214.39 – 0+364.71 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 2.00 και ύψος 1.50. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 1:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Ο άξονας του ρέματος τοποθετείται έτσι ώστε 
να απάγει την επιφανειακή απορροή, σε τμήματα που δεν υφίσταται κοίτη, 
ακολουθώντας τα υψόμετρα ή τις ισοϋψείς. 

Χ.Θ.: 0+364.71 – 0+369.71 : Το τμήμα αυτό είναι μεταβατικό και κατασκευάζεται με 
τραπεζοειδή διατομή. Έχει πλάτος πυθμένα από 2.00 – 1.00 και ύψος από 1.00 – 
0.75. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy από 1:2 – 3:2. Κατασκευάζεται από 
συρματοκιβώτια. 

Χ.Θ.: 0+369.71 – 0+477.58 : Το τμήμα αυτό, κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. 
Έχει πλάτος πυθμένα 1.00 και ύψος 0.75. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy = 3:2. 
Κατασκευάζεται από συρματοκιβώτια. Ο άξονας του ρέματος τοποθετείται έτσι ώστε 
να απάγει την επιφανειακή απορροή, σε τμήματα που δεν υφίσταται κοίτη, 
ακολουθώντας τα υψόμετρα ή τις ισοϋψείς. 

Χ.Θ.: 0+477.58 – 0+483.30 : Το τμήμα αυτό είναι το τελευταίο ανάντη. Απάγει την 
απορροή του υφιστάμενου θολωτού οχετού 1.00 x 1.50 που διατηρείται. Είναι 
μεταβατικό τμήμα και κατασκευάζεται με τραπεζοειδή διατομή. Έχει πλάτος πυθμένα 
1.00 και ύψος από 0.75 - 1.00 m. Η κλίση πρανών του είναι Δx:Δy από 3:2 – 0:2. 
Κατασκευάζεται από σκυρόδεμα. 

Συμβάλλει με τον κύριο κλάδο του Ρέματος στην ΧΘ 4+980.00 (Διατομή 249 του κυρίου 
κλάδου Ρέματος Διονύσου). 

 
ΚΛΑΔΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 
Ο κλάδος αυτός του ρέματος Διονύσου αποχετεύει την δασώδη περιοχή μεταξύ των 
οδών Καλλιρόης, Άνθειας και Κιθαιρώνος. Έγινε προσπάθεια να τοποθετηθεί άξονας 
στην διαμορφωμένη κοίτη στο μεγαλύτερο μήκος της εξεταζόμενης περιοχής. Η 
υδραυλική επίλυση κατέδειξε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κατασκευή έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας, αφού αφενός οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες είναι εντός 
ορίων, αφετέρου η κατακλυζόμενη έκταση έχει μικρό εύρος (με άξονα αυτόν που 
τοποθετήθηκε για τον έλεγχο). Στην οδό Άρεως, υπάρχει τεχνικό διαστάσεων 1.00 x 2.50 
για την διάβαση του ρέματος. Το ανάντη τμήμα του ρέματος διέρχεται από το Ο.Τ. 32Α 
Συμβάλλει με τον κύριο κλάδο του Ρέματος στο ανάντη μεταβατικό τμήμα του 
Υφιστάμενου Τεχνικού της Λεωφόρου Ανοίξεως. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Τραπεζοειδής διατομή : Είναι το τμήμα του ρέματος που διευθετείται με τραπεζοειδή 
διατομή. Έχει ύψος 0.75 – 2.50 μέτρα. Η κλίση των πρανών προτείνεται να είναι 1:2 – 
3:2 . Αυτό θα οριστικοποιηθεί από τα συμπεράσματα της Γεωτεχνικής Έρευνας και 
Μελέτης που ακολουθεί. Το πλάτος του πυθμένα ποικίλλει, έχοντας ως στόχο να 
διατηρείται το πλάτος του υφιστάμενου ρέματος όπου αυτό είναι εφικτό. Όταν οι 
ταχύτητες ροής είναι σχετικά μεγάλες (μεταξύ 2.50 και 6.00 m/sec) οι τραπεζοειδείς 
διατομές επενδύονται με συρματοκιβώτια. Λεπτομέρειες των διατομών αυτών, 
παρουσιάζονται στο οικείο σχέδιο. 
Συρματοκιβώτια : Τα συρματοκιβώτια προβλέπονται διατομής 1.00x0,50 m ή 2.00 x 1.00 
ή 1.00 x 1.00 (πλάτος x ύψος), αντικείμενο που θα προσδιορίσει η Οριστική Μελέτη που 
ακολουθεί. Το μήκος αυτών θα είναι 1.00 – 4.00m, με εγκάρσια διαφράγματα ανά 1.00 
m μήκους, αποτελούμενα από συρματόπλεγμα διαμέτρου 3.00 mm, γαλβανισμένο με 
κράμα αλουμινίου-ψευδαργύρου (galfan – 245 gr/m2), βρόγχου 10x12 cm, πληρωμένα 

160με λίθους διαστάσεων 100-200 mm με D50 = 140 mm. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό 
πλήρωσης των συρματοκιβωτίων θα είναι θραυστό υλικό, λατομικής προέλευσης, 
ασβεστολιθικής σύστασης ή από υγιές πέτρωμα, απαλλαγμένο από αργιλικές 
προσμίξεις, εύθρυπτα σαθρά υλικά, ή από συλλεκτούς λίθους από την κοίτη του ρέματος 
στην ποσότητα που θα επιτραπεί από την περιβαλλοντική μελέτη. 
Για περαιτέρω προστασία, το γαλβανισμένο σύρμα θα είναι πλαστικοποιημένο με PVC. 
Τα συρματοκιβώτια θα συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλους μεταλλικούς συνδετήρες 
καθ’ ύψος και κατά πλάτος. Επισημαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η 
σύνδεση μεταξύ των συρματοκιβωτίων, προκειμένου αυτά να μην παρασυρθούν από την 
ορμή των παροχετευόμενων υδάτων. 
 
Προκατασκευασμένοι οχετοί από γαλβανισμένα αυλακωτά χαλύβδινα ελάσματα : Στα 
τμήματα που προτείνεται να κατασκευαστούν με κλειστή ορθογωνική διατομή ( 5.00 x 
3.00 ή 2.00 x 2.00 ) είναι δυνατόν να εξετασθεί μετά από την σύμφωνη γνώμη της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, να χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένοι οχετοί απο 
χαλύβδινα ελάσματα ισοδύναμης επιφάνειας κυκλικής ή άλλης διατομής. 
 
Βοηθητικές - υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 
Ως υποστηρικτικές εγκαταστάσεις θεωρούνται 
− Οι λατομικές εγκαταστάσεις είτε υφιστάμενες είτε νέες για την παραγωγή αδρανών για 
την κατασκευή των τεχνικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η λατομική εγκατάσταση 
που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι νομίμως λειτουργούσα. 
− Η εγκατάσταση εργοταξίου η οποία θα γίνει σε κατάλληλο διατιθέμενο χώρο, σε θέση 
Κοινόχρηστου χώρου που θα διαθέτει επαρκή έκταση, παρά το έργο. 
− Οι αποθεσιοθάλαμοι για την απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και της 
περίσσειας χωματισμών 
Εκτίμηση της καταλαμβανόμενης επιφάνειας του εδάφους 
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Η μικρή διαφοροποίηση στην συνολική επιφάνεια Υφιστάμενης και Προτεινόμενης 
κατάστασης προκύπτει από την "δημιουργία κοίτης" τόσο στο ανάντη τμήμα του 
ρ.Διονύσου όσο και στον συμβάλλοντα Κλάδο Δ-2. 
 
xiii. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις 
    1. Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις ο οποίος καταργεί την  ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» 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 και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

    2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 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΄/9-5-2014) 
«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): ΠΔ 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 Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 
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(Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.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 Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

    10. Διαχείριση 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) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών 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.Δ.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.Δ.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 ΠΔ 1180/ΦΕΚ 

293 Α/1981.  
    13. Δομικά 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 
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(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. Προτεινόμενα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης 
    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 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, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (δασαρχείο, 
πολεοδομίες, κλπ αδειοδοτούσες αρχές), 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. Ειδικότερα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: 
- Λόγω της χωροθέτησης του έργου πολύ κοντά στον αρχαίο ταφικό περίβολο 

στη θέση «Κόκκινο Χωράφι» και της άμεσης οπτικής επαφής με αυτόν, θα 
πρέπει να αποκλεισθεί η πιθανότητα οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης 
βλάβης του μνημείου από την εκτέλεση των έργων διευθέτησης του ρέματος 
κατά τη φάση της κατασκευής με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
προστασίας. 

- Σε εφαρμογή του Ν. 3028/2002, θα πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση η 
οριστική μελέτη του έργου. 

- Πριν από την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου θα πρέπει να 
ειδοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής. Η παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών 
θα πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί καθ’ 
υπόδειξιν της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με δαπάνη του 
προϋπολογισμού του έργου (Ν. 3028/2002, αρ. 37) και υπό την εποπτεία της. 
Σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιοτήτων θα διεξαχθεί ανασκαφή, η δαπάνη 
της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37 του Ν. 
3028/2002). 

- Σε περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για τη διεξαγωγή του σωστικού αρχαιολογικού 
έργου (παρακολούθηση εκσκαφών, ανασκαφική έρευνα, συντήρηση 
ευρημάτων κ.λπ.) θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από τον 
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010), την υπ’ αρ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΤ, τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) 
και την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28-11-2017 Απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ., τη δημιουργία δηλαδή υποέργου 
‘Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών’, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της 
ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής. 

- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση ή απόρριψη υλικών εκσκαφής στον 
ευρύτερο χώρο όπου εντοπίζεται ο ταφικός περίβολος νότια του ρέματος. Να 
μην χωροθετηθούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις πλησίον του αρχαίου 
μνημείου στη θέση Κόκκινο Χωράφι, στο χώρο νότια του ρέματος Διονύσου 
και ανατολικά της συμβολής του με τον κλάδο Δ2 έως τη Λ. Καίρη. 
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- Να απομακρυνθούν φερτά υλικά και να αποκατασταθεί το φυσικό 
περιβάλλον με κατάλληλες επιχώσεις και φύτευση, μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου μνημείου. 

- Να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια από πλευράς αναδόχου για την 
αποτύπωση των αρχαιοτήτων που εντοπίζονται στον παρακείμενο του 
ρέματος χώρο στη θέση «Κόκκινο Χωράφι», καθώς η πυκνή βλάστηση στο 
σημείο αυτό δυσχεραίνει τις εργασίες τοπογράφησης. 

    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 (Αποκεντρωμένη Διοίκηση 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. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής ομβρίων 
της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο. 

    12. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις 
μισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων 

    13. 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. 

    14. Να μην διανοιχθούν νέοι δρόμοι για τις ανάγκες των εργοταξίων και να 
χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες. 

    15. 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. 

    16. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνει εμφανής σήμανση της 
παραρεμάτιας ζώνης και να τοποθετηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.  

    17. 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 
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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/1045/29-07-2003).  

    18. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται κατά προτίμηση από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

    19. 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 

    20. 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. 

    21. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 

    22. 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  

    23. 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. 

    24. 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.  

    25. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για την γρήγορη 
ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.  

    26. 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. 

    27. 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. 

    28. Να ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις των Ν4042/12 και Ν4685/20 για την ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων 

    29. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής μελέτης, πριν την έναρξη 
των εργασιών που να περιλαμβάνουν: 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.  
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    30. Να αποκατασταθούν αμέσως μετά το πέρας των εργασιών οι θέσεις λήψης και 
απόθεσης των υλικών.  

    31. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των υλικών εκσκαφής και των αδρανών υλικών 
δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν με το ρέμα.  

    32. Να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της παραρεμάτιας ζώνης και των θέσεων εργοταξίων 
και προσωρινής απόθεσης υλικών και καθαιρέσεων.  

    33. Με την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών εκσκαφών 
πρέπει να απομακρυνθεί, ώστε να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις των κοιτών  

    34. Να εξασφαλισθεί σε όλες τις φάσεις του έργου, η ομαλή επικοινωνία και λειτουργία 
των δικτύων υποδομής στην περιοχή.  

    35. Να αποκατασταθούν έγκαιρα, από τον ανάδοχο του έργου όλα τα επηρεαζόμενα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας.  

    36. 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. 

    37. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και 
γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
    38. 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. 

    39. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες 
επιχώσεις. 

    40. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
    41. 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. 

    42. 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.  

    43. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου 
υλικού από τις βροχές.  

    44. Δεν επιτρέπεται η διέλευση έμφορτων 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. 

    45. 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, 
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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. 

    46. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την 
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ 
προδιαγραφές.  

    47. 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.  

    48. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

    49. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής ή / και φυτικής βλάστησης να περιορισθεί στην 
ελάχιστη δυνατή. 

    50. 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. 

    51. 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. 

    52. 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).  

    53. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν 
ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

    54. 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.  

    55. 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. 

    56. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

    57. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά 
την οπισθοκίνηση. 

    58. 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. 

    59. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή 
ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέμβασης (όπως 
χώροι περίθαλψης, νοσοκομεία, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκομία κλπ) 
προκειμένου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ηχοπροστασίας. 

    60. 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. 
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    61. 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). 

    62. 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.Δ. 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)  

    63. 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 Διαχείρισης, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

    64. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

    65. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

    66. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές 
του έργου.  

    67. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

    68. 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. 

    69. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου και στα 
εργοτάξια με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με τους Δήμους. 

    70. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

    71. 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. 

    72. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός 
που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 

    73. Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 
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την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός του 
χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών κλπ). 

    74. 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. 

    75. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

    76. 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 
ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

    77. 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. 

78. 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: 
    79. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αντιμετώπισης 

εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρες 
κλπ) και λαμβάνει σχετικά προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους. 

    80. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη του ρέματος μετά των πρανών του 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 

    81. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος των τεχνικών και των πρανών 
του ρέματος ιδίως μετά την έλευση εντόνων βροχοπτώσεων.   

    82. Να εκπονηθεί σχέδιο για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή χημικών, 
τοξικών, καυσίμων κλπ. μεγάλης έκτασης εντός ή πλησίον του ρέματος. 

    83. Θα πρέπει οι αρμόδιοι Δήμοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνομων εκροών 
υπονόμων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων εντός του ρέματος, 
απορρίψεις βιομηχανικών λυμάτων ή επεξεργασμένων χωρίς την απαραίτητη 
έγκριση, εκκενώσεις βυτιοφόρων κλπ ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 
υποβάθμισης της ποιότητας των νερών του ρέματος καθώς και του υπόγειου 
υδροφορέα. 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 

    84. 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. 
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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.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ως άνω, εισηγείται θετικά για τη περιγραφόμενη στη μελέτη οριοθέτηση και 
διευθέτηση, με την ικανοποίηση των ως άνω περιγραφομένων όρων και αναφερομένων 
χαρακτηριστικών. Επιπρόσθετα η Υπηρεσία μας παρατηρεί τα ακόλουθα: 
➢ να γίνει καταγραφή όλων των υψίκορμων δένδρων των οποίων προβλέπεται η 

απομάκρυνση και να προβλεφθεί η μεταφύτευσή τους ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η 
φύτευση αντίστοιχου αριθμού και είδους στελεχών σε συγκεκριμένες θέσεις 

➢ η προτεινόμενη λύση να εντάσσεται ομαλά στο φυσικό περιβάλλον του ρέματος. Για 
τους φυσικούς λίθους πλήρωσης των συρματοκιβωτίων να επιλεχθούν γήινοι 
χρωματισμοί  

➢ καμία κάλυψη του ρέματος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, πέραν των εντελώς 
απαραίτητων τεχνικών στις διαβάσεις. Προς τούτο στις χιλιομετρικές θέσεις 0+278.99 
– 0+467.17  και Χ.Θ.: 2+477.67 – 2+737.70 του ρέματος όπως περιγράφονται στην 
διαβιβασθείσα μελέτη, θα πρέπει να επιλεχθούν οι εναλλακτικές προτεινόμενες λύσεις 
των ανοικτών τραπεζοειδών διατομών 

➢ η προτεινόμενη οριοθέτηση θα πρέπει να συμφωνεί με την ιστορική κοίτη του ρέματος 
ιδίως στις θέσεις όπου σήμερα εμφανίζεται εκφυλισμένη/ επιχωματωμένη. Το εν λόγω 
στοιχείο θα πρέπει να εμπεριέχεται στο φάκελο του έργου 

➢ η προτεινόμενη οριοθέτηση ορθώς συμπεριλαμβάνει τους φυσικούς βλαστικούς και 
γεωμορφολογικούς σχηματισμούς γύρω από το ρέμα. Να διερευνηθεί η προσθήκη 
στην οριοθέτηση και των υπολοίπων αντίστοιχων χώρων γύρω από αυτό  

➢ το έργο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: 

- Λόγω της χωροθέτησης του έργου πολύ κοντά στον αρχαίο ταφικό περίβολο στη 
θέση «Κόκκινο Χωράφι» και της άμεσης οπτικής επαφής με αυτόν, θα πρέπει να 
αποκλεισθεί η πιθανότητα οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης του μνημείου 
από την εκτέλεση των έργων διευθέτησης του ρέματος κατά τη φάση της 
κατασκευής με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. 

- Σε εφαρμογή του Ν. 3028/2002, θα πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση η οριστική 
μελέτη του έργου. 

- Πριν από την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου θα πρέπει να 
ειδοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 
Η παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών θα 
πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί καθ’ υπόδειξιν 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με δαπάνη του προϋπολογισμού 
του έργου (Ν. 3028/2002, αρ. 37) και υπό την εποπτεία της. Σε περίπτωση 
ανευρέσεως αρχαιοτήτων θα διεξαχθεί ανασκαφή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37 του Ν. 3028/2002). 

- Σε περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για τη διεξαγωγή του σωστικού αρχαιολογικού έργου 
(παρακολούθηση εκσκαφών, ανασκαφική έρευνα, συντήρηση ευρημάτων κ.λπ.) θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-
2010), την υπ’ αρ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΤ, 
τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και την υπ’ αρ. πρωτ. 
ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28-11-2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του 
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ΥΠΠΟΑ., τη δημιουργία δηλαδή υποέργου ‘Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών’, 
κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής. 

- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση ή απόρριψη υλικών εκσκαφής στον 
ευρύτερο χώρο όπου εντοπίζεται ο ταφικός περίβολος νότια του ρέματος. Να μην 
χωροθετηθούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις πλησίον του αρχαίου μνημείου στη 
θέση Κόκκινο Χωράφι, στο χώρο νότια του ρέματος Διονύσου και ανατολικά της 
συμβολής του με τον κλάδο Δ2 έως τη Λ. Καίρη. 

- Να απομακρυνθούν φερτά υλικά και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον με 
κατάλληλες επιχώσεις και φύτευση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στον 
περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου μνημείου. 

- Να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια από πλευράς αναδόχου για την αποτύπωση 
των αρχαιοτήτων που εντοπίζονται στον παρακείμενο του ρέματος χώρο στη θέση 
«Κόκκινο Χωράφι», καθώς η πυκνή βλάστηση στο σημείο αυτό δυσχεραίνει τις 
εργασίες τοπογράφησης. 
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Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εισηγήθηκε τη θετική 
γνωμοδότηση του Σώματος επί της αναφερομένης ΜΠΕ.  
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων των επικεφαλής και των ειδικών αγορητών των 
παρατάξεων, του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών 
του Δήμου Διονύσου καθώς και των Περιφερειακών Συμβούλων που ζήτησαν το λόγο 
επί του θέματος ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω θετική εισήγηση επί της 
γνωμοδότησης της αναφερομένης ΜΠΕ. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
έχοντας υπόψη :  

• το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/103470/28-4-2021 έντυπο Δ9 της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, 

• την υπ’ αριθμ. 77/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΦΓΩΕΜ-87Δ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, 

• την υπ’ αριθμ. 69/2021 (ΑΔΑ:ΩΧΩΕΩ93-ΖΩ0) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, 

• την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 

«Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Διονύσου», με την προϋπόθεση 

να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, τα τεχνικά έργα και τα μέτρα αντιρρύπανσης, 

καθώς και οι επιπρόεσθετες παρατηρήσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως 

εξής: 

 
Ι) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις 
    1. Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις ο οποίος καταργεί την  ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» 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 και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

    2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 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: ΠΔ 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 
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σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) 
«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): ΠΔ 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 Διάταξη 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 
Δ.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 Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

    10. Διαχείριση 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) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών 
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.Δ.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.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

    12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στις αποφάσεις: 
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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 ΠΔ 1180/ΦΕΚ 

293 Α/1981.  
    13. Δομικά 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. 

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 
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από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 
ΙΙ)Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης 
    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 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, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (δασαρχείο, 
πολεοδομίες, κλπ αδειοδοτούσες αρχές), 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 να διακοπούν και να 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Ειδικότερα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: 
- Λόγω της χωροθέτησης του έργου πολύ κοντά στον αρχαίο ταφικό περίβολο 

στη θέση «Κόκκινο Χωράφι» και της άμεσης οπτικής επαφής με αυτόν, θα 
πρέπει να αποκλεισθεί η πιθανότητα οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης 
βλάβης του μνημείου από την εκτέλεση των έργων διευθέτησης του ρέματος 
κατά τη φάση της κατασκευής με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
προστασίας. 

- Σε εφαρμογή του Ν. 3028/2002, θα πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση η 
οριστική μελέτη του έργου. 

- Πριν από την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου θα πρέπει να 
ειδοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής. Η παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών 
θα πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί καθ’ 
υπόδειξιν της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με δαπάνη του 
προϋπολογισμού του έργου (Ν. 3028/2002, αρ. 37) και υπό την εποπτεία της. 
Σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιοτήτων θα διεξαχθεί ανασκαφή, η δαπάνη 
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της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37 του Ν. 
3028/2002). 

- Σε περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για τη διεξαγωγή του σωστικού αρχαιολογικού 
έργου (παρακολούθηση εκσκαφών, ανασκαφική έρευνα, συντήρηση 
ευρημάτων κ.λπ.) θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από τον 
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010), την υπ’ αρ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΤ, τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) 
και την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28-11-2017 Απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ, τη δημιουργία δηλαδή υποέργου 
‘Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών’, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της 
ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής. 

- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση ή απόρριψη υλικών εκσκαφής 
στον ευρύτερο χώρο όπου εντοπίζεται ο ταφικός περίβολος νότια του 
ρέματος. Να μην χωροθετηθούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις πλησίον του 
αρχαίου μνημείου στη θέση Κόκκινο Χωράφι, στο χώρο νότια του ρέματος 
Διονύσου και ανατολικά της συμβολής του με τον κλάδο Δ2 έως τη Λ. Καίρη. 

- Να απομακρυνθούν φερτά υλικά και να αποκατασταθεί το φυσικό 
περιβάλλον με κατάλληλες επιχώσεις και φύτευση, μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου μνημείου. 

- Να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια από πλευράς αναδόχου για την 
αποτύπωση των αρχαιοτήτων που εντοπίζονται στον παρακείμενο του 
ρέματος χώρο στη θέση «Κόκκινο Χωράφι», καθώς η πυκνή βλάστηση στο 
σημείο αυτό δυσχεραίνει τις εργασίες τοπογράφησης. 

    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 (Αποκεντρωμένη Διοίκηση 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 να 
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 να υποβληθεί 
για έγκριση ή θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη των έργων. Πέραν 
των ανωτέρω, να 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. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής ομβρίων 
της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο. 

    12. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις 
μισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων 

    13. 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 
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εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει γι’αυτό η κατάλληλη σήμανση ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. 

    14. Να μην διανοιχθούν νέοι δρόμοι για τις ανάγκες των εργοταξίων και να 
χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες. 

    15. 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. 

    16. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνει εμφανής σήμανση της 
παραρεμάτιας ζώνης και να τοποθετηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.  

    17. 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/1045/29-07-2003).  

    18. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται κατά προτίμηση από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

    19. 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 

    20. 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. 

    21. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 

    22. 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  

    23. 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. 

    24. 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.  

    25. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για την 
γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.  

    26. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω 
και προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, 
απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, 
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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. 

    27. 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. 

    28. Να ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις των Ν4042/12 και Ν4685/20 για την ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων. 

    29. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής μελέτης, πριν την έναρξη 
των εργασιών που να περιλαμβάνουν: 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.  

    30. Να αποκατασταθούν αμέσως μετά το πέρας των εργασιών οι θέσεις λήψης και 
απόθεσης των υλικών.  

    31. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των υλικών εκσκαφής και των αδρανών υλικών 
δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν με το ρέμα.  

    32. Να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της παραρεμάτιας ζώνης και των θέσεων εργοταξίων 
και προσωρινής απόθεσης υλικών και καθαιρέσεων.  

    33. Με την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών εκσκαφών 
πρέπει να απομακρυνθεί, ώστε να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις των κοιτών.  

    34. Να εξασφαλισθεί σε όλες τις φάσεις του έργου, η ομαλή επικοινωνία και λειτουργία 
των δικτύων υποδομής στην περιοχή.  

    35. Να αποκατασταθούν έγκαιρα, από τον ανάδοχο του έργου όλα τα επηρεαζόμενα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας.  

    36. 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. 

    37. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω 
και γύρω από τις εγκαταστάσεις. 

 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
    38. 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. 

    39. Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες 
επιχώσεις. 

    40. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
    41. 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. 
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    42. 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.  

    43. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου 
υλικού από τις βροχές.  

    44. Δεν επιτρέπεται η διέλευση έμφορτων 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 να είναι σκεπασμένες 
με ειδικό κάλυμμα. 

    45. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος να 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. 

    46. Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με 
την τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ 
προδιαγραφές.  

    47. 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.  

    48. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

    49. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής ή / και φυτικής βλάστησης να περιορισθεί στην 
ελάχιστη δυνατή. 

    50. 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. 

    51. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων 
μέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και 
οποιασδήποτε άλλη εργασία η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα 
και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

    52. 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).  

    53. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν 
ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

    54. 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.  

    55. Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε 
επικίνδυνα σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα 
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ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, επιχωματώσεις, 
χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες κλπ. 

    56. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
κατάλληλη αντιστήριξη.  

    57. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση 
κατά την οπισθοκίνηση. 

    58. 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. 

    59. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή 
ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέμβασης (όπως 
χώροι περίθαλψης, νοσοκομεία, σχολεία, εκπαιδευτήρια, γηροκομεία κλπ) 
προκειμένου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ηχοπροστασίας. 

    60. 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. 

    61. 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). 

    62. 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.Δ. 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)  

    63. 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 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

    64. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά 
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

    65. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

    66. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές 
του έργου.  

    67. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

    68. 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. 

    69. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου και στα 
εργοτάξια με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με τους Δήμους. 

    70. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

    71. 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 
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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. 

    72. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός 
που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. 

    73. 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). 

    74. 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. 

    75. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

    76. 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 
ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

    77. 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. 

78. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία να διατίθενται 
ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να τηρούνται: 
    79. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αντιμετώπισης 

εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
πλημμύρες κλπ) και λαμβάνει σχετικά προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους. 

    80. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη του ρέματος μετά των πρανών του 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 

    81. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος των τεχνικών και των πρανών 
του ρέματος ιδίως μετά την έλευση εντόνων βροχοπτώσεων.   
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    82. Να εκπονηθεί σχέδιο για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή 
χημικών, τοξικών, καυσίμων κλπ. μεγάλης έκτασης εντός ή πλησίον του ρέματος. 

    83. Θα πρέπει οι αρμόδιοι Δήμοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνομων εκροών 
υπονόμων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων εντός του ρέματος, 
απορρίψεις βιομηχανικών λυμάτων ή επεξεργασμένων χωρίς την απαραίτητη 
έγκριση, εκκενώσεις βυτιοφόρων κλπ ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 
υποβάθμισης της ποιότητας των νερών του ρέματος καθώς και του υπόγειου 
υδροφορέα. 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 

    84. 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.  
 
III) Επιπρόσθετες παρατηρήσεις:  
➢ να γίνει καταγραφή όλων των υψίκορμων δένδρων των οποίων προβλέπεται η 

απομάκρυνση και να προβλεφθεί η μεταφύτευσή τους ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, 
η φύτευση αντίστοιχου αριθμού και είδους στελεχών σε συγκεκριμένες θέσεις, 

➢ η προτεινόμενη λύση να εντάσσεται ομαλά στο φυσικό περιβάλλον του ρέματος. Για 
τους φυσικούς λίθους πλήρωσης των συρματοκιβωτίων να επιλεχθούν γήινοι 
χρωματισμοί,  

➢ καμία κάλυψη του ρέματος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, πέραν των εντελώς 
απαραίτητων τεχνικών στις διαβάσεις. Προς τούτο στις χιλιομετρικές θέσεις 0+278.99 
– 0+467.17  και Χ.Θ.: 2+477.67 – 2+737.70 του ρέματος όπως περιγράφονται στην 
διαβιβασθείσα μελέτη, θα πρέπει να επιλεχθούν οι εναλλακτικές προτεινόμενες 
λύσεις των ανοικτών τραπεζοειδών διατομών, 

➢ η προτεινόμενη οριοθέτηση θα πρέπει να συμφωνεί με την ιστορική κοίτη του ρέματος 
ιδίως στις θέσεις όπου σήμερα εμφανίζεται εκφυλισμένη/επιχωματωμένη. Το εν λόγω 
στοιχείο θα πρέπει να εμπεριέχεται στο φάκελο του έργου, 

➢ η προτεινόμενη οριοθέτηση ορθώς συμπεριλαμβάνει τους φυσικούς βλαστικούς και 
γεωμορφολογικούς σχηματισμούς γύρω από το ρέμα. Να διερευνηθεί η προσθήκη 
στην οριοθέτηση και των υπολοίπων αντίστοιχων χώρων γύρω από αυτό,  

➢ το έργο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: 

- Λόγω της χωροθέτησης του έργου πολύ κοντά στον αρχαίο ταφικό περίβολο στη 
θέση «Κόκκινο Χωράφι» και της άμεσης οπτικής επαφής με αυτόν, θα πρέπει να 
αποκλεισθεί η πιθανότητα οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης του μνημείου 
από την εκτέλεση των έργων διευθέτησης του ρέματος κατά τη φάση της 
κατασκευής με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. 

- Σε εφαρμογή του Ν. 3028/2002, θα πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση η οριστική 
μελέτη του έργου. 

- Πριν από την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου θα πρέπει να 
ειδοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 
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Η παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών θα 
πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί καθ’ υπόδειξιν 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με δαπάνη του προϋπολογισμού 
του έργου (Ν. 3028/2002, αρ. 37) και υπό την εποπτεία της. Σε περίπτωση 
ανευρέσεως αρχαιοτήτων θα διεξαχθεί ανασκαφή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37 του Ν. 3028/2002). 

- Σε περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για τη διεξαγωγή του σωστικού αρχαιολογικού έργου 
(παρακολούθηση εκσκαφών, ανασκαφική έρευνα, συντήρηση ευρημάτων κ.λπ.) 
θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-
2010), την υπ’ αρ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΤ, 
τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και την υπ’ αρ. πρωτ. 
ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28-11-2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του 
ΥΠΠΟΑ., τη δημιουργία δηλαδή υποέργου ‘Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών’, 
κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής. 

- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση ή απόρριψη υλικών εκσκαφής στον 
ευρύτερο χώρο όπου εντοπίζεται ο ταφικός περίβολος νότια του ρέματος. Να μην 
χωροθετηθούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις πλησίον του αρχαίου μνημείου στη 
θέση Κόκκινο Χωράφι, στο χώρο νότια του ρέματος Διονύσου και ανατολικά της 
συμβολής του με τον κλάδο Δ2 έως τη Λ. Καίρη. 

- Να απομακρυνθούν φερτά υλικά και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον με 
κατάλληλες επιχώσεις και φύτευση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στον 
περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου μνημείου. 

- Να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια από πλευράς αναδόχου για την αποτύπωση 
των αρχαιοτήτων που εντοπίζονται στον παρακείμενο του ρέματος χώρο στη θέση 
«Κόκκινο Χωράφι», καθώς η πυκνή βλάστηση στο σημείο αυτό δυσχεραίνει τις 
εργασίες τοπογράφησης. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν : 
 - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Δ. Κουτσούμπα και κ. Η. Λοΐζος, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου. 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. Ανδρεάκος, Ε. Αποστολόπουλος, Π. 
Ασημακόπουλος.  
 
Λευκό δήλωσαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. 
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
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Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη. 
  
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρούσα η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Δ. 
Αγγελάκη.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


