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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
 
Συνεδρίαση 8η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 61/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 12/04/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στον Πολυχώρο 
«Απόλλων» (Ερµουπόλεως & Πηλίου 1, Καµίνια - Πειραιάς) τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
οικ.21514/5-04-2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα την 5/04/2011. 
 
 

Θέµα 8ο  
Γνωµοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Ανασύνταξη µελέτης διευθέτησης Καινούριου Ρέµατος ∆ήµου Μαραθώνα». 
 
 

Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Παπαντωνίου Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης 
Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρεµένος Γεώργιος, 
Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, 
Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, 
Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, 
∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης 
Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, 
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Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, 
Κανελλάκης Κων/νος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής 
Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη 
Στυλιανή, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, 
Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, 
Μεθυµάκη Άννα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος 
Ηλίας, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς 
Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, 
Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα 
Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, 
Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλαβάνος Αλέξανδρος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αξαρλής Ιωάννης, Αυγερινός Αθανάσιος, Βαρελάς 
∆ηµήτριος, Γαλανός Νικόλαος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γκιόκας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς 
Ιωάννης, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραµανλή Άννα, Κικίλιας Βασίλειος, 
Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μανώλης Ιωάννης, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπάστας 
Κων/νος, Παναγούλης Ευστάθιος, Ροκοφύλλου Άννα, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 
91/25.04.2002). 

2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς 
διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

3. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε το Ν.1650/1986».  

4. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων». 

5. Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί 
καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 
Ε.Π.Ο.». 
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6. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και 
περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις 
ορισµένων επικίνδυνων ουσιών». 

7. Της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

8. Το ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα και 
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ».  

9. Την ΚΥΑ Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονοµική ∆ιάταξη 
«Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως 
τροποποιήθηκε δια των υπ’αριθµ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/10-12-
1971) και Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 801Β/9-08-1974) Υπουργικών 
Αποφάσεων. 

10. Την ΚΥΑ 5673/400/1097 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997) «Μέτρα και όροι 
για την επεξεργασία αστικών λυµάτων». 

11. Το Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 1177/Φ.περιβ/17-03-2008 µε θέµα 
«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου “Οριοθέτηση Καινούργιου 
ρέµατος Μαραθώνα του ∆ήµου Μαραθώνα”» από το Τµήµα Α’/ ∆/νση ΠΕΧΩ 
/ Γενική ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής. 

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. ∆10/21653/22-08-2008 µε θέµα «Έγκριση 
του 53ου Πρακτικού της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του 
άρθρου 8 του Ν.3481/06, για την δυνατότητα ανάθεσης εκπόνησης µελετών 
και την κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της Αττικής» από την 
Περιφέρεια Αττικής (∆10) / ∆/νση Υδραυλικών Έργων / Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ 3302/1343/23-12-2010 µε θέµα «∆ιαβίβαση 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο “Ανασύνταξη 
µελέτης διευθέτησης Καινούριου Ρέµατος ∆ήµου Μαραθώνα”» από το Τµήµα 
Α’/ ∆/νση ΠΕΧΩ / Γενική ∆/νση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής. 

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 466τ.τ./02-02-2011 µε θέµα «∆ιαβίβαση 
Εγγράφων» από το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων / ∆/νση ∆ιοίκησης / Γενική 
∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

 
Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία αφορά την Ανασύνταξη µελέτης 
διευθέτησης Καινούριου Ρέµατος ∆ήµου Μαραθώνα, για την έκφραση 
απόψεων µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 
Κατηγοριοποίηση έργου: 

• 2η Οµάδα: Υδραυλικά Έργα, Κατηγορία Πρώτη, Υποκατηγορία 2η, 
Α/Α: 8 «Αντιπληµµυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής υδάτων», 8.4 
«Εκτός σχεδίων πόλεως ή ορίων οικισµών µε διατοµή διαµορφούµενη από 
συρµατοκιβώτια ή πέτρα ή σκυρόδεµα ή συνδυασµό τους και εφόσον οι 
εργασίες αναπτύσσονται σε συνολικό συνεχές µήκος ρεύµατος» 

 
Κύριος του Έργου: 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής / ∆/νση Τεχνικών Έργων 
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Συντάκτης µελέτης: 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 
1.  Ονοµασία και είδος του έργου 
2.  Περίληψη 
3.  Γεωγραφική θέση – έκταση – διοικητική υπαγωγή 
4.  Περιγραφή και καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης περιβάλλοντος 
5.  Τεχνική περιγραφή έργου – Επικαιροποίηση σχεδιασµού 
6.  Εκτίµηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
7.  Αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
8.  Παράρτηµα Φωτογραφιών 
9.  Παράρτηµα Εγγράφων 
10. Υδραυλική Μελέτη 
11. Παράρτηµα Χαρτών 

 
Αντικείµενο του έργου: 

Αντικείµενο του Έργου – Μελέτης είναι η εκτίµηση των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διευθέτηση του Καινούριου Ρέµατος 
του ∆ήµου Μαραθώνα. Το έργο έχει λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
[(12) σχετικό] και η παρούσα αφορά στην γνωµοδότηση επί της “Ανασύνταξη 
µελέτης διευθέτησης Καινούριου Ρέµατος ∆ήµου Μαραθώνα”. Η εν λόγω 
µελέτη συντάχθηκε µε σκοπό να συµπεριληφθούν αλλαγές στις διατοµές του 
έργου καθώς ο αρχικός σχεδιασµός των προτεινόµενων έργων βασίστηκε σε 
γενικές κατευθυντήριες γραµµές της εγκεκριµένη µελέτης οριοθέτησης στην 
οποία αναφέρονται τα τµήµατα του έργου που απαιτούν εκβάθυνση ή 
διαπλάτυνση, χωρίς όµως να αναφέρονται αναλυτικά γεωµετρικά και 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των προτεινόµενων διατοµών και κυρίως 
χωρίς να µελετώνται οι κατά τόπου συνθήκες του ρέµατος. Τονίζεται ότι οι 
γραµµές που προκύπτουν από τις προτάσεις της εγκεκριµένη µελέτης 
οριοθέτησης είναι δεσµευτικές και στην παρούσα µελέτη και έχουν ληφθεί 
υπόψη στον σχεδιασµό. 

Η σκοπιµότητα του έργου σχετίζεται µε την αντιπληµµυρική προστασία 
της πεδιάδας του Μαραθώνα και ειδικότερα των παραρεµάτιων περιοχών 
του ρέµατος Καινούριου, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο περιοχές που 
καλλιεργούνται εντατικά καθώς και περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (περιοχές 
κυρίως δεύτερης κατοικίας που αναπτύχθηκαν άναρχα τις τελευταίες 
δεκαετίες) προς τα κατάντη. Η κατάληψη του µεγαλύτερου µήκους της κοίτης 
των ρεµάτων της περιοχής από ανθρώπινες δραστηριότητες, σε συνδυασµό 
µε προσχώσεις και τον ανεπαρκή σχεδιασµό και κατασκευή των τεχνικών 
έργων γεφύρωσης οδηγεί σε συχνές καταστροφικές πληµµύρες µετά από 
µεγάλη βροχόπτωση. 

Το υπό µελέτη ρέµα εντοπίζεται την ανατολική πλευρά του ∆ήµου 
Μαραθώνα, νοτιοανατολικά της λίµνης Μαραθώνα και κατάντη της οδού που 
συνδέει το Μαραθώνα και την Αθήνα (οδός Σουλίου) µε εκβολή στον όρµο 
Μαραθώνα. Τα υπό µελέτη έργα, έχουν συνολικό µήκος 3.636 m και 
καλύπτουν το µήκος του ρέµατος µε τα σηµαντικότερα αντιπλήµµυρικά 
προβλήµατα, αµέσως κατάντη της θέσης διαχωρισµού µε το ρέµα Σέχρι (το 
οποίο έχει προβλεφθεί στην εγκεκριµένη µελέτη οριοθέτησης). 

Περιγραφή του έργου: 

Το έργο συνίσταται στην κατασκευή: 
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• Τραπεζοειδών διατοµών επενδεδυµένων από συρµατοκιβώτια 
προσαρµοσµένων οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά στην υφιστάµενη 
κατάσταση και στη µορφολογία του εδάφους (∆ιατοµή τύπου Τ1). 

• Τραπεζοειδών ανεπένδυτων διατοµών µε µπαγκίνες που συνάδει µε 
την οριζοντιογραφική διαπλάτυνση της υφιστάµενης κατάστασης και το 
φυσικό περιβάλλον (∆ιατοµή τύπου Τ2). 

• Ανοιχτών ορθογωνικών διατοµών σε περιοχές όπου το 
προβλεπόµενο πλάτος κατάληψης των έργων από την εγκεκριµένη µελέτη 
οριοθέτησης είναι περιορισµένο (∆ιατοµή τύπου Τ3). 

• Μικτής τραπεζοειδείς διατοµής από συρµατοκιβώτια, που στη µία της 
πλευρά έχει κάθετα τοιχώµατα από σκυρόδεµα, που εφαρµόζεται επίσης σε 
περιοχές µε περιορισµένο το πλάτος κατάληψης των έργων (∆ιατοµή τύπου 
Τ1.1 & ∆ιατοµή τύπου Τ4). 

• ∆ιάταξη έργου καταστροφής ενέργειας που περιλαµβάνει πτώση και 
λεκάνη ηρεµίας, καθώς παρατηρείται σχεδόν κάθετη πτώση, της τάξης των 
7,5 m, της κατά µήκος κλίσης της φυσικής κοίτης του υδατορέµατος, όπου 
παρατηρείται υδραυλικό άλµα, αναγκαία για την ασφαλή και οµαλή 
λειτουργία του έργου. 

• Τεχνικά διάβασης υφιστάµενων αλλά και προτεινόµενων δρόµων που 
προβλέπονται ανά ικανές αποστάσεις, αναγκαία για την προσπέλαση στις 
περιοχές εκατέρωθεν του ρέµατος (∆ιατοµή τύπου Κ1 & ∆ιατοµή τύπου Κ2). 

• Βοηθητικός διάδροµος ήπιας κυκλοφορίας πλησίον του ρέµατος, 
αναγκαίο για την προσπέλαση, τη συντήρηση και την οµαλή λειτουργία, 
αναδεικνύοντας παράλληλα το διευθετηµένο ρέµα ως φυσικό κοινόχρηστο 
χώρο και χώρο αναψυχής. 

• Έργο συναρµογής µε την υφιστάµενη κοίτη ανάντη. 

• Έργο εξόδου στη θάλασσα. 

 

Στην συνέχεια δίνονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των 
προτεινόµενων έργων διευθέτησης: 
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
Χ.Θ. ΠΛΑΤΟΣ b 

(m) 
ΥΨΟΣ h (m) 

ΕΡΓΟ ΕΞΟ∆ΟΥ Από -0+010 έως 
0+022 

5,5-18,0 0-2,2 

Τ3 Από 0+022 έως 
0+100 

5,50 2,20 

Τ3 Από 0+100 έως 
0+338 

5,50 2,20 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 0+338 έως 
0+348 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Κ1 Από 0+348 έως 
0+353 

6,00 2,50 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 0+353 έως 
0+363 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ1.1 Από 0+363 έως 
0+388,5 

5,50 2,70 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 0+388,5 έως 
0+398,5 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Κ1 Από 0+398,5 έως 
0+403,5 

6,00 2,50 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 0+403,5 έως 
0+413,5 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ1.1 Από 0+413,5 έως 
0+462 

5,50 2,70 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 0+462 έως 
0+472 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Κ1 Από 0+472 έως 
0+479 

6,00 2,50 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 0+479 έως 
0+489 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ1.1 Από 0+489 έως 
0+680 

5,50 2,70 

Τ1 Από 0+680 έως 
0+820 

5,50 2,70 

Τ1.1 Από 0+820 έως 
0+860 

5,50 2,70 

Τ1 Από 0+860 έως 
1+116 

5,50 2,70 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 1+116 έως 
1+126 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Κ2 Από 1+126 έως 
1+133,5 

6,00 2,65 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 1+133,5 έως 
1+143,5 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ1 Από 1+143,5 έως 
1+200 

5,50 2,70 

Τ1 Από 1+200 έως 
1+260 

5,50 2,50 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 1+260 έως 
1+280 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ4 Από 1+280 έως 5,50 2,50 
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1+560 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 1+560 έως 
1+580 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ1 Από 1+580 έως 
1+780 

5,50 2,50 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 1+780 έως 
1+800 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ3 Από 1+800 έως 
2+020 

5,50 2,50 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 2+020 έως 
2+040 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ1 Από 2+040 έως 
2+089 

5,50 2,70 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 2+089 έως 
2+099 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Κ1 Από 2+099 έως 
2+115 

6,00 2,50 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 2+115 έως 
2+420 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ1 Από 2+420 έως 
2+440 

5,50 2,70 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 2+440 έως 
2+460 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ2 Από 2+460 έως 
2+660 

5,50 3,00 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 2+660 έως 
2+680 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ1 Από 2+680 έως 
2+720 

5,50 2,70 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 2+720 έως 
2+740 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ2 Από 2+740 έως 
2+880 

 5,50  3,00 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 2+880 έως 
2+900 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ1 Από 2+900 έως 
2+960 

5,50 2,70 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 2+960 έως 
2+980 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

Τ2 Από 2+980 έως 
3+041 

 5,50  3,00 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 3+041 έως 
3+061 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 

ΛΕΚΑΝΗ 
ΗΡΕΜΙΑΣ 

Από 3+061 έως 
3+094 

ΣΥΝ/ΓΗ ΛΕΚΑΝΗ ΗΡΕΜΙΑΣ 

ΛΕΚΑΝΗ 
ΗΡΕΜΙΑΣ 

Από 3+094 έως 
3+283 

 10,00  6,50 

ΛΕΚΑΝΗ 
ΗΡΕΜΙΑΣ 

Από 3+283 έως 
3+348 

ΣΥΝ/ΓΗ ΛΕΚΑΝΗ ΗΡΕΜΙΑΣ 

Τ1 Από 3+348 έως 
3+600 

5,00 2,50 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ Από 3+600 έως 
3+626 

ΣΥΝ/ΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΤΗ 
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Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου που 
σηµειώνονται κατά τη φάση κατασκευής συνοψίζονται ως εξής: 

1. Επιπτώσεις στο έδαφος από τις διακινήσεις σηµαντικής κλίµακας και 
έκτασης χωµατουργικών εργασιών, στις θέσεις των τεχνικών έργων καθώς 
και στις περιοχές προσωρινής απόθεσης χωµατισµών και βράχων. Κατά την 
κατασκευή διαφόρων τµηµάτων πιθανά να εκδηλωθεί µεταβολή της 
ποιότητας του εδάφους µε αποτέλεσµα την εµφάνιση διάβρωσης. 

2. Υπερβάσεις των ορίων των αερίων ρύπων από τα µηχανήµατα του 
εργοταξίου. Καυσαέρια από τις µετακινήσεις των φορτηγών και των 
µηχανηµάτων κατασκευής στο χώρο του έργου. 

3. Σκόνη από την κίνηση των οχηµάτων και τη διαχείριση υλικών και 
χωµατουργικών προϊόντων. 

4. Επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά από πιθανές επιφανειακές 
απορροές ειδικών υγρών αποβλήτων (διαρροές πετρελαιοειδών, λιπαντικών, 
κλπ. συνοδευόµενες από αποπλύσεις λόγω βροχοπτώσεων ή και 
αποπλύσεις υλικών κατασκευής της οδού κλπ.). 

5. Επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών ή και των υπογείων 
νερών είναι δυνατό να προέλθουν από πιθανή διατάραξη της δίαιτας της 
ροής των ρεµάτων ή από τα υγρά απόβλητα που παράγονται στη διαδικασία 
κατασκευής των τεχνικών έργων. 

6. Επιπτώσεις είναι δυνατόν να επέλθουν, σε περιοριµένο βάθµό, στην 
χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

7. Πρόκληση θορύβου από τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στα 
εργοτάξια και στα χωµατουργικά έργα, την κίνηση βαρέων οχηµάτων από και 
προς τα εργοτάξιο και από την οδική κίνηση από την µετακίνηση του 
προσωπικού του εργοταξίου. 

8. Πρόκληση δονήσεων από τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται 
στο εργοτάξιο. 

9. Αύξηση της κυκλοφορίας και δηµιουργία βραχυπρόθεσµων 
κυκλοφοριακών προβληµάτων στις υφιστάµενες τοπικές οδούς που 
εξυπηρετούν την τοπική και µη κίνηση της περιοχής λόγω των βαρέων 
οχηµάτων αλλά και της γενικότερης διακίνησης του προσωπικού κατά τη 
φάση κατασκευής και της εκτροπής της κυκλοφορίας για την κατασκευή των 
τµηµάτων του έργου. 

10. Αισθητικές επιπτώσεις από τα µηχανήµατα του εργοταξίου, από τα 
κυκλοφορούντα και σταθµευµένα βαρέα οχήµατα και από τους όγκους των 
διαφόρων υλικών για την κατασκευή του έργου, οι οποίες θα επηρεάσουν 
αρνητικά την οπτική εικόνα της ευρύτερης περιοχής. 

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87), 25 

(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) 
 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 

αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται 
να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 
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ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 
χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν 
από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. 
Πολιτισµού, κλπ.). 

2. Το έργο να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και να τηρηθούν οι όροι 
που θα τεθούν από την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορεία 
Νεωτέρων Μνηµείων και από την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων. 

3. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπληµµυρικής προστασίας και 
ανάπλασης, να εφαρµοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. 

4. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς 
περιόδου. 

5. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

6. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των υλικών 
εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών εκσκαφής σε 
προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που 
προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα 
πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν κατά την 
κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε προς 
αποκατάσταση χώρους λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής τους. 
Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή 
µισγάγγειας. Πριν την έναρξη του έργου θα πρέπει να κατατεθεί προς 
έγκριση µελέτη η οποία θα υποδεικνύει του ακριβείς χώρους τόσο της 
προσωρινής απόθεσης όσο και τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που 
δεν θα χρησιµοποιηθούν (µόνιµης απόθεσης). 

7. Για λόγους προστασίας της παρόχθιας βλάστησης και διασφάλισης 
της οµαλής λειτουργίας των ρεµάτων της περιοχής απαγορεύεται η 
χωροθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων του έργου (χώροι προσωρινής 
απόθεσης αδρανών, εργοτάξια, κ.ά.) εντός των περιοχών κατάληψης 
πληµµυρικών παροχών. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική 
έκθεση η οποία να υποδεικνύει τους ακριβής χώρους χωροθέτησης του/των 
εργοταξίων, στις αρµόδιες υπηρεσίες. 

8. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και 
στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

9. Τα στερεά απόβλητα που υπάρχουν στις κοίτες και στα πρανή του 
ρέµατος να διαχειριστούν κατάλληλα και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. [(7) και (8) σχετ.] 

10. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

11. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη βλάστηση θα 
πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

12. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 

13. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

14. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις: 

Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 

Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 
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Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο 
Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

15. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα 
διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

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

17. Κατά τη λειτουργία του/των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα 
τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία 
των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε 
θέµατα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το µήκος του έργου 
(εφόσον αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

18. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου 
και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα 
λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των 
µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, 
επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

19. Τα έργα προσπέλασης και οι χώροι διαµόρφωσης των 
εργοταξιακών χώρων να γίνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η 
µικρότερη δυνατή επίπτωση στον περιβάλλοντα χώρο. 

20. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 

21. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές 
δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα 
µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-3-2004). 

22. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών 
από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η λήψη αδρανών θα 
πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα λατοµεία της ευρύτερης 
περιοχής. 

23. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, 
του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες ποσότητες. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως 
άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. 
Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα 
άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για 
τη διάθεση τοξικών αποβλήτων σύµφωνα µε το (8) σχετικό. 

24. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 

25. Οι προτεινόµενες διαβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως 
απαραίτητες. Να κατασκευαστούν µε γνώµονα της προστασία της ευρύτερης 
περιοχής, καθώς η ευρύτερη περιοχή µέσα στην οποία κατασκευάζεται το 
έργο έχει ορισθεί ως αρχαιολογικός χώρος – ιστορικός τόπος (ΦΕΚ 
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265/Β/1957, ΦΕΚ 518/Β/1963, ΦΕΚ 866/Β/1977 και ΦΕΚ 676/Β/1995) και 
τοπίο ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281/∆/1993). Επί των 
προτεινόµενων διαβάσεων θα πρέπει να κατατεθεί αιτιολογική έκθεση που 
να αναφέρει αναλυτικά τα σηµεία, τον λόγο κατασκευής, τον τρόπος πιθανής 
συναρµογής µε το υφιστάµενο ή µη τοπικό δίκτυο, ποια σηµεία εξυπηρετεί, 
κλπ. 

26. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση 
αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 

27. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση των τµηµάτων του 
ασφαλτοτάπητα που προέρχονται από δρόµους όπου και αν προβλέπονται 
παρεµβάσεις. Τα αποξηλωµένα τµήµατα του ασφαλτοτάπητα, θα πρέπει να 
επαναχρησιµοποιηθούν (µετά από θραύση).  

28. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

29. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι 
εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής: άρδευση, 
λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία. 

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

31. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως έχει 
προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος εργολάβος 
υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων 
υλικών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων των οποίων η διαχείριση να γίνει 
σύµφωνα µε το (7) σχετικό. 

32. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

33. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, µάσκες, 
ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά 
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε την κείµενη εργατική 
νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των 
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 

34. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το έργο 
πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό [είτε κατά την 
κατασκευή (συρµατοκιβώτια, επιχώσεις, αδρανή, κλπ.) είτε για µελλοντική 
ανάπλαση του εδάφους] ή να εναποτεθούν σε κατάλληλους χώρους – 
αποδέκτες µετά από σχετική άδεια τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

35. Να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό των 
επιπτώσεων τόσο στην υφιστάµενη φυσική βλάστηση όσο και στις 
υφιστάµενες τοπικές καλλιέργιες. 

36. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

37. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

38. Κατά τη λειτουργία του το έργο θα πρέπει παρακολουθείται και να 
γίνεται τακτική και σωστή συντήρηση ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα 
ασταθών καταστάσεων του εδάφους (διάβρωση, κατολισθήσεις, κλπ.). 
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39. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων όλων 
των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών πρασίνου και 
ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη φυτοτεχνική µελέτη. Να γίνεται 
συστηµατική συντήρηση των φυτεύσεων. 

40. Τακτική και σωστή συντήρηση των έργων για την αποτροπή 
φαινοµένων αποφράξεων, υπερχειλίσεων και γενικά περιστατικών κακής 
λειτουργίας. Να γίνεται τακτικός έλεγχος της υγρής διατοµής των ανοιχτών 
αγωγών. 

41. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες ώστε να αποφευχθεί η αυθαίρετη δόµηση στα τµήµατα όπου 
διατηρείται η φυσική κοίτη. 

42. Απαγορεύεται η διάθεση αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών υγρών 
αποβλήτων και βοθρολυµάτων στο ρέµα. Ο ∆ήµος σε συνεργασία µε τη 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας θα πρέπει να επιθεωρεί συχνά τα έργα για να µη 
παρατηρηθούν φαινόµενα παράνοµης σύνδεσης αγωγών λυµάτων.  

43. Στις λεκάνες καθίζησης φερτών υλικών να µη δηµιουργούνται 
στάσιµα νερά (λιµνάζοντα) ώστε να µην δηµιουργούνται τοπικές εστίες 
µόλυνσης (οσµές, κουνούπια, κτλ). 

44. Απαγορεύεται η ρίψη στερεών απορριµµάτων στο ρέµα και στις 
λεκάνες καθίζησης. Να υπάρχει ελεγχόµενη πρόσβαση στις ζώνες ήπια 
κυκλοφορίας µε σκοπό την αποφυγή της παράνοµης απόρριψης µπάζων, 
βοθρολυµάτων, κλπ. 

45. Οι βοηθητικοί διάδροµοι να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την 
ανάδειξη των τµηµάτων στα οποία χωροθετούνται ως χώροι αναψυχής. Να 
αποτρέπεται, µε ελεγχόµενη πρόσβαση (π.χ. µπάρα, κλπ.), η πρόσβαση 
κάθε είδους οχήµατος τους διαδρόµους. Να γίνεται χρήση µόνο από 
δηµοτικά ή περιφερειακά οχήµατα και αποκλειστικά µε σκοπό τον έλεγχο, την 
συντήρηση και την καθαριότητα του ρέµατος. 

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού / Τµήµα Περιβάλλοντος 

λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της 
υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
που αφορά το έργο «Ανασύνταξη µελέτης διευθέτησης Καινούριου Ρέµατος 
∆ήµου Μαραθώνα», µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί 
όροι που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής και οι οποίοι έχουν ως εξής: 
 

Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
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- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87), 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 

- Επικίνδυνα απόβλητα: ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) 
 
Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης 

της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν 
και να εφαρµόζονται: 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 
χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν 
από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. 
Πολιτισµού, κλπ.). 

2. Το έργο να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και να τηρηθούν οι όροι 
που θα τεθούν από την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορεία 
Νεωτέρων Μνηµείων και από την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων. 

3. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπληµµυρικής προστασίας και 
ανάπλασης, να εφαρµοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. 

4. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς 
περιόδου. 

5. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

6. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των 
υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών 
εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο στην 
περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες του 
έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν κατά 
την κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε 
προς αποκατάσταση χώρους λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής 
τους. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή 
µισγάγγειας. Πριν την έναρξη του έργου θα πρέπει να κατατεθεί προς 
έγκριση µελέτη η οποία θα υποδεικνύει του ακριβείς χώρους τόσο της 
προσωρινής απόθεσης όσο και τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που 
δεν θα χρησιµοποιηθούν (µόνιµης απόθεσης). 

7. Για λόγους προστασίας της παρόχθιας βλάστησης και διασφάλισης 
της οµαλής λειτουργίας των ρεµάτων της περιοχής απαγορεύεται η 
χωροθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων του έργου (χώροι προσωρινής 
απόθεσης αδρανών, εργοτάξια, κ.ά.) εντός των περιοχών κατάληψης 
πληµµυρικών παροχών. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική 
έκθεση η οποία να υποδεικνύει τους ακριβής χώρους χωροθέτησης του/των 
εργοταξίων, στις αρµόδιες υπηρεσίες. 

8. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και 
στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

9. Τα στερεά απόβλητα που υπάρχουν στις κοίτες και στα πρανή του 
ρέµατος να διαχειριστούν κατάλληλα και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. [(7) και (8) σχετ.] 

10. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

11. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη βλάστηση θα 
πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

12. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 
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13. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

14. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις: 

Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 

Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και   
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 

Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο 
Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

15. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα 
διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

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

17. Κατά τη λειτουργία του/των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα 
τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη 
λειτουργία των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Ιδιαίτερη µεριµνά να 
δοθεί σε θέµατα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το µήκος του 
έργου (εφόσον αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες 
εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

18. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου 
και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα 
λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των 
µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, 
επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

19. Τα έργα προσπέλασης και οι χώροι διαµόρφωσης των 
εργοταξιακών χώρων να γίνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η 
µικρότερη δυνατή επίπτωση στον περιβάλλοντα χώρο. 

20. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 

21. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές 
δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα 
µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-3-2004). 

22. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών 
από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η λήψη αδρανών θα 
πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα λατοµεία της ευρύτερης 
περιοχής. 

23. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, 
του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες ποσότητες. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών 
όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη 
διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη 
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δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων σύµφωνα µε το (8) σχετικό. 

24. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 

25. Οι προτεινόµενες διαβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως 
απαραίτητες. Να κατασκευαστούν µε γνώµονα της προστασία της 
ευρύτερης περιοχής, καθώς η ευρύτερη περιοχή µέσα στην οποία 
κατασκευάζεται το έργο έχει ορισθεί ως αρχαιολογικός χώρος – ιστορικός 
τόπος (ΦΕΚ 265/Β/1957, ΦΕΚ 518/Β/1963, ΦΕΚ 866/Β/1977 και ΦΕΚ 
676/Β/1995) και τοπίο ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 
281/∆/1993). Επί των προτεινόµενων διαβάσεων θα πρέπει να κατατεθεί 
αιτιολογική έκθεση που να αναφέρει αναλυτικά τα σηµεία, τον λόγο 
κατασκευής, τον τρόπος πιθανής συναρµογής µε το υφιστάµενο ή µη τοπικό 
δίκτυο, ποια σηµεία εξυπηρετεί, κλπ. 

26. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση 
αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 

27. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση των τµηµάτων 
του ασφαλτοτάπητα που προέρχονται από δρόµους όπου και αν 
προβλέπονται παρεµβάσεις. Τα αποξηλωµένα τµήµατα του 
ασφαλτοτάπητα, θα πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν (µετά από θραύση).  

28. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

29. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. Ειδικότερα, οι 
εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής: άρδευση, 
λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, 
φυτοπροστασία. 

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

31. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως έχει 
προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος εργολάβος 
υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως 
άχρηστων υλικών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων των οποίων η 
διαχείριση να γίνει σύµφωνα µε το (7) σχετικό. 

32. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

33. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, µάσκες, 
ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά 
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε την κείµενη εργατική 
νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των 
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 

34. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το έργο 
πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό [είτε κατά την 
κατασκευή (συρµατοκιβώτια, επιχώσεις, αδρανή, κλπ.) είτε για µελλοντική 
ανάπλαση του εδάφους] ή να εναποτεθούν σε κατάλληλους χώρους – 
αποδέκτες µετά από σχετική άδεια τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

35. Να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό των 
επιπτώσεων τόσο στην υφιστάµενη φυσική βλάστηση όσο και στις 
υφιστάµενες τοπικές καλλιέργιες. 
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36. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

37. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

38. Κατά τη λειτουργία του το έργο θα πρέπει παρακολουθείται και να 
γίνεται τακτική και σωστή συντήρηση ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα 
ασταθών καταστάσεων του εδάφους (διάβρωση, κατολισθήσεις, κλπ.). 

39. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων όλων 
των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών πρασίνου 
και ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη φυτοτεχνική µελέτη. Να 
γίνεται συστηµατική συντήρηση των φυτεύσεων. 

40. Τακτική και σωστή συντήρηση των έργων για την αποτροπή 
φαινοµένων αποφράξεων, υπερχειλίσεων και γενικά περιστατικών κακής 
λειτουργίας. Να γίνεται τακτικός έλεγχος της υγρής διατοµής των ανοιχτών 
αγωγών. 

41. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες ώστε να αποφευχθεί η αυθαίρετη δόµηση στα τµήµατα όπου 
διατηρείται η φυσική κοίτη. 

42. Απαγορεύεται η διάθεση αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών υγρών 
αποβλήτων και βοθρολυµάτων στο ρέµα. Ο ∆ήµος σε συνεργασία µε τη 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας θα πρέπει να επιθεωρεί συχνά τα έργα για να µη 
παρατηρηθούν φαινόµενα παράνοµης σύνδεσης αγωγών λυµάτων.  

43. Στις λεκάνες καθίζησης φερτών υλικών να µη δηµιουργούνται 
στάσιµα νερά (λιµνάζοντα) ώστε να µην δηµιουργούνται τοπικές εστίες 
µόλυνσης (οσµές, κουνούπια, κτλ). 

44. Απαγορεύεται η ρίψη στερεών απορριµµάτων στο ρέµα και στις 
λεκάνες καθίζησης. Να υπάρχει ελεγχόµενη πρόσβαση στις ζώνες ήπια 
κυκλοφορίας µε σκοπό την αποφυγή της παράνοµης απόρριψης µπάζων, 
βοθρολυµάτων, κλπ. 

45. Οι βοηθητικοί διάδροµοι να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την 
ανάδειξη των τµηµάτων στα οποία χωροθετούνται ως χώροι αναψυχής. Να 
αποτρέπεται, µε ελεγχόµενη πρόσβαση (π.χ. µπάρα, κλπ.), η πρόσβαση 
κάθε είδους οχήµατος τους διαδρόµους. Να γίνεται χρήση µόνο από 
δηµοτικά ή περιφερειακά οχήµατα και αποκλειστικά µε σκοπό τον έλεγχο, 
την συντήρηση και την καθαριότητα του ρέµατος. 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. Κ. 
∆ιάκος και Γ. ∆ηµαράς. 
  
 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


