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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 23η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 156/2021 

Σήμερα 20/10/2021, 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. 642/2021 (ΑΔΑ: 
65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 
61910/7-10-2021 (ΦΕΚ 4674/τ. Β’/8-10-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 864637/14-10-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 14/10/2021 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 4ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της 

διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη 

διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων Θριασίου Πεδίου».  

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα 
πέντε (75) 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 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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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, Βάρσου Μαργαρίτα, 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), Λοΐζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης 
Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου 
Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, 
Παππάς Στέφανος, 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.: 
Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη, 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. 804924/28-9-2021 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. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/18 
(Α΄133) (Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»). 

3. Το νέο Ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας- Αττικής Ν.4277/2014 (156Α). 
4. Την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-
2018). 

5. Τις υπ’ αρ. 499022/2-9-2019, 505910/4-9-2019 και 555804/20-9-2019 Αποφάσεις 
του Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Κόκκαλη  Βασίλειο του Ευαγγέλου.  

6. Την με αρ. πρωτ. 354515/06-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, 
σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος κ. Ακρίβος Κωνσταντίνος του 
Ιωάννη, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, με βαθμό Α’, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης. 

7. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με 
την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – 
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» και τις τροποποιήσεις 
αυτής με τις α) την Υ.Α. οικ. 2307/26-1-2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018), β) Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25-9-2018 (ΦΕΚ 4420/Β/4-10-2018), γ) Υ.Α. αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/18 (ΦΕΚ 5798/Β/21-12-2018), δ) Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5-3-2020 (ΦΕΚ 1482/Β/21-4-2020), ε) Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29-7-2020 (ΦΕΚ 3291/6-8-2020), στ) Η Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/14-10-2020 (4656/Β/20). 

8. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

9. Την ΥΑ οικ. 1649/245/15-1-2014 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής 
του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση… ». 

10.  Την Υ.Α. οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργων και 
δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄…». 

11. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/19-4-2013 (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης…». 

12. Το Ν. 4042/12 (Α΄ 24) «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 Υ.Π.Ε.Κ.Α.». 

13. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 



4 

 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και 
άλλες διατάξεις». 

14. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών». 

15. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. 

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

17.  Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική 
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείρισής τους». 

18.  Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004) «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 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ 'για τα 
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους' του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 
2000». 

19. Την ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  με τη 
λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού’. 

20. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008): ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010).  

21. 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» 

22.  Την ΚΥΑ οικ. 145116/2011 (Β΄354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών 
για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις». 

23. 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). 

24. Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά 
με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 
2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

25. Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/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 .» 
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26. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.- Ανακύκλωση». 

27. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

28. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

29. Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/14-9-2016 (Β΄2992) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
42 του Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

30. Τον Ν. 4258/2014 (Α΄94) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

31. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 140055/13-1-2017 (Β΄428) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης 
του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 
4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης». 

32. Τον Ν. 3010/2002 (Α΄91) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. 
και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 
και άλλες διατάξεις» 

33. Το με αρ. πρωτ. 418964/26-5-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. 418982/21) διαβιβαστικό 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Α. με συνημμένα: α) την με αρ. πρωτ. 
418783/26-5-2021 αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού, 
β) το με αρ. πρωτ. 610148/25-5-2021 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
και γ) την ΜΠΕ του έργου του θέματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με 
συνημμένα σχέδια, έγγραφα, κ.λπ.  

34. Το με αρ. πρωτ. 14544/29-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, με αρ. πρωτ. εισερχ. στη 
Διεύθυνσή μας 643262/29-7-2021 και 643261/29-7-2021 στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής. Συνημμένα με το έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου: 

α) Η υπ’ αριθμ. 14/2021 και με αρ. πρωτ. 13280/13-7-2021 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ασπροπύργου υπέρ της ΜΠΕ του έργου του θέματος. Η 
ανωτέρω απόφαση έλαβε ΑΔΑ: Ω3ΘΦΩΨΝ-2Ο1) 
β) Η υπ’ αριθμ. 132/2021 θετική γνωμοδότηση του Δ.Σ. Ασπροπύργου (ΑΔΑ: 
9ΒΛ5ΩΨΝ-ΝΔΤ) σχετικά με τη ΜΠΕ του έργου του θέματος. 

 
 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (33) διαβιβασθείσα 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
του έργου «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της 
διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου: 
“Μελέτη διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων Θριασίου 
Πεδίου”». Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.  

Η μελέτη απεστάλη τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όσο και από 
την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία 
(ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΔΑ). 
 
Διάρθρωση της εισήγησης 
- Στα κεφάλαια 1 έως 5 παρουσιάζονται συνοπτικά η περιβαλλοντική κατάταξη 
του έργου και των συνοδών του έργων, η θέση του έργου, οι θεσμοθετημένες 
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χρήσεις γης, η περιγραφή του έργου και της υφιστάμενης κατάστασης στην 
περιοχή, όπως δηλώνονται και παρουσιάζονται στην (33) διαβιβασθείσα ΜΠΕ 
και δεν αποτελούν απόψεις ή εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 
- Στο κεφάλαιο 6 γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου, όπως αυτές παρουσιάζονται στην (33) διαβιβασθείσα 
ΜΠΕ και δεν αποτελούν απόψεις ή εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 
- Στα κεφάλαια 7 και 8, παρατίθεται η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και οι 
προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Στόχος της ΜΠΕ είναι η ανάλυση των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος στην περιοχή του έργου, η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, η 
εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις φάσεις κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου, καθώς και η πρόταση κατάλληλων μέτρων πρόληψης, 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 
 
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
2.1 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Πρόκειται για έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων. 
Συγκεκριμένα η διευθέτηση του ρέματος Μαύρης Ώρας εκτείνεται σε μήκος 1.673,33μ. 
και η διευθέτηση του ρέματος Διυλιστηρίων εκτείνεται σε μήκος 2.996,95μ. 

 
2.2 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Φορέας του Έργου είναι η  Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Ανάδοχος του έργου: Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Γραφείο Μελετών Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ 
Περιβαλλοντικός Μελετητής: Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Γραφείο Μελετών Ε.Ε. 
 
2.4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η υδραυλική μελέτη των έργων διευθέτησης και η πρόταση οριοθέτησης βασίστηκε: 

• Στα προηγούμενα στάδια της μελέτης: 
◦ Το εγκεκριμένο πρόγραμμα τοπογραφικών εργασιών που εκπονήθηκε από 

τον περιβαλλοντικό μελετητή (αρ. Αποφ. 314525 / 24.06.2019). 
◦ Την εγκεκριμένη τοπογραφική αποτύπωση που εκπονήθηκε από τον 

περιβαλλοντικό μελετητή (αρ. Αποφ. 872988 / 31.12.2019). 
◦ Την εγκεκριμένη υδρολογική μελέτη που εκπονήθηκε από τον 

περιβαλλοντικό μελετητή (αρ. Αποφ. 872988 / 31.12.2019). 
◦ Την εγκεκριμένη γεωλογική μελέτη που εκπονήθηκε από τη σύμπραξη (αρ. 

Αποφ. 872988 / 31.12.2019). 
◦ Τα εγκεκριμένα στοιχεία των γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου (μητρώα 

υπαίθρου γεωτρήσεων, ημερολόγια εργασιών και ημερήσια δελτία 
γεωτρύπανου) που εκπονήθηκαν από τη σύμπραξη (αρ. Αποφ. 164938 / 
26.02.2020). 
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◦ Την εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε από τη σύμπραξη (αρ. 
Αποφ. 788318 / 15.10.2020). 

• Σε υφιστάμενες μελέτες έργων της άμεσης περιοχής του έργου: 
◦  Προμελέτη Διευθέτησης ρεμάτων Αγ. Γεωργίου – Μαύρης Ώρας – 

Διυλιστηρίων (Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι 
Μηχανικοί ΕΠΕ – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ – Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & 
ΣΥΝ/ΤΕΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ – ΕΤΜΕ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΟΥΖΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ, Μάρτιος  2005, Εγκριτική απόφαση 15298/13.10.2005 του 
Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ).  

◦  Οριστική Μελέτη Διευθέτησης χειμάρρου Αγ. Γεωργίου (Γιαννούλας) 
Θριασίου Πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ. 1+835,6 έως Χ.Θ. 9+055 (Σίφων 
Μόρνου) (ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 
ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΜΑΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ – 
ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μάιος 2014 - Απρίλιος 2015).  

◦  Κατασκευαστικά σχέδια των αποδεκτών ΔΚΥΕ του έργου: Διευθέτηση 
χειμάρρου Αγίου Γεωργίου και συμβαλλόντων ρεμάτων Μαύρης Ώρας και 
Διυλιστηρίων στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ/νση 
Κατασκευής Υδραυλικών Έργων, Νοέμβριος 2008). 

• Στο Ρυμοτομικό Σχέδιο Βιομηχανικής Περιοχής Ασπροπύργου (ΒΙΟΠΑ). 

• Στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των λεκανών απορροής 
ποταμών Υδατικού διαμερίσματος Αττικής. (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2017) 

• Σε ψηφιακά μοντέλα επιφάνειας (DEM και DSM) και ορθοφωτοχάρτη, βασισμένο 
σε δορυφορικές φωτογραφίες , λήψης 2007 - 2009, της Κτηματολόγιο Α.Ε. 

• Στον Ορθοφωτοχάρτη σε κλ. 1:500 που συντάχθηκε από το γραφείο μας 
βασισμένο σε δορυφορικές φωτογραφίες της Digital Globe, λήψης 2017. 

• Στην επιτόπου μετάβαση στην περιοχή της μελέτης όπου ελήφθησαν 150 
φωτογραφίες, που αποτύπωσαν την υφιστάμενη κατάσταση σε ολόκληρη την 
περιοχή των έργων. 

• Στην Απόφαση ΔΑΕΕ/οικ 2424/04.10.2018 Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών ''Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Αγ. Γεωργίου 
(Γιαννούλας) Θριασίου πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 9+300 
(Σιφων Μόρνου)'' (ΦΕΚ 497/Δ/03.12.2018). 

2.5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
2.5.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Ασπροπύργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, περίπου 20 
χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας και 3 χιλιόμετρα ανατολικά την Ελευσίνας. Η 
περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται με τον όρο «Ανατολικό Θριάσιο πεδίο» και οι 
λεκάνες απορροής αναπτύσσονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων 
Ασπροπύργου, Άνω Λιοσίων και Φυλής.  
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Εικόνα 2.1: Λεκάνες απορροής ρ. Μαύρης ‘Ωρας (κεντρικά), ρ. Διυλιστηρίων (νότια) και ρ. Αγ. 
Γεωργίου (βόρεια) 

Με σκούρο μπλε χρώμα αποτυπώνονται τα υφιστάμενα διευθετημένα τμήματα των ρεμάτων, με 
μπλε αποτυπώνονται τα προς διευθέτηση τμήματα και με γαλάζιο οι διαδρομές φυσικής 

απορροής. Οι λεκάνες απορροής αποτυπώνονται με πορτοκαλί χρώμα και οι υπολεκάνες με 
καφέ. 

 
 

Τα ρέματα ξεκινούν από την Πάρνηθα, περνούν ανατολικά του Ασπροπύργου και 
στη συνέχεια εκβάλλουν στη θάλασσα. Έχουν χαρακτηριστεί σαν ιδιαίτερου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9173/1642/03.03.1993 
απόφαση του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 281/Δ/23.03.1993). 

Οι λεκάνες απορροής των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων (Τζαβερδέλας), 
έκτασης 30.012 km2, αναπτύσσονται ΒΑ και ανάντη των διυλιστηρίων Ασπροπύργου 
(ΕΛΠΕ) και, παράλληλου με την ακτογραμμή, τμήματος της παλαιάς Σ.Δ., δυτικά του 
όρους Αιγάλεω και νότια της Αττικής Οδού. Βορειοδυτικό όριο αυτής αποτελεί η νέα 
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Σ.Γ. Αντιπλημμυρική τάφρος που έχει κατασκευαστεί στο ΒΔ τμήμα της λεκάνης 
απορροής, παράλληλα  στην Αττική οδό  και τη Ν.Σ.Γ. εκτρέπει το μεγαλύτερο τμήμα 
αυτής (ρέμα Σπηλιές), που αναπτύσσεται στις υπώρειες της Πάρνηθας ανάντη των 
συγκοινωνιακών αξόνων, προς το ρέμα Αγ. Γεωργίου. Απομένει μικρής έκτασης 1.380 
km2  τμήμα (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4.5% επί της έκτασης της συνολικής λεκάνης) 
που απορρέει  μέσω πληθώρας οχετών, που έχουν κατασκευαστεί στη Ν.Σ.Γ και την 
Αττική οδό, στο ρέμα Μαύρης Ώρας. 
 

Οι συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων του υπό μελέτη έργου παρουσιάζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί και αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ87) και στο Γεωδαιτικό Σύστημα Γ.Υ.Σ. (ED50 Ελλάς) φ,λ. 

 
Θέση Χ Υ λ φ 

Ανάντη όριο του υπό μελέτη 
τμήματος ρ. Διυλιστηρίων 

468,287 4,211,104 23ο 38' 27'' 
128129 

38ο 03' 02'' 
47732 

Κέντρο βάρους του υπό μελέτη 
τμήματος ρ. Διυλιστηρίων 

467,365 4,210,078 23ο 38' 30'' 
49058 

38ο 02' 29'' 
19874 

Έξοδος των έργων (θέση 
ελέγχου) του υπό μελέτη 
τμήματος ρ. Διυλιστηρίων 

465,923 4,209,574 23ο 36' 50'' 
39570 

38ο 02' 12'' 
52953 

Πίνακας 2.1: Συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων διευθέτησης ρέματος Διυλιστηρίων 
 

Θέση Χ Υ λ φ 

Ανάντη όριο του υπό μελέτη 
τμήματος ρ. Μαύρης Ώρας 

466,099 4,211,219 23ο 36' 57'' 
33672 

38ο 03' 05'' 
92470 

Κέντρο βάρους του υπό μελέτη 
τμήματος ρ. Μαύρης Ώρας 

465,538 4,211,006 23ο 36' 34'' 
35578 

38ο 02' 58'' 
93817 

Έξοδος των έργων (θέση 
ελέγχου) του υπό μελέτη 
τμήματος ρ. Μαύρης Ώρας 

465,469 4,210,134 23ο 36' 31'' 
67534 

38ο 02' 30'' 
63701 

Πίνακας 2.2: Συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων διευθέτησης ρέματος Μαύρης Ώρας 
 
 

2.5.2 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΟΠΑ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Το υπό μελέτη έργο απαιτεί τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Βιομηχανικής 
Περιοχής Ασπροπύργου (ΒΙΟΠΑ) που ισχύει στην περιοχή. Ειδικότερα απαιτείται 
μικρή τροποποίηση στο Ο.Τ. 11 για το ρέμα Διυλιστηρίων και τροποποίηση στην 
περιοχή των Ο.Τ.5, Ο.Τ.6, Ο.Τ.7 για το ρέμα Μαύρης Ώρας. 
 
2.5.3 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. 4277/2014) 

Στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021 (παράρτημα ΙΧ, άρθρο 20, 
παρ. 3 α) τα ρέματα Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων (Τσαβδερέλα) στο Θριάσιο πεδίο 
υπάγονται στα υδατορέματα Β΄ προτεραιότητας, τα οποία διατηρούν σημαντικά 
οικολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά και χρήζουν προστασίας. Τα υδατορέματα 
Β' προτεραιότητας οριοθετούνται εντός πενταετίας.  

Για το σύνολο των υδατορεμάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003, 
την ΚΥΑ 38822/1542/Ε103/2010 και τα σχετικά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής και διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου.  

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα εξής: 
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α) καθορισμός των ορίων ζωνών προστασίας ρεμάτων με όρους και περιορισμούς σε 
χρήσεις και δόμηση για διαφύλαξη των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τους. 
β) οι μελέτες οριοθέτησης περιλαμβάνουν υδραυλικές, τοπογραφικές, περιβαλλοντικές 
και άλλες απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες. 
γ) οι απαραίτητες διευθετήσεις γίνονται με χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον. 
δ) καταγραφή και, κατά προτεραιότητα, κατεδάφιση των αυθαιρέτων που βρίσκονται 
μέσα στην κοίτη των ρεμάτων, εφόσον οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις έχουν 
τελεσιδικήσει. 
ε) διατήρηση της ανοικτής κοίτης και της φυσικής διατομής και, κατά το δυνατόν, 
επανάκτηση της φυσικής κοίτης. 
στ) ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών των ρεμάτων και των πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών που συναρτώνται με τη φυσική τους λειτουργία. 
ζ) δημιουργία κατά το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό παραρεμάτιων ζωνών 
προστασίας ανοικτών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, υπαίθριος αναψυχής και 
αθλητισμού στον εξωαστικό χώρο και στον αστικό χώρο, καθώς και μεταβατικών 
ζωνών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης προς τις παραρεμάτιες 
ζώνες. 
η) δημιουργία εκατέρωθεν των ρεμάτων διαπερατών πεζοδρομίων ή πεζοδρόμων 
καθώς και γραμμικών πάρκων και στοιχείων σύνδεσης αστικού περιαστικού πρασίνου, 
ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλους χώρους πρασίνου, με 
αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους.  

Τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων είναι συμβατά με 
τους στόχους και τις δράσεις του Ρ.Σ.Α. 2021, καθώς: 

α)  διασφαλίζουν την αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία περιοχών που 
έχουν κατ’ επανάληψη υποστεί τις συνέπειες έντονων πλημμυρικών φαινομένων 
με σημαντικό κόστος σε περιουσίες και υποδομές,  

β)  δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση και διαφύλαξη μιας γραμμικής 
παραρεμάτιας ζώνης πρασίνου και αναψυχής, 

γ)   συνδυάζουν ως προς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά την αντιπλημμυρική 
λειτουργία με την αποκατάσταση παρόχθιας βλάστησης και  

δ)  δεν επηρεάζουν κηρυγμένα μνημεία ή στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Η συμβατότητα που κατ’ αρχήν προκύπτει μεταξύ ενός σημαντικού τεχνικού έργου 
(λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) και της ανάγκης προστασίας μιας ήδη απολεσθείσας σε πολλά σημεία 
παραρεμάτιας φυσικότητας είναι αναγκαίο να διατηρηθεί και να ενισχυθεί στις επόμενες 
φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του υπό μελέτη έργου.   
 
2.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13-01-2012), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-
09-2011) για την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες, το εξεταζόμενο έργο κατατάσσεται στο είδος έργου με 
α/α 15α: Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής 
«αντιπλημμυρικά έργα», όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή 
ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση 
προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κλπ της 2ης Ομάδας: 
Υδραυλικά Έργα και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Α2, καθώς η συνολική λεκάνη 
απορροής των ρεμάτων είναι 30,012 χλμ2 (19,070 χλμ2 του ρέματος Μαύρης Ώρας και 
10,942 χλμ2 του ρέματος Διυλιστηρίων), τα εξεταζόμενα τμήματα βρίσκονται εκτός 
ορίων περιοχής Natura 2000 και εντός ορίων ρυμοτομικού και πολεοδομικού σχεδίου. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Πρόκειται για έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων. 
Συγκεκριμένα η διευθέτηση του ρέματος Μαύρης Ώρας εκτείνεται σε μήκος 1.673,33μ. 
και η διευθέτηση του ρέματος Διυλιστηρίων εκτείνεται σε μήκος 2.996,95μ. 

Η χάραξη των έργων διευθέτησης πραγματοποιήθηκε βάσει: 
• της υφιστάμενης κοίτης των ρεμάτων 
• της αποκατάστασης των οδικών διελεύσεων από τα ρέματα 
• των τεχνικών που θα έπρεπε να διατηρηθούν στη Χ.Θ. 0+257 του ρέματος 

Μαύρης Ώρας και στη Χ.Θ. 0+000 του ρέματος Διυλιστηρίων. Ωστόσο το 
υφιστάμενο τεχνικό του ρ. Μαύρης Ώρας στη Χ.Θ. 0+257 δεν είναι δυνατό να 
διατηρηθεί λόγω ανεπαρκούς διατομής και αντικαθίσταται από οχετό 3.50x6.00 
m 

• της συναρμογής με τα υφιστάμενα διευθετημένα τμήματα των ρεμάτων   
• του αγωγού ύδρευσης διατομής Φ800 της ΕΥΔΑΠ 
• του αγωγού υψηλής πίεσης του Φυσικού Αερίου που διατηρείται στη θέση 

διασταύρωσής του με τα έργα διευθέτησης του ρέματος Διυλιστηρίων. 
Επίσης λήφθηκε υπ' όψιν το ρυμοτομικό σχέδιο της ΒΙΟ.Π.Α. 

Στα υπό διευθέτηση τμήματα προβλέπεται η αποκατάσταση έντεκα (11) οδικών 
συνδέσεων μέσω κατασκευής ορθογωνικών οχετών (οκτώ (8) στο υπό διευθέτηση 
τμήμα του ρέματος Διυλιστηρίων και τρεις (3) στο υπό διευθέτηση τμήμα του ρέματος 
Μαύρης Ώρας). Οι έξι (6) εξ’ αυτών, στο ρέμα Διυλιστηρίων, και η μία (1) στο ρέμα 
Μαύρης Ώρας, εξυπηρετούνται από υφιστάμενους οχετούς ανεπαρκούς διατομής ή 
ακατάλληλης χωροθέτησης, που πρόκειται να αντικατασταθούν. 

 
3.2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ  

Οι παροχές σχεδιασμού των έργων σύμφωνα με την εγκεκριμένη υδρολογική μελέτη 
αντιστοιχούν στα πλημμυρογραφήματα που καταρτίστηκαν για το σενάριο 
βροχόπτωσης διάρκειας 12h. Οι αντίστοιχες πλημμυρικές αιχμές έχουν ως εξής: 
 
• Ρέμα Διυλιστηρίων Χ.Θ. 2+996.95 έως Χ.Θ. 1+400  Qmax = 20.80 m3/sec 

• Ρέμα Διυλιστηρίων Χ.Θ. 1+400  έως Χ.Θ. 0+000≡0+800   Qmax = 39.10 m3/sec 

• Ρέμα Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 1+673.33  έως Χ.Θ. 0+000≡ 0+430.81 Qmax = 84.10 m3/sec 

• Υφιστάμενο τμήμα ρ. Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+000≡0+303.64   
      έως Χ.Θ. 0+430.81≡0+000παρούσας μελέτης   Qmax = 84.10 m3/sec  

• Υφιστάμενο τμήμα ρ. Διυλιστηρίων Χ.Θ. 0+303.64  έως Χ.Θ. 0+800≡0+000παρούσας μελέτης  
                               Qmax = 39.10 m3/sec 

• Κοινό τμήμα ρ. Διυλιστηρίων και Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+046.09as built mo d  έως Χ.Θ. 
0+303.64as built d  Qmax = 110.80 m3/sec 

• Κοινό τμήμα ρ.Διυλιστηρίων, Μαύρης Ώρας και Αγ. Γεωργίου Χ.Θ. 0+000  έως Χ.Θ. 
1+189.70≡0+046.09         Qmax = 203.40 m3/sec 

 
Οι αντίστοιχες πλημμυρικές αιχμές για το σενάριο βροχόπτωσης διάρκειας 24h 

έχουν ως εξής: 
• Ρέμα Διυλιστηρίων Χ.Θ. 2+996.95 έως Χ.Θ. 1+400  Qmax = 29.40 m3/sec 

• Ρέμα Διυλιστηρίων Χ.Θ. 1+400  έως Χ.Θ. 0+000≡0+800as built d  Qmax = 56.60 
m3/sec 

• Ρέμα Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 1+673.33  έως Χ.Θ. 0+000≡ 0+430.81as built mo Qmax = 111.20 
m3/sec 

• Υφιστάμενο τμήμα ρ. Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+000as bult mo≡0+303.64as built d  έως  
    Χ.Θ. 0+430.81as built mo≡0+000παρούσας μελέτης mo   Qmax = 111.20 m3/sec  

• Υφιστάμενο τμήμα ρ. Διυλιστηρίων Χ.Θ. 0+303.64as built d  έως Χ.Θ. 0+800as built 

d≡0+000παρούσας μελέτης d      Qmax = 56.60 m3/sec 
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• Κοινό τμήμα ρ. Διυλιστηρίων και Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+046.09as built mo d  έως Χ.Θ. 
0+303.64as built d                            Qmax = 147.60 m3/sec 

• Κοινό τμήμα ρ. Διυλιστηρίων, Μαύρης Ώρας και Αγ. Γεωργίου Χ.Θ. 0+000  έως Χ.Θ. 
1+189.70≡0+046.09       Qmax = 282.50 m3/sec 

 
Οι εφαρμοσθείσες διατομές έχουν ως εξής: 

•    Υφιστάμενο τμήμα ρ. Διυλιστηρίων  Χ.Θ. 0+ 303.64as built d  έως Χ.Θ. 0+467as built 

d  ορθογωνική 4.00x3.30m. Οι διαστάσεις της διατομής είναι ανεπαρκείς. Θα 
απαιτηθεί η κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης σε απόσταση 1.84m 
εκατέρωθεν της στέψης της υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής για την 
διεύρυνση της διατομής και υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 1.20m έως 
1.70m, για τη διόδευση της πλημμυρικής αιχμής. 

•   Υφιστάμενο τμήμα ρ. Διυλιστηρίων  Χ.Θ. 0+0+467as built d  έως Χ.Θ. 0+477as built d  
μεταβατικό τμήμα από ορθογωνική σε τραπεζοειδή. Θα απαιτηθεί η κατασκευή 
νέων τοίχων αντιστήριξης σε απόσταση 1.84m εκατέρωθεν της στέψης της 
υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής για την διεύρυνση της διατομής και η 
υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 1.20m, για τη διόδευση της πλημμυρικής 
αιχμής. 

•    Υφιστάμενο τμήμα ρ. Διυλιστηρίων  Χ.Θ. 0+477as built d  έως Χ.Θ. 0+800as built 

d≡0+000παρούσας μελέτης  τραπεζοειδής 4.00x2.80m. Θα απαιτηθεί η κατασκευή 
νέων τοίχων αντιστήριξης σε απόσταση 1.84m εκατέρωθεν της στέψης της 
υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής για την διεύρυνση της διατομής και η 
υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 1.00m, έως τη Χ.Θ. 0+500as built για τη 
διόδευση της πλημμυρικής αιχμής. 

• Ρέμα Διυλιστηρίων Χ.Θ. 0+000παρούσας μελέτης  έως Χ.Θ. 1+380παρούσας μελέτης  
τραπεζοειδής 4.00x3.00m. Παρεμβάλλονται 4 κιβωτοειδείς οχετοί 5.00x3.00m, 
οι 2 σε αντικατάσταση υφισταμένων. 

• Ρέμα Διυλιστηρίων Χ.Θ. 1+380παρούσας μελέτης  έως Χ.Θ. 1+400παρούσας μελέτης  
μεταβατικό τμήμα 

• Ρέμα Διυλιστηρίων Χ.Θ. 1+400παρούσας μελέτης  έως Χ.Θ. 3+029.37παρούσας μελέτης  
τραπεζοειδής 3.00x3.00m. Παρεμβάλλονται 4 κιβωτοειδείς οχετοί 3.00x3.00m 
σε αντικατάσταση υφισταμένων. 

• Υφιστάμενο τμήμα ρ. Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+000as built mo≡0+303.64as built d  έως 
Χ.Θ. 0+385.61as built mo ορθογωνική 6.00x3.25m. Οι διαστάσεις της διατομής είναι 
ανεπαρκείς. Θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης σε απόσταση 
1.84m εκατέρωθεν της στέψης της υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής για την 
διεύρυνση της διατομής και  η υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 1.75m, για τη 
διόδευση της πλημμυρικής αιχμής. 

• Υφιστάμενο τμήμα ρ. Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+385.61as built mo έως Χ.Θ. 0+430.81as 

built mo≡0+000παρούσας μελέτης ορθογωνική 6.00x2.50m. Οι διαστάσεις της διατομής 
είναι ανεπαρκείς. Θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης σε 
απόσταση 1.84m εκατέρωθεν της στέψης της υφιστάμενης διατηρούμενης 
διατομής για την διεύρυνση της διατομής και  η υπερύψωση των τοιχωμάτων 
κατά 1.00m, για τη διόδευση της πλημμυρικής αιχμής. 

• Ρέμα Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+ 000παρούσας μελέτης  έως Χ.Θ. 0+272.32παρούσας μελέτης  
ορθογωνική 6.00x3.50m. Παρεμβάλλεται 1 κιβωτοειδής οχετός 6.00x3.50m 
(Χ.Θ. 0+260), σε αντικατάσταση υφιστάμενου οχετού 6.42x2.50m, στο τέλος της 
ορθογωνικής διατομής. 

• Ρέμα Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+ 272.32παρούσας μελέτης  έως Χ.Θ. 0+500παρούσας μελέτης  
τραπεζοειδής 6.00x3.50m. 
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• Ρέμα Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+ 500παρούσας μελέτης  έως Χ.Θ. 0+510παρούσας μελέτης  
μεταβατικό τμήμα ύψους 3.50m έως 3.00m. 

• Ρέμα Μαύρης Ώρας Χ.Θ. 0+ 510παρούσας μελέτης  έως Χ.Θ. 1+673.33παρούσας μελέτης  
τραπεζοειδής 6.00x3.00m.   

• Παρεμβάλλονται 2 κιβωτοειδείς οχετοί 6.00x3.00m (Χ.Θ. 0+660, Χ.Θ. 1+130) . 

• Υφιστάμενο κοινό τμήμα ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων Χ.Θ. 0+ 
165.20as built d mo  έως                Χ.Θ. 0+ 303.64as built d mo, ορθογωνική 
8.00x3.20m. Θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης σε απόσταση 
1.84m εκατέρωθεν της στέψης της υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής για την 
διεύρυνση της διατομής και  η υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 2.00m, για τη 
διόδευση της πλημμυρικής αιχμής. 

• Υφιστάμενο κοινό τμήμα ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων Χ.Θ. 
0+046.09as built d mo   έως  

 Χ.Θ. 0+ 165.20as built d mo κλειστή δίδυμη ορθογωνική 2x4.00x3.20m.  

• Υφιστάμενο κοινό τμήμα ρεμάτων Μαύρης Ώρας, Διυλιστηρίων και Αγ. Γεωργίου  
 Χ.Θ. 0+046.09as built d mo≡1+189.70as built έως Χ.Θ. 0+000 κλειστή τρίδυμη 
ορθογωνική  3x5.50x3.50m.  

• Υφιστάμενο τμήμα ρ. Αγ. Γεωργίου Χ.Θ. 0+046.09as built d mo≡1+189.70as built έως 
Χ.Θ. 0+000 κλειστή δίδυμη ορθογωνική 2x5.50x2.40m.  

 
 
3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Οι αποδέκτες ελέγχονται με τις παροχές σχεδιασμού των έργων σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη υδρολογική μελέτη. 

Εκ των υφισταμένων μελετών και των εφαρμοσθεισών διατομών ελέγχεται η 
επάρκεια των υφιστάμενων αποδεκτών οι οποίοι αποδεικνύονται επαρκείς. Εξαίρεση 
αποτελούν τα υφιστάμενα τμήματα ανοικτής διατομής των ρ. Μαύρης Ώρας από Χ.Θ. 
0+000as built mο έως Χ.Θ. 0+430.81as built mο όπου έχει εφαρμοσθεί ορθογωνική διατομή 
6.00x2.50m – 6.00x3.25m και ρ. Διυλιστηρίων από Χ.Θ. 0+ 303.64as built d  έως Χ.Θ. 
0+500as built d. όπου έχει εφαρμοσθεί διατομή τραπεζοειδής 4.00x2.80m και ορθογωνική 
4.00x3.30m. Αντίστοιχη ανεπάρκεια διαπιστώνεται στο κοινό τμήμα από Χ.Θ. 0+ 
165.20as built mo  έως Χ.Θ. 0+303.64as built d mo ανοικτής διατομής 8.00x3.20m. Θα 
απαιτηθεί η υπερύψωση των τοιχωμάτων έως 2.00m με την κατασκευή ανεξάρτητων 
τοίχων αντιστήριξης εκατέρωθεν της υφιστάμενης διευθετημένης διατομής.  
 
3.4 ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ 
 
3.4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα έργα διευθέτησης που προβλέπονται σε συνολικό μήκος 1,676.33 μ, με 
ανοικτή τραπεζοειδή διατομή επενδεδυμένη με στρώμνες, εκτός του τμήματος από Χ.Θ. 
0+000 έως Χ.Θ. 0+253.16 μήκους 253.16μ, που διαμορφώνεται με ορθογωνική 
διατομή εκ σκυροδέματος, όπου το ρέμα διέρχεται από το ρυμοτομικό της ΒΙΟΠΑ και 
συναρμόζεται με την ορθογωνική εκ σκυροδέματος διατομή 6.00x2.50μ  της 
υφιστάμενης διευθέτησης, για τη διόδευση της πλημμυρικής παροχής αιχμής περιόδου 
επαναφοράς 50 ετών. 

Η λεκάνη απορροής του ρέματος Μαύρης Ώρας, έκτασης 19.058 km2, που 
διασχίζεται από τις Λ. ΝΑΤΟ και Ειρήνης, περιλαμβάνει περιοχές ανάπτυξης 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του ΧΥΤΑ Φυλής που καταλαμβάνουν περίπου το 
ήμισυ της συνολικής της έκτασης και το σύνολο της πεδινής περιοχής αυτής. 
Διαχωρίζεται από τη λεκάνη απορροής του ρέματος Διυλιστηρίων από τις λοφοσειρές 
Βοοτάλα, Ζαστάνη και Μαύρη. Η φυσική κοίτη του ρέματος είναι ορατή έως την 
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περιοχή της Λ. Ειρήνης κατάντη του ΧΥΤΑ και καλοσχηματισμένη στο τμήμα προς 
διευθέτηση. Στο τμήμα κατάντη των οχετών της Αττικής οδού και της Ν.Σ.Γ η ροή 
φαίνεται ότι διαχέεται χωρίς την ύπαρξη σαφούς κοίτης, ενώ στην περιοχή του ΧΥΤΑ 
φαίνεται να οριοθετείται από την περίφραξη ή και να πλημμυρίζει τις κοιλότητες αυτού. 
Στις υπολεκάνες της πεδινής περιοχής, ΝΔ του ΧΥΤΑ, βορείως της κοίτης του ρέματος 
και εκατέρωθεν των Λ. ΝΑΤΟ - Ειρήνης, η ανάπτυξη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
και των περιφράξεών τους, φράσσει την φυσική απορροή, η οποία καταλήγει 
διαχεόμενη, χωρίς σαφή διαδρομή, μέσω οδών και διόδων στο ρέμα. Ανατολικά του 
ρέματος και βορείως του σκοπευτηρίου, αναπτύσσεται χώρος απόρριψης αχρήστων 
υλικών επί της φυσικής μισγάγγειας, που φράσσει τη φυσική απορροή, η οποία 
καταλήγει, διαχεόμενη, χωρίς σαφή διαδρομή στο ρέμα. 

 
3.4.2 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+253.16 
Διώρυγα ορθογωνικής διατομής 6.00x3.50μ από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος 
C35/45 και πυθμένα επενδεδυμένο με στρώμνες, μήκους 253.16μ. Τα τοιχία ύψους 
5.00m έχουν γραμμικά μεταβαλλόμενο πάχος από 0.60μ στη βάση τους έως 0.30μ στη 
στέψη τους. Αντίστοιχα το πέλμα πλάτους 4.00m έχει γραμμικά μεταβαλλόμενο πάχος 
από 0.30m στα άκρα έως 0.70 στην κρίσιμη διατομή. Κατασκευαστικοί αρμοί 
διαμορφώνονται ανά 12μ. Λόγω της αναγκαιότητας διατήρησης της τελικής στάθμης 
της υφιστάμενης οδού στη θέση υφιστάμενου οχετού (ορθογωνική διατομή 6.42x2.50μ) 
και της στάθμης συναρμογής με το υφιστάμενο διευθετημένο τμήμα, ο πυθμένας της 
διευθετημένης κοίτης υποβιβάζεται με αποτέλεσμα να καθίσταται αναπόφευκτος ο 
υποβιβασμός του αγωγού υψηλής πίεσης του φυσικού αερίου. Ωστόσο τα τοιχία της 
ορθογωνικής διατομής προεξέχουν του εδάφους εκατέρωθεν της κοίτης. 
Χ.Θ. 0+093 - Χ.Θ. 0+107 
Διέλευση αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης ο οποίος θα υποβιβασθεί ώστε να 
διέλθει κάτωθεν των έργων διευθέτησης. 
Χ.Θ.  0+253.16 έως Χ.Θ. 0+269.66  
Υφιστάμενο τεχνικό ανοίγματος 6.42μ με στάθμη οδοστρώματος 14.52μ και στάθμη 
πυθμένα 11.89μ. Αντικαθίσταται με οχετό ορθογωνικής διατομής 6.00 x 3.50μ και 
πάχους πλακών 0.80μ και τοιχωμάτων 0.60μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες 
ενισχύσεις 0.60μ και 0.90μ αντίστοιχα, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45, μήκους 
16.50μ. Χαλινός 0.50x0.30x7.20μ κατασκευάζεται στο ανάντη και κατάντη άκρο του 
οχετού. 
Χ.Θ. 0+260 έως  Χ.Θ. 0+269.66 
Διέλευση αγωγού ύδρευσης Φ800 ο οποίος διατηρείται. 
Χ.Θ. 0+269.66 έως Χ.Θ. 0+500 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 6.00x3.50μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 380.05μ. Μέχρι τη Χ.Θ. 0+460 η διατομή 
διαμορφώνεται με ανάχωμα με στέψη 3.54μ και κλίση πρανών 2:3 στη δεξιά όχθη και 
εκσκαφή και αναβαθμό πλάτους 3.54 μ με κλίση πρανών 2:3 για ύψη πρανών 
μεγαλύτερα των 3.00 μ στην αριστερή όχθη.  Άνω των 3.00 μ η διατομή δεν επενδύεται. 
Από τη Χ.Θ. 0+461 έως τη Χ.Θ 0+500 η διατομή διαμορφώνεται με εκσκαφή. 
Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ. 0+510 
Μεταβατικό τμήμα από 6.00x3.50μ σε 6.00x3.00μ. Η διατομή διαμορφώνεται με 
εκσκαφή και αναβαθμό πλάτους 3.54 μ με κλίση πρανών 2:3 για ύψη πρανών 
μεγαλύτερα των 3.00 μ.  Άνω των 3.00 μ η διατομή δεν επενδύεται. 
Χ.Θ. 0+510.66 έως Χ.Θ. 0+649.71 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 6.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 380.05μ.Η διατομή διαμορφώνεται με εκσκαφή. 
Χ.Θ. 0+649.71 έως Χ.Θ. 0+666.21  
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Κιβωτοειδής oχετός ορθογωνικής διατομής 6.00 x 3.00μ και πάχους πλακών 0.80μ και 
τοιχωμάτων 0.60μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.60μ και 0.90μ 
αντίστοιχα, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45, μήκους 16.50μ. Χαλινός 
0.50x0.30x7.20μ κατασκευάζεται στο ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ. 0+666.21 έως Χ.Θ. 1+120.70 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 6.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 454.49μ.  Η διατομή διαμορφώνεται με εκσκαφή και 
αναβαθμό πλάτους 3.54μ με κλίση πρανών 2:3 για ύψη πρανών μεγαλύτερα των 
3.00μ. Άνω των 3.00μ η διατομή δεν επενδύεται. 
Χ.Θ. 1+120.70 έως  Χ.Θ. 1+137.20  
Κιβωτοειδής oχετός ορθογωνικής διατομής 6.00 x 3.00μ και πάχους πλακών 0.80μ και 
τοιχωμάτων 0.60μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.60μ και 0.90μ 
αντίστοιχα, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45, μήκους 16.50μ. Χαλινός 
0.50x0.30x7.20μ κατασκευάζεται στο ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ. 1+280 έως Χ.Θ. 1+340 
Ράμπα πρόσβασης καθαρισμού της κοίτης, πλάτους 4.00 μ, με κλίση πρανών 2:3 
επενδεδυμένη με στρώμνες πάχους 0.30μ, μήκους 60μ. 
Χ.Θ. 1+137.20 έως Χ.Θ. 1+676.33 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 6.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 539.13μ.  Η διατομή διαμορφώνεται με εκσκαφή και 
αναβαθμό πλάτους 3.54μ με κλίση πρανών 2:3 για ύψη πρανών μεγαλύτερα των 
3.00μ. Άνω των 3.00μ η διατομή δεν επενδύεται. 
 

Ωστόσο απαιτείται και η ενίσχυση – διεύρυνση των υφιστάμενων έργων 
διευθέτησης κατάντη, ως εξής: 
Χ.Θ. 0+000as built mo≡0+303.64as built d  έως Χ.Θ. 0+385.61as built mo 
Υφιστάμενο τμήμα ρ. Μαύρης Ώρας: Διώρυγα ορθογωνικής διατομής 6.00x3.25m. Οι 
διαστάσεις της διατομής είναι ανεπαρκείς. Θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων τοίχων 
αντιστήριξης ύψους 3.00μ πάχους 0.30μ έως 0.40μ και πλάτους πέλματος 2.40μ 
πάχους 0.30μ έως 0.60μ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, σε απόσταση 1.84m 
εκατέρωθεν της στέψης της υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής για την διεύρυνση 
της διατομής και την υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 1.75m. Στον πυθμένα της 
διεύρυνσης θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια 1.50x1.00x0.50 m, με τελική στάθμη ίση 
με την στέψη των τοιχίων της υφιστάμενης διατομής. 
Χ.Θ. 0+385.61as built mo έως Χ.Θ. 0+430.81as built mo≡0+000παρούσας μελέτης 
Υφιστάμενο τμήμα ρ. Μαύρης Ώρας: Διώρυγα ορθογωνικής διατομής 6.00x2.50m. Οι 
διαστάσεις της διατομής είναι ανεπαρκείς. Θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων τοίχων 
αντιστήριξης ύψους 3.00μ πάχους 0.30μ έως 0.40μ και πλάτους πέλματος 2.40μ 
πάχους 0.30μ έως 0.60μ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, σε απόσταση 1.84m 
εκατέρωθεν της στέψης της υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής για την διεύρυνση 
της διατομής και την υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 1.00m. Στον πυθμένα της 
διεύρυνσης θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια 1.50x1.00x0.50 m, με τελική στάθμη ίση 
με την στέψη των τοιχίων της υφιστάμενης διατομής. 
Χ.Θ. 0+ 165.20as built d mo  έως Χ.Θ. 0+ 303.64as built d mo 
Υφιστάμενο κοινό τμήμα ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων: Διώρυγα 
ορθογωνικής διατομής 8.00x3.20m. Θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων τοίχων 
αντιστήριξης ύψους 3.00μ πάχους 0.30μ έως 0.40μ και πλάτους πέλματος 2.40μ 
πάχους 0.30μ έως 0.60μ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, σε απόσταση 1.84m 
εκατέρωθεν της στέψης της υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής για την διεύρυνση 
της διατομής και την υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 2.00m. Στον πυθμένα της 
διεύρυνσης θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια 1.50x1.00x0.50 m, με τελική στάθμη ίση 
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με την στέψη των τοιχίων της υφιστάμενης διατομής. Στην είσοδο στο κλειστό τμήμα θα 
κατασκευαστεί μετωπικός τοίχος ύψους 2.00μ. 
 
3.5 ΡΕΜΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΑΣ) 
 
3.5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα έργα διευθέτησης που προβλέπονται σε συνολικό μήκος 2,996.95 μ, με 
ανοικτή τραπεζοειδή διατομή επενδεδυμένη με στρώμνες, για τη διόδευση της 
πλημμυρικής παροχής αιχμής περιόδου επαναφοράς 50 ετών. 

Η λεκάνη απορροής του ρέματος Διυλιστηρίων, έκτασης 10.941 km2, διασχίζεται 
από τη Π.Σ.Γ και τον νέο οδικό άξονα σύνδεσης της Αττικής Οδού με την Ε.Ο. Αθηνών 
- Κορίνθου, ο οποίος συνδέεται με τη Λ. Ειρήνης με Α.Κ. μορφής σάλπιγγας. Σχεδόν το 
σύνολο της πεδινής περιοχής καταλαμβάνεται από σχετικά αραιή οικιστική ανάπτυξη 
και βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Η φυσική κοίτη του ρέματος είναι ορατή 
έως το πέρας του τμήματος προς διευθέτηση περίπου. Στη βορειότερη υπολεκάνη, 
ανάντη του υπό διευθέτηση τμήματος, διαδρομές της φυσικής απορροής διακρίνονται, 
ανάντη της Π.Σ.Γ., οι οποίες γίνονται ακόμη πιο σαφείς στις μισγάγγειες του ορεινού 
τμήματος ανάντη του οδικού άξονα. Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στις υπόλοιπες 
υπολεκάνες, όπου η απορροή διαχεόμενη στο πεδινό τμήμα κατάντη της Π.Σ.Γ 
καταλήγει στο ρέμα. 

 
3.5.2 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+200 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 4.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ. Συναρμογή με την υφιστάμενη διατομή πρo του υφιστάμενου 
αναβαθμού που υπάρχει αμέσως πριν από την υφιστάμενη γέφυρα ανοίγματος 10.00μ 
και εν συνεχεία με την υφιστάμενη διατομή 4.00x2.80μ με κλίση πρανών 2:3 
επενδεδυμένη με σκυρόδεμα. Λόγω της στάθμης του πυθμένα προ του αναβαθμού, 
αλλά και της διέλευσης του αγωγού υψηλής πίεσης του φυσικού αερίου, η διατομή 
διαμορφώνεται με αναχώματα εκατέρωθεν με στέψη 3.54μ  και κλίση πρανών 2:3. 
Χ.Θ. 0+200 έως Χ.Θ. 1+380 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 4.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ. Η διατομή διαμορφώνεται με εκσκαφή και αναβαθμό πλάτους 
3.54μ με κλίση πρανών 2:3 για ύψη πρανών μεγαλύτερα των 3.00μ. Άνω των 3.00μ η 
διατομή δεν επενδύεται. 
Χ.Θ. 1+380 έως Χ.Θ. 2+990.20 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 3.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ. Η διατομή διαμορφώνεται με εκσκαφή και αναβαθμό πλάτους 
3.54μ με κλίση πρανών 2:3 για ύψη πρανών μεγαλύτερα των 3.00μ. Άνω των 3.00μ η 
διατομή δεν επενδύεται. 
Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+188.02 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 4.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 188.02μ. 
Χ.Θ. 0+106 - Χ.Θ. 0+120 
Διέλευση αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης. 
Χ.Θ. 0+188.02 έως  Χ.Θ. 0+202.02  
Κιβωτοειδής οχετός ορθογωνικής διατομής 5.00 x 3.00μ και πάχους πλακών και 
τοιχωμάτων 0.60μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.60μ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C35/45, μήκους 14.00μ. Χαλινός 0.50x0.30x6.20μ κατασκευάζεται στο 
ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ. 0+202.02 έως Χ.Θ. 0+387.12 
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Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 4.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 185.10μ. 
Χ.Θ. 0+387.12 έως Χ.Θ. 0+401.12  
Κιβωτοειδής οχετός ορθογωνικής διατομής 5.00 x 3.00μ και πάχους πλακών και 
τοιχωμάτων 0.60μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.60μ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C35/45, μήκους 14.00μ. Χαλινός 0.50x0.30x6.20μ κατασκευάζεται στο 
ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ. 0+401.12 έως Χ.Θ. 0+864.91 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 4.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 463.79μ. 
Χ.Θ. 0+740 έως Χ.Θ. 0+800 
Ράμπα πρόσβασης καθαρισμού της κοίτης, πλάτους 4.00 μ, με κλίση πρανών 2:3 
επενδεδυμένη με στρώμνες πάχους 0.30μ, μήκους 60μ. 
Χ.Θ. 0+864.91 έως Χ.Θ. 0+878.91 
Κιβωτοειδής οχετός ορθογωνικής διατομής 5.00 x 3.00μ και πάχους πλακών και 
τοιχωμάτων 0.50μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.50μ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C35/45, μήκους 14.00μ. Χαλινός 0.50x0.30x6.20μ κατασκευάζεται στο 
ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ. 0+878.91 έως Χ.Θ. 1+061.73 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 4.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 182.82μ. 
Χ.Θ. 1+061.73 έως Χ.Θ. 1+075.73  
Κιβωτοειδής οχετός ορθογωνικής διατομής 5.00 x 3.00μ και πάχους πλακών και 
τοιχωμάτων 0.50μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.50μ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C35/45, μήκους 14.00μ. Χαλινός 0.50x0.30x6.20μ κατασκευάζεται στο 
ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ. 1+075.73 έως Χ.Θ. 1+380 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 4.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 304.27μ. 
Χ.Θ. 1+380 έως Χ.Θ. 1+400 
Μεταβατικό, γραμμικώς μεταβαλλόμενου πλάτους, τμήμα μεταξύ διώρυγας 
τραπεζοειδούς διατομής 4.00x3.00 και διώρυγας τραπεζοειδούς διατομής 3.00x3.00, 
με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένο με στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 20μ. 
Χ.Θ. 1+400 έως Χ.Θ. 1+531.59 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 3.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 131.59μ. 
Χ.Θ. 1+531.59 έως Χ.Θ. 1+545.59  
Κιβωτοειδής οχετός ορθογωνικής διατομής 3.00 x 3.00μ και πάχους πλακών και 
τοιχωμάτων 0.30μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.30μ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C35/45, μήκους 14.00μ. Χαλινός 0.50x0.30x3.60μ κατασκευάζεται στο 
ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ. 1+545.59 έως Χ.Θ. 1+912.98 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 3.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 367.39μ. 
Χ.Θ. 1+912.98 έως Χ.Θ.  1+926.98  
Κιβωτοειδής οχετός ορθογωνικής διατομής 3.00 x 3.00μ και πάχους πλακών και 
τοιχωμάτων 0.30μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.30μ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C35/45, μήκους 14.00μ. Χαλινός 0.50x0.30x3.60μ κατασκευάζεται στο 
ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ.  1+926.98 έως Χ.Θ. 2+273.73 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 3.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 346.75μ. 
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Χ.Θ. 2+273.73 έως Χ.Θ. 2+287.73  
Κιβωτοειδής οχετός ορθογωνικής διατομής 3.00 x 3.00μ και πάχους πλακών και 
τοιχωμάτων 0.30μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.30μ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C35/45, μήκους 14.00μ. Χαλινός 0.50x0.30x3.60μ κατασκευάζεται στο 
ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ. 2+287.73 έως Χ.Θ. 2+470.55 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 3.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 182.82μ. 
Χ.Θ. 2+470.55 έως Χ.Θ. 2+484.55  
Κιβωτοειδής οχετός ορθογωνικής διατομής 3.00 x 3.00μ και πάχους πλακών και 
τοιχωμάτων 0.30μ, με κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις 0.30μ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C35/45, μήκους 14.00μ. Χαλινός 0.50x0.30x3.60μ κατασκευάζεται στο 
ανάντη και κατάντη άκρο του οχετού. 
Χ.Θ. 2+484.55 έως Χ.Θ. 2+996.95 
Διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής 3.00x3.00μ με κλίση πρανών 2:3 επενδεδυμένη με 
στρώμνες πάχους 0.30μ μήκους 512.40μ. 
 

Ωστόσο απαιτείται και η ενίσχυση – διεύρυνση των υφιστάμενων έργων 
διευθέτησης κατάντη, ως εξής: 
Χ.Θ. 0+ 303.64as built d  έως Χ.Θ. 0+467as built d 
Υφιστάμενο τμήμα ρ. Διυλιστηρίων: διώρυγα ορθογωνική 4.00x3.30m. Οι διαστάσεις 
της διατομής είναι ανεπαρκείς. Θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης 
ύψους 3.00μ πάχους 0.30μ έως 0.40μ και πλάτους πέλματος 2.40μ πάχους 0.30μ έως 
0.60μ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, σε απόσταση 1.84m εκατέρωθεν της 
στέψης της υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής για την διεύρυνση της διατομής και 
την υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 1.20m έως 1.70m. Στον πυθμένα της 
διεύρυνσης θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια 1.50x1.00x0.50 m, με τελική στάθμη ίση 
με την στέψη των τοιχίων της υφιστάμενης διατομής. 
Χ.Θ. 0+0+467as built d  έως Χ.Θ. 0+477as built d  
Υφιστάμενο τμήμα ρ. Διυλιστηρίων: μεταβατικό τμήμα από ορθογωνική σε τραπεζοειδή 
διατομή. Θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης ύψους 3.00μ πάχους 
0.30μ έως 0.40μ και πλάτους πέλματος 2.40μ πάχους 0.30μ έως 0.60μ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C30/37, σε απόσταση 1.84m εκατέρωθεν της στέψης της υφιστάμενης 
διατηρούμενης διατομής για την διεύρυνση της διατομής και την υπερύψωση των 
τοιχωμάτων κατά 1.20m. Στον πυθμένα της διεύρυνσης θα τοποθετηθούν 
συρματοκιβώτια 1.50x1.00x0.50 m, με τελική στάθμη ίση με την στέψη των τοιχίων της 
υφιστάμενης διατομής. 
Χ.Θ. 0+477as built d  έως Χ.Θ. 0+800as built d≡0+000παρούσας μελέτης 
Υφιστάμενο τμήμα ρ. Διυλιστηρίων: τραπεζοειδής 4.00x2.80m. Θα απαιτηθεί η 
κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης ύψους 3.00μ πάχους 0.30μ έως 0.40μ και 
πλάτους πέλματος 2.40μ πάχους 0.30μ έως 0.60μ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, 
σε απόσταση 1.84m εκατέρωθεν της στέψης της υφιστάμενης διατηρούμενης διατομής 
για την διεύρυνση της διατομής και την υπερύψωση των τοιχωμάτων κατά 1.00m, έως 
τη Χ.Θ. 0+500as built. Στον πυθμένα της διεύρυνσης θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια 
1.50x1.00x0.50 m, με τελική στάθμη ίση με την στέψη των τοιχίων της υφιστάμενης 
διατομής. 
 
3.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

Οι ορθογωνικές ανοικτές διατομές και οι οχετοί θα κατασκευαστούν από 
οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 με οπλισμό Β500c. Τα τοιχία για τη διεύρυνση και 
υπερύψωση των υφιστάμενων διευθετημένων διατομών θα κατασκευαστούν από 
οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 με οπλισμό Β500c. Στις επιφάνειες σκυροδέματος που 
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επανεπιχώνονται προβλέπεται μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Στην οροφή των 
κιβωτοειδών οχετών προβλέπεται μόνωση με ασφαλτόπανο και στρώση σκυροδέματος 
C12/15 οπλισμένου με δομικό πλέγμα Τ131. Στις ανοικτές ορθογωνικές διατομές που 
διαμορφώνονται με τοίχους αντιστήριξης από σκυρόδεμα στα τοιχώματα, 
προβλέπονται κατασκευαστικοί αρμοί ανά 12μ. Για τη στεγανοποίηση των αρμών 
προβλέπεται στεγανωτική ταινία Waterstop, σφράγιση των οριζόντιων αρμών με 
ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοσμένη εν θερμώ και σφράγιση των 
κατακόρυφων με πλαστική ασφαλτική μαστίχη. Η πλήρωση του διακένου των αρμών 
θα πραγματοποιηθεί με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο πάχους 
12mm. Στους οχετούς προβλέπονται πλάκες πρόσβασης πάχους 0,25μ από 
σκυρόδεμα C25/30. 

Για την κατασκευή των ανοικτών ορθογωνικών διατομών (που διαμορφώνονται 
με τοίχους αντιστήριξης στα τοιχώματα) και των οχετών προβλέπεται προσωρινή 
εκσκαφή με κλίση πρανών 2:3 (υ:π) και με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο κατά 1,0μ από 
το εξωτερικό πλάτος της βάσης των διατομών (οχετοί: 3.00μ x 3.00μ:  πλάτος βάσης 
3.60μ πλάτος εκσκαφής 4.60μμ, 5.00μ x 3.00μ:  πλάτος βάσης 6.00μ πλάτος εκσκαφής 
7.00μ, 6.00μ x 3.00μ:  πλάτος βάσης 7.20μ πλάτος εκσκαφής 8.20μ ). 

H θεμελίωση των έργων εκ σκυροδέματος θα γίνει επί ισοπεδωτικής στρώσης 
πάχους 0.25m από υλικά κατηγορίας Ε3 ή Ε4 κατασκευασμένα σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-02-07-01-00 ‘’Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων’’ και στρώση σκυροδέματος καθαριότητας 
C12/15 πάχους 0.15μ. Εκατέρωθεν των διατομών σκυροδέματος προβλέπεται 
πλήρωση του σκάμματος, μέχρι τη στάθμη ροής, με συμπυκνωμένα αργιλικά υλικά. 
Πάνω από την στρώση αργιλικών υλικών προβλέπεται κατασκευή στραγγιστηρίων που 
περιλαμβάνει στρώση έδρασης πάχους 0,15μ με ρύση 5% από σκυρόδεμα C12/15, 
ημιδιάτρητους αγωγούς στραγγιστηρίου Φ200 κατά μήκος των έργων που 
εγκιβωτίζονται σε διαβαθμισμένο θραυστό υλικό που προστατεύεται με γεωύφασμα. Η 
εκτόνωση των αγωγών στραγγιστηρίων πραγματοποιείται με γωνία 30ο εκτός θέσεων 
οχετών. Η επίχωση του υπόλοιπου σκάμματος πραγματοποιείται με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

Οι ανοικτές τραπεζοειδείς διατομές θα υλοποιηθούν με προκατασκευασμένες 
στρώμνες πάχους 0.30μ τύπου Reno γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - 
αλουμινίου (Galfan 95%Zn – 5%Al). Για την κατασκευή των τραπεζοειδών διατομών 
προβλέπεται εκσκαφή με κλίση πρανών 2:3 (υ:π). Η έδραση των στρωμνών θα 
πραγματοποιηθεί σε μη υφαντό γεωύφασμα φίλτρου βάρους 200gr/m2. Η θεμελίωση - 
αγκύρωση των στρωμνών των πρανών θα πραγματοποιηθεί επί συρματοκιβωτίου 
διαστάσεων  1.00x1.00x2.00. 

Κατά μήκος των διευθετημένων ρεμάτων εκβάλλουν σε διάφορες θέσεις 
υφιστάμενα τεχνικά (σωληνωτοί και κιβωτοειδείς οχετοί) τα οποία θα ενσωματωθούν 
εγκιβωτιζόμενα στην επένδυση των πρανών με στρώμνες, με κατάλληλη διάταξη αν 
απαιτηθεί (συρματοκιβώτια έδρασης, καθοδηγητικά τοιχία). 

Για την κατασκευή των έργων διευθέτησης προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί 
εκρίζωση δένδρων που υπάρχουν στα πρανή της υφιστάμενης κοίτης. Με την 
ολοκλήρωση των έργων διευθέτησης προβλέπεται η αντικατάστασή τους. 

Η ασφάλιση των έργων θα πραγματοποιηθεί με περίφραξη συρματοπλέγματος 
και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στις θέσεις των οχετών.  

Δύο ράμπες πρόσβασης προβλέπονται στις Χ.Θ 1+280 έως Χ.Θ. 1+340 (ρ. Μαύρης 
Ώρας) και Χ.Θ 0+740 έως Χ.Θ. 0+800 (ρ. Διυλιστηρίων). 

Για την αποχέτευση των ομβρίων μεταξύ των Χ.Θ. 0+100 – 0+253.16 της 
διευθέτησης του ρέματος Μαύρης Ώρας, επειδή τα τοιχία της διευθέτησης προεξέχουν 
του εδάφους θα τοποθετηθούν κατά μήκος αυτών  4 διπλά φρεάτια υδροσυλλογής που 
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θα εκβάλλουν στο ρέμα με την παρεμβολή βαλβίδων αντεπιστροφής τύπου ελαστικής 
εμφράξεως τύπου  Tideflex Check Valve. 
 
4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
4.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
4.1.1 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 

Τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης έχουν ήδη εκτοπιστεί εντελώς από 
τις βιομηχανικές και αστικές χρήσεις και η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως έντονα 
υποβαθμισμένη λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Έτσι, στις περιοχές όπου θα 
γίνουν τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων, όπου υπάρχει ακόμη φυσική βλάστηση, 
επικρατεί η παραρεμάτια βλάστηση, οι αραιοί θαμνώνες μακίας βλάστησης και των 
φρυγάνων. Στα φρύγανα χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι είναι η λαδανιά (Cistus spp), τα 
σχοίνα (Pistacia lentiscus), η αφάνα (Sarcopotenum spinosum), το θυμάρι (Thymus 
capitatus), ο ασπάλαθος (Calicotome sp), η θρούμπη (Satureia thymbra).  

Στους θαμνώνες μακίας βλάστησης επικρατεί το σχοίνο και η αγριελιά. 
Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται οι παρακάτω τύποι βλάστησης και βιοτόπων: 

• Καλλιέργειες σιτηρών μικρής παραγωγικότητας, βοσκότοποι. 

• Φρυγανότοποι. 

• Αραιό δάσος χαλέπιας Πεύκης (Pinus halepensis). 

• Αστικές και βιομηχανικές περιοχές, δρόμοι και άλλες εγκαταστάσεις. 
 Τα ρέματα που διασχίζουν την ευρύτερη περιοχή αν και δεν παρουσιάζουν 
συνεχή ροή υδάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποτελούν σημαντικά 
οικοσυστήματα για τη διαβίωση και το φώλιασμα διαφόρων ειδών, θηλαστικών και 
αμφίβιων.  
 Για τα θηλαστικά επίσης τα ρέματα λειτουργούν ως διάδρομοι επικοινωνίας των 
πεδινών περιοχών με τις ορεινές. 

Από πλευράς πανίδας στην περιοχή του έργου απαντώνται κοινά είδη που 
υπάρχουν σε υποβαθμισμένα ανθρωπογενή περιβάλλοντα με μικτή χρήση (κατοικία, 
βιομηχανία – βιοτεχνία, αγροτικές καλλιέργειες) με είδη μικρών θηλαστικών όπως 
σκαντζόχοιροι (Erinaceus europaeus) και ποντίκια (Apodemus sylvaticus) και μικρών 
τυπικών ειδών της ερπετοπανίδας. 
Η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη: σπουργίτι, χελιδόνι, πέρδικα, φάσσα, 
αγριοπερίστερο, καρδερίνα 
 
 
4.1.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000  
Η περιοχή των έργων διευθέτησης των ρ. Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων δεν ανήκει 
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η πλησιέστερη περιοχή του προαναφερόμενου 
δικτύου είναι η περιοχή «Όρος Πάρνηθα» με κωδικό GR3000001, όπως φαίνεται και 
στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 4.1: Πλησιέστερη περιοχή του δικτύου Natura 2000 

 
4.1.3 ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ (ΚΑΖ) 
Το εξεταζόμενο έργο δεν αναπτύσσεται εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως 
Καταφύγια Άγριας Ζωής. Το πλησιέστερο ΚΑΖ είναι το « Όρος Αιγάλεω, Δήμων 
Καματερού, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού, Αιγάλεω και 
Ασπροπύργου» με κωδικό Κ879.  
 

 
Εικόνα 4.2: Πλησιέστερο Καταφύγιο Άγριας Ζωής 

 
 

4.1.4 ΤΟΠΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ (ΤΙΦΚ) 
Πλησίον του εξεταζόμενου έργου εντοπίζονται δύο (2) περιοχές που χαρακτηρίζονται 
ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Αυτές είναι: 

- Λίμνη Ρειτών – Κουμουνδούρου και Λόφος Ηχούς, με κωδικό ΑΤ2011014 
- Μονή Δαφνίου, με κωδικό ΑΤ2011021 
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Εικόνα 4.3: Πλησιέστερα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

 
4.1.5 ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σε ό,τι αφορά στην άμεση περιοχής μελέτης υπάρχει ο κυρωμένος δασικός χάρτης 
Δήμου Ασπροπύργου που αναρτήθηκε στις 10.02.2017 (ΦΕΚ κύρωσης 
73/Δ/16.02.2018).  

Τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων (Τζαβερδέλλα) 
χωροθετούνται εντός των ορίων του δασικού χάρτη Ασπροπύργου. 
 

 
Εικόνα 4.4: Αναρτημένος δασικός χάρτης της περιοχής του έργου. 

 
4.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην άμεση περιοχή του έργου έχουν καθορισθεί με 
το υπ' αριθμ. Γ66548 διάταγμα (ΦΕΚ 1085/Δ/17.09.1996), σύμφωνα με το οποίο οι 
χρήσεις γης στην άμεση περιοχή του έργου μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μικτές, 
αφού συνυπάρχουν:  

• Ο οικισμός Ασπροπύργου 

• Γεωργικές εκτάσεις, κυρίως αγροί και καλλιέργειες κηπευτικών 

• Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, εμπορικών εκθέσεων, πρακτορείων 
μεταφορών, κτηρίων αποθήκευσης 

• Ο νέος εμπορευματικός σταθμός του ΟΣΕ 

• Ζώνη μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

• Ζώνη προστασίας των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων (Τζαβερδέλλα). 
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Η προστασία των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων, προβλέπεται από το 
διάταγμα 9173/1642 (ΦΕΚ 281/Δ/23.05.1993), σύμφωνα με το οποίο, τα δύο ρέματα 
χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Γ66548 διάταγμα (ΦΕΚ 1085/Δ/17.09.1996), στην 
περιοχή αυτή καθορίζεται ζώνη προστασίας 50m εκατέρωθεν του άξονα των ρεμάτων 
και επιτρέπονται μόνον τα απολύτως αναγκαία έργα υποδομής οργανισμών κοινής 
ωφελείας καθώς και οι κατασκευές από το άρθρο 19 του ΓΟΚ όπως ισχύει, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή των υδάτων και με την 
προϋπόθεση ότι οι αρμόδιοι φορείς θα δημιουργήσουν υψηλό και χαμηλό πράσινο. 
 

 
Εικόνα 4.5: Χρήσεις γης της περιοχής του έργου 

(πηγή: Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών 
Περιοχών) 

 
 
4.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

- O Αρχαίος Πύργος: Επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου βρίσκονται τα 
λείψανα τετράγωνου πυργοειδούς κτίσματος. Η κατασκευή του χρονολογείται την 
περίοδο της φραγκοκρατίας και συγκεκριμένα τον 13ο ή 14ο αιώνα. Για την κατασκευή 
του χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι κυβόλιθοι οι οποίοι προέρχονταν από αρχαία ταγικά 
μνημεία και είχαν λευκό χρώμα. Οι λαξευτοί λίθοι ενώνονται με κονίαμα και ενδιάμεσα 
κομμάτια πλίνθων, σύμφωνα με τη φράγκικη τεχνοτροπία. Το τετράγωνο αυτό κτίσμα 
με βάση θεμελίων 9,30*9,30 ήταν ιδιαίτερα μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής. 
Εξαιτίας του λευκού χρώματος των κυβόλιθων και του μεγάλου όγκου που 
καταλάμβανε ο Πύργος η ευρύτερη περιοχή ονομάστηκε Ασπρόπυργος και διατηρεί 
την ονομασία αυτή μέχρι και σήμερα. 

- Νεότερα ιστορικά κτίρια: Στον Ασπρόπυργο δεν συναντώνται πολλά νεότερα 
ιστορικά κτίρια. Άξια αναφοράς είναι μερικά εκκλησάκια όπως: η Αγία Παρασκευή, 
Άγιος Νικόλαος, Άγιος Παντελεήμονας και Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής. Ακόμα ένα 
νεόκτιστο αλλά μεγάλης πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας είναι και το λαογραφικό 
μουσείο. Η συντήρηση και επισκευή όλων των μνημείων καθώς και η ανάδειξη τους 
πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση. Αυτά είναι κάποια από τα κτίρια που 
αντιπροσωπεύουν την ιστορία του Δήμου Ασπροπύργου. 

- Αγωγός Αδριάνειου Υδραγωγείου: Βόρεια και βορειανατολικά του λόφου Κυρίλλου, 
στον χείμαρρο της Γιαννούλας εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα αγωγού του 
Αδριάνειου Υδραγωγείου. Ο αγωγός χρονολογείται από τα ρωμαϊκά χρόνια και 
συνδεόταν με έναν άλλον κτιστό αγωγό προκειμένου να τροφοδοτεί την Ελευσίνα. Οι 
απόψεις για την ακριβή χρονολογία κατασκευής του διίστανται αλλά εικάζεται ότι ο 
αγωγός είχε ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το 140 μ.Χ. Για την κατασκευή του έργου 
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διάνοιγαν πηγάδια κάθε 35-40 μέτρα και ύστερα έσκαβαν σήραγγα προς δύο αντίθετες 
κατευθύνσεις μέχρι να ενωθούν τα δύο πηγάδια. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα 
αποτελεσματική. Οι αγωγοί αλλού ήταν λαξευμένοι μέσα στον φυσικό βράχο και αλλού 
πλινθόκτιστοι, προκειμένου να εμποδίζεται η κατάρρευση των μαλακών χωμάτινων 
τοιχωμάτων εντός του αυλού. Για την αποφυγή εσκεμμένης δηλητηρίασης του νερού ή 
πολιορκίας από εχθρούς, οι αγωγοί σκεπάζονταν μετά τη διάνοιξη. Επίσης η διαδρομή 
των σηράγγων παρέμενε κρυφή. Το υδραγωγείο βρισκόταν εν λειτουργία μέχρι την 
απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους. Έπειτα κρίθηκε ότι δεν επαρκούσε 
για να καλύψει τις ανάγκες της Αθήνας και έτσι κατασκευάστηκε το φράγμα και 
συνεπώς η λίμνη του Μαραθώνα.  
 
4.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
4.4.1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΚΕΛΘ) 

Με τη λειτουργία του ΚΕΛΘ έχουν εξαλειφθεί τα φαινόμενα των ανεξέλεγκτων 
εκκενώσεων των λυμάτων σε δρόμους και ρέματα και οι απορροφητικοί βόθροι, με 
αποτέλεσμα την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά στα 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων. Η Α΄ Φάση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο έχει 
δυναμικότητα 117.000 ισοδύναμων κατοίκων που αντιστοιχούν σε 21.000 κ. μ. 
λυμάτων ημερησίως. Στην περιοχή των έργων υπάρχει υποτυπώδες δημοτικό δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων ενώ λειτουργούν και βόθροι. 
 
4.4.2 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Στην περιοχή της μελέτης έχουν κατασκευαστεί σημαντικά έργα υποδομής όπως η 
Ελευθέρα Λεωφόρος Ελευσίνας – Σπάτων (Αττική Οδός), η νέα Σιδηροδρομική Γραμμή 
του ΟΣΕ με τον Εμπορευματικό σταθμό και η Λεωφόρος ΝΑΤΟ.  
4.4.3 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Δυτικά της περιοχής του έργου βρίσκεται ο εμπορικός λιμένας Ελευσίνας και το 
λιμανάκι του Ασπροπύργου. 

Το λιμάνι της Ελευσίνας καταλαμβάνει επιφάνεια 50 στρεμμάτων και εκτείνεται από 
τη θέση Παλάσκα στο Σκαραμαγκά μέχρι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μέσα στη 
βιομηχανική ζώνη που είναι εγκατεστημένη στο Θριάσιο Πεδίο. Είναι λιμάνι καθαρά 
εμπορικό διακινώντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων το 
χρόνο ενώ εξυπηρετεί πάνω από 5.000 πλοία και τάνκερ. Τα βασικά εμπορεύματα είναι 
σίδηρος, λαμαρίνες, σκραπ, σωλήνες, ξυλεία, χαρτί, μπετόν, βαφές, σαπούνια και 
ελαιόλαδο. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης έχει χαρακτηριστεί ως Λιμένας Εθνικής 
Σημασίας, αφού βρίσκεται στις βορειοδυτικές ακτές του Σαρωνικού κόλπου, στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, σε απόσταση 14 km από τον Πειραιά και 
είναι από τους παλαιότερους της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος 
Ελευσίνας Α.Ε., οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών, 
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ), ζυγίσεις, παροχή δικτύου ύδρευσης και 
ηλεκτροδότησης, δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών μηχανημάτων και λιμενικών 
εγκαταστάσεων. 

Η βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου είναι από τις λίγες που διαθέτει λιμάνι. Το 
λιμάνι βρίσκεται στο νότιο μέρος της περιοχής όπου εδρεύουν και πολλές 
χαλυβουργικές.  
4.4.4 ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Στην περιοχή του έργου βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας ή 
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.  
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4.4.5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Στο σύνολό της η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται επαρκώς από το δίκτυο του ΟΤΕ 

και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 
 

4.4.6 ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 Η υδροδότηση της περιοχής μελέτης αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ. Το δίκτυο 

με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να καλύψει το σημερινό αριθμό συνδέσεων και από 
άποψη παροχής και από άποψη πίεσης. Το δίκτυο ύδρευσης συντηρείται διαρκώς με 
αποτέλεσμα οι απώλειες σε νερό να είναι σχετικά μικρές, αλλά το κόστος συντήρησης 
υψηλό. 
 
4.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 

Στην Αττική συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας 
της χώρας. Έχουν εντοπιστεί 651 μονάδες, 188 από τις οποίες ανήκουν στην 
κατηγορία IPPC (Integrated Pollution Prevention Control – Ολοκληρωμένη Πρόληψη 
και Έλεγχος της Ρύπανσης στη Βιομηχανία). Η πλειοψηφία των βιομηχανιών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή εντάσσονται στον κλάδο τροφίμων και ποτών (253) 
και αποτελούν το 39% του συνόλου των μονάδων. 

Οι ρύποι που παράγονται από αυτόν τον κλάδο σχετίζονται κυρίως με οργανική 
ρύπανση (BOD, N, P, λίπη, TSS). 
Η περιοχή του Θριασίου πεδίου έχει αναπτυχθεί σαν καθαρά βιομηχανική περιοχή και 
παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη. Στην περιοχή του έργου υπάρχει σημαντικός 
αριθμός βιομηχανιών, με σημαντικότερη αυτή των διυλιστηρίων. 
 
4.6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην περιοχή του έργου η ρύπανση του αέρα εκτιμάται ότι είναι σημαντική και γενικά 
η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος θεωρείται αρκετά υποβαθμισμένη. H 
ατμοσφαιρική ρύπανση προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις εκπομπές των 
βιομηχανιών και σε μικρότερο βαθμό από την οδική κυκλοφορία σε μεγάλες οδικές 
αρτηρίες, τις κεντρικές θερμάνσεις και υπό ορισμένες μετεωρολογικές συνθήκες από τη 
μεταφερόμενη ρύπανση από το λεκανοπέδιο της Αττικής. 

Η βασική αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη βιομηχανία είναι η καύση 
μαζούτ με παραγόμενους ρύπους SO2, σωματίδια CO και CO2. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στον Ασπρόπυργο υπάρχουν αρκετές βιομηχανίες με καταναλισκόμενη ποσότητα 
μαζούτ που αποτελούν περί το 30% της συνολικής καταναλισκόμενης ποσότητας σε 
όλη την Αττική από τη βιομηχανία. Τα αέρια απόβλητα των βιομηχανιών που 
προέρχονται από παραγωγική διαδικασία συμμετέχουν με διάφορους ρύπους 
(υδρογονάνθρακες, ενώσεις του θείου κ.λπ.). 

Η οδική κυκλοφορία στις μεγάλες οδικές αρτηρίες και η τοπική οδική κυκλοφορία 
συνεισφέρει στην ατμοσφαιρική ρύπανση με την εκπομπή CO, NOx και 
υδρογονανθράκων από τους βενζινοκινητήρες και επιπλέον καπνού και CO2 από τους 
πετρελαιοκινητήρες.  

Τέλος, η μεταφερόμενη ρύπανση από το κέντρο του λεκανοπεδίου αποτελεί 
παράγοντα που συνεισφέρει στο επίπεδο της ρύπανσης της περιοχής σε συνάρτηση με 
τις μετεωρολογικές συνθήκες.  

Σημαντική περαιτέρω επιβάρυνση παρατηρείται και από τις απογειώσεις και 
προσγειώσεις αεροπλάνων στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ η 
επιβάρυνση λόγω του ελλιμενισμού των πλοίων και της ναυσιπλοϊας στην παραλιακή 
ζώνη, είναι μικρή. 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΕΑΓΜΕ (τ. ΙΓΜΕ) στην άμεση και ευρύτερη περιοχή 
του έργου διαπιστώθηκε η ρύπανση από βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο, ψευδάργυρο, 
χαλκό και κάδμιο που οφείλονται κυρίως στη βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής. 
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Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του έργου μετρήθηκαν οι τιμές που φαίνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

(ppm) 

1 Μόλυβδος (Pb) 8-59 

2 Ψευδάργυρος 
(Zn) 

68-131 

3 Χαλκός (Cu) 20-37 

4 Κάδμιο (Cd) 0,20-0,50 

5 Νικέλιο (Ni) 58-85 

6 Χρώμιο (Cr) 37-580 

7 Μαγγάνιο (Mn) 452-623 

Πίνακας 4.1: Συγκέντρωση βαρέων μετάλλων 

 
Οι περισσότερες από τις υψηλές τιμές για τα στοιχεία Pb-Cu-Zn παρατηρούνται σε 

μια παραλιακή ζώνη που εκτείνεται δυτικά της πόλης μέχρι το ρέμα των Διυλιστηρίων. 
Ειδικότερα στην περιοχή του ρέματος Διυλιστηρίων έχουν εντοπιστεί αυξημένες τιμές 
Ni-Cr-Cd-Mn-Cu-Zn-Pb στο παραλιακό τμήμα (βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα) και 
αυξημένες τιμές Zn και Pb σε ορισμένες θέσεις κατά μήκος του ρέματος κοντά σε 
τσιμεντοποιίες που συνδέονται με τη σκόνη που παράγεται από αυτές. 
 
4.7 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Οι πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής του έργου προέρχονται κυρίως 
από την κυκλοφορία στο υφιστάμενο κύριο οδικό δίκτυο (Αττική Οδός) αλλά και την 
κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ. 

Επίσης προέρχονται από τις δραστηριότητες στις βιομηχανικές μονάδες και λιγότερο 
από τις αεροπορικές μεταφορές, τις συνήθεις λειτουργίες των οικισμών και το 
σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Ως αποτέλεσμα των ως άνω, το ακουστικό περιβάλλον στην περιοχή θεωρείται 
σχετικά υποβαθμισμένο, αν και σε μικρότερο βαθμό από την ευρύτερη περιοχή 
πλησίον σε αστικά κέντρα και σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. 
 
4.8 ΥΔΑΤΑ 
 
4.8.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ 

Το υδρογραφικό δίκτυο των λεκανών απορροής των ρεμάτων χαρακτηρίζεται ως 
αρκετά πυκνό και αποτελείται κυρίως από εποχιακής ροής ρέματα με τελικό αποδέκτη 
τον κόλπο της Ελευσίνας. Υδρογραφικά τα ρέματα Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων 
κατατάσσονται στο ΥΔ Αττικής (GR06). 

Η συνολική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων του ΥΔ Αττικής, 
αποτυπώνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
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Εικόνα 4.6: Συνολική κατάσταση επιφανειακών υδατικών συστημάτων του ΥΔ Αττικής 

 
4.8.2 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής, η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 
GR0600090 (Θριάσιου Πεδίου). Η ποσοτική και χημική του κατάσταση παρουσιάζεται 
στις εικόνες που ακολουθούν: 

 

 
Εικόνα 4.7: Ποσοτική κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος GR0600090 
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Εικόνα 4.8: Ποιοτική (χημική) κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος GR0600090 
 
 
5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν, είναι οι ακόλουθες: 
 
5.1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
 Αφορά στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης και στη μη πραγματοποίηση των 
έργων διευθέτησης. Αυτή η λύση δεν μπορεί να υιοθετηθεί καθώς σε περίπτωση 
εμφάνισης πλημμυρικού φαινομένου περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών, ενέχει 
σοβαρούς κινδύνους με επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον (κίνδυνος 
απώλειας ανθρώπινων ζωών και απώλειας περιουσιών) αλλά και στο φυσικό 
περιβάλλον.  
 Κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν και με πλημμυρικά φαινόμενα μικρότερων 
περιόδων επαναφοράς τα οποία, λόγω της συχνότερης εμφάνισης τους, μπορούν 
δημιουργήσουν, σωρευτικά, σημαντικά προβλήματα διαβρώσεων που μπορούν να 
αποσταθεροποιήσουν παραρεμάτιες περιοχές.  
 
5.2 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
 Η υφιστάμενη προμελέτη με τίτλο ''Προμελέτη Διευθέτησης ρεμάτων Αγ. Γεωργίου 
– Μαύρης Ώρας – Διυλιστηρίων'' (Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, 
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ – Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & 
ΣΥΝ/ΤΕΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ – ΕΤΜΕ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ 
Ε.Ε. - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΛΑΟΥΖΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ, Μάρτιος 2005, Εγκριτική Απόφαση 
15298/13.10.2005 του Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ) προβλέπει τυπικές διατομές επενδεδυμένες με 
σκυρόδεμα.  
 Ειδικότερα και αναφορικά με το ρέμα Διυλιστηρίων, η ανωτέρω προμελέτη 
προτείνει τραπεζοειδή διατομή επενδεδυμένη με σκυρόδεμα στον πυθμένα και στα 
πρανή (σε ύψος 1,0μ) και με συρματοκιβώτια στο υπόλοιπο τμήμα των πρανών. Έχει 
διαστάσεις πλάτους 6,0μ και ύψους επένδυσης Hεπενδ=2,5μ και κλίση πρανών m=1:1. 
Προβλέπονται 2 αναβαθμοί ύψους 1,0μ. Εφόσον απαιτείται, έχει προβλεφθεί δρόμος 
συντήρησης των έργων πλάτους 3,0μ. Προβλέπονται 8 τεχνικά έργα (οχετοί) 
διαστάσεων 3,0x3,0 για την εξασφάλιση της επικοινωνίας των παρόχθιων περιοχών. 
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 Αναφορικά με το ρέμα Μαύρης Ώρας η διατομή που προτείνεται είναι τραπεζοειδής 
επενδεδυμένη με σκυρόδεμα στον πυθμένα και στα πρανή (σε ύψος 1,0μ) και με 
συρματοκιβώτια στο υπόλοιπο τμήμα των πρανών. Έχει διαστάσεις πλάτους 6,0μ και 
ύψους επένδυσης Hεπενδ=2,5μ και κλίση πρανών m=1:1. Προβλέπεται η κατασκευή 3 
αναβαθμών ύψους 1,0μ. Εφόσον απαιτείται, έχει προβλεφθεί δρόμος συντήρησης των 
έργων πλάτους 3,0μ. Προβλέπεται η κατασκευή δύο οχετών διαστάσεων 2x3, 0x3,0 για 
την εξασφάλιση της επικοινωνίας των παρόχθιων περιοχών. 
 Η λύση αυτή απορρίπτεται καθότι δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε υλικά 
φιλικότερα για το περιβάλλον, όπως είναι τα συρματοστρώματα. 
 
5.3 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 
Αφορά στη διευθέτηση  με ανοιχτή ανεπένδυτη τραπεζοειδή διατομή σε όλο το 
εξεταζόμενο μήκος και των δύο ρεμάτων. Η λύση αυτή δεν μπορεί να υιοθετηθεί, 
παρότι η περιοχή ευρίσκεται εκτός σχεδίου καθώς οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες ροής, 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαβρώσεις που θα έχουν ως πιθανό αποτέλεσμα την 
αποσταθεροποίηση παραρεμάτιων περιοχών. 
 
5.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 
 Αφορά στη διευθέτηση με ανοικτή τραπεζοειδή διατομή με στρώμνες στα πρανή και 
στρώμνες στον πυθμένα σε όλο το εξεταζόμενο μήκος και των δύο ρεμάτων, 
εξαιρουμένου του τμήματος μεταξύ των Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ. 0+253.16 του ρέματος 
Μαύρης Ώρας όπου λόγω έλλειψης χώρου υιοθετείται ανοικτή ορθογωνική διατομή εκ 
σκυροδέματος. 
 Η ανωτέρω λύση αποτελεί τη βέλτιστη προσαρμογή στον διαθέσιμο χώρο και αφήνει 
το μέγιστο δυνατό μήκος ανοικτής τραπεζοειδούς διατομής.  
 
 
6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 
6.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
6.1.1 Φάση Κατασκευής  

Η κατασκευή του υπό μελέτη έργου δεν συνδέεται με μακροχρόνιες και σημαντικές 
ποσοτικά εκπομπές ρύπων ή με οποιαδήποτε άλλου είδους επίδραση σε 
κλιματολογικές παραμέτρους. Ως εκ τούτου, από την κατασκευή των επιμέρους έργων 
δεν αναμένονται επιπτώσεις στα κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, τόσο 
της άμεσης, όσο και της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
 
6.1.2 Φάση Λειτουργίας  

Η διευθέτηση και η οριοθέτηση των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων δεν 
αναμένεται σε καμία περίπτωση να έχει επιπτώσεις σε οποιαδήποτε κλιματολογική 
παράμετρο όπως είναι η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, η χαλαζόπτωση, η χιονόπτωση 
ή η υγρασία στην περιοχή ανάπτυξης του έργου. 
 
6.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
6.2.1 Φάση Κατασκευής 

Οι κύριες μορφολογικές επιπτώσεις σχετίζονται με τις εκσκαφές, τη διάθεση των 
προϊόντων εκσκαφής και την προσωρινή απόθεση των υλικών κατασκευής του, καθώς 
και με τις εργασίες εξυγίανσης του πυθμένα και των πρανών με σκοπό την ασφαλή 
εγκατάσταση των συρματοκιβωτίων ή του οπλισμένου σκυροδέματος. Οι εκσκαφές του 
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έργου περιορίζονται στην απολύτως αναγκαία έκταση για τις ανάγκες κατασκευής του 
έργου. 

Η διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής θα γίνει τηρώντας την κείμενη νομοθεσία 
περί διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Όσα 
προϊόντα εκσκαφής κριθούν κατάλληλα θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του 
έργου, ενώ τα λοιπά απαιτούμενα να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία.  

Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του 
αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Δεν θα επιτραπεί η ρίψη έστω και προσωρινά 
μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων και θα επιβάλλεται σε κάθε 
περίπτωση η αποκατάσταση των χώρων απόθεσης. 

Αναμένεται επίσης να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο και στο αισθητικό 
περιβάλλον της περιοχής κατασκευής των έργων λόγω της κυκλοφορίας των 
οχημάτων, της εκπομπής σκόνης, των εκτεταμένων εκσκαφών, της λειτουργίας 
εργοταξίων, των προσωρινών χώρων απόθεσης υλικών κ.ά. Οι επιπτώσεις αυτές 
εκτιμώνται ως τοπικά μέτριες και προσωρινές διότι θα πάψουν να υφίστανται μετά το 
πέρας της φάσης κατασκευής. Για την εξασφάλιση της ποιότητας του τοπίου και του 
αισθητικού περιβάλλοντος προτείνονται μέτρα βελτίωσης που θα πρέπει να λάβουν 
χώρα στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής των υπό μελέτη έργων. Σε κάθε περίπτωση 
η τελική διαμόρφωση του εδάφους εκατέρωθεν του υπό μελέτη έργου θα πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε όχι μόνο να μπορεί να δημιουργηθεί πνεύμονας αστικού πρασίνου 
αλλά και να αποτελεί κατά το δυνατό χώρο επίσκεψης και ψυχαγωγίας.  

 
6.2.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην 
μορφολογία και στο έδαφος της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης. Αντίθετα, θα 
υπάρξουν θετικές επιδράσεις με σημαντική μείωση ή και εξάλειψη των φαινομένων 
διάβρωσης της κοίτης αλλά και των πρανών. 

Για τη διατήρηση της καλής αισθητικής εικόνας των ρεμάτων προτείνονται τα εξής 
μέτρα: 
- Για το σύνολο της διατομής του έργου απαιτείται η τακτική κατ’ έτος συντήρησή του, 
βάσει ειδικού προγράμματος συντήρησης το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί από τον 
αρμόδιο φορέα συντήρησης και λειτουργίας του έργου.  
- Για τη βελτίωση του αισθητικού περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνεται αποκομιδή των 
όποιων φερτών υλικών και απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στην περιοχή του 
έργου. 

 
6.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
6.3.1 Φάση Κατασκευής 

Στη φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνονται δραστηριότητες που σχετίζονται 
με το έδαφος, όπως είναι οι εκσκαφές, η διάθεση των προϊόντων εκσκαφής και η 
προσωρινή απόθεση των υλικών κατασκευής του, καθώς και οι εργασίες εξυγίανσης 
του πυθμένα και των πρανών με σκοπό την ασφαλή εγκατάσταση του οπλισμένου 
σκυροδέματος. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με μορφολογικές επιπτώσεις, 
όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

Οι πραγματοποιούμενες εκσκαφές εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν μέτριες 
αλλοιώσεις στο περιβάλλον, σε τοπικό επίπεδο. Οι επιπτώσεις στους εδαφικούς 
πόρους κρίνονται μέτριες λόγω του μεγέθους του έργου και μη αναστρέψιμες. Οι 
επιπτώσεις στο έδαφος από τη διευθέτηση και οριοθέτηση των ρεμάτων είναι τοπικού 
χαρακτήρα και μερικώς αντιμετωπίσιμες. 
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6.3.2 Φάση Λειτουργίας 

Το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει επιπτώσεις στο έδαφος της 
περιοχής μελέτης.  
 
 
6.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
6.4.1 Φάση Κατασκευής 

Όσον αφορά στη βλάστηση, οι κύριες επιπτώσεις που θα προξενηθούν κατά τη 
φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου σχετίζονται με περιορισμένες εκχερσώσεις 
χλωρίδας στην κοίτη ή τα πρανή των ρεμάτων που γενικά δεν αποτελείται από 
προστατευόμενα ή απειλούμενα είδη. Οι εν λόγω επιπτώσεις έχουν μόνιμο χαρακτήρα 
και είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες και αναστρέψιμες. Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως 
είδη παραρεμάτιας βλάστησης η οποία αποτελείται κυρίως από πικροδάφνες (Nerium 
oleander), σπάρτα (Spartum junceum), λυγαριές (Vitex agnus-cactus), ευκάλυπτους 
(Eucalyptus) και κυπαρίσσια (Cupressus).  

Όσον αφορά στην πανίδα, στην φάση κατασκευής των έργων δεν αναμένονται 
αξιοσημείωτες επιπτώσεις. Οι όποιες επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και 
σχετίζονται με τη διατάραξη της υδρόφιλης βλάστησης και επομένως της πανίδας που 
συνδέεται οικολογικά με αυτήν κατά μήκος των ρεμάτων. Οι έντονες ανθρωπογενείς 
συνθήκες έχουν συντελέσει στη μικρή βιοποικιλότητα της περιοχής. Τυχόν είδη που 
διαβιούν κατά μήκος της κοίτης στη φάση κατασκευής θα αναγκασθούν να 
μετακινηθούν σε παραπλήσιες περιοχές. Είδη που δεν έχουν άμεση ικανότητα 
απομάκρυνσης (ορισμένα ασπόνδυλα είδη που ζουν στο έδαφος) θα δεχθούν 
επιπτώσεις οι οποίες όμως θεωρούνται ασθενείς και έχουν τοπικό χαρακτήρα. 
 
6.4.2 Φάση Λειτουργίας 

Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα χερσαία οικοσυστήματα, στη βλάστηση 
και στην πανίδα της περιοχής κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, πέραν αυτών που 
αναφέρθηκαν για τη φάση κατασκευής. Αντίθετα, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να 
επιδράσει θετικά την περιοχή δεδομένου ότι θα προκαλέσει ανάσχεση των πλημμυρών 
και ως εκ τούτου των καταστροφών που προκαλούνται.  

 
 
6.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
6.5.1 Χωροταξικός σχεδιασμός – Χρήσεις γης 
 
Φάση Κατασκευής 

Το εξεταζόμενο έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει αξιοσημείωτα τις υφιστάμενες 
χρήσεις γης και δραστηριότητες καθώς και το οικιστικό περιβάλλον, ούτε να επιφέρει 
την ανάγκη τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους τομείς αυτούς. 
Αναμένονται οι συνήθεις οχλήσεις από την κατασκευή έργων, με την έννοια των 
δυσλειτουργιών που συνεπάγεται η παρουσία εργοταξίου σε έναν οικιστικό χώρο, της 
αύξησης του επιπέδου θορύβου καθώς και των διαφόρων μορφών ρύπανσης 
(εκπομπές σωματιδίων σκόνης, οπτική ρύπανση κ.ά.). Επισημαίνεται όμως, ότι οι 
επιπτώσεις αυτές συγκρινόμενες με τα θετικά αποτελέσματα που θα έχει η ολοκλήρωση 
του έργου, αξιολογούνται ως μη σημαντικές και ταυτόχρονα είναι παροδικές και 
αναστρέψιμες.  
 
Φάση Λειτουργίας 
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Το εξεταζόμενο έργο δεν συνδέεται με επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και στις 
χρήσεις γης, τόσο στην άμεση περιοχή μελέτης όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 
Εξαίρεση αποτελεί η μεταβολή που θα επέλθει στην περιοχή μετά την ολοκλήρωση των 
έργων και την εφαρμογή στην πράξη των όρων που θα προβλέπει η οριοθέτηση όπως 
αυτή θα οριστικοποιηθεί. 
 
6.5.2 Πολιτιστικό περιβάλλον 
 
Φάση Κατασκευής 

Το έργο δεν κατασκευάζεται εντός προστατευόμενης, από αρχαιολογικής πλευράς, 
περιοχής. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα 
ακολουθήσει σωστική ανασκαφική διερεύνηση, από τα αποτελέσματα της οποίας θα 
κριθεί η πορεία των εργασιών. Η επoπτεία των εργασιών και η ανασκαπτική έρευνα θα 
γίνει κατόπιν υπόδειξης των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Η δαπάνη για την 
ανασκαπτική έρευνα καθώς και η συντήρηση, η μελέτη και η δημοσίευση των τυχόν 
ευρημάτων θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. 

Ως εκ τούτου, με την λήψη κατάλληλων μέτρων, το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται 
να επηρεάσει το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης κατά τη 
φάση κατασκευής. 
Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο 
ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης λόγω της φύσης του έργου. 
 
6.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
6.6.1 Φάση Κατασκευής 

Εκτιμάται ότι θα εμφανισθούν οι συνήθεις μικρής κλίμακας και περιορισμένου 
χρόνου οχλήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αλλαγές στην πρόσβαση και 
κυκλοφορία, προσωρινή κατάληψη χώρων για την εκτέλεση των έργων, ίσως και 
λειτουργικά προβλήματα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για όλους τους 
παραπάνω λόγους θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που αποσκοπούν στην 
ελάχιστη κατά το δυνατό παρεμπόδιση της κυκλοφορίας τόσο των οχημάτων όσο και 
των πεζών. 

Ως πιθανά σημαντικές αλλά αναγκαίες κρίνονται οι κοινωνικές επιπτώσεις που 
συνδέονται με την αναστάτωση που θα δημιουργήσει η ενδεχόμενη απαλλοτρίωση 
παραρεμάτιων ιδιοκτησιών για την υλοποίηση του υπό μελέτη έργου.  

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν αναμένονται επιπτώσεις στους επιμέρους τομείς των 
κοινωνικών υπηρεσιών – εξυπηρετήσεων. Στη φάση κατασκευής θα τηρηθεί ειδική 
μέριμνα τόσο για την πρόσβαση στις όμορες στην περιοχή κατασκευής του έργου 
κατοικίες καθώς και στην κατά το δυνατό μείωση των προβλημάτων πεζής και 
κυκλοφοριακής σύνδεσης  των εκατέρωθεν των ρεμάτων περιοχών. 
 
6.6.2 Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου οι επιπτώσεις στα κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής θα είναι σημαντικές. Ειδικότερα, οι αναμενόμενες 
επιπτώσεις είναι θετικές και σχετίζονται με τη συμβολή του έργου στην αντιπλημμυρική 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων της περιοχής μελέτης. Το υπό 
μελέτη αντιπλημμυρικό έργο θα προστατέψει την περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα 
που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών ζημιών στις ιδιοκτησίες και στα 
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δίκτυα υποδομής της περιοχής, με τεράστια κόστη αποκατάστασης στο παρελθόν. 
Ειδικότερα αναμένεται: 
- Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους, ιδιοκτήτες και λοιπούς χρήστες 
(επιχειρηματίες, εργαζόμενους κ.ά.) της άμεσης περιοχής παρέμβασης και έμμεσα της 
ευρύτερης περιοχής. 
- Επίτευξη άνετης διαβίωσης μέσω της εξάλειψης των ανεπιθύμητων αρνητικών 
συνεπειών τόσο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών όσο και μετέπειτα από τις 
προκαλούμενες διαβρώσεις και έστω και προσωρινές καταστροφές της βλάστησης της 
παραρεμάτιας ζώνης. 
- Βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων του 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με την έννοια της ελαχιστοποίησης ή/και άρσης των 
αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη διακοπή ή/και δυσλειτουργίες σε 
περιόδους πλημμυρών. 
- Μείωση του κόστους που συνεπάγεται η αποκατάσταση καταστροφών τόσο στα 
συστήματα δημόσιου χαρακτήρα όσο και στην ιδιωτική περιουσία.  
- Μείωση του κοινωνικοοικονομικού κόστους και αντίστοιχη αύξηση του οφέλους μέσω 
της σαφούς οριοθέτησης των ρεμάτων, της έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
αυξημένων παροχών που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει μελλοντικά τόσο η εξέλιξη της 
οικιστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, όσο και η υλοποίηση σημαντικών 
έργων κυκλοφοριακής υποδομής. 
 
6.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
6.7.1 Φάση Κατασκευής 

Από την κατασκευή των προτεινόμενων έργων δεν αναμένονται αξιοσημείωτες 
επιπτώσεις στις υποδομές κοινής ωφελείας (δίκτυα ύδρευσης, ΔΕΗ, τηλεπικοινωνιών), 
εκτός έργων σημαντικής παρέμβασης στο δίκτυο υψηλής πίεσης του φυσικού αερίου 
και τη μετατόπιση των αγωγών πετρελαίου των ΕΛΠΕ και δημοτικού δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων, πέραν της ασφαλούς αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων 
στην περιοχή μελέτης και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιπλημμυρική προστασία 
της πράγμα που αποτελεί ακριβώς το σκοπό για τον οποίο κατασκευάζεται. 

Σε περίπτωση που καταλαμβάνονται από το έργο, θα ανακατασκευασθούν. 
Αρνητικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής των έργων αναμένονται από την 

επιβάρυνση του οδικού δικτύου λόγω της κίνησης των βαρέων οχημάτων και των 
οχημάτων των εργαζομένων στην περιοχή. Οι επιπτώσεις αυτές είναι μέτριας έντασης, 
βραχυπρόθεσμες και πλήρως αναστρέψιμες μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής. 

 
6.7.2 Φάση Λειτουργίας 

Από τη λειτουργία των προτεινόμενων έργων δεν αναμένονται επιπτώσεις στις 
υποδομές κοινής ωφελείας (δίκτυα ύδρευσης, ΔΕΗ, τηλεπικοινωνιών). 

Θετικές κρίνονται οι επιπτώσεις από την ανακατασκευή και τη δημιουργία νέων 
τεχνικών έργων. Από τη λειτουργία των έργων αναμένεται ευκολότερη και 
ασφαλέστερη πρόσβαση στα σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής. 

 
 
6.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
 
6.8.1 Φάση Κατασκευής 

Οι επιπτώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να προκληθούν στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
της περιοχής κατά τη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου σχετίζονται κατά κύριο 
λόγο με την επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου από τα βαρέα οχήματα και τα 
οχήματα των εργαζομένων στο εργοτάξιο. 
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Με τη λειτουργία του εργοταξίου, που έχει σαν αποτέλεσμα εκπομπές καυσαερίων από 
τα μηχανήματα-οχήματα του εργοταξίου και σκόνης από τις χωματουργικές εργασίες, 
εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση των εκπομπών των αέριων ρύπων που δύναται να 
προκαλέσει τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων.  
 
6.8.2 Φάση Λειτουργίας 

Λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένεται εκπομπή αέριων ρύπων στη φάση 
λειτουργίας του. Αναμένονται μόνο πολύ μικρές εκπομπές σωματιδίων και αερίων 
ρύπων από τη κίνηση οχημάτων κατά τις περιόδους συντήρησης του έργου.   

 
6.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ 
 
6.9.1 Φάση Κατασκευής 

Θόρυβος αναμένεται να προκληθεί μόνο κατά τη φάση κατασκευής. Η αναμενόμενη 
στάθμη θορύβου, μολονότι θα αυξηθεί σε σχέση με την υπάρχουσα, δεν εκτιμάται να 
προκαλεί έκθεση ανθρώπων σε υψηλά επίπεδα με κίνδυνο βλάβης της υγείας τους. 

Ο θόρυβος που παράγεται, προέρχεται κυρίως από: 
- τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου, 
- την κίνηση των βαρέων οχημάτων από και προς το εργοτάξιο και 
- την οδική κίνηση από την μετακίνηση του προσωπικού του εργοταξίου 

Σημαντικότερες από τις παραπάνω πηγές θορύβου είναι συνήθως τα μηχανήματα 
και οχήματα του εργοταξίου. 

Η γενική στάθμη θορύβου την περίοδο των κατασκευών θα είναι αυξημένη. Οι 
προκαλούμενες αρνητικές επιπτώσεις από το θόρυβο χαρακτηρίζονται μετρίου 
μεγέθους τοπικές (στην άμεση γειτνίαση με τη ζώνη κατάληψης των υπό μελέτη έργων) 
και βραχυχρόνιες επειδή θα πάψουν να υφίστανται μετά το πέρας της κατασκευής των 
έργων. Χαρακτηρίζονται επίσης ως μερικώς αντιμετωπίσιμες δεδομένου ότι δύναται να 
παρθούν ορισμένα μέτρα μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου και πλήρως ανατάξιμες 
μετά το πέρας των έργων.  

Τέλος, η αύξηση των επιπέδων θορύβου στην ευρύτερη περιοχή λόγω της 
αυξημένης κυκλοφορίας φορτηγών και άλλων κατασκευαστικών οχημάτων θα είναι 
προσωρινή και μικρής κλίμακας. 

Όσον αφορά στις δονήσεις, οι επιπτώσεις του έργου κατά τη φάση κατασκευής του, 
εκτιμώνται ως ασθενείς. Σε κάθε περίπτωση αυτές θα είναι βραχυχρόνιες και πλήρως 
αναστρέψιμες μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών. Τέλος το έργο δεν έχει 
καμία σχέση με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

 
6.9.2 Φάση Λειτουργίας 
Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να προξενήσει, λόγω της φύσης του, αλλαγές 
στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής και ως εκ τούτου δεν προτείνονται 
επανορθωτικά μέτρα. 
6.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
 

Τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία του εξεταζόμενου έργου δεν σχετίζεται με 
αξιοσημείωτες εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

 
 

6.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΔΑΤΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ) 
 
6.11.1 Φάση Κατασκευής 

Οι δυνητικές επιπτώσεις του έργου στους υδατικούς πόρους κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής έχουν ως εξής: 
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- Το έργο έχει ως σκοπό αφ' ενός μεν την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών 
παροχών, αφ' ετέρου δε την οριοθέτηση μιας σαφούς κοίτης η οποία σε προβολή 
χρόνου δεν θα μπορεί να αλλοιωθεί και γενικότερα συμβάλλει στην αντιπλημμυρική 
προστασία της περιοχής. 
- Στα διευθετούμενα τμήματα των ρεμάτων είναι πιθανόν να προκύψουν αλλαγές στο 
ρυθμό απορρόφησης λόγω κάλυψης του εδάφους με συρματοκιβώτια. 
- Το έργο δεν επιφέρει μεταβολές στην πορεία των νερών από πλημμύρες με κύριο 
σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία της εξεταζόμενης περιοχής. 
- Δεν αναμένονται αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού, στην κοίτη των 
ρεμάτων όπου προβλέπονται τα προτεινόμενα έργα. 
- Αναφορικά με την κατασκευή του έργου, το εργοτάξιο θα αναπτύσσεται γραμμικά κατά 
μήκος της χάραξης των προτεινόμενων προς διευθέτηση τμημάτων των ρεμάτων και 
επομένως δεν μπορεί να καθορισθεί η θέση του. Μολονότι η συντήρηση φορτηγών, 
μηχανημάτων, μηχανών δεν θα γίνεται στο χώρο κατασκευής των έργων είναι πιθανές 
διαρροές ή τυχαίες απορρίψεις μεταχειρισμένων ορυκτελαίων και καυσίμων βαρέων 
οχημάτων φορτηγών, μηχανών καθώς και η έκπλυση των μηχανών και μηχανημάτων 
των εργοταξίων.  
  Η κατεύθυνση της ροής των υπογείων υδάτων της περιοχής μελέτης εκτιμάται 
ότι δεν θα μεταβληθεί από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, καθώς επίσης δεν 
αναμένεται μείωση της ποσότητας του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο για 
το κοινό. 
Επίσης δεν θα υπάρξουν εκθέσεις των ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από 
ύδατα, όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα, καθώς στόχος του προτεινόμενου 
έργου είναι η προστασία τους. 
 
6.11.2 Φάση Λειτουργίας 

Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις 
στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους. Οι επιδράσεις που προκαλούνται στη δίαιτα 
των υδάτων μετά την κατασκευή του έργου χαρακτηρίζονται θετικές διότι η 
ικανοποιητική παροχετευτικότητα των έργων θα προκαλέσει ανάσχεση των 
πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή μελέτης.  

Η ποιότητα των επιφανειακών πόρων αναμένεται να επηρεάζεται σε μικρό βαθμό 
από τη λειτουργία των έργων. Με τη διευθετημένη ανοικτή κοίτη των ρεμάτων ο 
αυτοκαθαρισμός των υδάτων καθίσταται ασθενέστερος διότι οι βιολογικές διεργασίες 
είναι σαφώς πιο περιορισμένες. Οι εν λόγω επιπτώσεις δύναται να μειωθούν εάν 
ληφθούν μέτρα πρόληψης της ρύπανσης  (σκουπίδια, λύματα, λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα κ.ά.). 

Η διαμόρφωση της κοίτης των ρεμάτων θα επηρεάσει σημαντικά και την ποιοτική και 
ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων εφόσον θα εμποδίζεται η κατείσδυση και 
τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων. Η μείωση της κατείσδυσης στους υπόγειους 
υδροφορείς οφείλεται στην επένδυση της κοίτης. Πάρα ταύτα εκτιμάται ότι το ποσοστό 
συμμετοχής της κατείσδυσης από την κοίτη των ρεμάτων στο σύνολο του εμπλουτισμού 
των υπόγειων νερών είναι εξαιρετικά μικρό, αφού αυτός γίνεται κυρίως από την 
επιφανειακή απορροή στο σύνολο της λεκάνης. Έτσι οι επιπτώσεις στον υδροφόρο 
ορίζοντα έχουν μόνο τοπικό χαρακτήρα και είναι μικρής έκτασης και κλίμακας. 

Το έργο διευθέτησης των ρεμάτων, θα έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή τυχόν 
παράνομων συνδέσεων λυμάτων στο αντίστοιχο τμήμα της κοίτης τους. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με μέριμνα των αρμόδιων φορέων η ρύπανση 
που προέρχεται από αστικά και άλλα λύματα που δέχονται σήμερα τα ρέματα Μαύρης 
Ώρας και Διυλιστηρίων. 
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7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Στερεά απόβλητα  
ΚΥΑ α.π.: οικ. 57044/25-11-2016  (ΑΔΑ: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4): Έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής – 2η 
Αναθεώρηση». 
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» 
Χρησιμοποιημένα ελαστικά 
Π.Δ. 109/2004 (Α΄ 75) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή 
τους.» 
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
α) ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 
β) Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/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 .» 
Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ) 
ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
Υγρά απόβλητα 
α) Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/7.12.1971 
(Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) και 
ισχύει καθώς και με ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή 
του έργου. 
β) Υπ’ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε 
ισχύει –  Κανονισμός λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ. 
Επικίνδυνα απόβλητα  
α) Ν. 4042/12 «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».  
β) 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)  
γ) 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”. 
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Αμιαντούχα υλικά 
ΚΥΑ αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και 
αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, 
επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. 
Διαχείριση και προστασία των υδάτων  
Για την προστασία από ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως επίσης 
και του εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη - 
βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά) που προκύπτουν κατά τις εργασίες 
κατασκευής του έργου και στη λειτουργία του εργοταξιακού χώρου για το σκοπό αυτό 
με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει, ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την 
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν.3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 
γ) Π.Δ.51/2007(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)  ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας 
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 
ε) Υ.Α. οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 
στ) Η διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 
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 l2ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/97 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 604Β/97) "Μέτρα & όροι για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ) 
Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιώρηση (σκόνες) από εργοτάξια και 
εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/81 
(ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) όριο των 100 mg/m3 και μετρήσεις νια τους ρύπους της 
παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 2 του 
ιδίου Π.Δ. 
Θόρυβος  
Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις 
αποφάσεις: 
α) Υπ. Απ.Α5/2375/78( ΦΕΚ 689/18.8.78) 
β) Υπ.Απ.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86 
γ) Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α. 17252/92 
(ΦΕΚ395/Β/19.06.92) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ.210474/2012 
(204/Β/09.02.12). 
δ) 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 από την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91) και τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
οικ.Β11481/523/97 (ΦΕΚ295/Β/11.04.97). 
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ε) Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981. 
Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) 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) Κ.Υ.Α υπ' αριθμ. 37353/2375/22-03-2007 (ΦΕΚ543/Β): «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 200S/553/EK 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 I, II, III, IV 
και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί 
το παράρτημα I της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 
2005/78/ΕΚ.» 
δ) Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή 
κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω 
των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄1827) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης. 
 
 
8. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την 
ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 
 
8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
1. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας 
πραγματοποιούνται από τρίτους. 
2. Να οριστεί από το φορέα του έργου υπεύθυνος με κατάλληλη κατάρτιση για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων για όλο τον κύκλο ζωής 
του έργου (κατασκευή, λειτουργία). 
3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
4. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, απομάκρυνσης κατασκευών 
κ.λπ., να εξακριβωθεί αν θα αποξηλωθούν υλικά που περιέχουν αμίαντο. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη αμιάντου, θα πρέπει να υποβληθεί από το 
φορέα του έργου φάκελος για έγκριση σχεδίου εργασιών για την αποξήλωση και 
διαχείριση υλικών που περιέχουν αμίαντο, βάσει της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 
318/Β/15-2-2013) και του Π.Δ. 212/9-10-2006. 
5. Τυχόν αλλαγές που δύνανται να επέλθουν στο σχεδιασμό (σε σχέση με αυτόν της 
ΜΠΕ), ενσωματώνονται στο έργο ή δραστηριότητα γενικώς χωρίς περαιτέρω 
διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές 
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περιπτώσεις, όπως σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα 
απαιτήσουν επανεκτίμηση και εκ νέου αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων. 
6. Προ της έναρξης κατασκευής των έργων διευθέτησης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί 
Απόφαση οριοθέτησης των τμημάτων που θα διευθετηθούν, κατά τα προβλεπόμενα 
από το ν. 880/1979 (Α΄58), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄91) και όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα απεικονίζονται οι οριογραμμές όπως θα προκύψουν ως 
αποτέλεσμα της διευθέτησης. Επιπλέον τα έργα διευθέτησης θα πρέπει να εκτελεστούν 
κατά τρόπο σύμφωνο με την οριοθέτηση. 
 
8.2 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 
7. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες 
που καθορίζονται στο ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΑΊ53) όπως εκάστοτε ισχύει. Πριν την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, ειδοποιεί τις 
αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των 
εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. 
8. Πριν την επέμβαση σε δάσος ή δασική έκταση να ληφθούν οι αντίστοιχες εγκρίσεις 
από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Οι τυχόν επεμβάσεις να περιοριστούν στις 
απολύτως απαραίτητες για την κατασκευή του έργου και να τηρηθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 15277/2012 υπουργική απόφαση. 
9. Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής 
(π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
του μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης του έργου υποδομής. 
10. Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω 
των πραγματοποιούμενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων, 
προκειμένου να προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πεζοί και οι οδηγοί 
των διερχόμενων οχημάτων (όπως τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ορατής και κατά 
τις βραδινές ώρες, τοποθέτηση προσωπικού ως παραστάτη με χρήση ερυθρών 
σημαιών κατά τη διάρκεια των εργασιών, κ.λπ.) 
1. 11. Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του έργου μέσω κατάλληλης 
περίφραξης, ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων 
ατόμων και να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των εργασιών εντός του 
περιφραγμένου χώρου. 
12. Να εξασφαλιστεί η υδραυλική ισορροπία και η αντιπλημμυρική προστασία της 
περιοχής γύρω από την έκταση ανάπτυξης του έργου και να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών. Το 
αντιπλημμυρικό έργο προτείνεται να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του οκταμήνου στο 
οποίο τα υδατορέματα όπου υλοποιούνται τα έργα, παρουσιάζουν τις ελάχιστες 
παροχές, εκτός από περιπτώσεις έργων επείγοντος χαρακτήρα. 
13. Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων θα 
πρέπει να αποφεύγεται. 
14. Η διάστρωση με αδιαπέρατο υλικό (π.χ. ασφαλτόμιγμα ή σκυρόδεμα) θα πρέπει να 
περιορίζεται μόνο στις επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του 
έργου, όπως αυτές περιγράφονται στη ΜΠΕ.  
15. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να 
εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών 
υλικών. 
16. Να μην πραγματοποιείται αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον 
χώρο του έργου.  
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17. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας 
για την περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ και 
για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις/κτίρια. 
18. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί 
του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και 
των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) 
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων 
επιχειρήσεων. 
19. Σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης από οχήματα απασχολούμενα στην 
κατασκευή του έργου, θα πρέπει να διενεργείται άμεσα καθαρισμός με ευθύνη του 
ρυπαίνοντος και υπό την επίβλεψη του φορέα του έργου. Κάθε εργοταξιακό μέτωπο θα 
πρέπει να διαθέτει σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά 
ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι. 
20. Η πλύση μηχανημάτων και οχημάτων του έργου να γίνεται αποκλειστικά σε 
διαμορφωμένους χώρους με κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαμενή 
καθίζησης, ενώ δεν επιτρέπεται η άμεση απόρριψη του προερχόμενου από την πλύση 
νερού στο υδρογραφικό δίκτυο. 
21. Η αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό. Η 
υλοτομία ή εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων στο πλαίσιο του έργου να γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της Δασικής 
Υπηρεσίας. 
22. Σε περίπτωση που τμήμα του έργου εκτελείται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, να 
εκτελεστούν μετά την κατασκευή του φυτεύσεις αποκατάστασης στις επιφάνειες του εν 
λόγω τμήματος που επιδέχονται φύτευσης, όπως γήπεδα εργοταξίων, πρανή 
επιχωμάτων και ορυγμάτων, όχθες των υδατορεμάτων κ.λπ. με χρήση ειδών συμβατών 
με τις φυτοκοινωνίες της περιοχής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη 
φυτοτεχνική μελέτη της Υ.Α. 15277/2012 (Α΄1077). 
23. Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιμοποιηθεί στις 
φυτοτεχνικές εργασίες. 
24. Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν 
χημικές τουαλέτες. 
25. Θα πρέπει ο αρμόδιος για το ρέμα φορέας να εξασφαλίσει την κατάργηση τυχών 
παράνομων εκροών σηπτικών/απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων και αγωγών 
ακαθάρτων εντός του ρέματος, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υποβάθμισης της 
ποιότητας του νερού που θα καταλήγει σε αυτό και εν συνεχεία στον τελικό αποδέκτη 
(Σαρωνικός Κόλπος).  
26. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: 
α) να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 
συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κλπ) και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των 
εργοταξιακών χώρων. 
β) να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να διαχειριστεί 
κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου. 
 
 
ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
27. Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, κατ' ελάχιστον 
να τηρούνται τα ακόλουθα: 
α) Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και 
γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές 
περιόδους. 
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β) Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι 
καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 
γ) Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση χαλαρών δομικών υλικών να 
είναι το ελάχιστο δυνατό. 
28. Στην κατασκευή του έργου να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οχήματα που 
διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών αέριων ρύπων. 
29. Εάν για την αξιοποίηση των υλικών από τις εκσκαφές του έργου, χρησιμοποιηθεί 
προσωρινός μετακινούμενος σπαστήρας, αυτός θα πρέπει να διαθέτει πλήρες σύστημα 
συγκράτησης εκπομπών σκόνης, με εκνεφωτές ύδατος σε όλα τα κρίσιμα σημεία και 
κάλυψη όλων των μεταφορικών ταινιών. 
30. Εάν χρειαστεί η εγκατάσταση προσωρινής μονάδας παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος, αυτή θα πρέπει να βρίσκεται εντός του εργοταξιακού χώρου και εντός 
της ζώνης κατάληψης των έργων, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πλήρες 
σύστημα συγκράτησης εκπομπών σκόνης (αποκονίωση σιλό τσιμέντου, αναμίκτη, 
ζυγιστηρίου κ.ά) και παράλληλα να προβλεφθεί κεκλιμένο δάπεδο για την πλύση των 
οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος, με δεξαμενή συλλογής, καθίζησης και 
επαναξιοποίησης του νερού. 
31. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 11535/93 απαγορεύεται η καύση τόσο 
σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους ελαστικών, πλαστικών, ή 
οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον. 
 
 
ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
32. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών 
εκπομπών. Κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 
α) Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση 
της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CΕ, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη 
στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην κ.υ.α. 37393/2003 (Β' 1418) και στην 
κ.υ.α. 9272/2007 (Β' 286), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες 
χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κλπ.) να τηρούνται τα κάτωθι: 
β.1) Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά 
τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
β.2) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό την 
μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω 
ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες να χρησιμοποιούνται κατά 
περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσματα κ.λπ.) 
β.3) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του 
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται. 
33. Για κάθε μονάδα του εξοπλισμού που υπόκειται σε οριοθέτηση ή επισήμανση 
εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την κ.υ.α. 37393/2003 (Β' 1418), θα διεξάγεται 
έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις από τον υπεύθυνο της κατασκευής. 
Τα σχετικά στοιχεία (δήλωση συμμόρφωσης κ.ά) θα φυλάσσονται στο εργοτάξιο για 
όλη τη διάρκεια χρήσης κάθε τέτοιας μονάδας. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με το θόρυβο 
υποχρεώσεις. 
34. Το επίπεδο των δονήσεων στο πλησιέστερο προς το μέτωπο εργασιών κτίριο, δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει το ήμισυ των ορίων που καθορίζονται στον πίνακα της 
παραγράφου 1β του άρθρου 88 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011, ΦΕΚ Β΄1227). 
35. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από εν χρήσει κτίρια, η ταυτόχρονη λειτουργία 
υπεράνω του ενός μηχανημάτων, καθώς και η ταυτόχρονη εκτέλεση θορυβωδών 
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εργασιών, θα πρέπει να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε στο όριο του εργοταξιακού 
μετώπου, η συνολική στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 65 dBΑ για περισσότερο 
από 15΄ ανά τετράωρο εκτός ωρών κοινής ησυχίας. Ειδικά σε θέσεις και περιόδους 
υψηλού θορύβου βάθους (π.χ. προερχόμενου από την κυκλοφορία σε υφιστάμενες 
οδούς), η στάθμη των 65 dBA μπορεί να υπερβαίνεται, εφόσον ο τελικός αθροιστικός 
θόρυβος στους πλησιέστερους δέκτες δεν αυξάνεται λόγω εκπομπών κατασκευής 
πλέον του 1 dBA. Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας οι θορυβώδεις εργασίες 
θα πρέπει να αναστέλλονται 
 
 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
36. Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να 
συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους 
περιέκτες, εφαρμόζοντας διαλογή των ειδών και υλικών στην πηγή. 
37. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του 
έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών 
του έργου, όπως π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του 
έργου, στήριξη πρανών κλπ, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την 
ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της 
περιοχής. 
38. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν. 
4042/2012 και Ν. 4685/2020, όπως ισχύουν. 
39. Αναφορικά με τα υγρά απόβλητα, τηρούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
39626/2208/Ε130/2009 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων 
νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2006/118/ΕΚ…(ΦΕΚ Β΄2075), όπως εκάστοτε ισχύει. 
40. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4042/2012 (Α'24), όπως εκάστοτε ισχύει. Η διαχείριση 
των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΑΊ79) περί 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 
41. Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των 
αστικού τύπου στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαμβάνονται 
από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του 
έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο συλλογής απορριμμάτων του 
οικείου ΟΤΑ. 
42. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε 
κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής 
και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται 
προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών να φυλάσσονται κατάλληλα 
συσκευασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου, ο οποίος να 
πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κ.υ.α. 24944/2006 (Β' 791) 
όπως εκάστοτε ισχύει. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να συλλέγονται με 
διακριτό τρόπο, να φυλάσσονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία και περιοδικά να 
παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
43. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων 
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ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης. 
44. Εάν προκύψει ανάγκη διαχείρισης οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα 
πρέπει να τηρηθούν όσα απαιτούνται από το Π.Δ. 116/2004 (Α΄ 81). 
 
 
8.3 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
45. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται πλημμυρικά φαινόμενα. 
46. Να διενεργείται τακτικός έλεγχος της ευστάθειας των εδαφών στις θέσεις εγγύς 
άλλων έργων υποδομής που γειτνιάζουν με το έργο, με συχνότητα ανάλογη των 
συνθηκών της περιοχής και να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης ή αντιμετώπισης 
φαινομένων διάβρωσης ή καθιζήσεων. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός 
έλεγχος των τεχνικών και των πρανών του ρέματος ιδίως μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις. 
47. Να διενεργείται τακτικός καθαρισμός των διευθετούμενων τμημάτων, προς 
επαναφορά της κοίτης στην κατάσταση που προβλέπεται από το σχεδιασμό του έργου 
και οι απαραίτητες εργασίες να εκτελούνται σύμφωνα με τους προαναφερόμενους 
όρους. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη των ρεμάτων και των πρανών, 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 
αποκαθίστανται άμεσα. Η τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σε όλο το 
μήκος του ρέματος καθώς και στηθαίων ασφαλείας θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
αποφυγή ατυχημάτων. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται οι παραρεμάτιοι χώροι, ή 
άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κ.λπ.), 
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. 
Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση των έργων προστασίας των πρανών και 
αποστράγγισης και συστηματική συντήρηση του πρασίνου. 
48. Να εκπονηθεί σχέδιο για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή χημικών, 
τοξικών, καυσίμων κ.λπ.  
49. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, προτείνεται η δημιουργία μητρώου 
παρατηρήσεων και καταγραφών συμβάντων – καταγγελιών, για την άμεση και 
αποτελεσματική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του έργου. 

 
 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στην 
διαβιβασθείσα ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις 
παραπάνω παραγράφους.  
 
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα και συνεκτιμώντας τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, προτείνει περιβαλλοντικούς 
όρους που το έργο οφείλει να εφαρμόζει και εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της 
υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
έχοντας υπόψη :  

• την υπ’ αριθμ. 132/2021 (ΑΔΑ: 9ΒΛ5ΩΨΝ-ΝΔΤ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, την υπ’ αριθμ. 14/2021 (ΑΔΑ:Ω3ΘΦΩΨΝ-2Ο1) απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το αντίστοιχο έντυπο Δ11 του Δήμου 
Ασπροπύργου, 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο 
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του 
έργου: «Μελέτη διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων Θριασίου 
Πεδίου», με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, τα τεχνικά έργα και 
μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 
 
Ι)  ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Στερεά απόβλητα  
ΚΥΑ α.π.: οικ. 57044/25-11-2016  (ΑΔΑ: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4): Έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής – 2η 
Αναθεώρηση». 
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» 
Χρησιμοποιημένα ελαστικά 
Π.Δ. 109/2004 (Α΄ 75) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή 
τους.» 
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
α) ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 
β) Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/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 .» 
Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ) 
ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
Υγρά απόβλητα 
α) Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/7.12.1971 
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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) και 
ισχύει καθώς και με ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή 
του έργου. 
β) Υπ’ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε 
ισχύει –  Κανονισμός λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ. 
Επικίνδυνα απόβλητα  
α) Ν. 4042/12 «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».  
β) 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)  
γ) 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”. 
Αμιαντούχα υλικά 
ΚΥΑ αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και 
αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, 
επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. 
Διαχείριση και προστασία των υδάτων  
Για την προστασία από ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως επίσης 
και του εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη - 
βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά) που προκύπτουν κατά τις εργασίες 
κατασκευής του έργου και στη λειτουργία του εργοταξιακού χώρου για το σκοπό αυτό 
με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει, ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την 
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν.3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 
γ) Π.Δ.51/2007(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)  ΚΥΑ 46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας 
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 
ε) Υ.Α. οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 
στ) Η διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 
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 l2ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/97 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 604Β/97) "Μέτρα & όροι για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ) 
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Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιώρηση (σκόνες) από εργοτάξια και 
εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/81 
(ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) όριο των 100 mg/m3 και μετρήσεις νια τους ρύπους της 
παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 2 του 
ιδίου Π.Δ. 
Θόρυβος  
Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις 
αποφάσεις: 
α) Υπ. Απ.Α5/2375/78( ΦΕΚ 689/18.8.78) 
β) Υπ.Απ.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86 
γ) Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α. 17252/92 
(ΦΕΚ395/Β/19.06.92) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ.210474/2012 
(204/Β/09.02.12). 
δ) 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 από την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91) και τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
οικ.Β11481/523/97 (ΦΕΚ295/Β/11.04.97). 
ε) Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 
293 Α/1981. 
Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) 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) Κ.Υ.Α υπ' αριθμ. 37353/2375/22-03-2007 (ΦΕΚ543/Β): «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 200S/553/EK 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 I, II, III, IV 
και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί 
το παράρτημα I της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 
2005/78/ΕΚ.» 
δ) Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή 
κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω 
των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄1827) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης. 
 
ΙΙ) Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την 
ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
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1. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας 
πραγματοποιούνται από τρίτους. 
2. Να οριστεί από το φορέα του έργου υπεύθυνος με κατάλληλη κατάρτιση για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων για όλο τον κύκλο ζωής 
του έργου (κατασκευή, λειτουργία). 
3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
4. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, απομάκρυνσης κατασκευών 
κ.λπ., να εξακριβωθεί αν θα αποξηλωθούν υλικά που περιέχουν αμίαντο. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη αμιάντου, θα πρέπει να υποβληθεί από 
το φορέα του έργου φάκελος για έγκριση σχεδίου εργασιών για την αποξήλωση 
και διαχείριση υλικών που περιέχουν αμίαντο, βάσει της ΚΥΑ 4229/395/2013 
(ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013) και του Π.Δ. 212/9-10-2006. 
5. Τυχόν αλλαγές που δύνανται να επέλθουν στο σχεδιασμό (σε σχέση με αυτόν της 
ΜΠΕ), ενσωματώνονται στο έργο ή δραστηριότητα γενικώς χωρίς περαιτέρω 
διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές 
περιπτώσεις, όπως σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα 
απαιτήσουν επανεκτίμηση και εκ νέου αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων. 
6. Προ της έναρξης κατασκευής των έργων διευθέτησης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί 
Απόφαση οριοθέτησης των τμημάτων που θα διευθετηθούν, κατά τα προβλεπόμενα 
από το ν. 880/1979 (Α΄58), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄91) και όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα απεικονίζονται οι οριογραμμές όπως θα προκύψουν 
ως αποτέλεσμα της διευθέτησης. Επιπλέον τα έργα διευθέτησης θα πρέπει να 
εκτελεστούν κατά τρόπο σύμφωνο με την οριοθέτηση. 
 
2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 
7. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες 
που καθορίζονται στο ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΑΊ53) όπως εκάστοτε ισχύει. Πριν την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, ειδοποιεί τις 
αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των 
εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. 
8. Πριν την επέμβαση σε δάσος ή δασική έκταση να ληφθούν οι αντίστοιχες εγκρίσεις 
από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Οι τυχόν επεμβάσεις να περιοριστούν στις 
απολύτως απαραίτητες για την κατασκευή του έργου και να τηρηθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 15277/2012 υπουργική απόφαση. 
9. Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής 
(π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
του μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης του έργου υποδομής. 
10. Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω 
των πραγματοποιούμενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων, 
προκειμένου να προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πεζοί και οι οδηγοί 
των διερχόμενων οχημάτων (όπως τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ορατής και 
κατά τις βραδινές ώρες, τοποθέτηση προσωπικού ως παραστάτη με χρήση ερυθρών 
σημαιών κατά τη διάρκεια των εργασιών, κ.λπ.) 
11. Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του έργου μέσω κατάλληλης 
περίφραξης, ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων 
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ατόμων και να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των εργασιών εντός του 
περιφραγμένου χώρου. 
12. Να εξασφαλιστεί η υδραυλική ισορροπία και η αντιπλημμυρική προστασία της 
περιοχής γύρω από την έκταση ανάπτυξης του έργου και να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών. Το 
αντιπλημμυρικό έργο προτείνεται να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του οκταμήνου στο 
οποίο τα υδατορέματα όπου υλοποιούνται τα έργα, παρουσιάζουν τις ελάχιστες 
παροχές, εκτός από περιπτώσεις έργων επείγοντος χαρακτήρα. 
13. Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων 
θα πρέπει να αποφεύγεται. 
14. Η διάστρωση με αδιαπέρατο υλικό (π.χ. ασφαλτόμιγμα ή σκυρόδεμα) θα πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στις επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του 
έργου, όπως αυτές περιγράφονται στη ΜΠΕ.  
15. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να 
εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών 
υλικών. 
16. Να μην πραγματοποιείται αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον 
χώρο του έργου.  
17. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας 
για την περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ και 
για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις/κτίρια. 
18. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε 
επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 
και των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 
υλικών) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων 
επιχειρήσεων. 
19. Σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης από οχήματα απασχολούμενα στην 
κατασκευή του έργου, θα πρέπει να διενεργείται άμεσα καθαρισμός με ευθύνη του 
ρυπαίνοντος και υπό την επίβλεψη του φορέα του έργου. Κάθε εργοταξιακό μέτωπο 
θα πρέπει να διαθέτει σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά 
ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι. 
20. Η πλύση μηχανημάτων και οχημάτων του έργου να γίνεται αποκλειστικά σε 
διαμορφωμένους χώρους με κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής και 
δεξαμενή καθίζησης, ενώ δεν επιτρέπεται η άμεση απόρριψη του προερχόμενου από 
την πλύση νερού στο υδρογραφικό δίκτυο. 
21. Η αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό. Η 
υλοτομία ή εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων στο πλαίσιο του έργου να γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της Δασικής 
Υπηρεσίας. 
22. Σε περίπτωση που τμήμα του έργου εκτελείται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, να 
εκτελεστούν μετά την κατασκευή του φυτεύσεις αποκατάστασης στις επιφάνειες του εν 
λόγω τμήματος που επιδέχονται φύτευσης, όπως γήπεδα εργοταξίων, πρανή 
επιχωμάτων και ορυγμάτων, όχθες των υδατορεμάτων κ.λπ. με χρήση ειδών 
συμβατών με τις φυτοκοινωνίες της περιοχής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τη φυτοτεχνική μελέτη της Υ.Α. 15277/2012 (Α΄1077). 
23. Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιμοποιηθεί στις 
φυτοτεχνικές εργασίες. 
24. Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν 
χημικές τουαλέτες. 
25. Θα πρέπει ο αρμόδιος για το ρέμα φορέας να εξασφαλίσει την κατάργηση τυχών 
παράνομων εκροών σηπτικών/απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων και αγωγών 
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ακαθάρτων εντός του ρέματος, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υποβάθμισης της 
ποιότητας του νερού που θα καταλήγει σε αυτό και εν συνεχεία στον τελικό αποδέκτη 
(Σαρωνικός Κόλπος).  
26. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: 
α) να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 
συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κλπ) και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των 
εργοταξιακών χώρων. 
β) να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να διαχειριστεί 
κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων χώρος του εργοταξίου. 
 
ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
27. Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, κατ' ελάχιστον 
να τηρούνται τα ακόλουθα: 
α) Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και 
γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές 
περιόδους. 
β) Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι 
καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 
γ) Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση χαλαρών δομικών υλικών να 
είναι το ελάχιστο δυνατό. 
28. Στην κατασκευή του έργου να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οχήματα που 
διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών αέριων ρύπων. 
29. Εάν για την αξιοποίηση των υλικών από τις εκσκαφές του έργου, χρησιμοποιηθεί 
προσωρινός μετακινούμενος σπαστήρας, αυτός θα πρέπει να διαθέτει πλήρες 
σύστημα συγκράτησης εκπομπών σκόνης, με εκνεφωτές ύδατος σε όλα τα κρίσιμα 
σημεία και κάλυψη όλων των μεταφορικών ταινιών. 
30. Εάν χρειαστεί η εγκατάσταση προσωρινής μονάδας παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος, αυτή θα πρέπει να βρίσκεται εντός του εργοταξιακού χώρου και εντός 
της ζώνης κατάληψης των έργων, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πλήρες 
σύστημα συγκράτησης εκπομπών σκόνης (αποκονίωση σιλό τσιμέντου, αναμίκτη, 
ζυγιστηρίου κ.ά) και παράλληλα να προβλεφθεί κεκλιμένο δάπεδο για την πλύση των 
οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος, με δεξαμενή συλλογής, καθίζησης και 
επαναξιοποίησης του νερού. 
31. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 11535/93 απαγορεύεται η καύση τόσο 
σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους ελαστικών, πλαστικών, ή 
οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν αξιοσημείωτη ρύπανση στο 
περιβάλλον. 
 
ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
32. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών 
εκπομπών. Κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: 
α) Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CΕ, όπου να αναγράφεται η 
εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην κ.υ.α. 37393/2003 (Β' 
1418) και στην κ.υ.α. 9272/2007 (Β' 286), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες 
χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κλπ.) να τηρούνται τα κάτωθι: 
β.1) Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά 
τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
β.2) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό 
την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω 
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ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες να χρησιμοποιούνται κατά 
περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσματα κ.λπ.) 
β.3) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του 
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται. 
33. Για κάθε μονάδα του εξοπλισμού που υπόκειται σε οριοθέτηση ή επισήμανση 
εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την κ.υ.α. 37393/2003 (Β' 1418), να διεξάγεται 
έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις από τον υπεύθυνο της κατασκευής. 
Τα σχετικά στοιχεία (δήλωση συμμόρφωσης κ.ά) να φυλάσσονται στο εργοτάξιο για 
όλη τη διάρκεια χρήσης κάθε τέτοιας μονάδας. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με το θόρυβο 
υποχρεώσεις. 
34. Το επίπεδο των δονήσεων στο πλησιέστερο προς το μέτωπο εργασιών κτίριο, δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει το ήμισυ των ορίων που καθορίζονται στον πίνακα της 
παραγράφου 1β του άρθρου 88 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011, ΦΕΚ Β΄1227). 
35. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από εν χρήσει κτίρια, η ταυτόχρονη λειτουργία 
υπεράνω του ενός μηχανημάτων, καθώς και η ταυτόχρονη εκτέλεση θορυβωδών 
εργασιών, θα πρέπει να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε στο όριο του εργοταξιακού 
μετώπου, η συνολική στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 65 dBΑ για περισσότερο 
από 15΄ ανά τετράωρο εκτός ωρών κοινής ησυχίας. Ειδικά σε θέσεις και περιόδους 
υψηλού θορύβου βάθους (π.χ. προερχόμενου από την κυκλοφορία σε υφιστάμενες 
οδούς), η στάθμη των 65 dBA μπορεί να υπερβαίνεται, εφόσον ο τελικός αθροιστικός 
θόρυβος στους πλησιέστερους δέκτες δεν αυξάνεται λόγω εκπομπών κατασκευής 
πλέον του 1 dBA. Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας οι θορυβώδεις εργασίες 
θα πρέπει να αναστέλλονται. 
 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
36. Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να 
συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους 
περιέκτες, εφαρμόζοντας διαλογή των ειδών και υλικών στην πηγή. 
37. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του 
έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών 
του έργου, όπως π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του 
έργου, στήριξη πρανών κλπ, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την 
ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της 
περιοχής. 
38. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν. 
4042/2012 και Ν. 4685/2020, όπως ισχύουν. 
39. Αναφορικά με τα υγρά απόβλητα, τηρούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
39626/2208/Ε130/2009 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων 
νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2006/118/ΕΚ…(ΦΕΚ Β΄2075), όπως εκάστοτε ισχύει. 
40. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4042/2012 (Α'24), όπως εκάστοτε ισχύει. Η 
διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΑΊ79) περί 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 
41. Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή 
των αστικού τύπου στερεών απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα 
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παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον 
εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο 
συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ. 
42. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε 
κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής 
και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται 
προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών να φυλάσσονται κατάλληλα 
συσκευασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου, ο οποίος να 
πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κ.υ.α. 24944/2006 (Β' 
791) όπως εκάστοτε ισχύει. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να συλλέγονται 
με διακριτό τρόπο, να φυλάσσονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία και περιοδικά να 
παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
43. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των 
μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
44. Εάν προκύψει ανάγκη διαχείρισης οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα 
πρέπει να τηρηθούν όσα απαιτούνται από το Π.Δ. 116/2004 (Α΄ 81). 
 
3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
45. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και 
ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, 
ώστε να αποτρέπονται πλημμυρικά φαινόμενα. 
46. Να διενεργείται τακτικός έλεγχος της ευστάθειας των εδαφών στις θέσεις εγγύς 
άλλων έργων υποδομής που γειτνιάζουν με το έργο, με συχνότητα ανάλογη των 
συνθηκών της περιοχής και να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης ή αντιμετώπισης 
φαινομένων διάβρωσης ή καθιζήσεων. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός 
έλεγχος των τεχνικών και των πρανών του ρέματος ιδίως μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις. 
47. Να διενεργείται τακτικός καθαρισμός των διευθετούμενων τμημάτων, προς 
επαναφορά της κοίτης στην κατάσταση που προβλέπεται από το σχεδιασμό του έργου 
και οι απαραίτητες εργασίες να εκτελούνται σύμφωνα με τους προαναφερόμενους 
όρους. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη των ρεμάτων και των πρανών, 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 
αποκαθίστανται άμεσα. Η τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σε όλο 
το μήκος του ρέματος καθώς και στηθαίων ασφαλείας θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
αποφυγή ατυχημάτων. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται οι παραρεμάτιοι χώροι, ή 
άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κ.λπ.), 
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. 
Να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση των έργων προστασίας των πρανών και 
αποστράγγισης και συστηματική συντήρηση του πρασίνου. 
48. Να εκπονηθεί σχέδιο για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή χημικών, 
τοξικών, καυσίμων κ.λπ.  
49. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, προτείνεται η δημιουργία μητρώου 
παρατηρήσεων και καταγραφών συμβάντων – καταγγελιών, για την άμεση και 
αποτελεσματική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του έργου. 
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 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στην 
διαβιβασθείσα ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις 
παραπάνω παραγράφους.  
 
 
 
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.κ. Δ. Κουτσούμπα, Η. Λοΐζος, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Π. Ασημακόπουλος.  
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