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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 1η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 7/2018 

Σήμερα 11/01/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ. 4925/05-01-2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 05-01-2018, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του Οδικού και Υδραυλικού έργου του ρέματος 
Προφήτη Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον Κηφισό. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ενενήντα (90) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, 
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, 
Δανάκος Χριστόφορος, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ 
Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά 
Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού 
Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου 
Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, 
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), 
Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς 
Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, 
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βασιλάκη Άννα, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δανιά Νικολέττα,
Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη,
Μαντούβαλος Πέτρος, Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή). 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το 
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 147430/17/20-12-2017 εισήγηση
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που έχει 
σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 
όπως τροποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της 
υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. Την υπ’ αρ. οικ.234321/27-11-14 (ΦΕΚ3203/Β/28-11-14) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό 
Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής κ. Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο.  

4. Την υπ αριθμ οικ 10057/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής 

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 
(ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» 

6. Την ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 
(ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με 
τις οδηγίες 97/11/ΕΕ κ.ά (Α’91)” και την ΥΑ με αριθμ ΔΙΠΑ/οικ37674/27-7-16 
(ΦΕΚ2471/Β΄/10-8-16) όπως τροποποίησε και αντικατέστησε την ΥΑ 1958/12  

7. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) “Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός 
περιεχόμενων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις 
σύμφωνα με το Ν. 1650/86”. 

8. Την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03) 
“Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Ν. 1650/86 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 
“Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …και άλλες 
διατάξεις (Α’91)” και συγκεκριμένα το άρθρο 14 αυτής. 

9. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής 
του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

10. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

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



 4 

ουσιών» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί 
«Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
«για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000». 

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

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

14. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κλπ» όπως αντικατέστησε το Π.Δ 115/2004 
(ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» 
(Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 

15. Την Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με 
τον περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» όπως 
τροποποιήθηκε με τα: ΠΔ15/2006 (ΦΕΚ12/Α΄/06), ΥΑοικ133480/2011 
(ΦΕΚ2711/Β΄/11) και ΠΔ114/2013 (ΦΕΚ147/Α΄/13) 

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

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

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

19. Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ με 
αριθμ οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης … και συναφείς διατάξεις. 

20. Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», το Ν3208/2003 
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(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και την ΥΑ αριθμ 15277/23-3-12 (ΦΕΚ1077/Β΄/12) 
περί εξειδίκευσης διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της 
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, 
για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με 
αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ21/Β΄/12), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011. 

21. Την ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του 
Ν4030/12 

22. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων 
– εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

23. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «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. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

25. Την Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών» 

26. Το με ΑΠ:οικ141684/7-7-2017 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/ Δ/νσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού/ Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ:147430/13-7-2017 Δ/νσής μας) 
διαβιβαστικό μετά του με ΑΠ:141678/7-7-2017 Περιφ Αττικής αποστολή 
ανακοίνωσης και του με ΑΠ:οικ27215/2-6-2017 ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ Τμήματος Γ΄ 
διαβιβαστικού μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με 
θέμα: «Μελέτη της Οδού Μαρκόνι – Αγ Άννας από την Λ Αθηνών μέχρι την 
Διασταύρωση της με την οδό Μακρυγιάννη – Ταύρου (συμπεριλαμβανομένου του 
τμήματος της οδού Μακρυγιάννη – Ταύρου από την οδό Αγ Άννας μέχρι τον Α/Κ 
με Λ Κηφισού και εξαιρουμένου του μελετηθέντος τμήματος από την Ιερά Οδό 
μέχρι την οδό Ορφέως), της μελέτης του Οδικού και Υδραυλικού Έργου της οδού 
και του ρέματος του Προφ Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον ποταμό Κηφισό και 
της διαπλάτυνσης της οδού Ορφέως από Προφ Δανιήλ μέχρι την οδό Αγ Άννας». 
1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Τμήμα Β: Οδικό και Υδραυλικό Έργο Προφήτη 
Δανιήλ 

27. Τη συνημμένη στην (26) σχετική Τεχνική Έκθεση Μελέτης του Οδικού Έργου 
28. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Περιοχής 

Μελέτης» αριθμ σχέδ 1 σε κλίμακα 1:5.000 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

29. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Προμελέτης Οδού και Κόμβων από ΧΘ0+000 ως ΧΘ1+750» αριθμ σχέδ 2.1 σε 
κλίμακα 1:1.000 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ 
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Γεωλόγος  
30. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 

Προμελέτης Οδού και Κόμβων από ΧΘ1+750 ως ΧΘ2+939,86» αριθμ σχέδ 2.2 σε 
κλίμακα 1:1.000 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ 
Γεωλόγος  

31. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Μηκοτομή Προμελέτης 
Οδού» αριθμ σχέδ 3.1 σε κλίμακα 1:1.000 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

32. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Μηκοτομή Προμελέτης 
Κυρίας Οδού» αριθμ σχέδ 3.2 σε κλίμακα 1:1.000 με ημερομηνία 6/12/2015, 
υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

33. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Μηκοτομή Καθέτων 
Οδών (δευτ άξονες κόμβων)» αριθμ σχέδ 3.3 σε κλίμακα 1:1.000 με ημερομηνία 
6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

34. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τυπικές Διατομές 
ΟΔών» αριθμ σχέδ 4 σε κλίμακα 1:50 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

35. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τεχικά (Γέφυρες) 
Διέλευσης Οδικής Αρτηρίας από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ Τ8, Τ9, Τ10, Τ11» 
αριθμ σχέδ 5.1 σε κλίμακα 1:200,1:100 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

36. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τεχικά (Γέφυρες) 
Διέλευσης Οδικής Αρτηρίας από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ Τ12, Τ13, Τ14» αριθμ 
σχέδ 5.2 σε κλίμακα 1:200,1:100 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

37. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τεχικά (Γέφυρες) 
Διέλευσης Οδικής Αρτηρίας από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ Τ1, Τ2, Τ3» αριθμ σχέδ 
5.3 σε κλίμακα 1:200,1:100 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος 
Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

38. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τεχικά (Γέφυρες) 
Διέλευσης Οδικής Αρτηρίας από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ Τ4, Τ5, Τ6, Τ7» αριθμ 
σχέδ 5.4 σε κλίμακα 1:200,1:100 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

39. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος Περιοχής Προτεινόμενου Έργου» αριθμ σχέδ 6 με ημερομηνία 
6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

40. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Ακουστικού 
Περιβάλλοντος Περιοχής Προτεινόμενου Έργου» αριθμ σχέδ 7 με ημερομηνία 
6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

41. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεων Γης» 
αριθμ σχέδ 8 σε κλίμακα 1:5000, με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

42. Τη συνημμένη στην (26) σχετική Περίληψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων Οδικού Έργου 

43. Το συνοδευτικό στην (26) σχετική Παράρτημα μετά στοιχείων, εγγράφων και 
φωτογραφιών Οδικού Έργου 

44. Τη συνημμένη στην (26) σχετική Τεχνική Έκθεση Μελέτης του Υδραυλικού Έργου 
45. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Περιοχής 

Μελέτης» αριθμ σχέδ 1 σε κλίμακα 1:5.000 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  
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46. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Γενική Οριζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Παρεμβάσεων» αριθμ σχέδ 2 σε κλίμακα διάφορες με ημερομηνία 
6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

47. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Υφιστάμενα Έργα 
Αποχέτευσης στην Ευρύτερη Περιοχή (Λεκάνη ρέματος Προφήτη Δανιήλ» αριθμ 
σχέδ 3.1 σε κλίμακα 1:10.000 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος 
Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

48. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Υφιστάμενα και 
Προβλεπόμενα Έργα Αποχέτευσης στην Ευρύτερη Περιοχή (Λεκάνη ρέματος 
Προφήτη Δανιήλ)» αριθμ σχέδ 3.2 σε κλίμακα 1:10.000 με ημερομηνία 6/12/2015, 
υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

49. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Υφιστάμενα και 
Προβλεπόμενα Έργα Αποχέτευσης στην Περιοχή του ρέματος Προφήτη Δανιήλ» 
αριθμ σχέδ 4 σε κλίμακα 1:10.000 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

50. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Παροχές Σχεδιασμού 
Υδραυλικού Έργου ρ Προφ Δανιήλ – Εγκεκριμένο Σενάριο (3) Λειτουργίας 
Παντορροϊκού Δικτύου Αποχέτευσης» αριθμ σχέδ 5 σε κλίμακα 1:10.000 με 
ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

51. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων από ΧΘ0+000 έως ΧΘ0+850» αριθμ σχέδ 6.1 σε κλίμακα 
1:500 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

52. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων από ΧΘ0+850 έως ΧΘ1+830» αριθμ σχέδ 6.2 σε κλίμακα 
1:500 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

53. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων από ΧΘ1+830 έως ΧΘ2+800» αριθμ σχέδ 6.3 σε κλίμακα 
1:500 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

54. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Μηκοτομή Έργου 
Διευθέτησης» αριθμ σχέδ 7 σε κλίμακα 1:1.000/1:100 με ημερομηνία 6/12/2015, 
υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

55. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Διατομές σε 
Χαρακτηριστικές Θέσεις Τμήμα από ΧΘ 1+400 έως ΧΘ 0-001» αριθμ σχέδ 8.1 σε 
κλίμακα 1:200 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ 
Γεωλόγος  

56. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Διατομές σε 
Χαρακτηριστικές Θέσεις Τμήμα από ΧΘ 2+798 έως ΧΘ 1+400» αριθμ σχέδ 8.2 σε 
κλίμακα 1:200 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ 
Γεωλόγος  

57. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τυπικές Διατομές Έργα 
ανά τμήμα Εφαρμογής – Βασική Πρόταση» αριθμ σχέδ 9.1 σε κλίμακα διάφορες 
με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

58. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τυπικές Διατομές 
Εναλλακτικές Προτάσεις» αριθμ σχέδ 9.2 σε κλίμακα διάφορες με ημερομηνία 
6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

59. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Λεπτομέρειες Έργων στη 
θέση του νέου έργου συμβολής στον Π Κηφισό» αριθμ σχέδ 10.1 σε κλίμακα 
διάφορες με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ 
Γεωλόγος  

60. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Λεπτομέρειες Έργων στη 
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οδό Λεγάκη» αριθμ σχέδ 10.2 σε κλίμακα διάφορες με ημερομηνία 6/12/2015, 
υπογράφων Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

61. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Τεχικά (Γέφυρες) 
Διέλευσης Οδικής Αρτηρίας από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ» αριθμ σχέδ 11.1, 11.2, 
11.3, 11.4 σε κλίμακα 1:200,1:100 με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

62. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεων Γης» 
αριθμ σχέδ 12 σε κλίμακα 1:5000, με ημερομηνία 6/12/2015, υπογράφων 
Γεράσιμος Γιαννάτος Δρ Γεωλόγος  

63. Τη συνημμένη στην (26) σχετική Περίληψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων Υδραυλικού  Έργου 

64. Το συνοδευτικό στην (26) σχετική Παράρτημα μετά στοιχείων, εγγράφων και 
φωτογραφιών Υδραυλικού Έργου 

65. Αποφάσεις/απόψεις των Δήμων της περιοχής σχετικά με λοιπά έργα της περιοχής 
(οδικό Αγ Άννας) πχ (ΑΔΑ:ΩΘΩ2ΩΚΡ-14Τ, Ω9ΔΤΩΚΡ-ΟΨΥ, Ψ6ΛΩΩΚΡ-ΦΘΨ, 
ΨΞ6ΦΩ6Μ-ΑΤΟ) 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (26) σχετική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων του έργου Μελέτη του οδικού και υδραυλικού έργου και του ρέματος 
Προφήτης Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον Κηφισό 
 

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, “Στόχος υλοποίησης του οδικού έργου είναι η 
αναβάθμιση των συνθηκών οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή του Ελαιώνα και του 
υδραυλικού έργου είναι η επίτευξη της αποτελεσματικής υδραυλικής λειτουργίας του 
ρέματος Προφήτη”. 

Η μελέτη η οποία απεστάλη από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 
ΥΠΕΝ, και αφορά το έργο του θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην 
(26) σχετική διαβιβασθείσα μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών και φωτογραφιών 
και συνοπτικότερα στη συνέχεια, διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών μας, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 
την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 

 
ii. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο 

Ονομασία Έργου:  «Μελέτη του οδικού και υδραυλικού έργου του ρέματος 
Προφήτη Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον Κηφισό» 

Είδος και μέγεθος του Έργου 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

προτεινόμενου προς υλοποίηση έργου: «Μελέτη του οδικού και υδραυλικού έργου 
του ρέματο Προφήτης Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον ποταμό Κηφισό». Το 
προτεινόμενο έργο είναι υδραυλικό και οδικό. 

Σύμφωνα με την (26) σχετική μελέτη, λόγω της σημασίας του συνολικού έργου και 
συνεκτιμώντας τις διαφορετικές απαιτήσεις μιας ΜΠΕ οδικού και μιας ΜΠΕ 
υδραυλικού έργου, η ΜΠΕ αποτελείται από 2 τεύχη αυτοτελούς μελέτης, 1 για το 
οδικό έργο και 1 για το υδραυλικό έργο 

Στο τεύχος Ι εξετάζεται το υδραυλικό έργο και αφορά στη διευθέτηση της 
κοίτης του ρέματος Προφήτη Δανιήλ που απορρέει στην περιοχή του Ελαιώνα 
και συμβάλλει στον ποταμό Κηφισό, ενώ στο τεύχος ΙΙ εξετάζεται το οδικό έργο 
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που αναφέρεται σε νέα προς κατασκευή λεωφόρο δίπλα στο ρέμα του 
Προφήτη Δανιήλ. 
 
 iii. Κατάταξη του έργου 

Η κατάταξη του συνολικού οδικού και υδραυλικού έργου έγινε σύμφωνα με την ΥΑ 
1958/12 (ΦΕΚ21/Β) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 20741/12 (ΦΕΚ1565/Β) 

Το οδικό έργο ανήκει στην 1η Ομάδα του Παραρτήματος Ι της ΥΑ 19658/12, 
«Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, Έργα οδοποιίας». Η κατάταξη του έργου 
βασίζεται στο χαρακτηρισμό της οδού ως «Αστική Αρτηρία» και στη διατομή που θα 
εφαρμοσθεί, που είναι διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 
3,25μ, η καθεμία κεντρική νησίδα πλάτους 4,00μ και πεζοδρόμια εκατέρωθεν 
πλάτους 2,50μ (κατέλάχιστο). Το συνολικό πλάτος της οδού θα είναι 22μ 

Με βάση τα παραπάνω και με κριτήριο τις λωρίδες κυκλοφορίας της οδού (Λ≥4) το 
έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α1 

Από τον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της ΥΑ, το υδραυλικό έργο μεμονωμένο 
ανήκει στην 2η Ομάδα «Υδραυλικά Έργα» στην καταχώρηση με α/α15, 
«αντιπλημμυρικά έργα), στην καταχώρηση με α/α 15, «αντιπλημμυρικά έργα και έργα 
διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής αντιπλημμυρικά έργα) όπου με βάση την 
έκταση της λεκάνης απορροής του ρέματος (19,2km2), το έργο κατατάσσεται στην 
κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α2, παρόλο που: 

Το έργο βρίσκεται στην περιοχή του Ελαιώνα, που με βάση το Νέο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (Ν4277/, ΦΕΚ156/Α΄/1-8-2014) καθορίζεται ως περιοχή 
στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και 
ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και ως περιοχή διασύνδεσης των Κέντρων 
Αθήνας και Πειραιά 

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο προβλέπει την κατά προτεραιότητα υλοποίηση των 
βασικών έργων υποδομής στον Ελαιώνα όπως είναι το οδικό δίκτυο και η διευθέτηση 
του ρέματος Προφήτη Δανιήλ (άρθρο 12, παραγρ 4, εδαφ στ του νόμου) 

Ο σχεδιασμός του υδραυλικού έργου έχει συνεκτιμήσει την παράλληλη 
χωροθέτηση της οδικής αρτηρίας Προφήτη Δανιήλ αμέσως δίπλα στο ρέμα το έργο 
της οποίας έχει περιληφθεί με α/α 130 (Προφήτου Δανιήλ – Μητροδώρου – 
Επιδαύρου) στο Βασικό Οδικό Δίκτυο του Ν Αττικής (ΥΑ 6256/5073/1990, 
ΦΕΚ701/Δ)και κατατάσσεται στα έργα της Υποκατηγορίας Α1 

Τα έργα της παρούσας σύμβασης στον Ελαιώνα (οδική αρτηρία Αγίας, υδραυλικό 
έργο Προφήτη Δανιήλ, παραρεμάτια λεωφόρος Προφήτης Δανιήλ) έχουν 
χαρακτηρισθεί ως έργα Εθνικού Επιπέδου με βάση την Απόφαση ΔΜΕΟ/2604/11-6-
2008 

Δεδομένου ότι η μελέτη αφορά τόσο το υδραυλικό, όσο και το οδικό έργο, αυτό 
συνολικά κατατάσσεται στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α1 

 
iv. Αρμόδιος του έργου  
Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.), Λεωφόρος Αλεξάνδρας 17-19 
Αθήνας ΤΚ 114 73 

 
Υπεύθυνος του Έργου είναι ο κ Απόστολος Κουτζανίδης, με τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2106434704 , αριθμό fax 2106463886 και διεύθυνση ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας akoutzanidis@dmeo.gr 
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Διευθύνουσα Υπηρεσία του Υδραυλικού Έργου είναι η διεύθυνση Υδραυλικών 
Έργων (Δ10) της Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής, Παναγή Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 
Αττικής ΤΚ 176 76 

Υπεύθυνος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο είναι ο κ Ιωάννης Σγουρός 
με τηλέφωνο επικοινωνίας 2109200684 

 
Η αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου είναι η Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙ.ΠΑ.) του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΘ.Π.Α.Π.ΕΝ.) Λεωφόρος 
Αλεξάνδρας 11, Αθήνα ΤΚ 114 73 

 
v. Συντάκτες της μελέτης: 
Γραφείο Μελετών «ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ» Προύσης 46, Ν 

Σμύρνη, με διεύθυνση επικοινωνίας Μιχαλακοπούλου 44, Αθήνα ΤΚ 115 28, 
τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7257466-7, αριθμός fax 210-7257486 και διεύθυνση 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας gamma@hol.gr  

 
vi. Περιεχόμενα μελέτης: 

 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος αποτελείται από 
δύο τεύχη. Το τεύχος Ι που αφορά το Υδραυλικό Έργο 222 σελ. και το τεύχος ΙΙ που 
αφορά το Οδικό Έργο 191 σελ, μετά συνημμένων χαρτών, φωτογραφιών και 
σχεδιαγραμμάτων, με ενδεικτικά περιεχόμενα: 

 
vii. Στόχος και Σκοπιμότητα Υλοποίησης των Έργων 
Υδραυλικό έργο 
Στόχος υλοποίησης του έργου είναι η επίτευξη της αποτελεσματικής υδραυλικής 

λειτουργίας του ρέματος Προφήτη Δανιήλ που λειτουργεί ως αποδέκτης τόσο της 
στενής περιοχής που διαρρέει, όσο και του παντορροϊκού δικτύου μιας ευρείας 
περιοχής του κέντρου των Αθηνών. 

Το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ που αποστραγγίζει την περιοχή του Ελαιώνα, είναι 
παράλληλα αποδέκτης των όμβριων υδάτων μιας ευρύτερης περιοχής (λεκάνης) των 
Αθηνών, που εκτείνεται ως τα ψηλά σημεία των λόφων Φιλοπάππου, Ακρόπολης, 
Λυκαβηττού και Αττικού Άλσους, τις πλατείες Συντάγματος και Κυψέλης, την περιοχή 
των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίου Μελετίου. Η αποχέτευση της ευρείας περιοχής 
είναι προβληματική για διαφορετικούς κατά περίπτωση λόγους (ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις, παράνομες συνδέσεις, τεχνική ανεπάρκεια συγκεκριμένων έργων 
υπερχείλισης και φρεατίων μερισμού των απορροών, παρεμβολή εμποδίων στην 
απορροή κα). Παράλληλα, η υδραυλική λειτουργία του ρέματος ως αποδέκτη της 
μεγάλης αυτής περιοχής είναι σήμερα εντελώς ανεπαρκής, η δε περιβαλλοντική του 
κατάσταση απαράδεκτη. Οι συνθήκες αυτές αποτελούν έναν ακόμα παράγοντα 
υποβάθμισης της περιοχής του Ελαιώνας, με την έντονη δυσοσμία και την εικόνα 
ανοικτού οχετού που εμφανίζει το ρέμα, ιδιαίτερα την ξηρά περίοδο. 

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η αντιστροφή της απαράδεκτης σημερινής 
κατάστασης, μέσω αποκατάστασης της υδραυλικής λειτουργίας του ρέματος ως 
αποδέκτη και εξασφάλισης περιβαλλοντικά αποδεκτών συνθηκών απορροής τους σε 
συνθήκες ελεύθερης απορροής. Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι παράλληλα η 
βελτίωση – αναβάθμισης της αποχέτευσης σημαντικών κεντρικών περιοχών της 
Αθήνας που παρουσιάζουν συχνά έντονα προβλήματα πλημμυρών 
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Οδικό Έργο 
Στόχος υλοποίησης του έργου είναι η αναβάθμιση των συνθηκών οδικής 

κυκλοφορίας στην περιοχή του Ελαιώνα με σκοπό τη διευκόλυνση των λειτουργιών 
και συνολικά την πολεοδομική ανασυγκρότηση της στενής και της ευρείας περιοχής, 
σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής 

Οι έντονες εμπορικές παραγωγικές και άλλες χρήσεις της περιοχής, δεν μπορούν 
σήμερα να εξυπηρετούν από το ατελές και ιδιαίτερα ανεπαρκές οδικό της δίκτυο. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα περαιτέρω επιβάρυνσης της ήδη 
υποβαθμισμένης περιοχής, ενώ παράλληλα αποτρέπει την εκτέλεση διαμπερών 
κινήσεων πολύ θα αποφόρτιζαν τις κύριες οδικές αρτηρίες των λεωφόρων Αθηνών 
και Κηφισού 

Οι υπάρχουσες αρτηρίες στην περιοχή διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους, ενώ 
ο μοναδικός εγκάρσιος δρόμος, η οδός Αγίας Άννας είναι σήμερα στενή, ατελώς 
διανοιγμένη και με σημαντικά κατά θέσεις πλευρικά εμπόδια, που δυσχεραίνουν την 
οδική κυκλοφορία 

Η οδός Αγίας Άννας προτείνεται να διαπλατυνθεί και να αναβαθμιστεί σε αστική 
αρτηρία, με ΜΠΕ που εκπονήθηκε πρόσφατα, όμως η αποφόρτιση της οδικής 
κίνησης της περιοχής και ιδιαίτερα της κίνησης που συντελείται εγκάρσια προς τις 
υπάρχουσες αρτηρίες, θα επιτευχθεί πλήρως με το προτεινόμενο έργο, το οποίο θα 
λειτουργεί επικουρικά με την προς αναβάθμιση οδό Αγίας Άννας 
 

viii. Χρήσεις γης - Χωροταξικός σχεδιασμός 
Χωροταξική θέση του έργου 
Το έργο θα εκτελεστεί στην ευρεία ζώνη απορροής του ρέματος Προφήτη Δανιήλ 

που διαρρέει την περιοχή του Ελαιώνα στην περιοχή των δήμων Αθηναίων, 
Μοσχάτου – Ταύρου και Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Κεντρικής και Νοτίας 
Αθήνας.  

Η προτεινόμενη οδική αρτηρία θα οδεύει στις περιοχές των παραπάνω δήμων ως 
εξής: 
 Από την αρχή της χάραξης μέχρι την διασταύρωση με την οδό Σαλαμινίας εντός 

των ορίων του δήμου Αθηναίων μεταξύ των ΟΤ 42:Α, 30Γ, 33, 35, 45-46-50, 
47Α, 56Α και 56Β στα περισσότερα από τα οποία σε τμήμα τους που έχει 
χαρακτηρισθεί ως ΚΠ. Σε αρκετές περιπτώσεις για την όδευση της αρτηρίας 
απαιτείται η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών 

 Από τη διασταύρωση με την οδό Σαλαμινίας μέχρι την διασταύρωση με την οδό 
Ειρήνης εντός των ορίων του δήμου Μοσχάτου – Ταύρου μεταξύ των ΟΤ 106, 
120, 215, 220, 220Α, 152 και 152Β στις περισσότερες περιπτώσεις σε τμήμα 
τους που έχει χαρακτηρισθεί ως ΚΠ όπως προηγούμενα. Αντίστοιχα με 
παραπάνω απαιτείται κατά θέσεις η τροποποίηση των εγκεκριμένων 
ρυμοτομικών γραμμών 

 Από την διασταύρωση με την οδό Ειρήνης μέχρι την διασταύρωση με την οδό 
Λεγάκη, η αρτηρία κινείται στο όριο των δήμων Μοσχάτου – Ταύρου 
(ανατολικά) και Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη (δυτικά). Στα ανατολικά είναι τα 
ΟΤ 179 και 212, ενώ στα δυτικά τα ΟΤ226 και 135 των αντιστοίχων δήμων 

 Από τη διασταύρωση με την οδό Λεγάκη μέχρι την κατάληξη της χάραξης η 
αρτηρία οδεύει εντός των ορίων του δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
μεταξύ των ΟΤ 133, 155 και 156 

 Ολόκληρη η περιοχή του Ελαιώνα πολεοδομικά ρυθμίζεται από δύο Προεδρικά 
Διατάγματα και τις τροποποιήσεις που επακολούθησαν και αναφέρονται στη 
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συνέχεια 
Η κατασκευή του έργου είναι συμβατή με τις χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις 

της περιοχής (κύρια αστική αρτηρία). Παράλληλα το έργο είναι συμβατό: 
 με το Βασικό Οδικό Δίκτυο της Αττικής 
 έχει περιληφθεί και στα Έργα Εθνικού Επιπέδου, ενώ είναι παράλληλα συμβατό 
 με τις κατευθύνσεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής που 

προβλέπει την κατά προτεραιότητα, υλοποίηση των βασικών έργων υποδομής, 
όπως τη διευθέτηση του ρέματος Προφήτη Δανιήλ και την προτεινόμενη 
παραρεμάτια οδική αρτηρία 

Στην ευρεία περιοχή του έργου δεν υπάρχουν περιοχές του Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών του Ν3937/2001 (ΦΕΚ60Α). Οι πλησιέστερες από 
αυτές βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση και δεν θα επηρεασθούν από το έργο. 

Η στενή και η ευρεία περιοχή του έργου βρίσκονται εντός του αστικού ιστού της 
Αθήνας και δεν περιλαμβάνουν δασικές ή/και αναδασωτέες εκτάσεις 

Οι υποδομές της περιοχής περιλαμβάνουν τις συγκοινωνιακές υποδομές, το 
περιβαλλοντικές υποδομές και τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ. 
Το έργο κρίνεται συμβατό με τις υποδομές κοινής ωφελείας της περιοχής αφού 
συμπληρώνει το ατελές οδικό της δίκτυο, που δέχεται αυξημένους κυκλοφοριακούς 
φόρτους 

Η περιοχή του έργου είναι διάσπαρτη από ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία 
απομεινάρια της πλούσιας ιστορικής της διαδρομής, πολλά από τα οποία βρίσκονται 
σήμερα χαμένα πίσω από μάντρες και απορρίμματα. Η θέση τους δίνεται στο χάρτη 
1, ενώ αναλυτικά στοιχεία δίνονται σε σχετικό κεφάλαιο. Η κατασκευή του έργου είναι 
σε κάθε περίπτωση συμβατή με τα μνημεία τις περιοχής, δεδομένου ότι θα δώσει το 
έναυσμα προστασίας και διατήρησης τους, αλλά και τις προϋποθέσεις περαιτέρω 
ανάδειξης τους διευκολύνοντας την προώθηση των διαδικασιών και την εκτέλεση των 
αναγκαίων εργασιών 

 
Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις 
Προεδρικά Διατάγματα Ελαιώνα 
Η περιοχή του Ελαιώνα χαρακτηρίζεται ήδη από το 1990 ως Ζώνη Ελεγχόμενης 

Ανάπτυξης (ΖΕΑ) με το ΠΔ της 18-12-1990 (ΦΕΚ709/Δ) Οι χρήσεις γης έχουν 
καθορισθεί με το ΠΔ της 20-9-1995 (ΦΕΚ1049/Δ), το οποίο συμπληρώθηκε στη 
συνέχεια από το ΠΔ της 21-6-1996 (ΦΕΚ742/Δ). Πρόκειται για τα δύο Προεδρικά 
Διατάγματα με τα οποία εγκρίθηκε αρχικά και τροποποιήθηκε/αναθεωρήθηκε στη 
συνέχεια η Πολεοδομική Μελέτη του Ελαιώνα και αναφέρονται στη συνέχεια χάριν 
συντομίας ως ΠΔ του Ελαιώνα.  

Σύμφωνα με τα ΠΔ του Ελαιώνα η αναβάθμιση θα γίνει μόνο μέσω της σταδιακής 
χωροθέτησης χώρων πρασίνου. Στους αποικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η 
κατοικία οι εμπορικές δραστηριότητες, η χαμηλής ή μέσης όχλησης βιομηχανία, ή 
βιοτεχνία ενώ επιβάλλεται να απομακρυνθούν από την περιοχή οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις βυρσοδεψείων, χυτηρίων επιμεταλλωτηρίων, κεραμοποιείων και 
έτοιμου σκυροδέματος. Τα αντίστοιχα γήπεδα θα χαρακτηριστούν κοινόχρηστοι 
χώροι. Στην περιοχή προβλέπονται ακόμα τόσο κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι, χώροι 
πρασίνου κα) όσο και εγκαταστάσεις για κοινωφελείς φορείς (ΜΕΤΡΟ). Στα ΠΔ του 
Ελαιώνα έγιναν αργότερα αρκετές τροποποιήσεις από τους δήμους της περιοχής 
κύρια σε ρυμοτομικές γραμμές, αλλά και πράξεις εφαρμογής για επιμέρους μεταβολές 
σε συγκεκριμένα ΟΤ 

 



 13 

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής 
Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε με το Ν4277/2014 (ΦΕΚ161ΑΑΠ) το Νέο Ρυθμιστικό 

Σχέδιο Αθήνας – Αττικής στο οποίο η περιοχή του Ελαιώνα καθορίζεται ως: 
«περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και 

ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και Περιοχή διασύνδεσης των Κέντρων Αθήνας 
και Πειραιά» 

Κατεύθυνση του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου είναι η ανάδειξη του Ελαιώνα σε 
υποδοχέα καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και εν γένει λειτουργιών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, όπως 
μεταποιητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα, 
μεταφορές, εκπαίδευση και έρευνα, τεχνολογία, πολιτισμό, αθλητισμό, υγεία, 
περίθαλψη και πρόνοια. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας 
Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν3982/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 
τόσο για τις μεταποιητικές και ερευνητικές όσο και για τις τριτογενείς δραστηριότητες 
στα οποία περιλαμβάνονται και επιχειρηματικά πάρκα ειδικού τύπου 

Στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο προβλέπεται ακόμα ότι: 
«Σε περίπτωση που συγκεκριμένες χωρικές ενότητες του Ελαιώνα έχουν το 

χαρακτήρα Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων και πληρούνται οι εκ του ν 
3982/2011 προϋποθέσεις, τα Επιχειρηματικά Πάρκα έχουν τη μορφή των 
Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική 
ή κανονιστική διάταξη στη ζώνη με το στοιχείο Α΄ το από 20.90/30.9/1995 
Προεδρικού Διατάγματος (Δ΄ 1049) η εγκατάσταση, ίδρυση και λειτουργία σε 
υφιστάμενα κτίρια αποθηκών και εργαστηρίων μέσης και χαμηλής όχλησης για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» 

Σύμφωνα με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο η περιοχή του Ελαιώνα ανήκει σε τρεις 
χωρικές Υποενότητες τις Υποενότητες: Κεντρικής, Δυτικής και Νότιας Αθήνας της 
χωρικής ενότητας Αθήνας – Πειραιά. Στις κατευθύνσεις Πολεοδομικής Οργάνωσης 
που θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο12 του ν4277/2014 για τον Ελαιώνα προβλέπονται 
τα εξής: 

«στ) Για τον Ελαιώνα προβλέπεται η αναβάθμιση του, προκειμένου να αναδειχθεί 
ως προνομιακή «Ενδιάμεση ζώνη» με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, η οποία 
υποστηρίζεται από τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους και αρχές πολιτικής: 

α) ανάδειξή του, σε περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της 
αναπτυξιακής δυναμικής και ανταγωνιστικότητας της Αττικής, με αιχμή τη 
μετατροπή του σε υποδοχέα καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και λειτουργιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας με αξιοποίηση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της περιοχής 

β) βελτίωση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας βασικών μητροπολιτικών 
λειτουργιών και υποδομών για τις οποίες ο Ελαιώνας λειτουργεί ως κύριος 
υποδοχέας 

γ) Έλεγχος των διαδικασιών παραγωγικής αναδιάρθρωσης με διατήρηση και 
ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας, ώστε να συνυπάρχει και να 
συνεργάζεται με τις εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα, της επιτελικής δημόσιας 
διοίκησης 

δ) επανεξέταση του πλαισίου χρήσεων γης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 
παρόντος 

ε) ανάδειξη του υφιστάμενου ή μελλοντικού δυναμικού πολιτισμικών και φυσικών 
σημαντικών χώρων ως στοιχείων ιδιαίτερης ταυτότητας και σύνδεσης με τους 
παρακείμενους πολιτιστικούς πόλους και άξονες 
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στ) τόνωση του πολυ-λειτουργικού χαρακτήρα της περιοχής με αναβάθμιση και 
διεύρυνση της κατοικίας’ 

ζ) συντονισμένη κατά προτεραιότητα υλοποίηση των βασικών έργων υποδομής 
όπως οδικό δίκτυο, διευθέτηση ρέματος Προφήτη Δανιήλ 

Για την οργάνωση του Δευτερογενούς Τομέα στο άρθρο 25 του νόμου του Νέου 
Ρυθμιστικού Σχεδίου έχουν περιληφθεί οι βασικοί στόχοι όπου προβλέπονται στο 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την 
βιομηχανία (ΑΠ:11508/2009 ΦΕΚ 151ΑΑΠ) που για την περιοχή του Ελαιώνα 
προσανατολίζονται σε: «τομείς της καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με 
συνδυασμό μεταποίησης, ανεπτυγμένου τριτογενούς τομέα, μεταφορών, 
εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογίας, πολιτισμού,. Αθλητισμού και υγείας» 

 
Θεσμικό πλαίσιο περιοχής του έργου 
ΟΙ χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που ισχύουν για την περιοχή του έργου 

περιλαμβάνονται στ Προεδρικά Διατάγματα του Ελαιώνα (ΦΕΚ1049/Δ/1995 και 
742/Δ/1996) και στις τροποποιήσεις τους που επακολούθησαν την αρχική  έγκριση, 
Δεδομένου του μεγάλου αριθμού τροποποιήσεων, βλέπε το χάρτη της μελέτης  

 
Οι ισχύουσες χωτροταξιακές και πολεοδομικές ρυθμίσεις έχουν κατά τμήματα της 

περιοχής ως εξής: 
Α) περιοχή εκατέρωθεν της προτεινόμενης οδικής αρτηρίας από την αρχή της 

(Ιερά Οδός) μέχρι την διασταύρωση με την οδό Αγίου Πολυκάρπου (ΧΘ 0+430 
προτεινόμενης οδικής αρτηρίας) 
Ισχύει το ΠΔ της 21-5-2010 (ΦΕΚ236/ΑΑΠ) του Δήμου Αθηναίων 

Β) περιοχή εκατέρωθεν της προτεινόμενης οδικής αρτηρίας από τη διασταύρωση 
με την οδό Αγίου Πολυκάρπου (ΧΘ0+430 προτεινόμενης οδικής αρτηρίας) 
μέχρι την ΧΘ 0+780 
Ισχύει το ΠΔ της 29-4-2013 (ΦΕΚ161/ΑΑΠ) που περιλαμβάνει της ρυθμίσεις 
του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης του Δήμου Αθηναίων 

Γ) Περιοχή εκατέρωθεν της προτεινόμενης οδικής αρτηρίας από το τέλος της 
περιοχής της Διπλής Ανάπλασης (ΧΘ 0+780 προτεινόμενης οδικής αρτηρίας) 
μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Σαλαμινίας 
Ισχύει το ΠΔ της 21-5-2010 (ΦΕΚ 236/ΑΑΠ) του Δήμου Αθηναίων 

Δ) Περιοχή εκατέρωθεν της προτεινόμενης οδικής αρτηρίας από τη διασταύρωση 
με την οδό Σαλαμινίας μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Ειρήνης 
Ισχύει το ΠΔ της 12-6-2001 (ΦΕΚ 500/Δ) του Δήμου Ταύρου  

Ε) Περιοχή ανατολικά της προτεινόμενης οδικής αρτηρίας από τη διασταύρωση με 
την οδό Ειρήνης μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Λεγάκη 
Ισχύει το ΠΔ της 28-9-1989 (ΦΕΚ 637/Δ) του Δήμου Ταύρου 

ΣΤ) Περιοχή δυτικά της προτεινόμενης οδικής αρτηρίας από τη διασταύρωση με 
την οδό Ειρήνης, μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Λεγάκη 
 Για την τμήμα της περιοχής από οδό Ειρήνης μέχρι της οδό Καρύστου ισχύει 

το ΠΔ της 29-5-20076 (ΦΕΚ 249/ΑΑΠ) του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
 Για το τμήμα της περιοχής από οδό Καρύστου μέχρι την οδό Σύρου ισχύει το 

ΠΔ της 20-8-1985 (ΦΕΚ459/Δ) για τους πυκνοδομημένους οικισμούς 
«Σχολείου», «Κουμουνδούρου», «Ξηρουχάκη» και «πίσω από τον 
Ολυμπιακό» 

 Για την τμήμα της περιοχής από οδό Σύρου μέχρι την οδό Λεγάκη ισχύει πάλι 
το ΠΔ της 29-5-2007 (ΦΕΚ249/ΑΑΠ) του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
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Ζ) Περιοχή εκατέρωθεν της προτεινόμενης οδικής αρτηρίας από την διασταύρωση 
με την οδό Λεγάκη μέχρι την κατάληξη της αρτηρίας 
Ισχύει τα ΠΔ του Ελαιώνα (ΦΕΚ 1049/Δ/1995 & ΦΕΚ 742/Δ/1996) 

 
Στην περιοχή ισχύει ένας αριθμός διοικητικών πράξεων κυρωμένων με ΦΕΚ που 

χαρακτηρίζουν ως ιστορικά – διατηρητέα μνημεία αρκετά κτίσματα, κύρια εκκλησάκια. 
Οι πράξεις αυτές περιέχονται αναλυτικά σε σχετικό κεφάλαιο της αποσταλείσας 
μελέτης.  

 

ix. Συνοπτική Περιγραφή των Έργων 
Ι. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Συνοπτική Περιγραφή του Υδραυλικού Έργου 
Το προτεινόμενο υδραυλικό έργο αφορά την διευθέτηση της ανοικτής κοίτης του 

ρέματος Προφήτη Δανιήλ από την οδό Αγίου Πολυκάρπου (πέρας υφιστάμενου 
τμήματος εφαρμογής κλειστής ορθογωνικής διατομής ΧΘ 2+798,00) ως το 
υφιστάμενο νέο έργο συμβολής στον ποταμό Κηφισό (ΧΘ 0-001,00) και σε συνολικό 
μήκος 2.799μ 

Η διευθέτηση προτείνεται να γίνει με την εφαρμογή ανοικτών ορθογωνικών 
διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα με διαστάσεις υδραυλικής διατομής πλάτους 
από 8,00μ έως 13,00μ και ύψους από 3,50μ έως 9,0μ. Όπου από το απαιτούμενο 
πλάτος των διατομών και τη διαθεσιμότητα χώρου είναι εφικτό προτείνεται η 
λιθένδυση των εσωτερικών πλευρών των διατομών (συνολικό μήκος διατομών με 
λιθένδυση περίπου 893μ) 

Η νέα διατομή θα περιλαμβάνει τρία τμήματα: το ενδιάμεσο τμήμα του πυθμένα και 
τα πλευρικά τμήματα των τοίχων αντιστήριξης. Η κατασκευή της θα είναι από 
σκυρόδεμα και θα έχει μεταβλητές κατά τμήματα διαστάσεις τόσο σε ότι αφορά το 
πλάτος και το πάχος του πυθμένα της όσο και στους τοίχους αντιστήριξης. Σε κάθε 
τμήμα της διατομής προβλέπεται επικάλυψη στον πυθμένα από στρώση άοπλου 
σκυροδέματος φθοράς (ρύσεων) κατηγορίας C30/37 ελάχιστου πάχους 5cm, Με 
κλίση 1% προς το μέσο (εσωτερικό) της διατομής και στις εξωτερικές επιφάνειες των 
τοιχίων μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Στις επιφάνειες επαφής με το έδαφος 
προβλέπεται η τοποθέτηση μη υφαντού γεωϋφασμάτος των 200g/m2 ενώ στις 
εσωτερικές πλευρές της διατομής προβλέπεται κατά τμήματα λιθένδυση πάχους 
20εκ. Στον πυθμένα της διατομής και στα πλευρικά τοιχία προβλέπονται 
ανακουφιστικές οπές για την προστασία της κατασκευής από φαινόμενα άνωσης, 
ενώ στη στέψη των τοιχίων προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικού προστατευτικού 
κιγκλιδώματος από γαλβανισμένος σιδηροσωλήνες ύψους 1,10μ 

Η νέα κοίτη θα διαμορφωθεί κατά μήκος του διαδρόμου απορροής του 
υπάρχοντος ρέματος που έχει προβλεφθεί και στα ρυμοτομικά σχέδια, ο οποίος κατά 
τμήματα θα διευρυνθεί για την επίτευξη του απαιτούμενου πλάτος της διατομής 

Στο τελικό τμήμα του ρέματος προβλέπεται η διαμόρφωση νέας ζώνης κοίτης για 
τη συναρμογή του στο υπάρχον νέο έργο συμβολής του στο Κηφισό. Η υπάρχουσα 
σήμερα (παλαιά) κοίτη προτείνεται να επιχωθεί και ο χώρος να αποδοθεί στο Δήμο 
για κοινόχρηστες χρήσεις 

Το έργο περιλαμβάνει και την πρόβλεψη δεκατριών (13) Τεχνικών γεφύρωσης της 
υδραυλικής διατομής για τη διέλευση της παράπλευρης οδικής αρτηρίας και την 
εξασφάλιση της εκατέρωθεν επικοινωνίας. Παράλληλα προτείνεται η κατασκευή ενός 
ακόμα Τεχνικού γεφύρωσης της κοίτης στο υποτμήμα από ΧΘ 0+149,30 ως ΧΘ 
0+164,50 
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Τέλος το έργο προτείνει την κατασκευή δύο νέων παραρεμάτιων αγωγών 
ακαθάρτων εκατέρωθεν της διευθετημένης διατομής του νέου ρέματος, που θα 
εκβάλλουν στον ΚΑΑ για το διαχωρισμό των απορροών 

 
Το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ 
Το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ εκκινεί την πορεία του από τη Λεωφόρο Αθηνών 

διέρχεται από τις περιοχές Βοτανικού , Ταύρου και Ρέντη και συμβάλλει στον Κηφισό 
στο ύψος της διασταύρωσης με τη ΣΓ του ΟΣΕ κατάντη της οδού Μακρυγιάννη – 
Ταύρου (Λεγάκη). Το συνολικό μήκος του είναι 3.850μ από τα οποία τα 1050μ του 
ανάντη τμήματος από τη Λεωφόρο Αθηνών ως και την οδό Αγίου Πολυκάρπου, 
έχουν καλυφθεί με την εφαρμογή ορθογωνικής διατομής 6,3m x 3,7m (Π x Υ) με 
κλίση 0,80% μέσω της οποίας μπορεί να διοχετεύει παροχή περίπου 138μ3/s 

 
Παράλληλα στην αριστερή (κατά τη ροή) πλευρά του ρέματος υπάρχει ένας 

αγωγός ακαθάρτων, ο Αριστερός Παραπροφήτιος αγωγός ο οποίος ακολουθεί το 
ρέμα από την κεφαλή του μέχρι και την οδό Λεγάκη στην περιοχή του Ρέντη. Ο 
αγωγός αυτός που στο παρελθόν ήταν ο ΚΑΑ σήμερα αποχετεύει τα ακάθαρτα της 
ανατολικής περιοχής του ρέματος αλλά και είναι ο αποδέκτης για τις απορροές που 
εκτρέπονται από το ρέμα σε ξηρά περίοδο μέσω ενός φρεάτιου τύπου κόφτρας (Ε2) 
στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών 

 
Στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ συμβάλλουν διάφοροι αγωγοί ομβρίων, 

ακαθάρτων και παντορροϊκοί. Οι αγωγοί ακαθάρτων έχουν σωληνωτή διατομή 
από Φ250 έως Φ450 και οι περισσότεροι εντοπίζονται δύσκολα λόγω του χαοτικού 
χαρακτήρα της περιοχής, Το ίδιο ισχύει και για τους παντορροϊκούς αγωγούς, αλλά 
και για τους αγωγούς ομβρίων που πιθανόν καλύπτονται κατά τμήματα από κτίρια 

 
Σύμφωνα με την Πρόδρομη Έκθεση Υδραυλικής Μελέτης οι παροχές σχεδιασμού 

που προκύπτουν στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ για το σενάριο λειτουργίας του με 
διατήρηση των άλλων συνθηκών λειτουργάς του παντορροϊκού δικτύου που το 
επηρεάζουν για περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη έχουν ως εξής: 
 Από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη οδό Αγίου Πολυκάρπου Q=103m3/s 
 Από τη οδό Αγίου Πολυκάρπου έως τη οδό Ορφέως Q=122m3/s 
 Από την οδό Ορφέως έως τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη Q=131m3/s 
 Από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη οδό Λεγάκη Q=150m3/s 
 Από την οδό Λεγάκη ως την εκβολή Q=161m3/s 
 
Η παροχετευτικότητα του ρέματος υπολογίσθηκε κατά τμήματα από την Πρόδρομη 

Έκθεση με εφαρμογή συνθηκών ομοιόμορφης ροής και δίδεται στη συνέχεια, στους 
πίνακες. Τα γεωμετρικά στοιχεία του ανάντη κλειστού τμήματος του ρέματος, από 
Λεωφόρο Αθηνών έως οδό Αγίου Πολυκάρπου προέρχεται από προγενέστερη 
μελέτη 
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Κατάντη της οδού Αγίου Πολυκάρπου η διατομή του ρέματος είναι ανοικτή 
τραπεζοειδής με μικρή κλίση πρανών (1:5 και 1:10) ως τη συμβολή του στον Κηφισό, 
με πλάτος από 4,60μ έως 6,70μ και με τεχνικά διάβασης στις υπάρχουσες οδούς. Η 
πλάκα του πυθμένα του παρουσιάζει μια εκβάθυνση στο κέντρο της ώστε να 
συγκεντρώνονται τα νερά, να αυξάνεται η ταχύτητα ροής και να επιτυγχάνεται με τον 
τρόπο αυτό αυτοκαθαρισμός των ακαθάρτων κατά την ξηρά περίοδο. Οι διαστάσεις 
της ανοικτής τραπεζοειδούς διατομής του ρέματος δίδονται στον επόμενο πίνακα, με 
βάση τις τοπογραφικές εργασίες της σύμβασης της παρούσας μελέτης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η υπάρχουσα τραπεζοειδής διατομή είναι επενδεδυμένη με σκυρόδεμα ως την 

οδό Λεγάκη και λιθεπένδυτη στο κατάντη τμήμα του ρέματος από την οδό Λεγάκη ως 
τη συμβολή. Σε τμήματα της ανοικτής διατομής στην περιοχή των οδών Σαλαμινίας 
και Ορφέως, παρουσιάζονται φθορές στην πλάκα πυθμένα και αποκαλύπτεται εκεί το 
έδαφος και η βλάστηση 

 
Στη θέση συμβολής του ρέματος στον Κηφισό προκαλούνται συχνά πλημμύρες 

λόγω τεχνικών ατελειών και παλαιότητας του έργου συμβολής. Για να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα πλημμυρών εξετάσθηκε, στα πλαίσια των 
προγενέστερων μελετών, η δυνατότητα μετατόπισης της συμβολής του ρέματος 200μ 
προς τα κατάντη του Κηφισού, σε συνδυασμό και με το έργο της εκτροπής 
Κυκλοβόρου – Ιλισού (μερική) που εξετάσθηκε από άλλη προγενέστερη μελέτη 
(ΕΞΑΡΧΟΥ κα 2002). Αμέσως κατάντη της υπάρχουσας συμβολής του ρέματος ο 
πυθμένας της διευθετημένης διατομής του Κηφισού παρουσιάζει μια πτώση και το 
τμήμα αυτό κρίθηκε κατάλληλο για τη νεά συμβολή. Η Μετατόπιση της συμβολής 
μελετήθηκε το 2001 από το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του ΕΜΠ μετά 
από ανάθεση από το ΥΠΕΧΔΕ (ΥΑ 682/15-5-2001, Σύμβαση της 19-6-2001) Η 
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μελέτη έγινε επί φυσικού ομοιώματος σε κλίμακα 1:40 με την εξέταση διαφορετικών 
σεναρίων για τις οριακές συνθήκες στον Κηφισό 

 
Το νέο έργο συμβολής του ρέματος Προφήτη Δανιήλ στο Κηφισό σχεδιάσθηκε 

τελικά για συνολική παροχή περιόδου επαναφοράς Τ=20έτη, Q20=440m3/s Σήμερα 
έχει κατασκευαστεί το κατάντη τμήμα του, η δε σύνδεση του με το προς διευθέτηση 
ρέμα του Προφήτη Δανιήλ αποτελεί μέρος του προτεινόμενου έργου. Αρχή του άξονα 
του νέου έργου διευθέτησης (ΧΘ 0-001,00) αποτελεί η ΧΘ 0+151,77 του νέου 
κατασκευασμένου έργου συμβολής στον Κηφισό 

 
Δίκτυα αποχέτευσης 
Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης των Αθηνών κρίνεται ανεπαρκές, κύρια λόγω 

των μικρών διατομών των αγωγών του και δεν μπορεί να αποχετεύει πλήρως τις 
υπολογιζόμενες πλημμυρικές απορροές. Μεταξύ των παροχών υπολογισμού για 
περίοδο επαναφοράς Τ=20έτη, ή Τ=20έτη (στην περίπτωση ενός επαρκούς δικτύου) 
και της παροχετευτικότητας των αγωγών που αποτελούν τους κύριους συλλεκτήρες 
του δικτύου προκύπτει διαφορά που μπορεί να είναι ακόμα και της τάξης του 50%,  
ίσως και μεγαλύτερη. Υπάρχει δηλαδή περιοχές στις οποίες μόνο το ήμιση των 
απορροών αποχετεύεται από τους αγωγούς και το υπόλοιπο 50% απορρέει στις 
οδούς, μέχρι η ανάσχεση να επιτρέπει την εκκένωση των κατακλυζόμενων εκτάσεων. 
Οι υπόλοιπες απορροές λιμνάζουν στις οδούς των Αθηνών, γεγονός που δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα και κινδύνους στην κίνηση πεζών και οχημάτων ματά τη 
διάρκεια ακόμα και συνήθων γεγονότων. Η ΣΓ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 
αποτελεί στην ουσία υδροκρίτη για την εξεταζόμενη λεκάνη απορροής και έχει ως 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποχέτευση των απορροών των ανατολικών 
περιοχών (λεκάνη Κυκλοβόρου, περιοχές Πετραλώνων, Θησείου Χαμοστέρνας) και 
να εκδηλώνονται κατακλύσεις στις περιοχές Ρουφ, Χαμοστέρνας Ρέντη κα 

Η υποδιαστασιολόγηση των πρωτευόντων δικτύων συντελεί και στη λειτουργία του 
ΚΑΑ υπό πίεση με άμεσο αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά ενός ήδη παλαιού 
αγωγού, που αποτελεί όμως τη μοναδική εκβολή για το σύστημα αποχέτευσης 
ακαθάρτων της Αθήνας 

Πάντως παρά τις δυσμενείς συνθήκες το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ φαίνεται ότι 
λειτουργεί σε σχέση με τα όμβρια και βασικοί λόγοι για αυτό θα πρέπει να είναι: 

η υποδιαστασιολόγηση των δευτερευόντων δικτύων στις ανάντη λεκάνες 
απορροής που περιορίζει δραματικά τις απορροές προς το ρέμα και το ανάγλυφο και 
τις υψομετρικές χαράξεις των οδών της Αθήνας με τις πολλές κοιλότητες που 
δημιουργούν άμεση ανάσχεση των απορροών 

Οποιαδήποτε όμως επέμβαση προς την κατεύθυνση βελτίωσης των 
δευτερευόντων δικτύων και της γενικής μορφής των οδών της Αθήνας θα προκαλέσει 
αύξηση της παροχής στα πρωτεύοντα δίκτυα 

Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου αποχέτευσης της Αθήνας είναι παντορροϊκό ενώ 
υπερχειλίσεις του μεταφέρονται συχνά στη ροή του ρέματος Προφήτη Δανιήλ. Στο 
μέσο της συνολικής λεκάνης απορροής διέρχεται κατά μήκος της Σιδηροδρομικής 
Γραμμής ο ΚΑΑ ο οποίος εκκινεί από τα βόρεια ακολουθεί τη ΣΓ μέχρι την περιοχή 
του Ταύρου και στη συνέχεια διέρχεται από την οδό Λεγάκη με κατεύθυνση προς την 
Ψυττάλεια. Στο ύψος της οδού Λεγάκη το ρέμα διασταυρώνεται και περνά πάνω από 
τον ΚΑΑ 

Σε διασταυρώσεις της διαδρομής του ΚΑΑ με το δίκτυο αποχέτευσης υπάρχουν 
υπερχειλιστές (Ζ1, Ζ2, Η και Θ ) για την εκτροπή των μικρών παροχών των 
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ακαθάρτων προς τον αγωγό. Ανάλογη υπερχείλιση υπάρχει και ανάντη της 
διασταύρωσης του ρέματος Προφήτη Δανιήλ με τον ΚΑΑ. Πρόκειται για το φρεάτιο 
ξηράς περιόδου (κόφτρα) Ε1, που εκτρέπει τα ακάθαρτα από το ρέμα στον ΚΑΑ. 
Επίσης κάτω από το τεχνικό γεφύρωσης του ρέματος στην οδό Λεγάκη δηλ πάνω 
από τον ΚΑΑ, εκβάλλει στην αριστερή όχθη του ρέματος ένας ωοειδής αγωγός που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφόρτιση του ΚΑΑ σε περίπτωση λειτουργίας 
του υπό πίεση 

Το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ περιλαμβάνει τελικά δύο φρεάτια ξηράς περιόδου 
(κόφτρες). Το Ε1 για εκτροπή των ακαθάρτων προς τον ΚΑΑ και το Ε2 στην κεφαλή 
του, για εκτροπή των ακαθάρτων στον Αριστερό Παραπροφήτιο αγωγό, όπως 
αναφέρθηκε και προηγούμενα 

Είναι προφανές όμως ότι οι διατάξεις αυτές δεν λειτουργούν, ή λειτουργούν 
πλημμελώς. Το ρέμα εμφανίζει εικόνα ρύπανσης (οσμές, χρώμα) με έντονη 
παρουσία υπερχειλίσεων ακαθάρτων. Αυτές προέρχονται από τις περιοχές των 
Σεπολίων του κέντρου της Αθήνας των Πετραλώνων και του Βοτανικού – Ρέντη και 
αποδίδονται στην έλλειψη ή τη μη ορθή λειτουργία των υπερχειλιστών διαχωρισμού 
ομβρίων/ ακαθάρτων και την ύπαρξη παράνομων συνδέσεων ακαθάρτων σε 
παντορροϊκούς και αγωγούς ομβρίων που καταλήγουν στο ρέμα. Παράλληλα ο 
Αριστερός Πραπροφήτιος αγωγός δεν έχει τη δυνατότητα επαρκούς συντήρησης 
αφού κατά τμήματα καλύπτεται από κτίρια 

Το πρόβλημα τελικά στην περιοχή του ρέματος είναι διπλό: αφενός μεν υδραυλικό 
λόγω πλημμυρικών και αφετέρου περιβαλλοντικό λόγω των υπερχειλίσεων 
ακαθάρτων 

 
Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) 
Ο ΚΑΑ διέρχεται στο μέσον της συνολικής απορροή του ρέματος Προφήτη Δανιήλ 

όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα όπου δίνονται τα στοιχεία διάταξης το 
συστήματος του. Η βελτίωση της υδραυλικής λειτουργίας του έχει μελετηθεί στα 
πλαίσια προγενέστερων μελετών που προέβλεπαν νέους παντορροϊκούς 
συλλεκτήρες (Β,. Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ1, Ζ2, Η1, Η2 και Θ) με εκβολή στον ΚΑΑ ανάντη των 
κατασκευασμένων πριν το 1965 επ’αυτού υπερχειλιστών. Η προβλεπόμενη όμως 
διάταξη του αγωγού δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει κατασκευαστεί ο υπερχειλιστής Η 
(γωνία Κωνσταντινουπόλεως και Λεωφόρου Αθηνών) καθώς και οι αγωγοί 
υπερχειλίσεως Θ και Η Παράλληλα οι αγωγοί υπερχειλίσεως Δ, Ε και Ζ1, Ζ2 έχουν 
ανά δύο κοινή εκβολή ενώ από τον υπερχειλιστή Ζ2 εκκινεί ι δεύτερος αγωγός 
υπερχειλίσεως με ξεχωριστή εκβολή. Οι εκβολές των αγωγών υπεριχειλίσεως 
γίνονται στον ποταμό Κηφισό (από τους υπερχειλιστές Β έως ΣΤ) και στο ρέμα 
Προφήτη Δανιήλ (από τους υπερχειλιστές Ζ1 και Ζ2) Στο ρέμα εκβάλλει ακόμα και ο 
αγωγός Κυκλόβόρος το κατάντη τμήμα του οποίου λειτουργεί ως αγωγός 
υπερχείλισεως, ενώ στο ρέμα προβλεπόταν και η εκβολή του αγωγού υπερχειλίσεως 
Θ 

Με την υπάρχουσα διάταξη η λειτουργία του συστήματος έχει ως εξής: 
Σε περίοδο βροχοπτώσεων και όταν οι απορροές των όμβριων που μεταφέρονται 

από τους παντορροϊκούς συλλεκτήρες μαζί με τα ακάθαρτα της ζώνης εκάστου δεν 
ξεπερνούν ένα όριο, το σύνολο της μικτής αυτής παροχής παροχετεύεται από τον 
ΚΑΑ που λειτουργεί έτσι και αλλιώς σαν παντορροϊκός συλλεκτήρας. Όταν το όριο 
αυτό ξεπεραστεί αρχίζουν να λειτουργούν οι υπερχειλιστές που υπάρχουν για τη 
διάκριση των απορροών και την παροχέτευση από τους παντορροϊκούς συλλεκτήρες 
των μεν λυμάτων στον ΚΑΑ των δε ομβρίων στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ. Με τη 
διάταξη αυτή οι ισχυρώς ρυπασμένες απορροές από την πρώτη έκπλυση των 
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παντορροϊκών αγωγών, οδών κλπ παροχετεύονται μέσω του ΚΑΑ και δεν ρυπαίνουν 
τα ρέματα. Στον ΚΑΑ έχουν κατασκευαστεί οκτώ πλευρικοί υπερχειλιστές που 
αποτρέπουν την παροχέτευση μέσω αυτού μέρους (58% ως 80%) της 
παροχετευτικότητας πλήρωσης ενώ και οι διατομές του είναι πολύ μεγαλύτερες από 
τις απαιτούμενες για την παροχέτευση μόνο των λυμάτων  

Οι  κόφτρες που είναι αύλακες μέσα στις ανοικτές κοίτες, συγκεντρώνουν την ξηρά 
περίοδο τα λύματα από τις κοίτες του ποταμού Κηφισού ή του ρέματος Προφήτη 
Δανιήλ και τα οδηγούν με αγωγούς μικρού μήκους (αγωγοί παροχετεύσεως) στον 
ΚΑΑ απευθείας, ή μέσω του Παρακηφίσιου αγωγού ή του Αριστερού Παραπροφήτιου 
αγωγού. Τα λύματα προέρχονται από παράνομες συνδέσεις και είναι κυρίως 
βιομηχανικά απόβλητα. Σε περίοδο βροχοπτώσεων κλείνονται με χειροκίνητα 
θυροφράγματα τα στόμια των αγωγών παροχέτευσης και έτσι τα λύματα μαζί με τα 
όμβρια οδηγούνται στη θάλασσα μέσω του Κηφισού και δεν επιβαρύνεται ο ΚΑΑ με 
άλλα όμβρια, πέραν αυτών που προέρχονται από το κεντρικό παντορροϊκό σύστημα 
της Αθήνας και τις τυχόν διαρροές από τα θυροφράγματα 

Κατά την κατασκευή του παραπάνω συστήματος έγιναν επιμέρους τροποποιήσεις 
ενώ στη διασταύρωση του συλλεκτήρα Η (Κυκλοβόρος) με τον ΚΑΑ δεν έχει 
κατασκευαστεί υπερχειλιστής Σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε προγενέστερη μελέτη 
(ΕΤΜΕ 1987) από έρευνα που έκανε η ΕΥΔΑΠ στη θέση διασταυρώσεως 
διαπιστωθηκε ότι ο πυθμένας του ΚΑΑ υπόκειται του πυθμένα του Κυκοβόρου κατά 
50εκ περίπου. Πάντως λόγω των δυσχερειών στις μετρήσεις (πχ υπάρχει αρκετή 
παροχή και στους δύο αγωγούς σε ξηρά περίοδο) δεν είναι βεβαίο ότι ισχύει το 
ανωτέρω. Πιθανόν η υψομετρική διαφορά των πυθμένων να υπάρχειο μόνο μεταξύ 
ΚΑΑ ανάντη και Κυκλοβόρου οπότε περίπου συμπίτουν τα προκύπτοντα από τις 
πινακίδες 1:500 και την έρευνα 

 
Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι στη θέση αυτή η ανάμιξη των δύο ροών είναι 

βέβαιη, με αποτέλεσμα  
 σε ξηρά περίοδο να αποχετεύονται λύματα χωρίς τη διάθεση στο ρέμα Προφήτη 

Δανιήλ και 
 σε υγρή περίοδο να αποχετεύονται όμβρια δια του ΚΑΑ (χωρίς έλεγχο της 

ποσότητας αυτών) με οποιαδήποτε απορροή ομβρίων ή και να τίθεται υπό 
πίεση ο ΚΑΑ όταν η αποροή ομβρίων και του ανάντη της διασταύρωσης 
τμήματος του Κυκλοβόρου αυξάνει 

 
Από τους οκτώ υπερχειλιστές του ΚΑΑ διαπιστώνεται ότι ένας (Θ) δεν λειτουργεί 

καθόλου επειδή δεν έχει κατασκευαστεί ο αγωγός υπερχειλίσεως ενώ δύο Ζ1 Ζ2 
λειτουργούν πλημμελώς λόγω της υποδιαστιολόγησης τους 

 
Έχει τέλος μελετηθεί η επέκταση του ΣΚΑΑ (Συμπληρωματικός Κεντρικός 

Αποχετευτικός Αγωγός) στο τμήμα από Κηφισό ποταμό μέχρι το φρεάτιο Κ12 ανάντη 
του ρέματος Προφήτη Δανιήλ. Ο συγκεκριμένος αγωγός θα περάσει κάτω από το 
ρέμα Προφήτη Δανιήλ παραπλεύρως του ΚΑΑ στο ύψος της οδούς Λεγάκη 

 
Ζώνη Ζ και Σεπόλια 
Η περιοχή της Ζώνης Ζ και των Σεπολίων είναι η υπολεκάνη «ΒΟΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ» της λεκάνης απορροής του ρέματος Προφήτη Δανιήλ (περιοχή βόρεια 
της Λεωφόρου Αθηνών). Η υπολεκάνη έχει έκταση 5,7km2 και περιλαμβάνει τις 
οδούς Λένορμαν και Ευελπίδων, την Πλατεία Αττικής και τα Τουρκοβούνια. Η 
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υπολεκάνη αυτή εκβάλλει στην κεφαλή του ρέματος Προφήτη Δανιήλ στη Λεωφόρο 
Αθηνών στο ύψος της οδού Μητροδώρου, με παροχή υπολογισμού (για Τ=20έτη 
Q20=91m3/s και για T=50 έτη Q50=106m3/s) μέσω έξι αγωγών. 

 
Το σύστημα των αγωγών αποχέτευσης της περιοχής περιλαμβάνει: 
 Αγωγό επί των οδών: Λεωφόρος Αθηνών δυτικά – Κροκεών – Πολυκράτη – 

Βασιλικών – Μοναστηρίου – Ετεοκλέους – Δημοσθένους – Ευκλείδη – 
Λένορμαν – Δράμας – Λεάνδρου, με ορθογωνική διατομή 2,30m x 2,60m και 
παροχετευτικότητα 13m3/s 

 Αγωγό ομβρίων επί των οδών: Λεωφόρος Αθηνών ανατολικά – Καβάλας – 
Ναυπλίου με σωληνωτή διατομή Φ1600 με κλίση 0,5% και παροχετευτικότητα 
6m3/s 

 Διπλό παντορροϊκό αγωγό υπερχείλισης της ζώνης Ζ1+Ζ2 των οδών 
Αλεξανδρείας – Μαραθωνομάχων – Μύλων με σωληνωτή διατομή 1Φ2700 με 
μέση κλίση 0,4% και παροχετευτικόητα 40m3/s 

 Παντορροϊκό αγωγό επί των Μητροδώρου – Μύλων – Μαρωνείας με ωοειδή 
διατομή 1,80m x 2,70m με μέση κλίση 0,14% και παροχετευτικότητα 6,5m3/s. Ο 
αγωγός αυτός μετά την αποκατάστασή του, περιλαμβάνει υπερχειλίσεις υγρής 
περιόδου της ζώνης Z2 η οποία εκτείνεται ανατολικά της ΣΓ στις περιοχές της 
Πλατείας Αττικής και του σταθμού Λαρίσσης 

 Αγωγό ομβρίων με διατομή αρχικά σωληνωτή Φ1000 επί της οδού Κερατσινίου 
και στη συνέχεια ωοειδή 1,10m x 1,50m επί της οδού Κερατσινίου και της 
Λεωφόρου Αθηνών, με κλίση 0,5% και 0,4% στο τελευταίο τμήμα του (106m) 

 Συλλεκτήρα αγωγό ακαθάρτων της Ακαδημίας Πλάτωνος στη Λεωφόρο Αθηνών 
με διάμετρο Φ450 και αποδέκτη το συλλεκτήρα ακαθάρτων τη Ζώνης 

Η υπολεκάνη της Βόρειας Περιοχής επιμερίζεται σε δύο μικρότερες λεκάνες: τη 
λεκάνη απορροής Ζώνης Ζ ανάντη της Σιδηροδρομμικής Γραμμής και τη λεκάνη 
απορροής των Σεπολίων κατάντη. Η λεκάνη της Ζώνης Ζ εκβάλλει στη λεκάνη των 
Σεπολίων μέσω των πλευρικών υπεριχειλιστών Ζ1, Ζ2 και του αγωγού των οδών 
Μητροδώρου – Μύλων. Έτσι διοχετεύεται μέχρι την κεφαλή του ρέματος Προφήτη 
Δανιήλ 

Παρόλο που η παροχετευτικότητα και ο αριθμός των εκβολών της υπολεκάνης 
φαίνονται ικανοποιητικές η υποδιαστασιολόγηση αλλά και η διέλευση της ΣΓ στο 
ύψος του σταθμού Λαρίσσης (υπερχειλιστές) δημιουργούν κάποια προβλήματα που 
δύσκολα αντιμετωπίζονται, αφού η ανακατασκευή έργων κάτω από τα κίρια του ΣΣ 
Λαρίσσης φαίνεται αδύνατη. Έτσι, σήμερα μπορεί να ληφθεί ως υπόθεση ότι ένα 
μέρος των απορροών της περιοχής Ζώνης Ζ δεν διέρχονται από τη ΣΓ στο ύψος του 
ΣΣ Λαρίσσης αλλά απορρέουν παράλληλα με αυτή, μέσω των οδών προς το σημείο 
Η (Κυκλοβόρος) 

 
Ζώνη Η. Αγωγός ”Κυκλοβόρος” (αποχέτευση της περιοχής του κέντρου της 

Αθήνας) 
Η περιοχή της Ζώνης περιλαμβάνει δύο μικρότερες λεκάνες: α) τη λεκάνη του 

”Κυκλοβόρου” που έχει έκταση 4,72km2 και σχηματίζεται βόρεια του υδροκρίτη των 
πλατειών Κοτζιά, Κλαυθμώνος, Συντάγματος και μέσω Πλατείας Κολωνακίου, 
Λυκαβηττού, Αμπελοκήπων, Αττικού Άλσους και Πλατείας Βικτωρίας, καταλήγει στη 
διασταύρωση των Λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών και β) τη λεκάνη της 
περιοχής μεταξύ Ακρόπολης και των πλατειών Συντάγματος, Κλαυθμόνος και Κοτζιά 
που έχει έκταση 1,32km2. Η συνολική έκταση της περιοχής είναι 6,10km2 και η 
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παροχή υπολογισμού εκτιμήθηκε από την Πρόδρομη Έκθεση σε 121m3/s για T=20 
έτη και 122m3/s για περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη 

Η περιοχή αποχετεύεται από δύο κεντρικού συλλεκτήρες: τον αγωγό Κυκλοβόρο 
(λεκάνη α) και τον αγωγό της οδού Ερμού (λεκάνη β). Οι δύο αγωγοί καταλήγουν στη 
διασταύρωση των Λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών στο σημείο Η (βλ 
Χάρτες) 

Ο Κυκλοβόρος είναι συλλεκτήριος αγωγός που δημιουργήθηκε το 1880 όταν 
καλύφθηκε το ομώνυμο ρέμα και δημιουργήθηκε ο συλλεκτήριος αγωγός περίπου 
κατά μήκος των οδών Μάρνης – Καρόλου – Αχιλλέως επονομαζόμενος και ως 
Μεγάλος Υπόνομος Κυκλοβόρου. Ο αγωγός αυτός που διέρχεται στο σημείο Η και 
τις απορροές του αγωγού της οδού Ερμού, επεκτάθηκε το 1881 μέσω της Λεωφόρου 
Αθηνών και διοχέτευσε τη συνολική απορροή της περιοχής (παροχή υπολογισμού 
129m3/s παροχή αιχμής ακαθάρτων: 1,32m3/s παροχετευτικότητα 35m3/s) στο ρέμα 
του Προφήτη Δανιήλ. Ο αγωγός της Λεωφόρου Αθηνών η επέκταση δηλαδή του 
Κυκλοβόρου, εκτείνεται δυτικά του σημείου Η ως τη κεφαλή του ρέματος Προφήτη 
Δανιήλ, με διατομή 3,20m x 2,95m ανάντη και 4,00m x 2,95m κατάντη, μέση κλίση 
0,8% και παροχετευτικότητα 35m3/s στο ανάντη τμήμα και 70m3/s στο κατάντη τμήμα. 
Η ενίσχυση του συγκεκριμένου αγωγού ώστε η παροχετευτικότητα του ανάντη 
τμήματος του να γίνει ίση με παροχετευτικότητα του κατάντη τμήματος, 
αποτελεί μέρος του προτεινόμενου έργου της παρούσας μελέτης.  

 
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή αυτή είναι τα εξής: 
Ο υπερχειλιστής στη θέση Η δεν κατασκευάστηκε ποτέ αλλά παράλληλα ο 

παντορροϊκός αγωγός του Κυκλοβόρου διασταυρώνεται με τον ΚΑΑ στο ίδιο 
επίπεδο. Είναι επομένως δύσκολο να εκτιμηθεί ο όγκος απορροής που επιμερίζεται 
μεταξύ των δύο αγωγών 

Οι απορροές του αγωγού της οδούς Ερμού που καταλήγουν στη θέση Η, οι 
οποίες αρχικά προβλέπονταν να διοχετευτούν προς τη θέση Θ, υπερφορτώνουν τον 
αγωγό υπερχείλισης στη θέση Η κατά 29m3/s. Η κατασκευή έργου μερισμού 
(υπερχειλιστή) στη θέση Η (αποκατάσταση υπερχειλιστή) που επιμερίζει την παροχή 
των 92m3/s σε Κυκλοβόρο και σε ρέμα Προφήτη Δανιήλ αποτελεί μέρος του 
προτεινόμενου έργου της παρούσας μελέτης 

Έτσι, η παροχή υπολογισμού της ζώνης του Κυκλοβόρου φτάνει στα 12m3/s 
περίπου. Όμως: 

Οι αγωγοί που εκβάλλουν στη θέση Η έχουν συνολική μεγίστη παροχετευτικότητα 
ίση με 55m3/s 

Ο αγωγός κατάντη της θέση Η (Αγωγός υπερχείλισης), που συνδέει τον 
Κυκλοβόρο με την κεφαλή του ρέματος Προφήτη Δανιήλ, έχει παροχετευτικότητα 
35m3/s στο ανάντη τμήμα και 70m3/s στο κατάντη τμήμα, λόγω της 
υποδιαστασιολόγησης και πλημμελούς συντήρησης της διατομής 

Επομένως, το υφιστάμενο δίκτυο έχει δυνατότητα να διοχετεύει επαρκώς τα περί 
το 25% των συνολικών απορροών των περιοχών της Ζώνης (περιοχές Ακρόπολης, 
οδού Ερμού, Λυκαβηττού, Λεωφόρος Αλεξάνδρας και του κέντρου της Αθήνας) 

 
Ζώνη Θ 
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα η Ζώνη της περιοχής μεταξύ Ακρόπολης και 

Πλατείας Συντάγματος που αποχετεύεται από τον αγωγό της οδού Ερμού, είχε 
προβλεφθεί στα πλαίσια προγενέστερων μελετών, ανά αποχετευτικό με παντορροϊκό 
δίκτυο και αποδέκτη τον συλλεκτήρα Θ. Ο κεντρικός συλλεκτήρας Ζώνης Θ έχει 
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σχεδιασθεί με αρχή την Πλατεία Συντάγματος και διαδρομή δια τον οδών Όθωνος, 
Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Θερμοπυλών, Αγησιλάου, Μυκάλης, Κεραμικού, 
Αρτεμισίου, Παραμυθιάς και κατάληξη στον υπερχειλιστή Θ επί του ΚΑΑ στην οδό 
Κωνσταντινουπόλεως. Ο αγωγός υπερχείλισης κατάντη του φρεατίου Θ επί του ΚΑΑ 
στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Ο αγωγός υπερχείλισης κατάντη του φρεατίου Θ 
ακολουθούσε τις οδούς: Αγίου Όρους, Σπύρου Πάτση και Αγίου Παλυκάρπου για να 
συμβάλει στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ. Από τα έργα αυτά έχουν κατασκευαστεί: 
 Οι αγωγοί των οδών Ερμού και Πειραιώς που, μέσω του ανεπαρκούς αγωγού 

της οδούς Πλαταιών καταλήγουν στον υφιστάμενο συλλεκτήρα του 
Κυκλοβόρου, αμέσως ανάντι του μη κατασκευασθέντος Υπερχειλιστή Η 

 Ο συλλεκτήρας Κυκλοβόρος που διασταυρώνεται με τον ΚΑΑ και συνεχίζει επί 
της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι την εκβολή του στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ 
(Λεωφόρος Αθηνών και Μητροδώρου) 

 Ο κεντρικός παντορροϊκός συλλεκτήρας ζώνης Θ, από τον ΚΑΑ (φρεάτιο 
υπερχειλιστή Θ επί της Κωνσταντινουπόλεως) ως την Πειραιώς μέσω των οδών 
Αγίου Όρους – Παραμυθιάς – Αρτεμισίου – Κεραμικού – Θερμοπυλών 
(τερματισμός στην οδό Πειραιώς). Υπάρχει διακοπή της συνέχειας του αγωγού 
Θ στις διασταυρώσεις Κεραμικού – Πλαταιών και Κεραμικού – Σαλαμίνος και 
μια πιθανή διακοπή λίγο κατάντη της Πειραιώς 

 Το φρεάτιο υπερχείλισης Θ  επί του ΚΑΑ επί τη Κωνσταντινουπόλεως στη 
διασταύρωση με την οδό Αγίου Όρους 

 Δεν έχει κατασκευαστεί ο αγωγός υπερχείλισης ζώνης Θ που προβλέπεται 
μέσω των οδών Αγίου Όρους , Σπύρου Πάτση, Αγίου Πολυκάρπου και εκβολή 
στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ 

Επομένως, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής Ζώνης Θ απορρέει στον 
Κυκλοβόρο (θέση Η) μέσω επιμέρους αγωγών τρων οδών Αχιλλέως – Πλαταιών , 
Βεραντζέρου – Μάρνη και της Πλατείας Μεταξουργείου. Ο αγωγός Θ λειτουργεί 
σήμερα μόνο μέχρι την οδό Πλαιτεαιών, αποχετεύοντας λεκάνη 0,10km2. Τελικά, ο 
συλλεκτήρας Κυκλοβόρος συγκεντρώνει έκταση αποχέτευσης μεγαλύτερη από αυτή 
για την οποία έχει υπολογιστεί 

Αν αποκατασταθούν οι διακοπές της συνέχειας του συλλεκτήριου αγωγού Θ και 
πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εκτροπές στις διασταυρώσεις Κεραμικού – 
Πλαταιών, Κεραμεικού – Σαλαμίνας και Θερμοπυλών – Πειραιώς, η λεκάνη 
απορροής του αγωγού θα αυξηθεί και θα προσεγγίσει τα 1,32km2 της υπολεκάνης 
της περιοχής που μέσω του αγωγού της οδού Ερμού αποχετεύεται σήμερα στον 
Κυκλοβόρο 

 
Ζώνη J και Ι 
Οι περιοχές Θησείου, Πετραλώνων, Φιλοπάππου και Χαμοστέρνας έχουν ως 

εκβολή τρεις αγωγούς που διασταυρώνονται με την Σιδηροδρομική Γραμμή και 
καταλήγουν στο ρέμα Προφήτη Δαιήλ μέσω των οδών Πέτρου Ράλλη και Λεγάκη. Οι 
αγωγοί αυτοί έχουν συνολική παροχετευτικότητα 15m3/s, ενώ η παροχή 
υπολογισμού της περιοχής είναι Q20=53m3/s και Q50=57m3/s. Γενικά οι διελεύσεις 
των αγωγών από τις ανατολικές περιοχές προς τα κατάντη της ΣΓ είναι 
προβληματικές δεδομένου ότι οδηγούν σε στραγγαλισμό των ορών και αντίστοιχες 
κατακλύσεις ανάντη (ανατολικά) της ΣΓ η οποία λειτουργεί ως υδροκρίτης 

 
Ζώνη μεταξύ Σιδηροδρομικής Γραμμής και Ποταμού Κηφισού (Βοτανικός – 

Ρέντης) 
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Η υπολεκάνη των περιοχών Βοτανικός – Ταύρος – Ρέντης με συνολική έκτασης 
4,4km2 ορίζεται από την Λεωφόρο Αθηνών την οδό Αγίας Άννας και τη 
Σιδηροδρομική Γραμμή Η υπολεκάνη αποχετεύεται στο ρέμα μέσω κάθετων αγωγών 
στις οδούς Λεγάκη, Πέτρου Ράλλη, Σαλαμινίας και την Ιερά Οδό, με συνολική παροχή 
υπολογισμού που εκτιμήθηκε σε 77m3/s για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη 

Σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες (ΕΤΜΕ 2002) η παροχή 20ετίας της 
υπολεκάνης έχει εκτιμηθεί σε 81m3/s με τις παροχές των συμβαλλόντων 
συλλεκτηρίων στο ρέμα να έχουν ως εξής: 

Για το τμήμα από Λ Αθηνών έως την οδό Αγ Πολυκάρπου Q=25m3/s 
Για το τμήμα από οδό Αγ Πολυκάρπου έως οδός Ορφέως Q=13m3/s 
Για το τμήμα από οδό Ορφέως έως οδό Πέτρου Ράλλη Q=18m3/s 
Για το τμήμα από οδό Πέτρου Ράλλη έως την εκβολή Q=25m3/s 
Σύνολο: 81m3/s 
 
Οι συλλεκτήρες αυτοί είναι, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα διάφοροι αγωγοί 

ομβρίων ακαθάρτων και παντορροϊκοί οι περισσότεροι από τους οποίους 
εντοπίζονται δύσκολα, λόγω της άναρχης δόμησης και της ρυμοτομίας ενώ κατά 
τμήματα φαίνεται ότι καλύπτονται και από κτίρια, Σύμφωνα με στοιχεία 
προγενέστερων μελετών (ΔΑΛΛΑΣ και ΕΤΜΕ) οπι κύριοι συλλεκτήρες της Ζώνης 
είναι οι ακόλουθοι: 

1) Εκβολή της περιοχής Βοτανικού (παροχή υπολογισμού 25m3/s παροχή αιχμής 
ακαθάρτων 0,33m3/s) 
a. Ο παντορροϊκός αγωγός της οδούς Κορυτσάς με ωοειδή διατομή 0,90 m x 

1,35m 
b. Ο διπλός αγωγός ομβρίων στο ανατολικό τμήμα της Ιεράς Οδού, με 

σωληνωτή διατομή 2Φ1000 και μέση κλίση 0,3% 
c. Ο αγωγός ομβρίων στο δυτικό τμήμα της Ιεράς οδού, με σωληνωτή διατομή 

Φ700 και μέση κλίση 0,45% 
2) Εκβολή της περιοχής Αιγάλεω (παροχή υπολογισμού: 13m3/s, παροχή αιχμής 

ακαθάρτων 0,17m3/s) 
3) Εκβολή της περιοχής ”Ταύρου – βόριο τμήμα” (παροχή υπολογισμού 18m3/s, 

παροχή αιχμής ακαθάρτων 0,24m3/s) 
a. Ο παντορροϊκός αγωγός της οδού Πέτρου Ράλλη ανατολικά με ωοειδή 

διατομή 1,80m x 2,70m με παροχετευτικότητα 7m3/s 
b. O παντορροϊκός αγωγός της οδού Πέτρου Ράλλη δυτικά, με ωοειδή διατομή 

0,80m x 1,20m 
4) Εκβολή της περιοχής Ταύρου (παροχή υπολογισμού 25m3/s παροχή αιχμής 

ακαθάρτων 0,28m3/s) 
a. Ο αγωγός ομβρίων στο ανατολικό τμήμα της οδού Πύργου Αμαλίας 

(Ειρήνης) με ορθογωνική διατομή 1,00m x 2,00m 
 
Έργα αναβάθμισης υπάρχουσας κατάστασης – Πρώτη προτεραιότητα 
Οι μη ικανοποιητικές συνθήκες αποχέτευσης στη λεκάνη Προφήτη Δανιήλ 

απαιτούν , σύμφωνα με την Πρόδρομη Έκθεση της Υδραυλικής Μελέτης, την 
υιοθέτηση παρεμβάσεων για την αναβάθμισή τους. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει 
να είναι συνολικές αφού το δίκτυο είναι παντορροϊκό και τα προβλήματα των ομβρίων 
και των ακαθάρτων δεν  μπορούν να μελετηθούν μεμονωμένα. Η πρόδρομη Έκθεση 
πρότεινε σειρά αναγκαίων παρεμβάσεων (έργων) που χαρακτηρίζονταν πρώτης 
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προτεραιότητας και είναι κοινές σε όλα τα σενάρια λειτουργίας του συστήματος που 
εξετάσθηκαν., Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν σε: 
 Σύνδεση του ρέματος Προφήτη Δανιήλ με τη νέα θέση συμβολής στον Κηφισό, 

για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα πλημμυρών στην περιοχή δεδομένου 
ότι το έργο συμβολής έχει ήδη κατασκευαστεί  

 Κατασκευή του υπερχειλιστή Η, ώστε να εκτραπούν τα ακάθαρτα από τα ρέμα 
Προφήτη Δανιήλ προς τον ΚΑΑ 

 Κατασκευή ενός υπερχειλιστή διαχωρισμού ομβρίων / ακαθάρτων στην κεφαλή 
του ρέματος Προφήτη Δανιήλ (στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών) ώστε να 
εκτραπούν τα ακάθαρτα της περιοχής των Σεπολίων προς ένα παράλληλο 
δίκτυο ακαθάρτων και να μην διοχετεύονται στον Αριστερό Παραπροφήτιο 
αγωγό ακαθάρτων. Ο αγωγός αυτός αλλά και ο συλλεκτήρας Σεπολίων είναι εν 
γένει υπερφορτωμένοι και παρουσιάζουν δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα μέρος 
των υπερχειλίσεων του δικτύου να οδηγείται στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ 

 Κατασκευή δύο αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων εκατέρωθεν της 
διευθετημένης κοίτης του ρέματος Προφήτη Δανιήλ προκειμένου να επιλυθεί το 
χρόνιο πρόβλημα της αποχέτευση ακαθάρτων της περιοχής Βοτανικός – 
Ρέντης όπως επισημαίνεται και σε σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΑΠ  

 Εκτροπή κατά τμήμα ακαθάρτων των απορροών του Αριστερού 
Παραπροφήτιου αγωγού (παλαιού ΚΑΑ) προς τους νέους προτεινόμενους 
αγωγούς αφού είναι πιθανό ο αγωγός αυτός να είναι ακόμα αποδέκτης 
συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων ενώ παράλληλα ενδέχεται να απαξιωθεί 
με το σχεδιασμό των νέων έργων Κατασκευή τμήματος της προτεινόμενης 
επέκτασης (με αναμονές) του αγωγού ΣΚΑΑ σύμφωνα με προγενέστερη μελέτη 
(ΖΕΡΗΣ) που προβλέπεται να περάσει κάτωθεν της διευθετημένης διατομής του 
ρέματος στην οδό ΛΕγάκη σε μελλοντική ολοκλήρωσης των έργων του ΣΚΑΑ 
σύμφωνα με την ως άνω μελέτη 

 
Παράλληλα ως αναγκαίες παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται ακόμα: 

 Η ενίσχυση του ανάντι τμήματος του αγωγού στη Λεωφόρου Αθηνών (επέκταση 
Κυκλοβόρου) ώστε να αποκτήσει ενιαία παροχετευτικότητα από 35m3/s ως 
70m3/s σε όλο του το μήκος 

 Η επανεξέταση της εφικτότητας υλοποίησης του αγωγού υπερχείλισης Ζώνης 
Θ, στα πλαίσια των έργων συνολικής αποχέτευσης της περιοχής 

 Η επανεξέταση (προσαρμογή) των έργων εκτροπής Κυκλοβόρου - Ιλισού 
(μερική) αφού η κατασκευή της ΣΓ έχει καταστήσει μη εφαρμόσιμη τη σχετική 
μελέτη (ΕΞΑΡΧΟΥ) 

 Η υλοποίηση των έργων επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής 
Βοτανικός – Ρέντης σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΤΜΕ 2002 

 Η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής Κυκλοβόρου – Ερμού και 
οποιαδήποτε άλλη επέμβαση που ενισχύει την υφιστάμενη παροχετευτικότητα 
του δικτύου της περιοχής 

 Η υλοποίηση των έργων επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης των περιοχών 
Θησείο – Πετράλωνα – Χαμοστέρνας 
 

Επισημαίνεται ότι στα Πολεοδομικά σχέδια των Δήμων από τους οποίους διέρχεται 
το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ δεν προβλέπεται αλλαγή της κοίτης του ενώ τοπικά 
προβλέπεται παράπλευρα χώρος Κοινόχρηστου Πρασίνου. Τέλος, στο Νέο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας προβλέπεται παράπλευρα του ρέματος η οδός 
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Προφήτη Δανιήλ η οποία απομακρύνεται από το ρέμα τοπικά, με την μεσολάβηση 
εκτεταμένου χώρου Κοινόχρηστου Πράσινου 

Επισημαίνεται τέλος ότι το τμήμα του ρέματος μεταξύ των οδών Αγίου 
Πολυκάρπου και Ορφέως είχε οριοθετηθεί στο πλαίσιο των Ν3481/2006. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του υδραυλικού μελετητή του Master Plan  του Προγράμματος 
Διπλής Ανάπλασης είναι εφικτή η διευθέτηση του ρέματος εντός των τεθεισών 
γραμμών οριοθέτησης. Το υπόλοιπο τμήμα του ρέματος δεν έχει οριοθετηθεί και η 
οριοθέτηση του θα γίνει με βάση τις προτάσεις του προτεινόμενου έργου διευθέτησης 

 
Σενάρια λειτουργίας του παντορροϊκού δικτύου στα πλαίσια της Πρόδρομης 

Έκθεσης υδραυλικής μελέτης για το ρέμα 
Στα πλαίσια αναβάθμισης του συστήματος αποχέτευσης της περιοχής και με 

δεδομένη την υιοθέτηση των παρεμβάσεων πρώτης προτεραιότητας η Πρόδρομη 
Έκθεση εξέτασε σειρά εναλλακτικών σεναρίων που αναφέρονται στη συνολική 
υδραυλική λειτουργία της ευρείας περιοχής και σε κάθε ένα από αυτά συνδυάζονται 
διάφορες επεμβάσεις (όπως ενίσχυση υφιστάμενου αγωγού στη Λεωφόρο Αθηνών 
εκτροπή του Κυκλοβόρου) και σε διάφορες ενότητες (ομάδες) έργων ως ακολούθως: 

Α΄ Ενότητα: Κατασκευή Έργου διευθέτησης ρέματος Προφήτη Δανιήλ (αντικείμενο 
του προτεινόμενου έργου) 

Β΄΄ Ενότητα: Κατασκευή Έργων επέκτασης δικτύων αποχέτευσης 
Γ΄ Ενότητας: Κατασκευή Έργων εκτροπής του Κυκλοβόρου και Ιλισού 
 
Δεν εξετάσθηκε από την Πρόδρομη Έκθεση η περίπτωση του Do Nothing Senario, 

δεδομένου του ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υπάρχει, αφού σε όλες τις περιπτώσεις 
προτάθηκαν διάφορες βελτιωτικές επεμβάσεις. Εξετάσθηκαν εννέα σενάρια από τα 
οποία το σενάριο ) αφορά την αντιμετώπιση μόνο της διευθέτησης του ρέματος 
Προφήτη Δανιήλ χωρίς να επεμβαίνει στις άλλες συνθήκες λειτουργίας της λεκάνης 
του ρέματος, ούτε και του παντορροϊκού δικτύου της περιοχής που επηρεάζει τη 
λειτουργία του 

 
Μια συνοπτική περιγραφή των σεναρίων που εξετάσθηκαν και των βασικών 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων  που παρουσιάζουν δίδεται στη συνέχεια: 
 
Σενάριο 0 (Υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας Παντορροϊκού Συστήματος) 
Στο σενάριο 0 εξετάσθηκε μόνο η υδραυλική λειτουργία του ρέματος του Προφήτη 

Δανιήλ χωρίς άλλη επέμβαση στ λεκάνη του και την ευρύτερη περιοχή, επομένως και 
στις υπάρχουσες συνθήκες λειτουργίας του παντορροϊκού συστήματος. Με βάση τις 
παραδοχές του σεναρίου δεν προβλέπεται κάποιο έργο εκτροπής των απορροών 
του Κυκλοβόρου μέσω της οδούς Κωνσταντινουπόλεως ούτε νέα ενισχυτικά έργα 
αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές του Βοτανικού και του Ταύρου 

Από τον Κυκλοβόρο οδηγείται μέσω του αγωγού της Λεωφόρου Αθηνών προς το 
ρέμα του Προφήτη Δανιήλ μια παροχή της τάξης των 35m3/s ενώ το εξεταζόμενο 
προς διευθέτηση τμήμα του ρέματος Προφήτη Δανιήλ θεωρείται ότι οδηγούνται οι 
μισές απορροές από τις τιμές που έχουν υπολογιστεί για περίοδο επαναφοράς 
Τ=20έτη Με τον τρόπο αυτό τελικά η παροχή που προκύπτει στην εκβολή του 
ρέματος στον Κηφισό είναι ίση με 163m3./s 

 
Πλεονεκτήματα του σεναρίου είναι: 
 Οι σχετικά μειωμένες τιμές των παροχών σχεδιασμού που προκύπτουν στο 

ρέμα Προφήτη Δανιήλ να μεταφραστούν σε έργα διευθέτησης μειωμένου 
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απαιτούμενου πλάτους κατάληψης και συνεπώς μικρότερες εκτάσεις 
απαλλοτρίωσης 

 Η μερική εκμετάλλευση του αγωγού της Λεωφόρου Αθηνών με την παραδοχή 
βέβαια της συστηματικής συντήρησης του 

 
Μειονεκτήματα του σεναρίου είναι: 
 Η εφαρμογή των παραδοχών του σεναρίου στο σχεδιασμό των έργων 

διευθέτησης του ρέματος {Προφήτη Δανιήλ καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε 
πρόταση ενίσχυσης (βελτίωσης- των ανάντι δικτύων, αφού δεν υπάρχει 
επαρκής κατάντη αποδέκτης 

 Το καλυμμένο ανάντη τμήμα του ρέματος Προφήτη Δανιήλ θα δεχθεί μειωμένη 
παροχή υπολογισμού των 103m3/s περίπου (68m3/s από τη βόρεια περιοχή και 
35m3/s από τον Κυκλοβόρο), συγκριτικά με την παροχετευτικότητα του που 
είναι λίγο μεγαλύτερη από 130m3/s 

 Η επίλυση του προβλήματος των αποδεκτών και ακαθάρτων στις ανατολικές 
περιοχές (Κέντρο της Αθήνας και Πετράλωνα) θα επιτευχθεί μόνο με την 
κατασκευή έργου εκτροπής του Κυκλοβόρου γεγονός που δεν περιλαμβάνεται 
στις παραδοχές του σεναρίου 
 

Τα υπόλοιπα σενάρια (1,2,4,5,6 και 7) 
Στα σενάρια αυτά εξετάσθηκαν διάφορες περιπτώσεις υδραυλικής λειτουργίας της 

ευρείας περιοχής, που συνδυάζουν επιμέρους επεμβάσεις με εκτροπή του 
Κυκλοβόρου (σενάρια 1,2 και 4) ή χωρίς αυτή (όπου όμως υπάρχει μερική εκτροπή 
του Ιλισού, σενάρια 5, 6 αι 7) με ενίσχυση του αγωγού της Λεωφόρου Αθηνών 
(σενάρια 4, 5 , 6 και 7) ή χωρίς την ενίσχυση του αγωγού (σενάρια 1 και 2) με την 
κατασκευή αγωγού υπερχείλισης στο σημείο Θ για την αποχέτευση της Ζώνης 
Θησείο _ Πετράλωνα – Χαμοστέρνας – Φιλοπάππου (σενάρια 4,5, 6 και 7) ή χωρίς 
τον συγκεκριμένο αγωγό (σενάρια 1 και 2). Από τα τρία σενάρια που προβλέπουν 
την εκτροπή του Κυκλοβόρου (σενάρια 1, 2 και 4) το σενάριο 1 έχει εξετασθεί με 
ολική εκτροπή και επομένως μηδενίζονται οι απορροές που θα καταλήγουν στην 
κεφαλή του ρέματος Προφήτη Δανιήλ ενώ στα σενάρια 2 και 4 η εκτροπή είναι μερική 
διατηρώντας απορροές στην κεφαλή του ρέματος Προφήτη Δανιήλ 40m3/s  στο 
σενάριο 2 και 70m3/s στο σενάριο 4 

Τα σενάρια που προβλέπουν την εκτροπή του Κυκλοβόρου παρουσιάζουν για την 
περιοχή το πλεονέκτημα των σχετικά μειωμένων τιμών των παροχών σχεδιασμού 
που προκύπτουν στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ που με την σειρά τους θα 
αντιστοιχιστούν σε έργα διευθέτησης μειωμένου απαιτούμενου πλάτους κατάληψης 
και επομένως σε μικρότερες εκτάσεις απαλλοτρίωσης. Παράλληλα θα είναι μικρότερα 
και τα απαιτούμενα έργα αντικατάστασης των γεφυρών στις οδούς Ορφέως, 
Σαλαμίνας, Πέτρου Ράλλη, Ειρήνης και Λεγάκη, η κατασκευή των οποίων θα 
προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές οχλήσεις στην περιοχή του έργου (Βοτανικός 
– Ρέντης), Παράλληλα στην περίπτωση αυτή ο κλειστός αγωγός εκτροπής του 
Κυκλοβόρου θα αποτελεί σημαντική ενίσχυση του ΚΑΑ σε περίπτωση έμφραξης του 
ή λειτουργίας του υπό πίεση καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούν να 
διοχετευτούν στον αγωγό εκτροπής του Κυκλοβόρου οι παροχές του ΚΑΑ 

Σημαντικό μειονέκτημα των σεναρίων αυτών αποτελεί το γεγονός ότι η κατασκευή 
του έργου εκτροπής του Κυκλοβόρου είχε προβλεφθεί να γίνει παράλληλα με τα έργα 
της σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος της οδούς Κωνσταντινουπόλεως. Τα έργα 
του ΟΣΕ όμως ολοκληρώθηκαν χωρίς την κατασκευή του έργου εκτροπής του 
Κυκλοβόρου με αποτέλεσμα η διαμορφωθείσα κατάσταση να μην επιτρέπει πλέον 
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την κατασκευή έργου εκτροπής τέτοιου πλάτους χωρίς να επηρεαστούν τα έργα του 
ΟΣΕ. Ακόμα και να μειωθεί η παροχή σχεδιασμού του έργου εκτροπής Κυκλοβόρου 
με δεδομένη την υφιστάμενη διαμόρφωση (Σιδηροδρομική Γραμμή) οι απαιτούμενες 
διατομές του έργου θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να 
χωροθετηθούν 

Άλλο μειονεκτήματα των σεναρίων που προβλέπουν την εκτροπή του Κυκλοβόρου 
είναι το γεγονός ότι η επίλυση του προβλήματος των αποδεκτών των ομβρίων και 
ακαθάρτων των ανατολικών περιοχών (κέντρο της Αθήνας και Πετράλωνα) θα 
επιτευχθεί μόνο με την κατασκευή του έργου εκτροπής, δηλ σε ένα άγνωστο χρονικό 
ορίζοντα. Ειδικά για το σενάριο 1 (ολική εκτροπή του Κυκλοβόρου) σημαντικό 
μειονέκτημα αποτελεί και η πλήρης απαξίωση του υφιστάμενου αγωγού στη 
Λεωφόρο Αθηνών. Ο αγωγός αυτός μπορεί στη σημερινή κατάσταση να διοχετεύσει 
μια παροχή της τάξης των 35m3/s στο ανάντη του τμήμα και 70m3/s στο κατάντη 
τμήμα του 

Τα σενάρια που σχεδιάσθηκαν χωρίς την εκτροπή του Κυκλοβόρου παρουσιάζουν 
το πλεονέκτημα της πλήρους αξιοποίησης του υφιστάμενου κατάντη τμήματος του 
αγωγού Κυκλοβόρου στη Λεωφόρου Αθηνών και του ανάντη διευθετημένου 
(καλυμμένου) τμήματος του ρέματος Προφήτη Δανιήλ αφού οι παροχές που θα 
διοχετεύουν στην περίπτωση μιας πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς Τ=20έτη 
αντιστοιχούν περίπου στην παροχετευτικότητα των αγωγών. Παράλληλα δεν 
απαιτείται πλέον η κατασκευή ενός αγωγού μεγάλων διαστάσεων κατά μήκος της 
οδού Κωνσταντινουπόλεως και της Σιδηροδρομικής Γραμμής 

Μειονέκτημα των σεναρίων αυτών είναι ότι οι παροχές στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ 
που προκύπτουν με τις παραδοχές των σεναρίων απαιτούν διευθέτηση με ανοικτές 
διατομές με πλάτος 14-16μ ενώ όλα τα τεχνικά (γέφυρες) των καθέτων οδών θα 
πρέπει να αντικατασταθούν σε κάθε περίπτωση αφού είναι ανεπαρκή από 
υδραυλικής απόψεως 

 
Τα σενάρια 3 και 8 (πρόταση που τέθηκε από την Υπηρεσία) 
Στο σενάριο 3 προτάθηκε λύση με την πρόβλεψη ενός μειωμένου έργου εκτροπής 

του ρέματος Κυκλοβόρου σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ στη συνέχεια 
εξετάσθηκε και πρόταση της Υπηρεσίας (σενάριο 8) που ήταν ουσιαστικά παραλλαγή 
του σεναρίου 3 με πρόβλεψη πλήρους ανάπτυξης του εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων της Βόρειας Περιοχής. Περισσότερα στοιχεία για το σενάριο 3, 
που τελικά εγκρίθηκε δίνονται στο σχετικό κεφάλαιο 

  
Συνολική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 
Από την αξιολόγηση ων εναλλακτικών σεναρίων η Πρόδρομη Έκθεση κατέληξε 

συνοπτικά στα παρακάτω: 
Το σενάριο 1 αφορά λύση όπου προσφέρει μια σχετικά εύκολη και την πλέον 

συμφέρουσα (εκτός της Λύσης 0) από οικονομικής άποψης., διευθέτησης του 
ρέματος Προφήτη Δανιήλ αλλά κρίθηκε ως μη ρεαλιστική εξαιτίας του ανέφικτου της 
κατασκευής της εκτροπής του Κυκλοβόρου έτσι όπως μελετήθηκε το 2002. 
Παράλληλα απαξιώνει ουσιαστικά μεγάλους αγωγούς στη Λεωφόρο Αθηνών και στο 
ανάντι τμήμα του ρέματος Προφήτη Δανιήλ και τους θέτει σε υπολειτουργία. Τέλος, 
αφού η πρόταση της εκτροπής του Κυκλοβόρου φαίνεται να μην είναι εφικτή τεχνικά 
στη μορφή που έχει ήδη μελετηθεί, συνδέσει το μελλοντικό αποδέκτη των 
πυκνοτέρων περιοχών της Αθήνας με ένα έργο που ενδεχομένως να μην 
κατασκευαστεί ποτέ 
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Το σενάριο 2 πρότεινε λύση που προσφέρει μια εύκολη και σχετικά οικονομική 
διευθέτηση του ρέματος Προφήτη Δανιήλ και μετατρέπει το σενάριο εκτροπής του 
Κυκλοβόρου σε μια πιο εφικτή πρόταση σε σχέση με το σενάριο 1. Όμως η μείωση 
της παροχής σχεδιασμού στο έργο εκτροπής του Κυκλοβόρου που επιτυγχάνεται 
είναι μικρή (40m3/s) και δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα κατασκευής του στο μέλλον 

 
Το σενάριο 4 πρότεινε λύση με διατομές μεγάλου πλάτους στο ρέμα Προφήτη 

Δανιήλ Παράλληλα οι προτεινόμενες επεμβάσεις μπορούν τεχνικά να 
κατασκευαστούν με σημαντικές όμως τεχνικές δυσκολίες και μεγάλο κόστος 
κατασκευής 

 
Τo σενάριο 5 παρουσίασε εναλλακτική λύση έναντι της κατασκευής του έργου 

εκτροπής του Κυκλοβόρου εντούτοις τα απαιτούμενα έργα στις περιοχές του 
Βοτανικού και της οδού Πέτρου Ράλλη φαίνονται ανέφικτα ως προς τη δυνατότητα 
κατασκευής από τεχνική και οικονομική άποψη 

 
Το σενάριο 6 παρουσίασε εναλλακτική λύση έναντι της κατασκευής της εκτροπής 

του Κυκλοβόρου με πρόταση έργων με τελικό αποδέκτη το ρέμα Προφήτη Δανιήλ. 
Όμως τα προτεινόμενα έργα στην περιοχή του Βοτανικού και της οδού Πέτρου Ράλλη 
παραμένουν ανέφικτα τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά 

 
Το σενάριο 7 παρουσίασε εναλλακτική λύση έναντι της εκτροπής του Κυκλοβόρου 

με πρόταση έργων με τελικό αποδέκτη το ρέμα Προφήτη Δανιήλ. Όμως αντίστοιχα με 
παραπάνω τα προτεινόμενα έργα στην περιοχή του Βοτανικού και της οδού Πέτρου 
Ράλλη διαφαίνονται ανέφικτα τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά 

 
Το σενάριο 8 παρουσίασε μια συνδυαστική λύση με μια σχετικά πιο εφικτή (ως 

προς τη δυνατότητα κατασκευής σε σύγκριση με το σενάριο 1) πρόταση μερικής 
εκτροπής του Κυκλοβόρου και τη μερική (ενισχυμένη σε σχέση με το σενάριο 1), 
αξιοποίηση του υφιστάμενου αγωγού της Λεωφόρου Αθηνών . Σε κάθε περίπτωση 
όμως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες για τη χωροθέτηση του αγωγού εκτροπής 
Κυκλοβόρου, άλλα και την κατασκευή του έργου εκτροπής/ μερισμού στο σημείο Η, 
καθώς και αντικειμενικές δυσκολίες της επιπλέον ενίσχυσης του υφιστάμενου δικτύου 
αγωγών ση βόρεια περιοχή 

 
Σενάριο που εγκρίθηκε  
Το σενάριο που εγκρίθηκε είναι το σενάριο 3 , το οποίο υιοθετεί πρόβλεψη ενός 

μειωμένου έργου εκτροπής του Κυκλοβόρου σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό 
(ΕΞΑΡΧΟΥ) Επίσης σύμφωνα με το σενάριο αυτό το έργο εκτροπής του 
Κυκλοβόρου θα συλλέγει και θα εκτρέπει ακόμα και τις απορροές των περιοχών 
Θησείου – Πετραλώνων – Χαμοστέρνας στα σημεία Θ, J και Ι. Τέλος περιλαμβάνει 
την αποκατάσταση της διακοπής του αγωγού – συλλεκτήρα Θ στις διασταυρώσεις 
Κεραμικού και Πλαταιών, αφού ο αγωγός υπερχείλισης Θ θα εκβάλλει πλέον στον 
αγωγό εκτροπής του Κυκλοβόρου. Έτσι, θα αξιοποιηθεί πλήρως ο συλλεκτήρας Θ 
(Φ2400) και οι αγωγοί της ζώνης Η, θα αποφορτίζουν κατά 20m3/s έως και 29m3/s 

 
Πλεονεκτήματα του σεναρίου είναι: 
 Η πλήρης εκμετάλλευση του υφιστάμενου κατάντη τμήματος του αγωγού 

Κυκλοβόρου στη Λεωφόρου Αθηνών όπως επίσης αι στο υπάρχον κλειστό 
τμήμα του ρέματος Προφήτη Δανιήλ αφού οι παροχές που θα μεταφέρουν στην 
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περίπτωση μιας πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς Τ=20 έτη, αντιστοιχούν 
περίπου στη μέγιστη παροχετευτικότητα των αγωγών (70m3/s και 138m3/s) 
αντίστοιχα 

 Τα σχετικά έργα εκτροπής του Κυκλοβόρου και ενίσχυσης του υφιστάμενου 
αγωγού στη Λεωφόρου Αθηνών φαίνονται περισσότερο εφικτά οικονομικά και 
τεχνικά 

 Ο κλειστός αγωγός εκτροπής του Κυκλοβόρου θα αποτελεί σημαντική ενίσχυση 
του ΚΑΑ σε περίπτωση έμφραξης του ή λειτουργίας του υπό πίεση καθώς σε 
αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούν να διέλθουν σε αυτόν οι παροχές του ΚΑΑ 

 
Μειονεκτήματα του σεναρίου είναι: 
 Το έργο εκτροπής και μερισμού στο σημείο Η, θα είναι πολύπλοκο έργο, αφού 

θα πρέπει να μοιράσει σύμφωνα με την προκαθορισμένη αναλογία τις παροχές 
μεταξύ του αγωγού εκτροπής του Κυκλοβόρου και του αγωγού της Λεωφόρου 
Αθηνών, αλλά και να προσφέρει μια διάταξη υπερχείλισης τέτοια ώστε να 
εκτρέπουν οι μικρές απορροές και τα ακάθαρτα προς τον ΚΑΑ 

 Όπως και στην περίπτωση των σεναρίων εκτροπής του Κυκλοβόρου (σενάρια 1 
& 2) η επίλυσης του προβλήματος των αποδεκτών των ομβρίων και ακαθάρτων 
των ανατολικών περιοχών (κέντρο της Αθήνας και Πετράλωνα) θα επιτευχθεί 
μόνο με την κατασκευή του έργου εκτροπής, δηλαδή σε ένα άγνωστο χρονικό 
ορίζοντα 

 
Το σενάριο που εγκρίθηκε προσφέρει συνδυαστική λύση, μια πιο ρεαλιστική (ως 

προ τη δυνατότητα κατασκευής) πρόταση μερικής  εκτροπής του Κυκλοβόρου και την 
πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου όμβριων. Σε κάθε περίπτωση 
εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες για τη χωροθέτηση του αγωγού εκτροπής 
Κυκλοβόρου αλλά και την κατασκευή του έργου εκτροπής. Μερισμού στο σημείο Η 

 
Το έργο, Στοιχεία Σχεδιασμού – Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Γενικά στοιχεία – Βασικές αρχές σχεδιασμού 
Ο προτεινόμενος σχεδιασμός για τη διευθέτηση του ρέματος Προφήτη Δανιήλ 

αποσκοπεί αφενός μεν στην εξασφάλιση της επάρκειας αποχέτευσης των παροχών 
σχεδιασμού περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη και αφετέρου στην εξασφάλιση της 
δυνατότητας παράλληλης χωροθέτησης και κατασκευής του νέου Υδραυλικού Έργου 
με την οδική αρτηρία Προφήτη Δανιήλ ώστε να ικανοποιούνται συνδυαστικά και στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις μελέτης και κατασκευής των δύο έργων από 
κοινού 

 
Το προτεινόμενο έργο αφορά το τμήμα του ρέματος από την οδό Αγίου 

Πολυκάρπου πέρας υφιστάμενου τμήματος εφαρμογής κλειστής ορθογωνικής 
διατομής, ΧΘ 2+798,00) ως το υφιστάμενο νέο έργο συμβολής του ρέματος στον 
ποταμό Κηφισό (ΧΘ 0-001,00) και σε συνολικό μήκος 2.799m 

 
Ο προτεινόμενος σχεδιασμός περιλαμβάνει την εφαρμογή ανοικτών ορθογωνικών 

διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με διαστάσεις υδραυλικής διατομής πλάτους 
από 8,00m έως 13,00m και ύψους από 3,50m έως 9,10m. Όπου από το 
απαιτούμενο πλάτος των διατομών και τη διαθεσιμότητα χώρου είναι εφικτό, 
προτείνεται η λιθένδυση των εσωτερικών πλευρών των διατομών *συνολικό μήκος 
διατομών με λιθένδυση περίπου 839m) 
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Το έργο σχεδιάστηκε με βάση όμβρια καμπύλη που έχει καταρτιστεί με τα 
δεδομένα των βροχομετρικών σταθμών Λόφου Νυμφών (περιοχή Αστεροσκοπείου) 
και Ελληνικού (περιοχή παλαιού αεροδρομίου Αθήνας) από τους Κουτσογιάννη και 
Μπαλούτσο (1999) που για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη έχει τη μορφή: 

 i = 65,45 / (t + 0.189)0,796, όπου 
 i = ένταση βροχόπτωση σε χλστ/ώρα και, 
 t = χρόνος συγκέντρωσης σε ώρες 
 
Ο χρόνος συρροής στις εξεταζόμενες λεκάνες μέχρι την είσοδο των 

αποχετευόμενων υδάτων στο δίκτυο αποχέτευσης εκτιμήθηκε στα πλαίσια της 
Πρόδρομης Έκθεσης της υδραυλικής μελέτης, με την άθροιση ενός κατ’εκτίμηση 
χρόνου ροής στον κεντρικό αγωγό ομβρίων κάθε λεκάνης μέχρι το σημείο ελέγχου. 
Οι χρόνοι συρροής του προέκυψαν δίνονται σε σχετικό Πίνακα της μελέτης όπως και 
οι συντελεστές απορροής για κάθε λεκάνη.  

 
Οι τιμές των πλημμυρικών παροχών σχεδιασμού για το εγκεκριμένο Σενάριο 3, 

δίνονται στη συνέχεια σε Πίνακα για δύο εξετασθείσες περιπτώσεις α) με τη θεώρηση 
της συντηρητικής (προς την πλευρά της ασφαλείας) άθροισης των αιχμών και β) με 
τη θεώρηση της επαλληλίας των υδρογραφημάτων για περιόδους επαναφοράς Τ=20, 
50 και 100 έτη 

 
Από το έλεγχο της υδραυλικής επάρκειας των υφιστάμενων διατομών του ρέματος 

διαπιστώθηκε ότι είναι ανεπαρκείς για την ασφαλή διοχέτευση των απαιτούμενων 
παροχών (παροχές του Σεναρίου (0) για περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη). Ο έλεγχος 
έγινε με ταύτιση του άξονα απορροής του νερού με τη βαθιά γραμμή της υφισταμένης 
διευθέτησης για μήκος 2.800μ και διατομές πλάτους 30m εκατέρωθεν του άξονα. 
Από τις γραμμές πλημμύρας προέκυψε πλάτος κατάληψης ως και πάνω από 100m 
εκατέρωθεν του άξονα της υφιστάμενης διευθέτησης του ρέματος και επιφάνεια 
κατάκλυσης που είναι πάνω από 360.000m2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Κριτήρια Σχεδιασμού του έργου 
Τα κριτήρια σχεδιασμού του έργου οι υδραυλικοί δηλαδή, χωροταξικοί και 

περιβαλλοντικοί παράγοντες και περιορισμοί που ελήφθησαν υπόψη κατά το 
σχεδιασμό είναι: 

i) η απαίτηση το νέο έργο διευθέτησης του ρέματος να αποχετεύει με επάρκεια τις 
παροχές σχεδιασμού περιόδου επαναφοράς T=50 έτη (από 138m3/s ως 
226m3/s) όπως προσδιορίσθηκαν από το εγκεκριμένο Σενάριο 3, 
εξασφαλίζοντας ικανό ελεύθερο περιθώριο 
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ii) η δεδομένη οριζοντιογραφική και υψομετρική κατάληξη του νέου έργου 
διευθέτησης του ρέματος με βάση το κατασκευασμένο νέο έργο συμβολής του 
στον Κηφισό και οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη διέλευση του νερού 
έργου κάτω από τη Γέφυρα της ΣΓ του ΟΣΕ 

iii) οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από το παράλληλο στο ρέμα έργο της οδικής 
αρτηρίας Προφήτη Δανιήλ με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις 
της οδού που έχουν προβλεφθεί. Ακολουθήθηκε ο άξονας της υφιστάμενης 
διευθετημένης κοίτης ενώ τα δύο παράπλευρα έργα (υδραυλικό και οδικό) να 
μπορούν να χωροθετηθούν εντός της ζώνης μεταξύ τω ρυμοτομικών Γραμμών 
των παραρεμάτιων ΟΤ χωρίς να θίγονται οικοδομήσιμα ΟΤ 

iv) η υψομετρική δέσμευση που υπάρχει στη θέση διασταύρωσης του ΚΑΑ με το 
νέο έργο διευθέτησης, Η υψομετρική τοποθέτηση του νέου έργου διευθέτησης 
στη θέση διασταύρωσης με τον ΚΑΑ ήταν μονοσήμαντη 

v) η μηκοτομική χάραξη της οδικής αρτηρίας που αποτέλεσε δέσμευσης για τον 
καθορισμό του ύψους των τοίχων αντιστήριξης στα τμήματα όπου η οδός 
βρίσκεται κοντά ή εκατέρωθεν του νέου έργου διευθέτησης 

vi) η αναγκαιότητα πρόβλεψης διαθέσιμου χώρου εκατέρωθεν των διατομών ώστε 
να παραμείνουν ελεύθεροι χώροι και να επιτρέπεται η φύτευση. Παράλληλα η 
δυνατότητα λιθένδυσης των εσωτερικών πλευρών των διατομών, όπου ήταν 
εφικτό, στην προσπάθεια επιλογής υλικών πιο φιλικών προς το περιβάλλον και 
την αισθητική 
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Περιγραφή του έργου – Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει διαμόρφωση της νέας (διευθετημένης) 

ανοικτής διατομής του ρέματος Προφήτη Δανιήλ, Τεχνικά γεφύρωσης του ρέματος 
για τη διέλευση της παράπλευρης οδικής αρτηρίας και την εξασφάλιση της 
εκατέρωθεν επικοινωνίας και έργα προσαρμογής της νέας διευθετημένης κοίτης στην 
κατασκευασμένη νέα συμβολή του ρέματος στον Κηφισό. Το έργο οροθετείται από 
την οδό Αγίου Πολυκάρπου (ΧΘ 2+798,00) ως το νέο έργο συμβολής (ΧΘ 0-001,10) 
και η θέση του φαίνεται στο σχετικό χάρτη 

Οι προτεινόμενες διαμορφώσεις αποτελούν τη ”Βασική Πρόταση” των έργων και 
είναι οι προτιμητέες από υδραυλική άποψη. Με βάση τις προϋποθέσεις και 
παραδοχές του εγκεκριμένου Σεναρίου 3. Κατά θέσεις έχουν εξετασθεί και 
εναλλακτικές προτάσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 της διαβιβασθείσας 
μελέτης 

Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα της Πρότασης δίνονται στην επόμενη σελίδα 
στον Πίνακα και αμέσως παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά ανά τμήμα επέμβασης 

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι οι θέσεις και διαστάσεις των Τεχνικών 
Γεφύρωσης που αναφέρονται στον προηγούμενο Πίνακα έχουν διαφοροποιηθεί 
ελαφρά στα πλαίσια τη Προκαταρκτικής Μελέτης Επεξεργασίας Τεχνικών. Η 
διαφοροποίηση έγινε για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό των Τεχνικών, χωρίς να 
επέρχεται ουσιώδης τροποποίηση του σχεδιασμού της ”Βασικής Πρότασης” των 
υδραυλικών έργων, Οι νέες θέσεις βάσει τη Μελέτης Προκαταρκτικής Επεξεργασίας 
Τεχνικών, δίνονται στη συνέχεια υπενθυμίζοντας ότι η τελική συναρμογή θα γίνει 
στην επόμενη φάση της μελέτης 

Τεχνικά Γεφύρωσης ρέματος 
Το έργο υδραυλικής διευθέτησης του ρέματος Προφήτη Δανιήλ έχει σχεδιασθεί με 

την πρόβλεψη δεκατριών (13) Τεχνικών γεφύρωσης της υδραυλικής διατομής, για τη 
διέλευση της παράπλευρης οδικής αρτηρίας και την εξασφάλιση της εκατέρωθεν 
επικοινωνίας 

Σε κάθε θέση γεφύρωσης έγινε επίλυση σε συνθήκες ανομοιόμορφης ροής με την 
εφαρμογή της κατά θέση παροχής σχεδιασμού και προσδιορίσθηκαν τα υδραυλικά 
στοιχεία της διατομής 

Τα υδραυλικά στοιχεία όπως προέκυψαν από την Υδραυλική μελέτη , δίνονται στη 
συνέχεια στον Πίνακα: 
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Τα Τεχνικά γεφύρωσης σχεδιάσθηκαν σε επίπεδο Μελέτης Προκαταρκτικής 
Επεξεργασίας που εκπονήθηκε στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και τα 
χαρακτηριστικά τους δίνονται στη συνέχεια στον Πίνακα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το ελεύθερο περιθώριο που προκύπτει από την υδάτινη επιφάνεια της διατομής 
σε κάθε διατομή Τεχνικού δίνονται στον Πίνακα 

 

 
 
 
 
 
ΙΙ. ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Κυκλοφοριακός φόρτος προτεινόμενης οδού Προφήτη Δανιήλ 
Η οδική κυκλοφορία που θα διεκπεραιώνεται στην προτεινόμενη λεωφόρο 

Πραφήτη Δανιήλ προσεγγίσθηκε επί τη βάσει υφιστάμενων δεδομένων της ευρείας 
περιοχής και παραδοχών, επειδή δεν υπάρχουν καταγραφές ούτε βέβαια κατά μήκος 
της ζώνης της όδευσης της, όπου δεν υπάρχει σήμερα δρόμος, αλλά ούτε και στις 
θέσεις που θα διασταυρώνεται με τους υφιστάμενους οδικούς άξονες. Η βασική 
παραδοχή για την προσέγγιση προκύπτει από το γεγονός ότι η νέα λεωφόρος θα 
δημιουργηθεί για να συμβάλλει στην αποφόρτιση της εσωτερικής οδικής κίνησης της 
περιοχής του Ελαιώνα δηλαδή της κίνησης που διεξάγεται εγκάρσια προς τους 
παράλληλα κινούμενους οδικούς άξονες Λεωφόρου Αθηνών, Ιεράς Οδού, οδού 
Ορφέως και Πέτρου Ράλλη. Η νέα λεωφόρος θα έχει δηλαδή την ίδια λειτουργία με 
την νέα προς αναβάθμιση οδό Αγίας Άννας θα λειτουργούν επικουρικά διοχετεύοντας 
την εσωτερική κίνηση του Ελαιώνα τόσο στους υφιστάμενους εγκάρσιους οδικούς 
άξονες Ιεράς Οδού, Ορφέως και Πέτρου Ράλλη, όσο και στις περιφερειακές 
λεωφόρους της περιοχής Αθηνών και Κηφισού. Η επικουρική τους λειτουργία θα 
αποφορτίσει συνολικά την κίνηση και αναμένεται ότι θα έχει μειωμένες επιπτώσεις 
στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον της περιοχής αφού θα απομειώσει και 
τις αυξημένες εκπομπές που θα προκύπτουν αν τη συγκεκριμένη οδική κίνηση 
παραλαμβάνει μόνο η οδός Αγίας Άννας 

Από την παραπάνω παραδοχή προκύπτει μια αρχική εκτίμηση του κυκλοφοριακού 
φόρτου της προτεινόμενης λεωφόρου Προφήτη Δανιήλ με ισομερή επιμερισμό του 
αντίστοιχου κυκλοφοριακού φόρτου (και αντίστοιχης σύνθεσης κυκλοφορίας) που 
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υπολογίστηκε πρόσφατα από την ΜΠΕ του έργου αναβάθμισης της οδού Αγίας 
Άννας., Ο κυκλοφοριακός φόρτος στα δύο τμήματα της Αγίας Άννας που 
μελετήθηκαν παρατίθεται στην σχετική προσκομισθείσα μελέτη.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο των αξόνων Προφήτη 
Δανιήλ και Αγίας Άννας θα προσελκύσει πιθανότητα και πρόσθετες οδικές κινήσεις, 
για τον επιμερισμό των φόρτων δεχόμαστε τις αυξημένες κινήσεις του τμήματος τη; 
Αγίας Άννας από Λ Αθηνών ως Ιερά Οδό προσαυξημένες κατά 20% 

Οι υπολογισμοί αναφέρονται μόνο για τα έτη 2018 και 2028 αφού στην υφιστάμενη 
κατάσταση κατά μήκος της ζώνης όδευσης του προτεινόμενου έργου δεν υφίστανται 
σήμερα οδική κυκλοφορία. Για την υφιστάμενη κατάσταση (έτος 2016) οι φόρτοι της 
συνολικής κίνησης αναφέρονται μόνο στην οδό Αγίας Άννας 

Ο συνολικός προς επιμερισμό κυκλοφοριακός φόρτος των κινήσεων που θα 
διεκπεραιώνουν οι δύο παράλληλοι οδικοί άξονες Προφήτη Δανιήλ και Αγίας Άννας 
όπως και η σύνθεση της κυκλοφορίας δίνοντια στον επόμενο πίνακα  

Με βάση την εκτίμηση 24ώρης ΕΜΗΚ το μέσο ποσοστό της ωριαίας αιχμής 
υπολογίζεται σε 10% της συνολικής ημερήσιας κίνησης ή 9% ως σταθμισμένης 
ωριαία αιχμή του 24 ώρου που θεωρείται πιο αντιπροσωπευτική 

Επομένως η ώρα αιχμής στην αρτηρία θα είναι: 
2018 (1ο έτος λειτουργίας) 1.081 
2028 (‘έτος πρόβλεψης) 1.452 
Περιγραφή προτεινόμενου έργου 
Η προτεινόμενη νέα οδική αρτηρία Προφήτη Δανιήλ θα έχει συνολικό μήκος 2,94 

χλμ (ΧΘ 0+000 ως Θ 2+2939,86) με έναρξη χιλιομέτρησης της μελέτης 125 μέτρα 
ανάντη της Ιεράς Οδού και κατάληξη σε συναρμογή με κάθετο δρόμο προς τη 
Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως λίγα μέτρα πριν τα συμβολή του ομώνυμου ρέματος 
στον Κηφισό. Η θέση του έργου φαίνεται στον σχετικό προσκομιζόμενο χάρτη 

Το έργο προβλέπεται αρχικά ανατολικά (αριστερά) και εν συνέχεια δυτικά (δεξιά) 
του ρέματος Προφήτη Δανιήλ ενώ μετά τη διασταύρωση με την οδό Πέτρου Ράλλη 
(ΧΘ 1+550,00 Τεχνικό Τ4) η όδευση προβλέπεται εκατέρωθεν του ρέματος. Στους 
διασταυρούμενους δρόμους προβλέπεται διαμόρφωση: 
 Στην Ιερά οδό επί μήκους 302,70μ (άξονας νέας λεωφόρου ΧΘ 0+125,051) 
 Στην οδό Αγίου Πολυκάρπου επί μήκους 553,20μ (άξονας νέας λεωφόρου ΧΘ 

0+423,762) 
 Στην οδό Ορφέως επί μήκους 302,77μ (‘άξονας νέας λεωφόρου ΧΘ 1+041,559) 
 Στην οδό Πέτρου Ράλλη επί μήκους 603,68μ (άξονας νέας λεωφόρου ΧΘ 

1+539,287) 
 Στην οδό Ειρήνης επί μήκους 319,59μ (άξονας νέας λεωφόρου ΧΘ 2_035,284) 

και στην οδό Μακρυγιάννη – Ταύρου (Λεγάκη) επί μήκους 725,67μ (άξονας 
νέας λεωφόρου ΧΘ 3+308,056) 

Στις παραπάνω διασταυρώσεις το έργο προβλέπει τη διαμόρφωση Ισόπεδων 
Κόμβων ως εξής: 
 Ισόπεδο κόμβος Ιεράς οδού (ΙΛ1) τετρασκελής σηματοδοτούμενος με πλήρη 

οριζοντιογραφική διαμόρφωση σε προσαρμογή με την υφιστάμενη κάθετη 
αρτηρία και εξασφάλιση του συνόλου των δυνατών συνδέσεων μεταξύ των 
κυκλοφορούντων ρευμάτων Η υφιστάμενη Ιερά Οδός περιλαμβάνει δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ κεντρική νησίδα π[πλάτους 4,00μ και 
πεζοδρόμια πλάτους 1,50μ 

 Ισόπεδος κόμβος οδού Αγίου Πολυκάρπου (ΙΛ2) τετρασκελής 
σηματοδοτούμενεος με πλήρη οριζοντιογραφική διαμόρφωση και εξασφάλιση 
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του συνόλου των δυνατών συνδέσεων μεταξύ των κυκλοφορούντων ρευμάτων., 
Διαμόρφωση του κάθετου δρόμου σε μήκος 553,20μ με διατομή δύο λωρίδων 
κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ ανά κατεύθυνση , κεντρική νησίδα πλάτους 4,00μ 
και πεζοδρόμια πλάτους 2,25μ σύμφωνα με το Ρυμοτομικό σχέδιο της 
περιοχής. Η οδός Αγίου Πολυκάρπου είναι σήμερα διπλής κατεύθυνσης με μη 
διαχωρισμένη κυκλοφορία και μέσο πλάτος 6 με 7 μέτρα 

 Ισόπεδος κόμβος οδού Ορφέως (ΙΛ3 τετρασκελής σηματοδοτούμενος με πλήρη 
οριζοντιογραφική διαμόρφωση και εξασφάλιση του συνόλου των δυνατών 
συνδέσεων μεταξύ των κυκλοφορούντων ρευμάτων. Διαμόρφωση του κάθετου 
δρόμου σε μήκος 302,77μ με διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας πλάτους 
3,25μ ανά κατεύθυνση κεντρική νησίδα πλάτους 4,00μ και πεζοδρόμο πλάτους 
1,50μ σύμφωνα με το Ρυμοτομικό Σχέδιο της περιοχής. Η οδός Ορφέως είναι 
σήμερα διπλής κατεύθυνσης , με μη διαχωρισμένη κυκλοφορία και με πλάτος 7 
μέτρα 

 Ισόπεδος κόμβος Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη (ΙΛ4) τετρασκελής 
σηματοδορτούμενος με πλήρη οριζοντιογραφική διαμόρφωση και εξασφάλιση 
του συνόλου των δυνατών συνδέσεων μεταξύ των κυκλοφορούντων ρευμάτων, 
εκτός από την πρόβλεψη λωρίδας αριστερής στροφής από την προτεινόμενη 
οδό προς την Πέτρου Ράλλη. Η σύνδεση αυτή δεν είναι εφικτή λόγω της μη 
ύπαρξης κεντρικής νησίδας την οποία αποκλείει το υφιστάμενο ρέμα. Εφόσον 
κριθεί απαραίτητα λόγω κυκλοφοριακού φόρτου η ύπαρξη λωρίδας αριστερής 
στροφής τότε ως λύση προτείνεται η κατασκευή μικρού τεχνικού στο 
συγκεκριμένο σημείο επί του οποίου θα δημιουργηθεί η επιπλέον λωρίδα. 
Διαμόρφωση της κάθετης αρτηρίας σε μήκος 603,68μ σε προσαρμογή με το 
Ρυμοτομικό Σχέδιο της περιοχής. Η υφιστάμενη Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη 
περιλαμβάνει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ ανά κατεύθυνση 
κεντρική νησίδα και πεζοδρόμια πλάτους 2,50μ 

 Ισόπεδος κόμβος οδού Ειρήνης (ΙΛ5) τετρασκελής σηματοδοτούμενος με πλήρη 
οριζοντιογραφική διαμόρφωση και εξασφάλιση του συνόλου των δυνατών 
συνδέσεων μεταξύ των κυκλοφορούντων ρευμάτων εκτός από την πρόβλεψη 
λωρίδας αριστερής στροφής από την προτεινόμενη οδό προς την οδό Ειρήνης. 
Η σύνδεση αυτή δεν είναι εφικτή λόγω της μη ύπαρξης κεντρικής νησίδας την 
οποία αποκλείει το υφιστάμενο ρέμα. Η επιπλέον λωρίδα στο συγκεκριμένο 
σημείο δεν κρίνεται αναγκαία λόγω μικρού κυκλοφοριακού φόρτου. 
Διαμόρφωση του κάθετου δρόμου σε μήκος 319,59μ με διατομή δύο λωρίδων 
κυκλοφορίας πλάτους 3,00μ ανά κατεύθυνση κεντρική νησίδα πλάτους 4,00μ 
και πεζοδρόμια πλάτος κατ’ελάχιστο 1,50μ σύμφωνα με το Ρυμοτομικό Σχέδιο 
της Περιοχής. Η οδός Ειρήνης είναι σήμερα διπλής κατεύθυνσης, με μη 
διαχωρισμένης κυκλοφορίας μέσο πλάτος 6 με 7 μέτρα 

 Ισόπεδος κόμβος οδού Λεγάκη (ΙΛ6) τετρασκελής σηματοδότούμενος με πλήρη 
οριζοντιογραφική διαμόρφωση και εξασφάλιση του συνόλου των δυνατών 
συνδέσεων μεταξύ των κυκλοφορούντων ρευμάτων εκτός από την πρόβλεψη 
λωρίδας αριστερής στροφής από την προτεινόμενη οδό προς η οδό Λεγάκη. Η 
σύνδεση αυτή δεν είναι εφικτή λόγω της μη ύπαρξης κεντρικής νησίδας την 
οποία αποκλείει το υφιστάμενο ρέμα. Η επιπλέον λωρίδα στο συγκεκριμένο 
σημείο δεν κρίνεται αναγκαία λόγω μικρού κυκλοφοριακού φόρτου,. 
Διαμόρφωση του κάθετου δρόμου σε μήκος 725,67μ με διατομή δύο λωρίδων 
υκλοφορίας πλάτους 3,25μ ανά κατεύθυνση κεντρική νησίδα πλάτους 4,00μ και 
πεζοδρόμιο πλάτους κατ’ελάχιστο 2,50μ σύμφωνα με το Ρυμοτομικό Σχέδιο της 
περιοχής., Η οδός Λεγάκη είναι σήμερα διπλής κατεύθυνσης με μη 



 38 

διαχωρισμένη κυκλοφορία και μέσο πλάτος 6 με 7 μέτρα 
Εκτός των παραπάνω ισόπεδων κόμβων που προβλέπονται από τον φάκελο 

έργου, διαμορφώθηκαν ισόπεδες συμβολές με τις απαραίτητες συναρμογές στην 
διασταύρωση της προτεινόμενης οδού με την υφιστάμενη οδό Σαλαμινίας (ΧΘ 
1+362,55) 

Επίσης, στην ΧΘ 2+881,23 λίγο πριν την κατάληξη της προτεινόμενης οδού 
προβλέπεται η διαμόρφωση ισόπεδης συμβολής με κάθετο δρόμο για τη σύνδεση με 
τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 

Τέλος για τη εξυπηρέτηση τω μελλοντικών αθλητικών εγκαταστάσεων στην 
περιοχή του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης του Δήμου Αθηναίων έχουν 
προβλεφθεί οι θέσεις δύο τρισκελών ισόπεδων κόμβων στις ΧΘ 0+780 και 0+950 για 
είσοδο και έξοδο στην περιοχή 

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει και δεκατέσσερα (14) Τεχνικά για τη διέλευση 
της αρτηρίας από τη νέα προς διευθέτηση υδραυλική διατομή του ρέματος Προφήτη 
Δανιήλ και την εξασφάλιση της εκατέρωθεν επικοινωνίας 

Τα τεχνικά μελετήθηκαν σε επίπεδο Μελέτης Προκαταρκτικής Επεξεργασίας και σε 
κάθε θέση γεφύρωσης έγινε επίλυση σε συνθήκες ανομοιόμορφης ροής με την 
εφαρμογή της κατά θέση παροχής σχεδιασμού σύμφωνα με την υδραυλική 
προμελέτη του ρέματος που εκπονήθηκε στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και 
προσδιορίσθηκαν τα υδραυλικά στοιχεία της διατομής 

Η απομάκρυνση των ομβρίων από τις επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και 
πεζών του έργου (οδού, καταστρώματος, γεφυρών και κόμβων) θα επιτευχθεί με 
υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης με το οποίο τα όμβρια ύδατα των λεκανών απορροής 
θα διοχετεύονται μέσω των φρεατίων υδροσυλλογής σε διαμήκεις αγωγούς 
αποχέτευσης ομβρίων, υπό το οδόστρωμα παρά τα πλευρικά κράσπεδα των οδών. 
Οι αγωγοί αυτοί που θα είναι διαμέτρου Φ400 ως Φ1000, θα απολήγουν με 23 
σημεία εκβολής στο φυσικό αποδέκτη της περιοχής που είναι το ρέμα του Προφήτη 
Δανιήλ. Για την χάραξη του δικτύου και της εκβολής έχει αξιοποιηθεί το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της προτεινόμενης οδού, δηλαδή το γεγονός ότι βρίσκεται σχεδόν σε 
όλο το μήκος της παραπλεύρως του ρέματος που παρέχει πολλαπλές δυνατότητες 
εκβολής των αγωγών στο ρέμα 

Το δίκτυο αποχέτευσης – αποστράγγισης του έργου περιλαμβάνει διαμήκεις 
αγωγούς ομβρίων επί της οδού Προφήτη Δανιήλ οι οποίοι εκτονώνονται στο ρέμα σε 
θέσεις που επιλέγησαν με κριτήρια : 
 Την αποφυγή διαμόρφωση αγωγών μεγάλων διαμέτρων (διατηρήθηκαν ως 

Φ1000) 
 Την εκβολή σε επίπεδο πάνω από την Ανώτατη Στάθμη νερού στον αποδέκτη 

και  
 Την τοποθέτηση τους ανάντη των τεχνικών κάλυψης του ρέματος 
Στους κόμβους σχεδιάσθηκαν αγωγοί αποχέτευσης – αποστράγγισης των 

υπεισερχομένων τμημάτων των καθέτων οδών που εκτονώνονται απευθείας στο 
ρέμα. Στις κάθετες οδούς θα φιλοξενούνται στο μέλλον τόσο οι συγκεκριμένοι αγωγοί, 
όσο και οι αγωγοί του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων της ευρύτερης περιοχής του 
Βοτανικού που θα σχεδιασθούν στα πλαίσια της σχετικής μελέτης ’’Επισημαίνεται ότι 
το δίκτυο αποχέτευσης της προτεινόμενης οδικής αρτηρίας αποτελεί αυτόνομο έργο 
και δεν συνιστά μέρος του μελλοντικού δικτύου ομβρίων της περιοχής. Οι 
μελετηθέντες αγωγοί αποχέτευσης της αρτηρίας και των κόμβων φορτίζονται 
αποκλειστικά από τα όμβρια του καταστρώματος και από τμήματα οικοδομικών 
τετραγώνων με πρόσωπο στην μελετώμενη οδό. Πρόβλεψη για να αποτελούν οι 
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αγωγοί αυτοί αποδέκτες και του γενικότερου δικτύου ομβρίων της περιοχής δεν 
μπορούσε να γίνει αφού θα απαιτείτο η σύνταξη πλήρους μελέτης για το σύνολο της 
περιοχής πράγμα που είναι εκτός αντικειμένου της παρούσας μελέτης 

x. Εναλλακτικές Προτάσεις 
Λύση αύξησης του ελεύθερου περιθωρίου στο τεχνικό Τ6 (εναλλακτική 

λύση 1) 
Η εναλλακτική λύση 1 αφορά το υποτμήμα του ρέματος από ΧΘ 0+950,00 ως ΧΘ 

0+755,55 που είναι το υποτμήμα διέλευσης του από την οδό Λεγάκη, όπου 
προβλέπεται η διαμόρφωση του Τεχνικού Γεφύρωσης Τ6. Η εναλλακτική λύση 
εξετάσθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μικρού ελεύθερου 
περιθωρίου που προκύπτει με τη Βασική Πρόταση στη θέση του τεχνικού Τ6. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την βασική Πρόταση των έργων, το Τεχνικό της 
οδού Λεγάκη (Τ6) προβλέπεται στο υποτμήμα από 0+755,55 ως ΧΘ 0+712,18 
(L=43,37m). Ανάντι της ΧΘ 0+742,15 λόγω της διασταύρωσης του Κ.Α.Α. με το νέο 
έργο διευθέτησης του ρέματος, το Τεχνικό Γεφύρωσης Τ6 προβλέπεται με εφαρμογή 
υδραυλικής διατομής 13,00μ και κλίση 0,73% ενώ κατάντι της συγκεκριμένης ΧΘ 
προβλέπεται η εφαρμογή κλίσης 2,84% και πλάτος απαιτούμενης υδραυλικής 
διατομής γραμμικά μειούμενο από 13,00 σε 11,55μ. Η στέψη του Τεχνικού 
διαμορφώνεται στη ΧΘ 0=755,55 σε απόλυτο υψόμετρο +14,54μ (σύμφωνα και με 
την υψομετρική χάραξη της οδικής αρτηρίας Προφήτη Δανιήλ) ενώ βάσει της μελέτης 
Προκαταρκτικής επεξεργασίας Τεχνικών, ο φορέας του τεχνικού θα είναι 75cm (με 
πρόβλεψη μεταλλικού φορέα). Σε περίπτωση που επιλεγεί φορέας από σκυρόδεμα 
(υπόδειξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ ΔΜΕΟγ), αυτός θα έχει πάχος 
της τάξης των 80cm. Δεδομένου ότι το ύψος της υδάτινης επιφάνειας διαμορφώνεται 
στη θέση αυτή σε υψόμετρο +13,35μ, το ελεύθερο περιθώριο θα είναι της τάξης των 
20εκ που θεωρείται μικρό. 

Τα δεδομένα διερεύνησης της λύσης του προβλήματος σύμφωνα με την 
Υδραυλική Προμελέτη έχουν ως εξής: 

Ο πυθμένας της υδραυλικής διατομής του νέου έργου δεν μπορεί να προβλεφτεί 
σε χαμηλότερη στάθμη ώστε να αυξηθεί το ελεύθερο περιθώριο στη θέση του 
Τεχνικού , λόγω διασταύρωσης στη συγκεκριμένη ΧΘ με τον ΚΑΑ 

Το πλάτος της υδραυλικής διατομής του νέου υδραυλικού έργου δεν μπορεί να 
αυξηθεί ιδιαίτερα επειδή υπάρχουν χωρικοί περιορισμοί. Συγκεκριμένα για την 
επίτευξη ελεύθερου περιθωρίου άνω των 50 εκ απαιτείται να αυξηθεί το πλάτος της 
υδραυλικής διατομής κατά τουλάχιστον 1,00μ, ενώ για επίτευξη ελεύθερου 
περιθωρίου της τάξης του 1,00μ η αύξηση θα είναι τουλάχιστον 2,00μ και το πλάτος 
της υδραυλικής διατομής θα είναι συνολικά 15,00μ. Με τέτοιου όμως εύρους αύξηση 
του πλάτους του υδραυλικού έργου και δεδομένου του παράπλευρου οδικού έργου 
θα πρέπει είτε να θίγουν οικοδομήσιμα οικοδομικά τετράγωνα είτε να γίνει 
περιορισμός του πλάτους του οδικού έργου 

Το υψόμετρο στέψης του Τεχνικού Τ6 είναι δύσκολο να αυξηθεί περαιτέρω, αφού 
ήδη προβλέπεται 20εκ ως 25εκ υψηλότερα από ότι στην υφιστάμενη κατάσταση. 
Περαιτέρω δε αύξηση θα επιφέρει προβλήματα προσαρμογής της μηκοτομής της 
οδού Λεγάκη, αλλά και πρόσβασης στις ιδιοκτησίες που έχουν μέτωπο στην οδό με 
κίνδυνο να υπάρξουν προσφυγές κατά του έργου. 

Παράλληλα η Υδραυλική Προμελέτη εκτιμά ότι, δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
εσωτερικοί πρόβολοι σημαντικού πλάτους, με τους οποίους θα υπάρχουν 
μεγαλύτερες δυνατότητες χωροθέτησης των δύο έργων 

Βάσει των παραπάνω δεδομένων η μελέτη για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος εξέτασε την Εναλλακτική Λύση 1, που εφαρμόζεται στο υποτμήμα 
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μήκους 194,45μ από ΧΘ 950,00 ως ΧΘ 0+755,55 δηλαδή το υποτμήμα ανάντι της 
Γέφυρας Τ6. Στο συγκεκριμένο υποτμήμα αντί της διατομής Δ3.5 (Βασική Πρόταση) 
προτείνεται η εναλλακτική διαμόρφωση Δ3.5 (Β) με την ίδια κλίση πυθμένα ),41 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η προτεινόμενη διατομή θια κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, 

B500c και θα έχει γραμμικά αυξανόμενο πλάτος από 13,00μ στη ΧΘ 0+950,00 σε 
14,00μ στη ΧΘ 0+755,55 (αντί σταθερεού πλάτους 13,00μ της Βασικής Πρότασης) 
και ύψος 3,80μ. Οι τοίχοι αντιστήριξης της διατομής θα είναι συνολικού ύψους 4,20μ 
με πλάτος πέλματος θεμελίωσης 4,00μ και πάχος 40cm 

Το ενδιάμεσο τμήμα του πυθμένα της διατομής θα έχει πλάτος 9,40m και πάχος 
40cm. Με δεδομένο ότι το εύρος κατάληψης του Υδραυλικού Έργου αυξάνεται 
γραμμικά σε πλάτος έως και 1,00μ ανάντι του τεχνικού Τ6 και προκειμένου να γίνει 
εφικτή η χωροθέτηση τόσο του υδραυλικού όσο και του οδικού έργου, προτείνονται 
μικροί πρόβολοι  στη στέψη των τοίχων αντιστήριξης αυξανομένου πλάτους έως 
50cm στη ΧΘ 0+755,55. Μέσω των προβόλων αυτών μπορεί να εξασφαλιστεί για το 
οδικό έργο το τμήμα πλάτους έως και 1,00μ που δεσμεύεται επιπλέον για το 
υδραυλικό έργο 

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της διατομής της εναλλακτικής πρότασης Δ3.5(Β) 
είναι σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν για τις διατομές τύπου Δ3 

Η συνολική διαμόρφωση που προκύπτει στο υποτμήμα από την εναλλακτική λύση 
1, δίνεται στη συνέχεια στον Πίνακα 
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Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής επίλυσης προέκυψε ότι με την εφαρμογή 

της εναλλακτικής λύσης 1 επιτυγχάνεται αύξηση του ελεύθερου περιθωρίου στη θέση 
του Τεχνικού Τ6 στα 50εκ. Παρουσιάζεται όμως υδραυλικό άλμα κατάντι του 
Τεχνικού στο τμήμα μήκος 34μ από ΧΘ 0+704,00 ως ΧΘ 0+670,00 με μείωση του 
ελεύθερου περιθωρίου με ελάχιστη τιμή τα 30cm. Παράλληλα η εναλλακτική λύση 1 
έχει το μειονέκτημα της πρόβλεψης τμήματος των πεζοδρομίων της οδικής αρτηρίας 
Προφήτη Δανιήλ επί των προβόλων της υδραυλικής διατομής, γεγονός που δεν είναι 
συμβατό με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας για τους πεζούς 

 
Η εναλλακτική λύση 1 προτείνεται να γίνει αποδεκτή για το τμήμα αλλά λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν (υδραυλική αστάθεια κατάντι του Τεχνικού Τ6, 
πεζοδρόμια σε προβόλους) θα πρέπει να τύχει της αποδοχής των Διευθυνουσών 
Υπηρεσιών του έργου 

 
Λύση Λιθένδυσης όλου του Μήκους του Ρέματος (Εναλλακτική Λύση 2) 
Η εναλλακτική λύση 2 αναφέρεται στο σύνολο του έργου και αποσκοπεί στη 

διερεύνηση της δυνατότητας διαμόρφωσης μιας περιβαλλοντικά και αισθητικά πιο 
φιλικής διατομής για το ρέμα 

Η εναλλακτική λύση 2 προβλέπει την εφαρμογή ορθογωνικών διατομών με 
λιθένδυση (πάχους 20cm) των εσωτερικών πλευρών των διατομών (διατομές τύπου 
Δ1) σε όλο σχεδόν το μήκος του νέου έργου διευθέτησης, εκτός από το τμήμα από 
ΧΘ 0+110,00 ως ΧΘ 0-001,00 όπου η εφαρμογή των διατομών Δ4 και Δ5.1 είναι 
αναγκαία, λόγω της στενότητας χώρου διέλευσης από τη γέφυρα της ΣΓ. Το 
επιπλέον μήκος εφαρμογής των διατομών τύπου Δ1 με την εναλλακτική λύση 2 θα 
είναι 1832μ 

Πλεονέκτημα της εναλλακτικής λύσης 2 είναι η εφαρμογή πρότασης διευθέτησης 
πιο φιλικής προς το περιβάλλον και την αισθητική. Παράλληλα από την επίλυση 
προέκυψε ότι δεν παρουσιάζονται πρόσθετες δυσχέρειες υδραυλικής λειτουργίας του 
ρέματος σε σχέση με τη Βασική Πρόταση 

Βασικό μειονέκτημα της λύσης είναι όμως η αναγκαιότητα πρόσθετου χώρου για 
τη διατομή αφού απαιτείται πρόσθετο εύρος κατάληψης του υδραυλικού έργου από 
1,90μ ως 2,70μ. Το γεγονός αυτό καθιστά πρακτικά αδύνατη κατά τμήματα την 
παράλληλη χωροθέτηση υδραυλικού και οδικού έργου χωρίς να θίγονται 
οικοδομήσιμα ΟΤ ειδικά κατάντι της οδού Πέτρου Ράλλη. Εάν επιλεγεί να μη θιγούν 
τα οικοδομήσιμα ΟΤ τότε θα πρέπει να μειωθούν είτε οι διαστάσεις της υδραυλικής 
διατομής που έχουν προκύψει από τις επιλύσεις είτε οι διαστάσεις της οδικής 
διατομής που προκύπτουν από τις προδιαγραφές οδού κατηγορίας ΓΙΙΙ 
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Πρόσθετο μειονέκτημα της λύσης είναι και το αυξημένο κατά 770.000,00€ 
περίπου κόστος που παρουσιάζει (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) με τις τιμές του 
2011 

 
Εναλλακτικές προτάσεις διαμόρφωσης πυθμένα διατομής 
Η συγκεκριμένη εναλλακτική λύση αναφέρεται στον πυθμένα της υδραυλικής 

διατομής και περιλαμβάνει δύο επιμέρους προτάσεις διαμόρφωσης του, με σκοπό 
την επίτευξη καλύτερων συνθηκών αυτοκαθαρισμού και μειωμένης συγκέντρωσης 
φερτών, σε περίπτωση μικρών παροχών απορροής.  

Διαμόρφωση πυθμένα με αυξημένη κλίση προς το μέσο του 
Στην πρόταση αυτή προβλέπονται οι τύποι διατομών της Βασικής Πρότασης με 

διαμόρφωση του πυθμένα με κλίση 4% προς το μέσο της υδραυλικής διατομής αντί 
της κλίσης 1% της Βασικής Πρότασης . Η τελική διαμόρφωση του πυθμένα θα είναι 
10εκ χαμηλότερα από ότι προβλέπεται στη Βασική Πρόταση και 10εκ αύξηση του 
ύψους των διατομών. Εντός της υδραυλικής διατομής προβλέπεται ανάλογη αύξηση 
του μέγιστου πάχους της στρώσης του σκυροδέματος φθοράς 

Πλεονεκτήματα της πρότασης είναι ότι, λόγω της στένωσης της υδραυλικής 
διατομής για μικρά βάθη ροής, επιτυγχάνεται αυξημένες ταχύτητες ροής για τις μικρές 
παροχές αυξάνοντας τις δυνατότητες αυτοκαθαρισμού της κοίτης 

Μειονέκτημα αποτελεί η οικονομική επιβάρυνση που επέρχεται στο έργο για τους 
ακόλουθους λόγους:  

1. αύξηση του απαιτούμενου βάθους εκσκαφής σε όλο το έργο κατά 10εκ. Οι 
απαιτούμενες πρόσθετες εκσκαφές δεν περιορίζονται μόνο στον πυθμένα των 
διατομών διευθέτησης αλλά και στην διαφοροποίηση που απαιτείται λόγω των 
διαμορφώσεων παραπλεύρως των διατομών και ανάλογα με την πρόβλεψη ή μη της 
παράπλευρης οδικής αρτηρίας\ 

2. αύξηση των απαιτούμενων σκυροδεμάτων λόγω της αύξησης του ύψους των 
προβλεπόμενων τοίχων αντιστήριξης κατά 10εκ 

3. αύξηση της απαιτούμενης ποσότητας σκυροδέματος C30/37 της στρώσης 
φθοράς (ρύσεων) 

 
Διαμόρφωση πυθμένα με εφαρμογή καναλιού στον άξονα των διατομών 

διευθέτησης 
Στην πρόταση αυτή προβλέπονται και πάλι οι τύποι διατομών της Βασικής 

Πρότασης με τις ίδιες ακριβώς υδραυλικές  και γεωμετρικές διαστάσεις./ Στον άξονα 
των διατομών προβλέπεται η διαμόρφωση στον πυθμένα, μιας τραπεζοειδούς 
μορφής εσοχής, πλάτους 80εκ και ύψους 40εκ 

Πλεονέκτημα της πρότασης είναι ότι λόγω της δημιουργίας «βαθιάς γραμμής» 
εντός της προτεινόμενης διατομής επιτυγχάνεται αύξηση των ταχυτήτων ροής για τις 
μικρές (συνήθειες) παροχές. Παράλληλα πλεονεκτήματα χαρακτηρίζεται και το 
γεγονός ότι η οικονομική επιβάρυνση του έργου είναι ανεπαίσθητη σε σχέση με τη 
Βασική Πρόταση 

Σημαντικό όμως μειονέκτημα της πρότασης αποτελεί η αυξημένη δυσκολία 
υλοποίησης της, τόσο από τεχνική άποψη όσο και χρονικά 

 
Εναλλακτική πρόταση κατασκευής δύο (2) νέων παραρεμάτιων αγωγών 

ακαθάρτων 
Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην κατασκευή εκατέρωθεν του ρέματος, δύο 

νέων παραρεμάτιων αγωγών, ακαθάρτων και είναι διαζευκτική των εναλλακτικών 
προτάσεων διαμόρφωσης του πυθμένα της διατομής που αναφέρθηκαν αμέσως 
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προηγούμενα. Αναφέρεται στην κατασκευή δύο αγωγών σε παράλληλη διάταξη με τη 
νέα – διαμορφωμένη κοίτη του ρέματος , οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα ακάθαρτα 
των περιοχών των Σεπολίων του κέντρου της Αθήνας των Πετραλώνων του 
Βοτανικού και του Ρέντη., με αποδέκτη τον ΚΑΑ. Τα ακάθαρτα αυτά υπερχειλίζουν 
σήμερα στο ρέμα λόγω της έλλειψης ή μη ορθής λειτουργίας των υπερχειλιστών 
διαχωρισμού, αλλά και λόγω των παράνομων συνδέσεων ακαθάρτων σε 
παντορροϊκούς και αγωγούς ομβρίων που καταλήγουν στο ρέμα 

Με τους προτεινόμενους αγωγούς θα επιλυθεί και το πρόβλημα που υφίσταται με 
τον υπάρχοντα Αριστερό Παραπροφήτιο αγωγό η λειτουργικότητα του οποίου είναι 
προβληματική όπως φαίνεται εκ του αποτ4ελέσματος. Ο αγωγός είναι παλαιός (προ 
του 1930) ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπισθεί, να συντηρηθεί και να 
επεκταθεί αφού καλύπτεται από κτίρια και εγκαταστάσεις 

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης εναλλακτικής είναι προφανή για το 
διαχωρισμό των απορροών και τον καθαρισμό του ρέματος, ενώ η  αναγκαιότητα της 
μελέτης και κατασκευής των δύο αυτών παραρεμάτιων αγωγών προέκυψε ακόμα: 

Α) στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 υπό την αιγίδα 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, Δήμων γης 
περιοχής της ΕΥΔΑΠ και φορέων και υπηρεσιών του ΥΠΥΜΕΔΙ που εξέτασε τα 
θέματα των ρεμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα 

Β) από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Διευθύνουσας του έργο Υπηρεσίας Δ10 και 
από το Μελετητή τόσο στο στάδιο της ήδη εγκατεστημένης Πρόδρομης Έκθεσης όσο 
και στο αντίστοιχο της υποβληθείσας Προμελέτης 

 
Συνοπτικά οι Εναλλακτικές Λύσεις για το σύνολο των έργων 
Εναλλακτικές Λύσεις που εξετάσθηκαν για το Υδραυλικό Έργο  
Η λύση υλοποίησης είναι μονοσήμαντη και αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση 

αποχέτευσης της περιοχής και αναστροφής της δυσμενούς και προβληματικής 
περιβαλλοντικής της εικόνας 

Στα πλαίσια της ΜΠΕ του έργου εξετάσθηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις που 
αναφέρονται τόσο σε επιμέρους τμήματα, όσο και στο σύνολο του ρέματος και έχουν, 
προκύψει από την έως τώρα μελέτη της σκοπούμενης διευθέτησης και τις απόψεις 
των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Έχουν εξετασθεί σε διάφορα επίπεδα προσέγγισης 
και θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας στη φάση της 
εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης προκειμένου να υιοθετηθεί ο τεχνικά και 
οικονομικά αρτιότερος σχεδιασμός 

Μεταξύ των εναλλακτικών που εξετάσθηκαν είναι και η μηδενική λύση που αφορά 
το σύνολο του έργου και είναι αυτή της παραμονής του ρέματος και του συστήματος 
αποχέτευσης όπως έχουν σήμερα, Να μην γίνει δηλαδή το έργο διευθέτησης του 
ρέματος και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση– μεταβολή στις συνθήκες λειτουργίας του 
παντορροϊκού συστήματος του οποίου το ρέμα αποτελεί αποδέκτης. Η μηδενική λύση 
έχει μόνο αρνητικές και μάλιστα ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες, αφού δεν θα αλλάξει 
το καθεστώς λειτουργίας του ρέματος και του παντορροϊκού συστήματος της ευρείας 
περιοχής που επιτείνει μέρα με την ημέρα την υποβάθμισή της 

Στο σύνολο του έργου αναφέρεται η εναλλακτική λύση που εξετάσθηκε και 
προβλέπει τη διευθέτηση του ρέματος με την εφαρμογή κλειστών ορθογωνικών 
διατομών. Πρόκειται για λύση που έχει εξετασθεί και κατά το παρελθόν στο πλαίσιο 
μελετών της ΕΥΔΑΠ, και παρέχει το πλεονέκτημα της κατά πολύ ευκολότερης 
παράλληλης χωροθέτησης και του οδικού έργου του Προφήτη Δανιήλ με δεδομένο 
ότι η οδική αρτηρία μπορεί να σχεδιαστεί επί της κλειστής διατομής του ρέματος, ενώ 
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το συνολικό εύρος κατάληψης θα ήταν πολύ μικρότερο από ότι στην Βασική Πρόταση 
του προτεινόμενου έργου 

Η επιλογή όμως της κλειστής διατομής για το ρέμα παρά το πλεονέκτημα της 
εξοικονόμησης χώρου που παρέχει για την παράλληλη χωροθέτηση υδραυλικού και 
οδικού έργου, μειονεκτεί καταλυτικά από περιβαλλοντική άποψη , αφού τσιμεντοποιεί 
την τελευταία εναπομένουσα ζώνη φυσικού περιβάλλοντος της ευρείας περιοχής του 
κέντρου της Αθήνας. Δεδομένης δε της επιλογής της Πολιτείας, όπως εκφράζεται 
από τους νόμους Διπλής Ανάπλασης και του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου αλλά και το 
Φάκελο του έργου, η επιλογή αυτή προτείνεται να απορριφθεί. Η επιλογή αυτή έχει 
προταθεί άλλωστε να απορριφθεί και από την αντίστοιχη ΜΠΕ για το οδικό έργο της 
παραρεμάτιας λεωφόρου 

Στο σύνολο του έργου αναφέρεται και εναλλακτική λύση που εξετάσθηκε και 
προβλέπει την εφαρμογή ανοικτών διατομών με λιθένδυση (πάχους 20εκ) των 
εσωτερικών πλευρών τους σε όλο σχεδόν το μήκος του νέου έργου διευθέτησης 
εκτός τμήματος 100 περίπου μέτρων όπου η λιθένδυση δεν είναι τεχνικά εφικτή 

Πλεονέκτημα της αναφερθείσας εναλλακτικής λύσης είναι η εφαρμογή πρότασης 
διευθέτησης πιο φιλικής προς το περιβάλλον και την αισθητική, αλλά σημαντικά 
μειονεκτήματα αποτελούν α) η αναγκαιότητα πρόσθετα χώρου για τη διατομή , 
π[ου δεν μπορεί να διατεθεί χωρίς να θίγουν οικοδομήσιμα ΟΤ ειδικά κατάντη 
της οδού Πέτρου Ράλλη και β) το αυξημένο κατά 770.000,00ε περίπου κόστος που 
παρουσιάζει χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ με τιμές του 2011 

Παράλληλα εξετασθήκαν εναλλακτικές λύσεις διαμόρφωσης του πυθμένα της 
υδραυλικής διατομής και κατασκευής των δύο νέων παραρεμάτιων αγωγών 
ακαθάρτων που είναι μεταξύ τους διαζευκτικές υπό την έννοια ότι η εφαρμογή 
όποιας εκ των δύο ακυρώνει την άλλη. Οι εναλλακτικές διαμορφώσεις του 
πυθμένα της υδραυλικής διατομής είναι λύση ανάγκης και στοχεύσει στη 
διαχείριση και αντιμετώπιση των υπερχειλίσεων ακαθάρτων που θα 
συνεχίσουν ενδεχόμενα να καταλήγουν στο ρέμα. Οι δύο νέοι παραρεμάτιοι 
αγωγοί ακαθάρτων θα παραλαμβάνουν τα ακάθαρτα προς τον ΚΑΑ, 
συμβάλλοντος στον καθορισμό της απορροής του ρέματος 

Τέλος εξετάσθηκε και εναλλακτική λύση για υποτμήμα του ρέματος (ΧΘ 950,00 ως 
ΧΘ 0+755,55) για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με μικρό 
ελεύθερος περιθωρίου που προκύπτει με τη βασική πρόταση των έργων στη θέση 
του Τεχνικού Τ6 

Από την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων που εξετασθήκαν προτείνεται η 
επιλογή της λύσης των ανοικτών διατομών, σύμφωνα με το σχετικό κεφάλαιο 
της ΜΠΕ, που έχει χαρακτηρισθεί ως Βασική πρόταση Έργων, ως η μόνη 
τεχνικά ορθή και περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση, αφού εξασφαλίζει την 
επάρκεια παροχέτευσης των παροχών σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τη 
διαμόρφωση συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος και την αισθητική 
αναβάθμιση μιας έντονα δομημένης και υποβαθμισμένης περιοχής 

 
Εναλλακτικές Λύσεις που εξετάσθηκαν για το Οδικό Έργο  
Η λύση του προτεινόμενου έργου είναι μονοσήμαντη από την αρχική του σύλληψη 

και τη σύμβαση της μελέτης του, υπό την έννοια ότι η προτεινόμενη οδική αρτηρία 
έχει προβλεφθεί στα πλαίσια των Πολεοδομικών Σχεδίων, εντός 
προβλεπόμενης ζώνης όδευσης δίπλα στο υπάρχων ρέμα του Προφήτη 
Δανιήλ. Ως εκ τούτου η μελέτη κινήθηκε οριζοντιογραφικά σε δεδομένη ζώνη 
όδευσης, με επεμβάσεις που περιορίζονται από το διαθέσιμο πλευρικά χώρο 
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και τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις της περιοχής. Κατά 
τη σύνταξη επομένως της μελέτης οδοποιίας δεν εξετάσθηκαν εναλλακτικές 
λύσεις 

Στα πλαίσια της ΜΠΕ του έργου εξετάσθηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις: η μηδενική 
λύση, δηλ η λύση μη υλοποίησης του έργου και η λύση κατασκευής του έργου επί 
διευθετημένου με κλειστή διατομή ρέματος του Προφήτη Δανιήλ. Η δεύτερη αυτή 
εναλλακτική συνδέεται άμεσα και με το έργο υδραυλικής διευθέτησης του ρέματος, 
για το οποίο έχει υποβληθεί χωριστή ΜΠΕ με τα δεδομένα και την προτεινόμενη 
προς έγκριση λύση 

 
Η μηδενική λύση αναφέρεται στην περίπτωση μη κατασκευής του έργου και 

διοχέτευσης του συνόλου της εσωτερικής οδικής κυκλοφορίας της περιοχής του 
Ελαιώνα μόνο δια της οδού Αγίας Άννας, που ναι μεν σήμερα είναι ανεπαρκής αλλά 
προτείνεται να διαπλατυνθεί και αναβαθμιστεί στα πλαίσια ΜΠΕ που έχει υποβληθεί 

Η δεύτερη εναλλακτική λύση σχετίζεται με τη λύση εφαρμογής κλειστών 
ορθογωνικών διατομών για τη διευθέτηση του ρέματος Προφήτη Δανιήλ, που έχει 
εξετασθεί στα πλαίσια της αντίστοιχης ΜΠΕ για το υδραυλικό έργο του ρέματος. Η 
λύση αναφέρεται στην κατασκευή της αρτηρίας επί του τεχνικού που θα καλύπτει το 
ρέμα και απαραίτητη προϋπόθεση είναι φυσικά η διευθέτησης του ρέματος με 
κλειστές διατομές 

Η λύση κατασκευής της αρτηρίας επί καλυμμένου ρέματος, παρά το πλεονέκτημα 
της εξοικονόμησης χώρου που παρέχει για την παράλληλη χωροθέτηση υδραυλικού 
και οδικού έργου, μειονεκτεί καταλυτικά από περιβαλλοντική άποψη χωροθέτηση 
υδραυλικού και οδικού έργου, μειονεκτεί καταλυτικά από περιβαλλοντική άποψη, 
αφού τσιμεντοποιεί την τελευταία εναπομένουσα ζώνη φυσικού περιβάλλοντος της 
ευρείας περιοχής του κέντρου της Αθήνας. Δεδομένης δε της επιλογής της Πολιτείας, 
όπως εκφράζεται από τους νόμους Διπλής Ανάπλασης και Νέου Ρυθμιστικού 
Σχεδίου αλλά και το Φάκελο του έργου η επιλογή αυτή προτείνεται να απορριφθεί. Η 
επιλογή αυτή έχει προταθεί άλλωστε να απορριφθεί και από την αντίστοιχη ΜΠΕ για 
την υδραυλική διευθέτηση του ρέματος 

Παράλληλα, η λύση υλοποίησης του έργου υπερτερεί συντριπτικά έναντι της 
μηδενικής λύσης αφού το νέο έργο θα αποφορτίσει και θα εξομαλύνει την οδική 
κυκλοφορία της περιοχής που αποτελεί σήμερα σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα 
ανάπτυξης της και βασική αιτία κυκλοφορίας επικουρικά από τις δύο παράλληλα 
οδεύουσες αρτηρίες (Αγίας Άννας και Προφήτη Δανιήλ). Στην περίπτωση της 
μηδενικής λύσης η κυκλοφορία θα φορτίζει μόνο την Αγίας Άννας, με τις ανάλογες 
επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον της περιοχής, όπως 
προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ΜΠΕ 

Ως εκ τούτου η Μηδενική Λύση είναι απορριπτέα 
 
Προτεινόμενη λύση για το έργο 
Η λύση που προτείνεται ως μήνη βιώσιμη λύση για το έργο περιλαμβάνει την: 
Επιλογή υλοποίησης του έργου και απόρριψη της μηδενικής λύσης που είναι 

καταστρεπτική για το δομημένο και φυσικό περιβάλλον της περιοχής Προώθηση της 
μελέτης του έργου στη φάση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών έργων και των 
υπολοίπων υποστηρικτικών μελετών ακολούθως 

Εφαρμογή για την υλοποίηση της Βασικής Πρότασης έργων, όπως 
περιγράφεται στο κεφ 5 της ΜΠΕ σε όλο το μήκος του ρέματος εκτός του 
υποτμήματος από ΧΘ 950,00 ως ΧΘ 0+755,55 για το οποίο προτείνεται η 
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εναλλακτική λύση, σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.3 και τα σχέδια 9.2, 10.2 της 
ΜΠΕ 

Κατασκευή ενός ακόμα Τεχνικού Γεφύρωσης της νέας κοίτης του ρέματος στο 
υποτμήμα από ΧΘ 0+149,30ως ΧΘ 0+164,50 σύμφωνα με το κεφ 5.2.7 της ΜΠΕ 

Επανεξέταση στην επόμενη φάση της μελέτης του καταλόγου των Τεχνικών 
Γεφύρωσης του ρέματος με βάση τις Αποφάσεις που θα ληφθούν για την υλοποίηση 
του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης του Δήμου Αθηναίων. Δεδομένου ότι το 
Πρόγραμμα αυτό, έχει προς το παρόν διακοπεί και δεν είναι γνωστό σε τι βαθμό θα 
υλοποιηθεί προτείνεται η επανεξέταση της αναγκαιότητας κατασκευής των Τεχνικών 
Τ9, Τ10 και Τ11 εντός ενιαίου ΟΤ 45-46-50 καθώς και των Τ12, Τ13 και Τ14 που 
εξυπηρετούν κόμβους προς την περιοχή του Προγράμματος. Ανάλογα με την 
υλοποίηση του Προγράμματος η σύνδεση με την περιοχή ενδεχόμενα να μπορεί να 
καλυφθεί με διαφοροποιημένα ή /και λιγότερα Τεχνικά 

Επίχωση και απόδοση στο Δήμο του χώρου που θα προκύψει από την κατάργηση 
της υφιστάμενης σήμερα κοίτης του ρέματος , με τη σύνδεση του στο νέο υφιστάμενο 
έργο συμβολής σύμφωνα με το κεφ 5.2.7 της ΜΠΕ 

Κατασκευή δύο (2) νέων παραρεμάτιων αγωγών για το διαχωρισμό και τον 
καθαρισμό των απορροών του ρέματος σύμφωνα με το κε 5.2.7 της ΜΠΕ 

 
xi. Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων 
Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του Έργου 
Η κατασκευή του έργου στοχεύει και θα επιτύχει την αναβάθμιση της 

υποβαθμισμένης σήμερα περιοχής, μέσω δημιουργίας καλύτερων προϋποθέσεων 
ανάπτυξης των λειτουργιών του αστικού της περιβάλλοντος. Στη φύση όμως της 
κατασκευής θα υπάρξουν αναπόφευκτα αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή, αφενός 
μεν λόγω της φύσης των κατασκευαστικών εργασιών (παρεμπόδιση απορροής) και 
αφετέρου , λόγω ανάπτυξης τους μέσα στον αστικό ιστό μιας περιοχής με έντονες 
εμπορικές και μεταποιητικές χρήσεις. Είναι επιπτώσεις που οφείλονται κύρια στην 
όχληση που θα επιφέρουν στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και στο 
μεγαλύτερο βαθμό θα αφορούν τη στενή περιοχή του έργου. Είναι παράλληλα 
επιπτώσεις προσωρινής μορφής, που σχεδόν όλες θα αντιστραφούν σε θετικές στη 
φάση λειτουργίας του έργου. Επιγραμματικά οι επιπτώσεις αυτές αναφέρονται: 
 Στο μικροκλίμα και στα βιοοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής λόγω 

παραγωγής , κατά την κατασκευαστική διαδικασία, θερμότητας που προκαλεί 
μεταβολές της θερμοκρασίας και των κινήσεων των αερίων μαζών και 
εκπομπών μάζας, ‘ή ενέργειας στην ατμόσφαιρα από τις οποίες επέρχονται 
μεταβολές στη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα 

 Στη μορφολογία και το τοπίο της περιοχής που θα μεταβληθούν μόνιμα, με 
οριακά αρνητικό ως ουδέτερο τρόπο στη φάση κατασκευής, λόγω ανάπτυξης 
των εργασιών (εκσκαφές, επιχώσεις, καθαιρέσεις στοιχείων ανωδομής κα) 

 Στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής λόγω 
αλλοίωσης – κατάμησης της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων 

 Στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπίνου περιβάλλοντος, λόγω των 
οχλήσεων της κατασκευαστικής διαδικασίας. Αναφέροντα κατά βάση σε 
περιορισμούς και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των εργασιών 
και στη διάσπαση που θα προκληθεί στην ενότητα του πολεοδομικού ιστού, με 
αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων 
δεδομένου και του μεγάλου αριθμού βαρέων οχημάτων που κινούνται στην 
περιοχή 
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 Στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον που θα επιβαρυνθούν από τις 
εκπομπές θερμότητας, ρύπων και σκόνης λόγω του κατασκευαστικού 
οργανισμού και της λειτουργίας των βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων 

 Στα νερά της περιοχής λόγω της παρεμπόδισης της απορροής που θα υπάρχει 
αναπόφευκτα κατά τη φάση των εργασιών κατασκευής 

Η συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής του έργου είναι: 
επιπτώσεις αρνητικές προσωρινού χαρακτήρα 

 
Το σύνολο των παραπάνω αρνητικών επιπτώσεων στη φάση λειτουργίας του 

έργου θα αναστραφεί και θα γίνουν θετικές και συγκεκριμένα: 
 Στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον δεδομένου ότι με την υλοποίηση 

του έργου θα εκλείψει η παραγωγή ρύπων και θορύβου των εργοταξιακών 
δραστηριοτήτων ενώ από την λειτουργία του δεν τεκμαίρεται η παραγωγή 
ρύπων και αυξημένης θορύβου 

 Στο έδαφος της περιοχής, δεδομένου ότι με την διαμόρφωση της νέας κοίτης θα 
απομακρυνθούν μπάζα και τα συμπιεστά επιχώματα που έχουν κατά θέσεις 
αποτεθεί και θα σταθεροποιηθεί το έδαφος έναντι καθιζήσεων, υποσκαφών και 
γενικά ασταθειών 

 Στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, δεδομένου ότι η ζώνη απορροής 
βρόχινου νερού που θα δημιουργηθεί αποτελεί προϋπόθεση περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης μέσω ανάπτυξης παραρεμάτιας βλάστησης, προσέλκυσης 
πανίδας και βελτίωσης της ποιότητας του αέρα 

 Στο τοπίο της περιοχής, δεδομένου ότι η ζώνη απορροής βρόχινου νερού που 
θα δημιουργηθεί και η καθαίρεση τοίχων και άλλων ακαλαίσθητων κατασκευών 
που περιορίζουν σήμερα τη θέαση περιμετρικά του ρέματος, θα αναβαθμίσουν 
την εικόνα της περιοχής και θα διευρύνουν τη γραμμή του ορίζοντα 

 Στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής, λόγω θεαματικής βελτίωσης 
των συνθηκών διαβίωσης και δραστηριοποίησης ενός σημαντικού 
πληθυσμιακού μεγέθους που αναφέρεται τόσο την περιοχή του Ελαιώνα, όσο 
και σε μεγάλο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας 

 Στα νερά της περιοχής, που είναι και η ουσιώδης προς αναβάθμιση 
περιβαλλοντική παράμετρος από τα προτεινόμενα έργα. Η εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής υδραυλικής λειτουργίας του ρέματος ως αποδέκτη θα 
ομαλοποιήσει την αποτελεσματική αποχέτευση της περιοχής προς την 
θάλασσα. Οι προσωρινά αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την 
παρεμπόδιση της απορροής κατά τη φάση κατασκευής μπορούν να 
απομειωθούν με την εφαρμογή της ορθής εργοταξιακής πρακτικής για τέτοιου 
είδους έργα 

Η συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου είναι: 
επιπτώσεις θετικές, μόνιμου χαρακτήρα 

 
Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων κινούνται σε δύο άξονες 

α) στην εφαρμογή μέτρων ορθής εργοταξιακής πρακτικής κατά τη φάση κατασκευής, 
που αποσκοπούν στην απομείωση των αναπόφευκτων αρνητικών επιπτώσεων της 
κατασκευαστικής διαδικασίας ενός τέτοιου μεγάλου έργου και β) σε παρεμβάσεις 
βελτίωσης του σχεδιασμού του έργου με σκοπό την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης σε αυτό 

Η ορθή εργοταξιακή πρακτική επιγραμματικά συνίσταται σε: 
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 Πλήρη συμμόρφωση προς τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου που θα 
έχουν εκδοθεί και δράσεις εφαρμογής Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 
Παρακολούθησης μέχρι την παράδοση του έργου 

 Οργάνωση των εργασιών με κριτήριο εκτός των άλλων τη μικρότερη δυνατή 
όχληση στο ανθρωπογενές και δομημένο περιβάλλον της περιοχής (εργασίες 
δρομολόγια βαρέων οχημάτων του εργοταξίου κα) 

 Περιορισμό του μετώπου των εργασιών στον απολύτως αναγκαίο χώρο και 
αποφυγή άσκοπων πλευρικών επεκτάσεων των εγκαταστάσεων 

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοταξίου θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης και λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών 

 Εκτέλεση των εργασιών του εργοταξίου (εργασίες κατασκευής, εργασίες 
συντήρησης του εξοπλισμού κλπ) με γνώμονα την αποφυγή άσκοπων 
ενεργειών, εκσκαφών και επιχωματώσεων και την αποφυγή διαρροής ρυπών 
και τοξικών στο έδαφος, στα νερά και την ατμόσφαιρα 

 Παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής από εντεταλμένα υπάλληλο της 
Αρχαιολογική Υπηρεσίας και εκτέλεση όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων 
προστασίας του μεγάλου αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής 

 Αποκατάσταση της περιοχής των έργων μετά τη λήξη των εργασιών, καθαίρεση 
και απομάκρυνση κάθε προσωρινής κατασκευής καθορισμός χώρων κλπ 

 
Οι παρεμβάσεις βελτίωσης του σχεδιασμού του έργου για την καλύτερη δυνατή 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε αυτό επιγραμματικά περιλαμβάνουν: 
 Παρέμβαση εξασφάλισης του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού της Αθήνας 

(ΚΑΑ) στη θέση που διασταυρώνεται με το προτεινόμενο έργο 
 Την επανεξέταση στην επόμενη φάση της μελέτης του καταλόγου των Τεχνικών 

Γεφύρωσης του ρέματος με βάση τις Αποφάσεις που θα ληφθούν για την 
υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης του Δήμου Αθηναίων. 
Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα αυτό έχει προς το παρόν διακοπεί και δεν είναι 
γνωστό σε τι βαθμό θα υλοποιηθεί, προτείνεται η επανεξέταση της 
αναγκαιότητας κατασκευής των Τεχνικών Τ9, Τ10 και Τ11 εντός του ενιαίου ΟΤ 
45-46-50, καθώς και των Τ12, Τ13 και Τ14, που εξυπηρετούν κόμβους προς 
την περιοχή του Προγράμματος. Ανάλογα με την υλοποίηση του Προγράμματος 
η σύνδεση ε την περιοχή ενδεχόμενα να μπορεί να καλυφθεί με 
διαφοροποιημένα ή και λιγότερα Τεχνικά 

 
Οφέλη από την υλοποίηση του Υδραυλικού Έργου 
Σύμφωνα με την (26) σχετική διαβιβασθείσα μελέτη, τα οφέλη από την υλοποίηση 

του έργου είναι πολλαπλά και σε διαφορετικά επίπεδα. Εντελώς συνοπτικά μπορούν 
να συναθροιστούν σε δύο κύριους τομείς: α) στις υποδομές και στο δομημένο 
περιβάλλον της περιοχής, τις λειτουργίες του οποίου θα αναβαθμίσουν σε μεγάλο 
βαθμό και β) στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα έχουν για το ανθρωπογενές και 
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής, για το έδαφος, το τοπίο, τη δημόσια 
υγεία, την ποιότητα της ατμόσφαιρας και το θόρυβο. 

Σε ότι αφορά τον τομέα των υποδομών και του δομημένου περιβάλλοντος το 
προτεινόμενο έργο θα αποκαταστήσει την υδραυλική λειτουργία του ρέματος 
Προφήτη Δανιήλ που σήμερα είναι ιδιαίτερα προβληματική με δυσμενείς επιπτώσεις. 
Το ρέμα που αποτελεί αποδέκτη μιας ευρείας περιοχής του κέντρου της Αθήνας, δεν 
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μπορεί σήμερα να λειτουργήσει επαρκώς λόγω προβληματικής υποδομής του 
δικτύου και ανεπαρκούς διατομής, προκαλώντας κατά περιόδους πλημμυρικά 
φαινόμενα σε πλείστες όσες περιοχές της λεκάνης του, αλλά και στη θέση της 
συμβολής τους. Το έργο αποσκοπεί στην διαμόρφωση συνθηκών ευχερούς 
αποχέτευσης της περιοχής και στην αποτροπή των πλημμυρών που εγκυμονούν 
κινδύνους για τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες 

Επιπλέον η σύνδεση του ρέματος στη νέα θέση συμβολής του στον Κηφισό θα 
αξιοποιήσει υποδομές που ήδη υπάρχουν και αργούν και θα συμβάλλει στην 
καλύτερη δυνατή υλοποίηση και ενσωμάτωση και άλλων αναγκαίων έργων του 
αποχετευτικού δικτύου, όπως είναι η εκτροπή του υπάρχοντος αγωγού Κυκλοβόρου 

Τέλος, με την κατάργηση των παράνομων συνδέσεων αγωγών λυμάτων που 
υπάρχουν, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα τη λειτουργία σήμερα του ρέματος ως 
παντορροϊκού αποδέκτη θα αντιστραφεί η εικόνα ανοικτού αγωγού ακαθάρτων που 
παρουσιάζει σήμερα ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο  

Από το τελευταίο προκύπτει και το ιδιαίτερα σημαντικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα του έργου στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το 
προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη διάκριση των απορροών του ρέματος και στη 
διαμόρφωση ενός ανοικτού άξονα απορροής βρόχινου νερού, με εξαφάνιση των 
οσμών, του χρώματος και των ιζημάτων των ακαθάρτων, που εγκυμονούν κινδύνους 
για τη δημόσια υγεία και υποβαθμίζουν συνολικά το περιβάλλον της περιοχής. 
Ουσιαστικά θα ξαναδημιουργηθεί το καθαρό ποταμάκι του παρελθόντος και θα 
υπάρξουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος σε μια 
υποβαθμισμένη περιοχής με σκουπίδια και απορρίμματα. Τέλος από τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις θα υπάρχει συνολική αναβάθμιση της περιοχής του 
Ελαιώνα, που είναι μια περιοχή ιστορικής αξίας αλλά και στρατηγικής σημασίας 
μεταξύ των κέντρων Αθήνας και Πειραιά 

 
Οφέλη από την υλοποίηση του Οδικού Έργου 
Σύμφωνα με την (26) σχετική μελέτη, η συμβολή του έργου τόσο στην αναβάθμιση 

της περιοχής όσο και στο επίπεδο της περιφερειακής και της εθνικής οικονομίας θα 
είναι πολύ μεγάλη. Η περιοχή του έργου (Ελαιώνας) αντιπροσωπεύει σήμερα μια 
νησίδα παραγωγικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα αποβιομηχάνισης και ύφεσης 
που ταλανίζει την ελληνική οικονομία. Η βελτίωση επομένως των προϋποθέσεων 
οικονομικής ανάπτυξης σε αυτή αποτελεί σημαντικό κίνητρο αύξησης της 
παραγωγικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου της περιοχής 
αποτελεί αναπτυξιακό παράγοντα και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις από την κατασκευή 
του έργου αποτιμώνται ως ιδιαίτερα θετικές 

Κατά αντίστοιχο τρόπο θετική εκτιμάται η επίδραση του έργου στην ποιότητα ζωής 
των χρηστών της περιοχής, Το έργο θα εξασφαλίσει την πολύτιμη υπηρεσία της 
μεταφοράς και επικοινωνίας, του σπονδυλωτού δηλαδή άξονα για κάθε οικονομική 
δραστηριότητα, αλλά και για κατοικία. Η περιοχή θα αναβαθμιστεί, η αξία της γης θα 
αυξηθεί, θα απομακρυνθούν παρακμιακές και παράνομες χρήσεις και θα 
προσελκυσθούν πιθανότητα νέες χρήσεις συμβατές με την ανάπτυξη και τον 
πολιτισμό. Η διαμπερής μάλιστα κυκλοφορία που θα εξασφαλίσει το έργο θα 
προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σύνδεσης τόσο της ίδιας της περιοχής 
του, όσο και των γειτονικών εκτός Ελαιώνα περιοχών, που εξυπηρετούνται σήμερα 
περιμετρικά φορτίζοντας υπέρμετρα τη Λεωφόρο Αθηνών την Κηφισού και τη 
Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 

Το προτεινόμενο έργο αποφορτίζει τέλος μια υποβαθμισμένη περιοχή και 
εξυπηρετεί τις μετακινήσεις. Αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης καθορισμένο από το 
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Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και δεν έρχεται σε αντίθεση ,με άλλα 
προγράμματα, σχέδια ή έργα οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Αντίθετα 
συμπληρώνει τέτοια σχέδια που έχουν ήδη αναπτυχθεί (Μετρό, ΣΜΑ κα) ή 
σχεδιάζονται (Διπλή Ανάπλαση, ΚΣ.Α.Υ.ΛΕ., κα) και μάλιστα αποτελεί την βάση για 
την επιτυχή λειτουργία τους. Χωρίς αξιόπιστο οδικό δίκτυο καμίας μορφής 
αναπτυξιακή δραστηριότητα δεν είναι εφικτή 

 

xii. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). 
Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν 
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> όπως έχει 
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και 
άλλες διατάξεις» 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε 
με την με ΑΠ: 191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της 
υπ’αριθμ 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
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αποβλήτων (Β΄354) και συναφείς διατάξεις» και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) 
Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), 
Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). Την 
ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» 

9. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την 
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 

β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για 
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 
αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 



 52 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

14. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 
«περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, 
καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της 
Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 
ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που 
τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της 
Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88), 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), δ) ΚΥΑ με α.η.π. 
14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία 
καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται 
οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο 
του άνθρακα. 

16. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 
xiii. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης 
και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που 
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται: 
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1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη 
δραστηριότητα: 
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η 

ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου 
με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν όπως 
επίσης και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Ο φορέας του έργου στα πλαίσια των διαδικασιών οριοθέτησης που θα 
ακολουθήσει, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις αναγραφόμενες στο άρθρο 3/ 
παράγραφος 6.Β.1 του πρόσφατου Νόμου 4258/14(ΦΕΚ94/Α΄/14-4-2014), 
διαδικασίες. 

5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του 
έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ Δασαρχείο, Πολεοδομίες, 
Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί μέρους δραστηριότητες ή 
εγκαταστάσεις. 

6. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα 
πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων 
(Εφορεία Αρχαιοτήτων και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Αττικής) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ λήψη 
σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγματοποίηση 
δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ). 

7. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.  

8. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την κατασκευή 
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 
μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 

9. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική περιβαλλοντική μελέτη στις 
αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειδοδότησης) στην οποία να 
υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

10. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου (κύρια και δευτερεύοντα και τα οποία θα 
πρέπει να καταλαμβάνουν όσο το δυνατό μικρότερη έκταση) θα πρέπει να 
αποτυπωθούν – χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα 
συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (με στοιχεία για την 
έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη 
διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί 
για έγκριση ή θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη των έργων. 
Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας των εργοταξίων που θα 
περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και 
οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και προς το 
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έργο με σαφή καθορισμό δρομολογίων των οχημάτων που θα εξυπηρετούν τα 
εργοτάξια με στόχο την ελάχιστη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής.  

11. Το έργο να είναι σύμφωνο με την ειδική υδραυλική μελέτη, για τη λειτουργία και τη 
διευθέτηση του / των ρεμάτων της περιοχής, έτσι ώστε βάσει των υδραυλικών 
υπολογισμών να εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα του υδατορεύματος και των 
αγωγών ομβρίων υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής τους. 

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

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

14. Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, κατά 
τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό 
χρονικό διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα 
και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα αλλά 
και στους κατοίκους. Για το διάστημα αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται 
εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει γι’αυτό η κατάλληλη σήμανση ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. 

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

16. Κατά τις εργασίες διαμόρφωσης των πρανών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε 
να μη γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ μετά το πέρας των 
εργασιών να πραγματοποιηθούν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης τους, οι 
οποίες περιλαμβάνουν φύτευση των πρανών (εκσκαφών και επιχωματώσεων) έτσι 
ώστε να μειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές συνέπειες στην αισθητική του 
τοπίου και το έργο να προσαρμοστεί αρμονικά με το τοπίο συντάσσοντας και 
υποβάλλοντας σχετική τεχνική περιβαλλοντική μελέτη για τη διαμόρφωση της 
παραρεμάτιας ζώνης και των φυτοτεχνικών διαμορφώσεων. 

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

18. Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των  έργων, να 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων 
ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν 
υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες κλπ) και που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου 
Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 
475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  

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

20. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε χώρο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση όπως και η 
αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους 

21. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το 
στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του 
έργου και της δραστηριότητας. 

22. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 
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23. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική 
Νομοθεσία χωρίς την απαραίτητη γνωμοδότηση επέμβασης από την αρμόδια 
υπηρεσία, αφού πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα 
νομοθεσία διαδικασίες  

24. Να γίνει αποκατάσταση έγκαιρα των όποιων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις και 
γενικότερα σε φυτοκοινωνίες που θα θιγούν κατά την κατασκευή του έργου με 
βάσει ειδικές φυτοτεχνικές μελέτες. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη. 
Η δαπάνη για τις φυτεύσεις και η μέριμνά τους (συντήρηση, αντικατάσταση κλπ) 
βαρύνει το φορέα του έργου. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να 
συλλέγεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης. 

25. Αποφυγή άσκοπης κοπής, αποψίλωσης και εκχέρσωσης της υπάρχουσας 
βλάστησης. Να γίνει κοπή όσο το δυνατόν λιγότερων δένδρων και θάμνων. Στις 
περιπτώσεις που η διάσωση υψίκορμων δέντρων είναι δυνατή, προτείνεται η 
δημιουργία προστατευτικών κατασκευών.  

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

27. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω και 
προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, 
απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, 
διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε 
άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί 
έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο. 

28. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε 
ύδατα, (και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, 
πιθανόν βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής 
και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε 
υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 

29. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της 
ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 

30. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής μελέτης, πριν την έναρξη 
των εργασιών: Οριστικό Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του έργου. Ακριβείς θέσεις 
των εργοταξίων και περιφερειακών εγκαταστάσεων. Ακριβείς προσωρινές και 
μόνιμες θέσεις απόθεσης υλικών εκσκαφών και καθαιρέσεων Εξέταση της 
δυνατότητας χωροθέτησης τους σε περιοχές που δεν δημιουργούν 
περιβαλλοντικά προβλήματα.  

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

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

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

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

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

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

37. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
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36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα 
ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, 
τσιμεντοστρώσεις, μπετά κλπ) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων 
εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής μετά από τις σχετικές άδειες 
και εγκρίσεις. 

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

 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 

39. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές, 
διανοίξεις και εκχερσώσεις  για την κατασκευή του έργου τόσο στην κοίτη όσο και 
στα πρανή και να αποθηκεύονται προσωρινά. 

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

41. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
42. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 

επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά 
τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (πχ προτεινόμενη περίοδος για 
το έργο από Απρίλιο έως Οκτώβριο) ενώ δεν θα πρέπει να μένουν ακάλυπτες για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

43. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να κατασκευάζεται προσωρινό κανάλι 
στο μη καταλαμβανόμενο τμήμα της κοίτης ώστε οι τυχόν απορροές του ρέματος 
να διέρχονται χωρίς να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο των εργασιών.  

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

45. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις 
ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις 
τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την 
κατ΄ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το 
χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον 
μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών 
θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 

46. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, 
εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της 
απόστασης από τη θέση του Έργου. 

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

48. Να εξασφαλίζονται καθ’ολη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών και των διαλαμβανομένων 
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (πχ στις θέσεις παράδοσης) τους 
προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  
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49. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

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

51. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει μόνο αφού 
αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική 
έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας δασικής 
υπηρεσίας. 

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

53. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές (πχ παρουσία υδροφόρας ή πυροσβεστικού 
πλησίον των εργασιών).  

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

55. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα καθώς και τα 
απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.  

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

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

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

59. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη 
μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ. 

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

61. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

62. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007). 

63. Η προκαλούμενη στάθμη θορύβου κατά την φάση κατασκευής δεν θα πρέπει να 
υπερβεί το όριο των 65 dB(A), όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Π.Δ. 1180/81. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω ορίου (με κατάλληλο προγραμματισμό χρήσης 
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των μηχανημάτων, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κλπ)  
64. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 

μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

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

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

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

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

69. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, 
απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, ρεμάτων, 
χειμάρρων ή μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

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

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

72. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
 Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

 Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών (χώματα προς εκσκαφή, 
ανασφάλτωτοι εργοταξιακοί δρόμοι) με μόνιμα ή μεταφερόμενα συστήματα 
διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

 Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, 
εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον 
παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον 
στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της 
εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη 
φυτική βλάστηση. 

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

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

75. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων 
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός 
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του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε εγκεκριμένους χώρους. 
76. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 

προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 
77. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 

λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του 
εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο 
ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

78. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων στο χώρο 
διαμόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία ή/και με στεγανό δάπεδο, τα 
οποία θα είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- 
εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά 
θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ. 

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

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 

τηρούνται: 

80. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αντιμετώπισης 
εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
πλημμύρες κλπ) και λαμβάνει σχετικά προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους. 

81. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη του ρέματος μετά των πρανών του θα πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή σημεία θα πρέπει να 
εντοπίζονται και να αποκαθιστώνται άμεσα. Η τοποθέτηση κατακόρυφης και 
οριζόντιας σήμανσης σε όλο το μήκος του ελεύθερου ρέματος καθώς και στηθαίων 
ασφαλείας θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή ατυχημάτων 

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

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

84. Θα πρέπει οι αρμόδιοι Δήμοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνομων εκροών 
υπονόμων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων εντός του ρέματος 
ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υποβάθμισης της ποιότητας των νερών που θα 
καταλήγουν στο ρέμα. Η ποιότητα των νερών που ρέουν προς τον αποδέκτη θα 
πρέπει να διασφαλιστεί. Θα πρέπει να προστατευτεί το παραρεμάτιο φυσικό 
περιβάλλον αλλά και η ποιότητα των υπόγειων υδάτων 

85. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός του ρέματος 
αλλά και όλων των συμβαλλομένων αγωγών ομβρίων από σκουπίδια, αποθέσεις 
και συμπαρασύρσεις ομβρίων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. 
Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται οι παραρεμάτιοι χώροι, ή άλλα σημεία που 
συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα 
τσιγάρα των εποχουμένων. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με 
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τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 

Επισημαίνονται ιδιαίτερα και τα ακόλουθα τα οποία παρατίθενται στα 
σχετικά κεφάλαια Κωδικοποίησης Αποτελεσμάτων και Προτάσεων για την 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων των τευχών 1 και 2 της μελέτης: 
 
για το οδικό έργο 
 Από την αρχή του έργου έως την οδό Αγίου Πολυκάρπου θα πρέπει να γίνουν οι 

απαραίτητες προσαρμογές τροποποιήσεις στις ρυμοτομικές γραμμές των ΟΤ 23Α, 
29Γ, 33 και 34 του Δήμου Αθηναίων στο τμήμα τους που έχει χαρακτηρισθεί ως 
ΚΠ (κοινόχρηστο πράσινο) 

 Το έργο στο τμήμα από 0+780 (όριο της περιοχής του Προγράμματος Διπλής 
Ανάπλασης) ως 1+362,55 (οδός Σαλαμινίας) θα πρέπει να συμπληρωθεί – 
προσαρμοσθεί με βάση μέτρα που θα προκύψουν από την κυκλοφοριακή μελέτη 
που πρέπει να εκπονηθεί σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο κεφάλαιο της 
παρούσας ΜΠΕ 

 Το έργο θα πρέπει να τροποποιηθεί με την κατάργηση της σύνδεσης που 
προβλέπει η προς διαμόρφωση οδού Ορφέως με την Πάροδο Σταμάτη Σαμαρτζή 
(ΜΠΕ 5.1.6) 

 Το έργο θα πρέπει να τροποποιηθεί με την αποκατάσταση της σύνδεσης του 
άξονα της νέας αρτηρίας με την οδό Σαλαμινίας (1+360) στο προβλεπόμενο από 
το Πολεοδομικό Σχέδιο εύρος της οδού Σαλαμινίας και όχι σε αυτό της 
υφιστάμενης οδού (ΜΠΕ 5.1.6) 

 Το έργο θα πρέπει να τροποποιηθεί με την αλλαγή της σύνδεσης του κυρίου 
άξονα με κάθετο δρόμο /όπως προβλέπεται από τη μελέτη στη θέση της διατομής 
Ρ89 (ΧΘ 1+721,93) της αρτηρίας (ΜΠΕ 5.1.6) 

 Θα πρέπει να επανεξεταστεί στην επόμενη φάση μελέτης του έργου, ο κατάλογος 
των Τεχνικών Γεφύρωσης του ρέματος από την προτεινόμενη αρτηρία, στην 
περιοχή Διπλής Ανάπλασης (ΜΠΕ 5.1.6) 

 Το έργο θα πρέπει να συμπληρωθεί με την προσθήκη στην κατάληξη των αγωγών 
εκφόρτισης των απορροών του καταστρώματος στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ 
διατάξεων καθαρισμού των απορροών που θα καταλήγουν στο ρέμα (καθίζησης 
της στερεοπαροχής) (ΜΠΕ 9.12 α/α 43) 

 Οι εργασίες κατασκευής του προτεινόμενου οδικού έργου θα πρέπει να γίνουν σε 
συνεννόηση με τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου υδραυλικής διευθέτησης του 
ρέματος Προφήτη Δανιήλ. Τονίζεται η αναγκαιότητα προτεραιότητας στην 
κατασκευή του υδραυλικού έργου του ρέματος έναντι του παρόντος οδικού έργου, 
ή ταυτόχρονης κατασκευής τους (ΜΠΕ 5.2.1 και 9.1) 

 Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των υποδομών της 
περιοχής /κατά τη φάση των εργασιών κατασκευής 

 Θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη μέριμνα εξασφάλισης των λειτουργιών της 
περιοχής στη φάση των εργασιών κατασκευής. Να επιδιωχθεί η μικρότερη δυνατή 
παρεμπόδιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και των οικιστικών 
περιοχών, με κατάλληλο προγραμματισμό και ανάπτυξη των εργασιών 

 Ιδιαίτερα αναφέρεται η αναγκαιότητα λήψης όλων των μέτρων για την προστασία, 
της μικρής εκκλησίας της ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ) που βρίσκεται στη 
γωνία των οδών Προφήτη Δανιήλ και Κερκύρας δίπλα στη ζώνη των έργων. 
Επισημαίνονται οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για τα χαρακτηρισμένα 
μνημεία της περιοχής από τους αρμόδιους Φορείς της Εφορείας Αρχαιοτήτων που 
αναφέρονται: 
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o στην ελάττωση της βαριάς κυκλοφορίας με κατάλληλη σηματοδότηση 
o στην απομάκρυνση του άξονα του δρόμου από την περιοχή των μνημείων, 

ώστε να τηρηθεί η ισχύουσα αρχαιολογική νομοθεσία 
o στη δημιουργία χώρου πρασίνου πέριξ των ναών ώστε να αναβαθμισθεί ο 

περιβάλλον χώρος τους και να αναδειχθούν τα μνημεία 
 Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η αντιπλημμυρική προστασία των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων και του χώρου των εργασιών για αποφευχθούν τυχόν επιπτώσεις 
στα νερά της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει: 
o να διατηρούνται καθαρές από απορρίμματα και λάσπες οι επιφάνειες των 

φρεατίων της περιοχής, στην περιοχή των εργασιών και σε μια απόσταση της 
τάξης των 250μ από τα όρια της 

o να δημιουργηθούν ασφαλείς διαβάσεις πεζών σε θέσεις φρεατίων ή και 
αποκάλυψης σωληνώσεων δικτύων της περιοχής 

o να λαμβάνεται διαρκής μέριμνα για την απαγωγή των βρόχινων νερών με 
τακτικό καθαρισμό των φρεατίων και των οχετών 

o να γίνεται άμεση άντληση και απαγωγή προς το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ των 
όγκων νερού της βροχόπτωσης που θα παραμένουν σε προσωρινά σκάμματα 
ή φρεάτια στο χώρο των εργασιών 

 
για το Υδραυλικό Έργο 
 Στο υποτμήμα του ρέματος από 950,00 έως 0+755,55 η κατασκευή θα πρέπει να 

γίνει με εφαρμογή της εναλλακτικής λύσης 1 (ΜΠΕ 6.3) 
 Το έργο θα πρέπει να συμπληρωθεί με την κατασκευή δύο νέων παραρεμάτιων 

αγωγών ακαθάρτων εκατέρωθεν της διευθετημένης διατομής του νέου Υδραυλικού 
Έργου που θα εκβάλλουν στον ΚΑΑ (ΜΠΕ 6.6). Οι δύο νέοι αγωγοί θα 
αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο σήμερα αγωγό ακαθάρτων κατά μήκος της 
αριστερής όχθης του ρέματος 

 Το έργο να συμπληρωθεί με την κατασκευή ενός ακόμα Τεχνικού Γεφύρωσης του 
ρέματος μεταξύ των 0+174,50 και 0+149,20 (ΜΠΕ 5.2.7) 

 Το έργο θα συμπληρωθεί με τις εργασίες επίχωσης της ζώνης της κοίτης που θα 
καταργηθεί στο τμήμα του ρέματος πριν την νέα θέση συμβολής. Η έκταση που θα 
προκύψει θα πρέπει να αποδοθεί στο Δήμο της περιοχής για κοινόχρηστες 
χρήσεις (παιδική χαρά, χώρος άθλησης κλπ) (ΜΠΕ 5.2.7) 

 Θα πρέπει να επανεξεταστεί στην επόμενη φάση μελέτης του έργου, ο κατάλογος 
των Τεχνικών Γεφύρωσης του ρέματος στην περιοχή Προγράμματος Διπλής 
Ανάπλασης του Δήμου Αθηναίων (ΜΠΕ 5.2.7) 

 Η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του προτεινόμενου έργου θα 
πρέπει να είναι ταυτόχρονη ή προγενέστερη της κατασκευής του παράπλευρου 
οδικού έργου, εφόσον τα δύο έργα προσχωρήσουν σε κατασκευή. Τυχόν 
προγενέστερη κατασκευή της παράπλευρης οδικής αρτηρίας ειδικά στο τμήμα 
κατάντη της οδού Ορφέως καθιστά την κατασκευή του υδραυλικού έργου 
πρακτικά αδύνατη 

 Η ανάπτυξη των εργασιών κατασκευής του έργου πρέπει να γίνει κατά τμήματα 
της ζώνης του ρέματος και όχι ταυτόχρονα σε όλο το μήκος της και με φορά πάντα 
από τα κατάντι προς τα ανάντι ώστε να είναι εξασφαλισμένη η απρόσκοπτη 
διοχέτευση της απορροής προς τον κατάντι υδραυλικά επαρκή αποδέκτη 

  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, καθώς και στοιχεία από επιτόπιες αυτοψίες που πραγματοποίησε στους 
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χώρους του υπό μελέτη έργου, παρατηρεί τα ακόλουθα:  

λόγω και του κρισίμου χαρακτήρα του υδραυλικού έργου, η Υπηρεσία τοποθετείται 
υπέρ του έργου, όμως με τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Σύμφωνα και με τις 
γενικότερες κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, σχετικά με την 
ανασύσταση καλυμμένων ρεμάτων εντός της Αττικής (και όπου αυτό μπορεί να 
καταστεί εφικτό) όπως και των αναγκών της πρωτεύουσας προς μια περισσότερο 
βιώσιμη πόλη με  έμφαση στην ανάπτυξη χώρων πρασίνου, προτείνονται μια σειρά 
από μικρότερες ή και μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με την υποβληθείσα 
πρόταση. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το υδραυλικό έργο, για το καλυμμένο τμήμα του 
ρέματος μεταξύ Αγίου Πολυκάρπου - Ιεράς Οδού και Λεωφ Αθηνών (βλέπε χάρτη 
στο Παράρτημα στο τέλος της εισήγησης), προτείνεται η δέσμευση των αντίστοιχων 
χώρων υπεράνω του καλυμμένου ρέματος αλλά και εκατέρωθεν αυτού, σε μία 
απόσταση κατελάχιστον 25 μέτρων από τα πρανή (35 μέτρων από τον νοητό άξονα 
του ρέματος), με απαγόρευση εργασιών και οικοδόμησης, με την προοπτική μιας 
μελλοντικής ανασύστασης και αποκατάστασής του εν λόγω καλυμμένου 
τμήματος. Ο σχεδιασμός να προβλέπει επιπρόσθετα, τη μελλοντική διασύνδεση του 
ρέματος με την περιοχή της απομονωμένης έως τώρα Ακαδημίας Πλάτωνος, μέσω 
διαμόρφωσης σχετικής πράσινης διαδρομής (βλέπε χάρτη στο Παράρτημα). Η 
Υπηρεσία θεωρεί θετική συμβολή στον Ορθολογικό Σχεδιασμό της Διαχείρισης των 
Αποχετεύσεων, την τοποθέτηση των Παραπροφήτιων αγωγών ακαθάρτων 
εκατέρωθεν του ρέματος, οι οποίοι θα συντελέσουν στην διαμόρφωση κατά το 
δυνατό ενός αποχετευτικού δικτύου χωριστικού τύπου, ενώ θα αποτελέσει και τη 
βάση για την ολοκλήρωση αυτής της μετάβασης. Ακόμα περισσότερο θα πρέπει, όλα 
τα έργα αποχέτευσης, όχι μόνο της εγγύς περιοχής αλλά όλων των 
εξυπηρετούμενων υπολεκανών (της κεντρικής Αθήνας), να στοχεύουν στη 
διαμόρφωση ενός πλήρως χωριστικού συστήματος διαχείρισης ομβρίων και 
ακαθάρτων. Γι’αυτό όλα τα έργα που αφορούν αποχετεύσεις ή επηρεάζουν αγωγούς 
εντός αυτής της περιοχής θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προς την 
κατεύθυνση του μη αποκλεισμού αυτής της προοπτικής. Συνεργασία των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών Δ10 και ΕΥΔΑΠ απαιτείται στο σχεδιασμό των εν λόγω 
έργων. 

Επίσης η Υπηρεσία θα επιθυμούσε μεταξύ του κυρίως ρέματος και των 
προτεινόμενων οδών, την παρεμβολή ικανών παραρεμάτιων πράσινων ζωνών 
μετά σχετικών πράσινων διαδρομών ως άνω αναφερομένων, δηλ αυτών της δια-
σύνδεσης Κηφισού-Ακαδημίας Πλάτωνος. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
επηρεαζόμενης περιοχής, η οποία αποτελείται κυρίως από μικρό αριθμό κατοικιών 
και σχεδόν στο σύνολο, από αποθηκευτικούς ή λοιπούς επαγγελματικούς χώρους 
και στέγαστρα, ευνοεί τις προτεινόμενες στην Εισήγησή μας, προσεγγίσεις της 
ανασύστασης του τμήματος του ρέματος από Αγ Πολυκάρπου έως Λεωφόρο Αθηνών 
αλλά και της διαμόρφωσης των παραρεμάτιων ζωνών πρασίνων που θα λειτουργούν 
και ως πράσινη διαδρομή. Η εν λόγω ιδιαιτερότητα της περιοχής δεν έχει ληφθεί 
υπόψη και θα πρέπει να επαναξιολογηθεί αυτή η προοπτική στα πλαίσια μιας 
περιβαλλοντικά αναβαθμισμένης και αειφορικής προσέγγισης. Δεν χρειάζεται να 
επισημανθεί ιδιαίτερα, ότι η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή ουδεμία 
επιπρόσθετη κάλυψη του ρέματος. 

Κατά συνέπεια η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ του υδραυλικού έργου με τις 
ως άνω επισημάνσεις, ενώ σχετικά με το οδικό έργο διαφοροποιείται ως προς την 
προτεινόμενη στη μελέτη, θέση του, εκτιμώντας ότι θα ήταν περιβαλλοντικά ορθότερο 
να παρεμβάλλονται μεταξύ των οδικών έργων και του ρέματος, ικανό πλάτος 



 63 

παραρεμάτιων ζωνών πρασίνου, μετά σχετικών πράσινων διαδρομών, κυρίως λόγω 
του ότι τα χαρακτηριστικά της περιοχής το επιτρέπουν  

Επιπρόσθετα: 

 ο μεγάλος αριθμός “κρυμμένων” ή και “χαμένων” αρχαιοτήτων, βυζαντινών 
αλλά και νεωτέρων, εντός της περιοχής, καθιστά αναγκαία την εκπόνηση 
ιδιαίτερης μελέτης ανάδειξης και διασύνδεσής τους με τα σχεδιαζόμενα και προς 
εκτέλεση έργα της περιοχής, ώστε όχι μόνο να διευκολύνεται αλλά και να 
ενισχύεται η πρόσβαση σε αυτά 

 ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη φάση εκτέλεση των εργασιών 
ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των εκεί αναπτυσσόμενων 
δραστηριοτήτων αλλά και  η εξεύρεση εναλλακτικών διευκολύνσεων (πχ 
εναλλακτικών διαδρομών, αξιοποίησης ελεύθερων χώρων κλπ) 

 τόσο κατά το διάστημα της κατασκευής του έργου (διαβροχή χωμάτων, 
εκπλύσεις, αναμίξεις κλπ) όσο και κατά τη λειτουργία του (αρδεύσεις κα) μπορεί 
να αξιοποιηθεί η αξιόλογη υπόγεια υδροφορία της περιοχής μετά από σχετική 
άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης 

 πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί κατάλληλη Τεχνική 
Περιβαλλοντική Μελέτη στην οποία θα προσδιορίζονται οι εργοταξιακοί χώροι 
και οι χώροι κατάληψης του έργου, ενώ θα καθορίζονται οι προσωρινοί αλλά 
και οι τελικοί χώροι διάθεσης των εκσκαφών μετά σχετικών συμβάσεων  

 να συνταχθεί κατάλληλη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη στην οποία θα 
περιγράφονται οι ανάγκες του έργου, τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του 
όσο και κατά τη λειτουργία του, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής αλλά και του υπάρχοντα κυκλοφοριακού σχεδιασμού των Δήμων 

 πριν την έναρξη των έργων να προηγηθεί η γνωμοδότηση/ έγκριση της 
κυκλοφοριακής μελέτης τόσο σε θέματα κυκλοφοριακών συνθηκών όσο και 
ασφαλείας από την αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Έργων  

 μέσα από σχετικές μελέτες να τοποθετηθούν σε όλες τις θέσεις αυξημένης 
εκπομπής θορύβου τόσο κατά την κατασκευή του έργου όσο και κατά την 
λειτουργία του κατάλληλα ηχοπετάσματα όπου κριθεί απαραίτητο 

 πριν την έναρξη των έργων όπως αυτά περιγράφονται στην υποβληθείσα 
μελέτη, θα πρέπει να έχει καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών για την 
ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων οχλήσεων και να έχουν προσδιορισθεί τα 
σημεία εκείνα που χρήζουν λήψης μέτρων ηχοπροστασίας και σχετικών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

 τυχόν αφαιρούμενη υψηλή βλάστηση κατά την κατασκευή του έργου να 
αναπληρωθεί με αντίστοιχα είδη και αριθμό στελέχη, συμβατά όμως με τα 
κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής και των αναγκών μιας παραρεμάτιας 
αλλά και παρόδιας βλάστησης 

 σε θέσεις με ιδιαίτερα δυσμενή υδραυλικά χαρακτηριστικά (υδραυλικό άλμα, 
ικανή μεταβολή του άξονα του ρέματος, έντονα τυρβώδη ροή κλπ) και τα οποία 
δεν μπορούν να αποφευχθούν, να λαμβάνονται μέτρα επιπρόσθετης ενίσχυσης 
πρανών και κοίτης, ενώ να ελέγχονται τόσο κατά τη διάρκεια πλημμυρικών 
φαινομένων όσο και μετά από αυτά 

 η λιθένδυση, ιδίως και στην περίπτωση της επιλογής της ως άνω πρότασης, να 
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πραγματοποιηθεί για το σύνολο του ρέματος 

 η πρόταση της εγκατάστασης των Παραπροφήτιων αγωγών εκατέρωθεν του 
ρέματος κινείται προς την ορθή κατεύθυνσης επίτευξης ενός χωριστικού 
αποχετευτικού συστήματος και της αναβάθμισης του ρέματος του Προφήτη 
Δανιήλ αλλά και της περιοχής γενικότερα 

 τα εν λόγω προτεινόμενα έργα θα πρέπει να ακολουθήσουν κατάλληλα έργα 
ανάπλασης των παραρεμάτιων περιοχών του ρέματος από τους 
επηρεαζόμενους Δήμους, ώστε το σύνολο του ρέματος να ενταχθεί ομαλά και 
αρμονικά στο υπάρχον αστικό τοπίο 

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

 παράλληλα οι Δήμοι σε συνεργασία με το διατιθέμενο από την ΕΥΔΑΠ 
εξοπλισμό, θα πρέπει να συμβάλλουν στον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων 
και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον πλήρη διαχωρισμό αποχέτευσης 
ομβρίων και αστικών λυμάτων, με ενίσχυση σχετικών έργων υποδομής και 
παροχή κινήτρων προς τους κατοίκους 

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

 στα πλαίσια του γενικότερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του ρέματος, 
προτείνει όσον αφορά την επερχόμενη οριοθέτησή του, να ληφθούν υπόψη τα 
κάτωθι:  
κατά τη διαμόρφωση των ορίων του να συμπεριληφθούν και όλοι οι 
σχετιζόμενοι φυσικοί σχηματισμοί κατά μήκος αυτού, ενώ η οικοδόμηση των 
νέων κτισμάτων θα πρέπει να επιδιώκεται σε επαρκείς αποστάσεις 
(μεγαλύτερες των πενήντα μέτρων όπου είναι εφικτό) από τις προτεινόμενες 
οριοθετήσεις. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι δεδομένης της διαπιστούμενης 
αύξησης της συχνότητας των πλημμυρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής 
αλλαγής (και στην Περιφέρεια Αττικής), θα πρέπει άμεσα στο σχεδιασμό των 
σχετικών έργων να συνυπολογίζονται οι αναλογούμενες αυξήσεις στις 
πλημμυρικές παροχές, και κατ’επέκταση, και στις απαιτούμενες διατομές. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του Οδικού και Υδραυλικού έργου του ρέματος 
Προφήτη Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον Κηφισό,  
 

 υπέρ όσον αφορά το υδραυλικό έργο, λόγω του κρίσιμου χαρακτήρα του έργου 
και σύμφωνα με τις ακόλουθες παρατηρήσεις :  

Σύμφωνα και με τις γενικότερες κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της 
Αθήνας, σχετικά με την ανασύσταση καλυμμένων ρεμάτων εντός της Αττικής (και 
όπου αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό) όπως και των αναγκών της πρωτεύουσας 
προς μια περισσότερο βιώσιμη πόλη με  έμφαση στην ανάπτυξη χώρων πρασίνου, 
προτείνονται μια σειρά από μικρότερες ή και μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, σε 
σχέση με την υποβληθείσα πρόταση. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το υδραυλικό έργο, 
για το καλυμμένο τμήμα του ρέματος μεταξύ Αγίου Πολυκάρπου - Ιεράς Οδού και 
Λεωφ. Αθηνών (βλέπε χάρτη στο Παράρτημα), προτείνεται η δέσμευση των 
αντίστοιχων χώρων υπεράνω του καλυμμένου ρέματος αλλά και εκατέρωθεν αυτού, 
σε μία απόσταση κατελάχιστον 25 μέτρων από τα πρανή (35 μέτρων από τον νοητό 
άξονα του ρέματος), με απαγόρευση εργασιών και οικοδόμησης, με την προοπτική 
μιας μελλοντικής ανασύστασης και αποκατάστασής του εν λόγω καλυμμένου 
τμήματος. Ο σχεδιασμός να προβλέπει επιπρόσθετα, τη μελλοντική διασύνδεση του 
ρέματος με την περιοχή της απομονωμένης έως τώρα Ακαδημίας Πλάτωνος, μέσω 
διαμόρφωσης σχετικής πράσινης διαδρομής (βλέπε χάρτη στο Παράρτημα). 
Θεωρείται ως  θετική συμβολή στον Ορθολογικό Σχεδιασμό της Διαχείρισης των 
Αποχετεύσεων, η τοποθέτηση των Παραπροφήτιων αγωγών ακαθάρτων 
εκατέρωθεν του ρέματος, οι οποίοι θα συντελέσουν στη διαμόρφωση κατά το δυνατό 
ενός αποχετευτικού δικτύου χωριστικού τύπου, ενώ θα αποτελέσει και τη βάση για 
την ολοκλήρωση αυτής της μετάβασης. Ακόμα περισσότερο θα πρέπει, όλα τα έργα 
αποχέτευσης, όχι μόνο της εγγύς περιοχής αλλά όλων των εξυπηρετούμενων 
υπολεκανών (της κεντρικής Αθήνας), να στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός πλήρως 
χωριστικού συστήματος διαχείρισης ομβρίων και ακαθάρτων. Γι’ αυτό όλα τα έργα 
που αφορούν αποχετεύσεις ή επηρεάζουν αγωγούς εντός αυτής της περιοχής θα 
πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προς την κατεύθυνση του μη 
αποκλεισμού αυτής της προοπτικής. Συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 
Δ10 και ΕΥΔΑΠ απαιτείται στο σχεδιασμό των εν λόγω έργων. 

Επίσης θα ήταν επιθυμητή μεταξύ του κυρίως ρέματος και των προτεινόμενων 
οδών, η παρεμβολή ικανών παραρεμάτιων πράσινων ζωνών μετά σχετικών 
πράσινων διαδρομών ως άνω αναφερομένων, δηλ. αυτών της δια-σύνδεσης 
Κηφισού-Ακαδημίας Πλάτωνος. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επηρεαζόμενης 
περιοχής, η οποία αποτελείται κυρίως από μικρό αριθμό κατοικιών και σχεδόν στο 
σύνολο, από αποθηκευτικούς ή λοιπούς επαγγελματικούς χώρους και στέγαστρα, 
ευνοεί τις προτεινόμενες – στην ανωτέρω εισήγηση- προσεγγίσεις της ανασύστασης 
του τμήματος του ρέματος από Αγ. Πολυκάρπου έως Λεωφόρο Αθηνών αλλά και της 
διαμόρφωσης των παραρεμάτιων ζωνών πρασίνων που θα λειτουργούν και ως 
πράσινη διαδρομή. Η εν λόγω ιδιαιτερότητα της περιοχής δεν έχει ληφθεί υπόψη και 
θα πρέπει να επαναξιολογηθεί αυτή η προοπτική στα πλαίσια μιας περιβαλλοντικά 
αναβαθμισμένης και αειφορικής προσέγγισης. Δε χρειάζεται να επισημανθεί ιδιαίτερα 
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ότι δε γίνεται αποδεκτή ουδεμία επιπρόσθετη κάλυψη του ρέματος. 

 όσον αφορά το οδικό έργο διαφοροποιείται ως προς την προτεινόμενη στη 
μελέτη, θέση του, εκτιμώντας ότι θα ήταν περιβαλλοντικά ορθότερο να 
παρεμβάλλονται μεταξύ των οδικών έργων και του ρέματος, ικανό πλάτος 
παραρεμάτιων ζωνών πρασίνου, μετά σχετικών πράσινων διαδρομών, κυρίως λόγω 
του ότι τα χαρακτηριστικά της περιοχής το επιτρέπουν . 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι: 

 ο μεγάλος αριθμός “κρυμμένων” ή και “χαμένων” αρχαιοτήτων, βυζαντινών 
αλλά και νεωτέρων, εντός της περιοχής, καθιστά αναγκαία την εκπόνηση 
ιδιαίτερης μελέτης ανάδειξης και διασύνδεσής τους με τα σχεδιαζόμενα και 
προς εκτέλεση έργα της περιοχής, ώστε όχι μόνο να διευκολύνεται αλλά και να 
ενισχύεται η πρόσβαση σε αυτά. 

 ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη φάση εκτέλεση των εργασιών 
ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των εκεί αναπτυσσόμενων 
δραστηριοτήτων αλλά και η εξεύρεση εναλλακτικών διευκολύνσεων (πχ 
εναλλακτικών διαδρομών, αξιοποίησης ελεύθερων χώρων κλπ). 

 τόσο κατά το διάστημα της κατασκευής του έργου (διαβροχή χωμάτων, 
εκπλύσεις, αναμίξεις κ.λπ.) όσο και κατά τη λειτουργία του (αρδεύσεις κ.α.) 
μπορεί να αξιοποιηθεί η αξιόλογη υπόγεια υδροφορία της περιοχής μετά από 
σχετική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης. 

 πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί κατάλληλη Τεχνική 
Περιβαλλοντική Μελέτη στην οποία θα προσδιορίζονται οι εργοταξιακοί χώροι 
και οι χώροι κατάληψης του έργου, ενώ θα καθορίζονται οι προσωρινοί αλλά 
και οι τελικοί χώροι διάθεσης των εκσκαφών μετά σχετικών συμβάσεων.  

 να συνταχθεί κατάλληλη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη στην οποία θα 
περιγράφονται οι ανάγκες του έργου, τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του 
όσο και κατά τη λειτουργία του, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής αλλά και του υπάρχοντα κυκλοφοριακού σχεδιασμού των Δήμων. 

 πριν την έναρξη των έργων να προηγηθεί η γνωμοδότηση/ έγκριση της 
κυκλοφοριακής μελέτης τόσο σε θέματα κυκλοφοριακών συνθηκών όσο και 
ασφαλείας από την αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Έργων.  

 μέσα από σχετικές μελέτες να τοποθετηθούν σε όλες τις θέσεις αυξημένης 
εκπομπής θορύβου τόσο κατά την κατασκευή του έργου όσο και κατά την 
λειτουργία του κατάλληλα ηχοπετάσματα όπου κριθεί απαραίτητο. 

 πριν την έναρξη των έργων όπως αυτά περιγράφονται στην αναφερομένη 
μελέτη, θα πρέπει να έχει καθορισθεί πρόγραμμα εργασιών για την 
ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων οχλήσεων και να έχουν προσδιορισθεί τα 
σημεία εκείνα που χρήζουν λήψης μέτρων ηχοπροστασίας και σχετικών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

 τυχόν αφαιρούμενη υψηλή βλάστηση κατά την κατασκευή του έργου να 
αναπληρωθεί με αντίστοιχα είδη και αριθμό στελέχη, συμβατά όμως με τα 
κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής και των αναγκών μιας παραρεμάτιας 
αλλά και παρόδιας βλάστησης 

 σε θέσεις με ιδιαίτερα δυσμενή υδραυλικά χαρακτηριστικά (υδραυλικό άλμα, 
ικανή μεταβολή του άξονα του ρέματος, έντονα τυρβώδη ροή κ.λ.π.) και τα 
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οποία δεν μπορούν να αποφευχθούν, να λαμβάνονται μέτρα επιπρόσθετης 
ενίσχυσης πρανών και κοίτης, ενώ να ελέγχονται τόσο κατά τη διάρκεια 
πλημμυρικών φαινομένων όσο και μετά από αυτά. 

 η λιθένδυση, ιδίως και στην περίπτωση της επιλογής της ως άνω πρότασης, να 
πραγματοποιηθεί για το σύνολο του ρέματος. 

 η πρόταση της εγκατάστασης των Παραπροφήτιων αγωγών εκατέρωθεν του 
ρέματος κινείται προς την ορθή κατεύθυνσης επίτευξης ενός χωριστικού 
αποχετευτικού συστήματος και της αναβάθμισης του ρέματος του Προφήτη 
Δανιήλ αλλά και της περιοχής γενικότερα. 

 τα εν λόγω προτεινόμενα έργα θα πρέπει να ακολουθήσουν κατάλληλα έργα 
ανάπλασης των παραρεμάτιων περιοχών του ρέματος από τους 
επηρεαζόμενους Δήμους, ώστε το σύνολο του ρέματος να ενταχθεί ομαλά και 
αρμονικά στο υπάρχον αστικό τοπίο. 

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

 παράλληλα οι Δήμοι σε συνεργασία με το διατιθέμενο από την ΕΥΔΑΠ 
εξοπλισμό, θα πρέπει να συμβάλλουν στον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων 
και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον πλήρη διαχωρισμό αποχέτευσης 
ομβρίων και αστικών λυμάτων, με ενίσχυση σχετικών έργων υποδομής και 
παροχή κινήτρων προς τους κατοίκους. 

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

 στα πλαίσια του γενικότερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του ρέματος, 
προτείνονται όσον αφορά την επερχόμενη οριοθέτησή του, να ληφθούν υπόψη 
τα κάτωθι:  
κατά τη διαμόρφωση των ορίων του να συμπεριληφθούν και όλοι οι 
σχετιζόμενοι φυσικοί σχηματισμοί κατά μήκος αυτού, ενώ η οικοδόμηση των 
νέων κτισμάτων θα πρέπει να επιδιώκεται σε επαρκείς αποστάσεις 
(μεγαλύτερες των πενήντα μέτρων όπου είναι εφικτό) από τις προτεινόμενες 
οριοθετήσεις. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι δεδομένης της διαπιστούμενης 
αύξησης της συχνότητας των πλημμυρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής 
αλλαγής (και στην Περιφέρεια Αττικής), θα πρέπει άμεσα στο σχεδιασμό των 
σχετικών έργων να συνυπολογίζονται οι αναλογούμενες αυξήσεις στις 
πλημμυρικές παροχές, και κατ’ επέκταση, και στις απαιτούμενες διατομές. 
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Οι όροι και οι επισημάνσεις της γνωμοδότησης καθώς και τα τεχνικά έργα και 
τα μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται, 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 
 

i) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις : 

1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). 
Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν 
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> όπως έχει 
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-
2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και 
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε 
με την με ΑΠ: 191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της 
υπ’αριθμ 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων (Β΄354) και συναφείς διατάξεις» και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
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Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) 
Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), 
Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). Την 
ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» 

9. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την 
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 

β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για 
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

12. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 
αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 



 71 

θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

13. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

14. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 
«περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες 
επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της 
Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 
ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που 
τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της 
Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88), 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), δ) ΚΥΑ με α.η.π. 
14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία 
καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται 
οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο 
του άνθρακα. 

16. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 
ii) Tεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος :  

1. Πριν την έναρξη της κατασκευής ενέργειες που αφορούν το έργο και τη 
δραστηριότητα: 

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η 
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ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 
έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών. 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν όπως 
επίσης και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 
περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Ο φορέας του έργου στα πλαίσια των διαδικασιών οριοθέτησης που θα 
ακολουθήσει, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις αναγραφόμενες στο άρθρο 3/ 
παράγραφος 6.Β.1 του πρόσφατου Νόμου 4258/14(ΦΕΚ94/Α΄/14-4-2014), 
διαδικασίες. 

5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία 
του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ Δασαρχείο, 
Πολεοδομίες, Αδειοδοτούσες Αρχές κλπ), συμπεριλαμβανομένων των 
εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί μέρους 
δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 

6. Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα 
πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες 
αρχαιοτήτων (Εφορεία Αρχαιοτήτων και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και 
Τεχνικών Έργων Αττικής) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες 
ενέργειες (πχ λήψη σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, 
πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές 
εργασίες κλπ). 

7. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.  

8. Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την 
κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς και μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και 
των αδειών. 

9. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική περιβαλλοντική μελέτη στις 
αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειδοδότησης) στην οποία να 
υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 

10. Τα εργοτάξια του αναδόχου του έργου (κύρια και δευτερεύοντα και τα οποία θα 
πρέπει να καταλαμβάνουν όσο το δυνατό μικρότερη έκταση) θα πρέπει να 
αποτυπωθούν – χωροθετηθούν σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο να 
συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή των εργοταξιακών χώρων (με στοιχεία για την 
έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, 
τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριμμάτων) και να 
υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη των 
έργων. Πέραν των ανωτέρω, να γίνει περιγραφή της λειτουργίας των εργοταξίων 
που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη 
και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και προς 
το έργο με σαφή καθορισμό δρομολογίων των οχημάτων που θα εξυπηρετούν τα 
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εργοτάξια με στόχο την ελάχιστη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής.  
11. Το έργο να είναι σύμφωνο με την ειδική υδραυλική μελέτη, για τη λειτουργία και 

τη διευθέτηση του / των ρεμάτων της περιοχής, έτσι ώστε βάσει των υδραυλικών 
υπολογισμών να εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα του υδατορεύματος και των 
αγωγών ομβρίων υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής τους. 

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

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

14. Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, 
κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό 
χρονικό διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται 
άμεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα 
οχήματα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστημα αυτό της δέσμευσης των 
δρόμων, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει γι’ αυτό η κατάλληλη 
σήμανση ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. 

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

16. Κατά τις εργασίες διαμόρφωσης των πρανών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε 
να μη γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ μετά το πέρας των 
εργασιών να πραγματοποιηθούν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης τους, οι 
οποίες περιλαμβάνουν φύτευση των πρανών (εκσκαφών και επιχωματώσεων) 
έτσι ώστε να μειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές συνέπειες στην αισθητική του 
τοπίου και το έργο να προσαρμοστεί αρμονικά με το τοπίο συντάσσοντας και 
υποβάλλοντας σχετική τεχνική περιβαλλοντική μελέτη για τη διαμόρφωση της 
παραρεμάτιας ζώνης και των φυτοτεχνικών διαμορφώσεων. 

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

18. Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των  έργων, 
να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων 
ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν 
υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες κλπ) και που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του 
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των 
ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-
2003).  

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

20. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών 
ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε χώρο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση όπως και η 
αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους 

21. Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το 
στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του 
έργου και της δραστηριότητας. 

22. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
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εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 
23. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική 

Νομοθεσία χωρίς την απαραίτητη γνωμοδότηση επέμβασης από την αρμόδια 
υπηρεσία, αφού πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την 
ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες  

24. Να γίνει αποκατάσταση έγκαιρα των όποιων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις 
και γενικότερα σε φυτοκοινωνίες που θα θιγούν κατά την κατασκευή του έργου με 
βάσει ειδικές φυτοτεχνικές μελέτες. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη. 
Η δαπάνη για τις φυτεύσεις και η μέριμνά τους (συντήρηση, αντικατάσταση κλπ) 
βαρύνει το φορέα του έργου. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να 
συλλέγεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης. 

25. Αποφυγή άσκοπης κοπής, αποψίλωσης και εκχέρσωσης της υπάρχουσας 
βλάστησης. Να γίνει κοπή όσο το δυνατόν λιγότερων δένδρων και θάμνων. Στις 
περιπτώσεις που η διάσωση υψίκορμων δέντρων είναι δυνατή, προτείνεται η 
δημιουργία προστατευτικών κατασκευών.  

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

27. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω 
και προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων 
υλών, απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, 
διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής διέλευσης οχημάτων κλπ ή 
οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει 
προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο. 

28. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο 
και κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε 
ύδατα, (και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση 
βροχοπτώσεων, πιθανόν βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου 
συστήματος συλλογής και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον 
αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής 
οργανική ύλη. 

29. Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της 
ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) 

30. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής μελέτης, πριν την έναρξη 
των εργασιών: Οριστικό Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του έργου. Ακριβείς 
θέσεις των εργοταξίων και περιφερειακών εγκαταστάσεων. Ακριβείς προσωρινές 
και μόνιμες θέσεις απόθεσης υλικών εκσκαφών και καθαιρέσεων Εξέταση της 
δυνατότητας χωροθέτησης τους σε περιοχές που δεν δημιουργούν 
περιβαλλοντικά προβλήματα.  

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

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

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

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

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

36. Να αποκατασταθούν έγκαιρα, από τον ανάδοχο του έργου όλα τα επηρεαζόμενα 
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δίκτυα κοινής ωφέλειας.  
37. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 

36259/10 και του Ν4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα 
ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, 
τσιμεντοστρώσεις, μπετά κλπ) και τα υλικά των εκσκαφών που περισσεύουν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων 
εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής μετά από τις σχετικές 
άδειες και εγκρίσεις. 

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

 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 

39. Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές, 
διανοίξεις και εκχερσώσεις  για την κατασκευή του έργου τόσο στην κοίτη όσο και 
στα πρανή και να αποθηκεύονται προσωρινά. 

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

41. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
42. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση 

επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες 
κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (πχ προτεινόμενη 
περίοδος για το έργο από Απρίλιο έως Οκτώβριο) ενώ δε θα πρέπει να μένουν 
ακάλυπτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

43. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να κατασκευάζεται προσωρινό κανάλι 
στο μη καταλαμβανόμενο τμήμα της κοίτης ώστε οι τυχόν απορροές του ρέματος 
να διέρχονται χωρίς να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο των εργασιών.  

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

45. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις 
ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις 
τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την 
κατ΄ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το 
χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον 
μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των 
φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 

46. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, 
εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της 
απόστασης από τη θέση του Έργου. 

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

48. Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών και των διαλαμβανομένων 
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υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (πχ στις θέσεις παράδοσης) τους 
προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

49. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

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

51. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων (εντός του χώρου των έργων), να γίνει μόνο 
αφού αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική 
έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας δασικής 
υπηρεσίας. 

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

53. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές (πχ παρουσία υδροφόρας ή πυροσβεστικού 
πλησίον των εργασιών).  

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

55. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των διερχομένων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα καθώς και τα 
απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.  

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

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

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

59. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, 
σύνταξη μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων 
περιοχών κλπ. 

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

61. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με 
τις εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

62. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007). 

63. Η προκαλούμενη στάθμη θορύβου κατά την φάση κατασκευής δε θα πρέπει να 



 77 

υπερβεί το όριο των 65 dB(A), όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Π.Δ. 1180/81. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω ορίου (με κατάλληλο προγραμματισμό 
χρήσης των μηχανημάτων, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κλπ).  

64. Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

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

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

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

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

69. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών 
αδρανών, απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, 
ρεμάτων, χειμάρρων ή μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

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

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

72. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων 
(στις πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
 Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

 Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών (χώματα προς εκσκαφή, 
ανασφάλτωτοι εργοταξιακοί δρόμοι) με μόνιμα ή μεταφερόμενα συστήματα 
διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. 

 Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, 
εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον 
παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται 
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα 
προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε 
χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

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

74. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα 
για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους (αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός 
του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών 
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κλπ). 
75. Συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων 

που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός 
του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε εγκεκριμένους χώρους. 

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

77. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε 
είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών 
επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) 
και στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). 

78. Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων στο χώρο 
διαμόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία ή/και με στεγανό δάπεδο, τα 
οποία να είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- 
εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα μηχανήματα- οχήματα να φέρουν πιστοποιητικά 
θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ. 

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

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να 

τηρούνται: 

80. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αντιμετώπισης 
εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
πλημμύρες κλπ) και λαμβάνει σχετικά προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους. 

81. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη του ρέματος μετά των πρανών του θα πρέπει 
να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή σημεία θα πρέπει να 
εντοπίζονται και να αποκαθιστώνται άμεσα. Η τοποθέτηση κατακόρυφης και 
οριζόντιας σήμανσης σε όλο το μήκος του ελεύθερου ρέματος καθώς και 
στηθαίων ασφαλείας θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή ατυχημάτων 

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

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

84. Θα πρέπει οι αρμόδιοι Δήμοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνομων εκροών 
υπονόμων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων εντός του 
ρέματος ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υποβάθμισης της ποιότητας των 
νερών που θα καταλήγουν στο ρέμα. Η ποιότητα των νερών που ρέουν προς τον 
αποδέκτη θα πρέπει να διασφαλιστεί. Θα πρέπει να προστατευτεί το 
παραρεμάτιο φυσικό περιβάλλον αλλά και η ποιότητα των υπόγειων υδάτων 

85. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός του ρέματος 
αλλά και όλων των συμβαλλομένων αγωγών ομβρίων από σκουπίδια, αποθέσεις 
και συμπαρασύρσεις ομβρίων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. 
Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται οι παραρεμάτιοι χώροι, ή άλλα σημεία που 
συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα 
τσιγάρα των εποχουμένων. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
iii) Eπισημάνσεις που παρατίθενται στα σχετικά κεφάλαια Κωδικοποίησης 
Αποτελεσμάτων και Προτάσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων των 
τευχών 1 και 2 της μελέτης: 
 
για το οδικό έργο 
 Από την αρχή του έργου έως την οδό Αγίου Πολυκάρπου θα πρέπει να γίνουν οι 

απαραίτητες προσαρμογές τροποποιήσεις στις ρυμοτομικές γραμμές των ΟΤ 
23Α, 29Γ, 33 και 34 του Δήμου Αθηναίων στο τμήμα τους που έχει χαρακτηρισθεί 
ως ΚΠ (κοινόχρηστο πράσινο). 

 Το έργο στο τμήμα από 0+780 (όριο της περιοχής του Προγράμματος Διπλής 
Ανάπλασης) ως 1+362,55 (οδός Σαλαμινίας) θα πρέπει να συμπληρωθεί – 
προσαρμοσθεί με βάση μέτρα που θα προκύψουν από την κυκλοφοριακή μελέτη 
που πρέπει να εκπονηθεί σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο κεφάλαιο της 
αναφερομένης ΜΠΕ. 

 Το έργο θα πρέπει να τροποποιηθεί με την κατάργηση της σύνδεσης που 
προβλέπει η προς διαμόρφωση οδού Ορφέως με την Πάροδο Σταμάτη Σαμαρτζή 
(ΜΠΕ 5.1.6). 

 Το έργο θα πρέπει να τροποποιηθεί με την αποκατάσταση της σύνδεσης του 
άξονα της νέας αρτηρίας με την οδό Σαλαμινίας (1+360) στο προβλεπόμενο από 
το Πολεοδομικό Σχέδιο εύρος της οδού Σαλαμινίας και όχι σε αυτό της 
υφιστάμενης οδού (ΜΠΕ 5.1.6) 

 Το έργο θα πρέπει να τροποποιηθεί με την αλλαγή της σύνδεσης του κυρίου 
άξονα με κάθετο δρόμο /όπως προβλέπεται από τη μελέτη στη θέση της διατομής 
Ρ89 (ΧΘ 1+721,93) της αρτηρίας (ΜΠΕ 5.1.6) 

 Θα πρέπει να επανεξεταστεί στην επόμενη φάση μελέτης του έργου, ο κατάλογος 
των Τεχνικών Γεφύρωσης του ρέματος από την προτεινόμενη αρτηρία, στην 
περιοχή Διπλής Ανάπλασης (ΜΠΕ 5.1.6). 

 Το έργο θα πρέπει να συμπληρωθεί με την προσθήκη στην κατάληξη των 
αγωγών εκφόρτισης των απορροών του καταστρώματος στο ρέμα του Προφήτη 
Δανιήλ διατάξεων καθαρισμού των απορροών που θα καταλήγουν στο ρέμα 
(καθίζησης της στερεοπαροχής) (ΜΠΕ 9.12 α/α 43). 

 Οι εργασίες κατασκευής του προτεινόμενου οδικού έργου θα πρέπει να γίνουν σε 
συνεννόηση με τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου υδραυλικής διευθέτησης του 
ρέματος Προφήτη Δανιήλ. Τονίζεται η αναγκαιότητα προτεραιότητας στην 
κατασκευή του υδραυλικού έργου του ρέματος έναντι του παρόντος οδικού έργου, 
ή ταυτόχρονης κατασκευής τους (ΜΠΕ 5.2.1 και 9.1). 

 Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των υποδομών της 
περιοχής /κατά τη φάση των εργασιών κατασκευής. 

 Θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη μέριμνα εξασφάλισης των λειτουργιών της 
περιοχής στη φάση των εργασιών κατασκευής. Να επιδιωχθεί η μικρότερη δυνατή 
παρεμπόδιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και των οικιστικών 
περιοχών, με κατάλληλο προγραμματισμό και ανάπτυξη των εργασιών. 

 Ιδιαίτερα αναφέρεται η αναγκαιότητα λήψης όλων των μέτρων για την προστασία, 
της μικρής εκκλησίας της ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ) που βρίσκεται στη 
γωνία των οδών Προφήτη Δανιήλ και Κερκύρας δίπλα στη ζώνη των έργων. 
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Επισημαίνονται οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για τα χαρακτηρισμένα 
μνημεία της περιοχής από τους αρμόδιους Φορείς της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
που αναφέρονται: 
o στην ελάττωση της βαριάς κυκλοφορίας με κατάλληλη σηματοδότηση, 
o στην απομάκρυνση του άξονα του δρόμου από την περιοχή των μνημείων, 

ώστε να τηρηθεί η ισχύουσα αρχαιολογική νομοθεσία, 
o στη δημιουργία χώρου πρασίνου πέριξ των ναών ώστε να αναβαθμισθεί ο 

περιβάλλον χώρος τους και να αναδειχθούν τα μνημεία. 
 Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η αντιπλημμυρική προστασία των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων και του χώρου των εργασιών για να αποφευχθούν τυχόν 
επιπτώσεις στα νερά της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει: 
o να διατηρούνται καθαρές από απορρίμματα και λάσπες οι επιφάνειες των 

φρεατίων της περιοχής, στην περιοχή των εργασιών και σε μια απόσταση της 
τάξης των 250μ από τα όρια της, 

o να δημιουργηθούν ασφαλείς διαβάσεις πεζών σε θέσεις φρεατίων ή και 
αποκάλυψης σωληνώσεων δικτύων της περιοχής, 

o να λαμβάνεται διαρκής μέριμνα για την απαγωγή των βρόχινων νερών με 
τακτικό καθαρισμό των φρεατίων και των οχετών, 

o να γίνεται άμεση άντληση και απαγωγή προς το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ των 
όγκων νερού της βροχόπτωσης που θα παραμένουν σε προσωρινά σκάμματα 
ή φρεάτια στο χώρο των εργασιών. 

 
για το Υδραυλικό Έργο 
 Στο υποτμήμα του ρέματος από 950,00 έως 0+755,55 η κατασκευή θα πρέπει να 

γίνει με εφαρμογή της εναλλακτικής λύσης 1 (ΜΠΕ 6.3). 
 Το έργο θα πρέπει να συμπληρωθεί με την κατασκευή δύο νέων παραρεμάτιων 

αγωγών ακαθάρτων εκατέρωθεν της διευθετημένης διατομής του νέου 
Υδραυλικού Έργου που θα εκβάλλουν στον ΚΑΑ (ΜΠΕ 6.6). Οι δύο νέοι αγωγοί 
θα αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο σήμερα αγωγό ακαθάρτων κατά μήκος της 
αριστερής όχθης του ρέματος. 

 Το έργο να συμπληρωθεί με την κατασκευή ενός ακόμα Τεχνικού Γεφύρωσης του 
ρέματος μεταξύ των 0+174,50 και 0+149,20 (ΜΠΕ 5.2.7). 

 Το έργο θα συμπληρωθεί με τις εργασίες επίχωσης της ζώνης της κοίτης που θα 
καταργηθεί στο τμήμα του ρέματος πριν την νέα θέση συμβολής. Η έκταση που 
θα προκύψει θα πρέπει να αποδοθεί στο Δήμο της περιοχής για κοινόχρηστες 
χρήσεις (παιδική χαρά, χώρος άθλησης κλπ) (ΜΠΕ 5.2.7). 

 Θα πρέπει να επανεξεταστεί στην επόμενη φάση μελέτης του έργου, ο κατάλογος 
των Τεχνικών Γεφύρωσης του ρέματος στην περιοχή Προγράμματος Διπλής 
Ανάπλασης του Δήμου Αθηναίων (ΜΠΕ 5.2.7). 

 Η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του προτεινόμενου έργου θα 
πρέπει να είναι ταυτόχρονη ή προγενέστερη της κατασκευής του παράπλευρου 
οδικού έργου, εφόσον τα δύο έργα προσχωρήσουν σε κατασκευή. Τυχόν 
προγενέστερη κατασκευή της παράπλευρης οδικής αρτηρίας ειδικά στο τμήμα 
κατάντη της οδού Ορφέως καθιστά την κατασκευή του υδραυλικού έργου 
πρακτικά αδύνατη. 

 Η ανάπτυξη των εργασιών κατασκευής του έργου πρέπει να γίνει κατά τμήματα 
της ζώνης του ρέματος και όχι ταυτόχρονα σε όλο το μήκος της και με φορά 
πάντα από τα κατάντι προς τα ανάντι ώστε να είναι εξασφαλισμένη η 
απρόσκοπτη διοχέτευση της απορροής προς τον κατάντι υδραυλικά επαρκή 
αποδέκτη 
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