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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. 8/2018 

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 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Οριστική Οριοθέτηση του ρέματος Γαλάζιας Ακτής – Αγίου Δημητρίου – Ξελαφτάκι 
της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού». 

 

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. 127871/21-12-2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που έχει 
σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
                
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) 
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όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση 
της υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας 
Αττικής, ο περιφερειακός σύμβουλος κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και 
μεταβιβάζονται σε αυτόν αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής.  

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

7. 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». 

8. Το Ν4258/2014 (ΦΕΚ94/Α΄/2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» ο οποίος καταργεί το Ν880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), 22-03-1979 «Περί 
καθορισμού ανώτατου ορίου συντελεστή δόμησης και ετέρων τινών 
διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας» όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-1992) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και 
πολεοδομικές ρυθμίσεις»   

9. Το με ΑΠ:48597/2632/16-06-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/ Δ/νσης 
Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Α΄ διαβιβαστικό (ΑΠ:127871/22-6-
2017 Δ/νσής μας) μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το 
με ΑΠ:οικ133748/29-6-2015 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών/ 
Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/ 
Περιφέρεια Αττικής διαβιβαστικό (ΑΠ:147151/13-7-2017 Δ/νσής μας) 
διαβιβαστικό μετά της ως άνω μελέτης και της με ΑΠ:133747/29-06-2017 
αποστολής ανακοίνωσης  

10. Τα συνημμένα στην (26) σχετική μελέτη, σχέδια για το έργο του θέματος υπό της 
κας Χριστιάνας Μαμάτση Περιβαλλοντολόγου MSc  

11. Τα με ΑΠ:251375/4-12-2017 Δ/νσής μας, υποβληθέντα συμπληρωματικά 
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στοιχεία μετά συμπληρωματικής τεχνικής έκθεσης με θέμα: «Μελέτη Οριοθέτησης 
Εξόδου Ρέματος Γαλάζιας Ακτής»  

12. Το με ΑΠ:153289/26-7-2017 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/ Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΠ:157968/26-7-2017 Δ/νσής μας) διαβιβαστικό μετά συνημένης της με 
(ΑΠ:9257/14-7-2017 Δήμου Σαρωνικού) αποστολής γνωμοδότησης και 
συνημμένου αποσπάσματος του πρακτικού αριθμ 8/2017 της με Αριθμ 
Απόφασης 36/2017 

13. Την από 12/10/2017 πραγματοποιηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας μας στην 
περιοχή του έργου 
 

i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (9) σχετική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων του έργου  «Οριστική Οριοθέτηση του ρέματος Γαλάζιας Ακτής – Αγίου 
Δημητρίου – Ξελαφτάκι της Δημοτικής ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού» 

Η μελέτη αυτή, αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα 
διευθέτησης στα πλαίσια οριστικής οριοθέτησης τμημάτων των ρεμάτων ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΑΚΤΗΣ- ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του 
Δήμου Σαρωνικού Αττικής. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 19/01/2016 κατόπιν 
έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής της υπ’ αριθμόν 344/2015 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η μελέτη η οποία απεστάλη από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

 
ii. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο 

Ονομασία Έργου:  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια 
Οριστικής Οριοθέτησης του ρέματος Γαλάζιας Ακτής – Αγίου 
Δημητρίου – Ξελαφτάκι της Δημοτικής ενότητας Καλυβίων 
του Δήμου Σαρωνικού» 

Είδος και μέγεθος του Έργου 
Το έργο περιλαμβάνει την οριοθέτηση τμημάτων (εντός ορίων μελέτης πράξης 

εφαρμογής):  
Α. του νότιου τμήματος του ρέματος της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ Δ.Ε. Καλυβίων 

[στο κατάντη τμήμα του ρέματος μήκους 940,20Μ, εντός ορίων Πολεοδομικής 
μελέτης]. Το υπό μελέτη τμήμα του Ρ. ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ, αποτελεί το νότιο 
τμήμα του βασικού ρέματος Γαλάζιας Ακτής που εκβάλλει στην ομώνυμη 
παραλία. Ξεκινά από το τεχνικό ανάντη της εκβολής , οδεύει σχεδόν παράλληλα 
με την οδό Γαλ. Ακτής και η οριοθέτησή του τελειώνει στην οδό Σειρήνων. Η 
οριοθέτηση συνεχίζει στο τμήμα Β. Οριοθετείται για μήκος 940 μ.  

Β.του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ το οποίο αποτελεί το βόρειο τμήμα του 
ευρύτερου ρέματος της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ, μήκους 732,40 μ. Το υπό μελέτη 
τμήμα του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ρέματος, αποτελεί το βόρειο τμήμα του βασικού 
ρέματος Γαλάζιας Ακτής που εκβάλλει στην ομώνυμη παραλία. Ξεκινά από το 
ύψος της οδού Σειρήνων, οδεύει σχεδόν παράλληλα με την οδό Γαλ. Ακτής και 
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η οριοθέτησή του τελειώνει στην οδό Κορίνθου. Οριοθετείται για μήκος 732,40 
μ.  

Γ. του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΟΣ μήκους 549,42 μ. Το υπό μελέτη τμήμα 
του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΟΣ, αποτελεί τη βόρεια απόληξη του 
Κεντρικού τμήματος. Ξεκινά από το ύψος της οδού Κορίνθου, οδεύει σχεδόν 
παράλληλα με την οδό Γαλ. Ακτής και η οριοθέτησή του τελειώνει στην οδό 
Πρωτέως και Ικαρίας. Οριοθετείται για μήκος 549,42 μ  

Δ. του ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΟΣ μήκους 527,69 μ. Το υπό μελέτη τμήμα του 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΟΣ-ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ, αποπτελεί την βορειοδυτική 
απόληξη του Κεντρικού τμήματος. Ξεκινά από το ύψος της οδού Κορίνθου, και 
η οριοθέτησή του τελειώνει στην οδό Οδεμησίου. Οριοθετείται για μήκος 527,69 
μ.  

Ε. τμήματος του ρέματος ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως το όριο του Δήμου, μήκους 
308,23 μ. Το υπό μελέτη τμήμα του ρέματος ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ξεκινάει από 
το ύψος της οδού Σειρήνων ως και την Απειράνθου που αποτελεί και το όριο 
του Δήμου Σαρωνικού και το όριο της Πολεοδομικής μελέτης. Οριοθετείται για 
μήκος 308,23 μ εντός του Δήμου Σαρωνικού.  

 
Το σύνολο των έργων διευθέτησης εκτείνεται σε μήκος 3.058μ. Η ευρύτερη 

λεκάνη απορροής του ρέματος έχει εμβαδό 4,3 km2. Τα έργα διευθέτησης 
προβλέπονται σχεδόν στο σύνολο των ρεμάτων και περιλαμβάνουν διαμόρφωση:  
 ορθογωνικής διατομής  
 τραπεζοειδούς διατομής  
 επένδυση με συρματοκιβώτια  
 διατήρηση φυσικής κοίτης, και  
 διευθέτηση του ρέματος Αγίου Δημητρίου με κλειστό ορθογωνικό 

οχετό[κλειστή πλακοσκεπής διατομή].  
 
Τα πλάτη οριοθέτησης:  
 νότιο τμήμα του ρέματος της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ: . Ελάχιστο – μέσο πλάτος 

οριοθέτησης 10μ  
 Κεντρικό Ρέμα (βόρειο τμήμα ρ. ΓΑΛ.ΑΚΤΗΣ) : πλάτος οριοθέτησης από 7μ 

εως 15μ  
 Δυτικό Παράρεμα : πλάτος οριοθέτησης από 6μ εως 20μ  
 Ανατολικό Παράρεμα : πλάτος οριοθέτησης από 6,5μ εως 30μ  
 Εσωτερική διάσταση πλακοσκεπή οχετού ρ. Αγ. Δημητρίου 1,20μ χ 2,5μ  

 
iii. Κατάταξη του έργου 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012) «Κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)» 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει από την Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 
(ΦΕΚ2471/Β/2016),  

Το έργο ανήκει στην ομάδα 2 «Έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» και συγκεκριμένα στην 
υποομάδα:  

Α/Α 15α: «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων, 
όπως διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση 
αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση 
προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κλπ.».  

Εντάσσεται στην Α’ Κατηγορία και συγκεκριμένα στην Α2, καθώς πληροί τις 
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ακόλουθες προϋποθέσεις: ενώ περιλαμβάνει έργα διευθέτησης επί τμήματος 
υδατορέματος με εμβαδό λεκάνης απορροής E<5 km2 για τη Γαλάζια Ακτή (δηλαδή 
5km2 ≥ E≥ 0,5 km2) και προβλέπονται έργα εκαβάθυνσης, διαμόρφωσης της κοίτης 
και κατασκευή συρματοκιβωτίων, παράλληλα περιλαμβάνει κάλυψη 
υδατορέματος με εγκιβωτισμό.  

Οι εργασίες διευθέτησης ρεμάτων δεν κατατάσσονται σε οχλούσες –κατά 
οιονδήποτε βαθμό, δραστηριότητες, σύμφωνα με την κ.υ.α. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 
1048) όπως εκάστοτε ισχύει.  

Επισημαίνεται ότι όταν ένα έργο αποτελείται από επιμέρους έργα ή διαθέτει 
συνοδά, τότε όλο το έργο κατατάσσεται σύμφωνα με εκείνο το επιμέρους έργο ή 
συνοδό του που βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία στην αντιστοίχηση των 
ομάδων του έργου, σύμφωνα με την Υ.Α.1958/12 (ΦΕΚ 21Β/13-1-12) & την Αριθμ. 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674.  

Αρμόδια αρχή για έργα κατηγορίας Α2, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 4 του Ν. 4014/2011, είναι η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 
iv. Αρμόδιος του έργου  

Επωνυμία Φορέα  Δήμος Σαρωνικού  
ταχυδρομική διεύθυνση  Αθηνών & Ρ. Φεραίου  
περιοχή  19010 Καλύβια Αττικής  
τηλεφωνικοί αριθμοί  22993 20300  
fax,  22990 48589  
e-mail  anastasios.papaioanou@kalivia.gr  
web address  http://kalivia.gr/  
Επικεφαλής φορέα  Γεώργιος Σοφρώνης, Δήμαρχος  
Δ/ντρια περιβάλλοντος & Ποιότητας 
ζωής  

Αικ. Φινέτη, αρχιτέκτων μηχανικός  

ονοματεπώνυμο επιβλέποντος  Παπαϊωάννου Αναστάσιος, Τοπογράφος 
μηχανικός  

 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ  
Σύμφωνα με το Ν.4258/2014 [ΦΕΚ 94/Α] «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις 

θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» και το άρθρο 2, παραγρ.4, ο φάκελος οριοθέτησης ρέματος όταν 
συντάσσεται μέριμνα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας, ΟΤΑ, Φυσικών είτε 
Νομικών Προσώπων, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής 
Επιτροπής του άρθρου 140 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει. Όμοια και τα 
έργα διευθέτησης [Αντιπλημμυρικά] των ρεμάτων της Περιφέρειας Αττικής.  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Υπ. 
ΥΠΟΜΕΔΙ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ /Γ.Δ.Υ.Κ.Υ., με την με αριθ. πρωτ. 
Δ10/20409/07-04-1998 Απόφασή της σύστησε αρχικά την Κεντρική Συντονιστική 
Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) για το συντονισμό του έργου της ΕΥΔΑΠ και λοιπών φορέων 
στους οποίους ανέτίθετο με τον Ν. 2576/98 η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων 
Περιφέρειας Αττικής. Επίσης με την αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕγ/150/Φ.(Κ.Σ.Ε.)/01-12-2014 
Απόφαση, ανασυγκροτήθηκε η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) για τον 
συντονισμό της μελέτης και κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Αττικής.  

Με τα με αριθ. πρωτ. 3811/16/09-03-2016, (ΔΑΕΕ/401/11-03-2016), και 
4466/16/22-03-2016, (ΔΑΕΕ/444/22-03-2016), έγγραφα της Διεύθυνσης 
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Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού, ο Δήμος αιτήθηκε την 
έγκριση εκπόνησης μελετών οριοθέτησης – διευθέτησης των ρεμάτων Αγίου 
Δημητρίου, Γαλάζιας Ακτής & Ξελαφτάκη της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του 
Δήμου Σαρωνικού.  

Με την Απόφαση Αρ. Πρ.: ΔΑΕΕ/οίκ. 668/Φ.(Κ.Σ.Ε.), 28-04-2016 Εγκρίθηκε το 
υ.α. 93/23-03-2016 Πρακτικό της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του 
άρθρου 140 του Ν.4070/12, για την δυνατότητα ανάθεσης εκπόνησης μελετών και 
την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Αττικής και συγκεκριμένα Της 
αίτησης του Δήμου Σαρωνικού, για την έγκριση εκπόνησης μελετών οριοθέτησης – 
διευθέτησης των ρεμάτων. 

 
v. Συντάκτες της μελέτης: 

Περιβαλλοντική μελετήτρια:  
Χριστιάνα Μαμάτση, Περιβαλλοντολόγος,  
 M.Sc. Environmental Impact Assessment & Auditing UEA UK,  
 Μ.Δ.Ε Πολεοδομίας-Χωροταξίας ΤΜΧΠΠΑ Πολ. σχολής ΑΠΘ  
 Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Β’ Τάξης, Κατηγορία 27  

Ταχ. Διεύθυνση Αντιπάρου 1Γ / ΤΚ 14565 / Περιοχή: Άγιος στέφανος Δήμου 
Διονύσου ΑΤΙΚΗΣ  
Τηλ/ φαξ +30 210 2841842 / Email: mamatsi@hol.gr. 

 
vi. Στόχος και σημασία του έργου 
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, απώτερος στόχος του υπό μελέτη έργου είναι η 

διασφάλιση της ομαλής ροής και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων που 
παρουσιάζουν τα ρέματα, όλα σε μήκη εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σαρωνικού 
και στα όρια της υφιστάμενης Πολεοδομικής Μελέτης. Τα υπό μελέτη ρέματα 
διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή- γειτονιά Γαλάζιας Ακτής Δημοτικής 
Ενότητας Καλυβίων στο Δήμο Σαρωνικού.  

Παράλληλα, ανάντι και κατάντι αυτών διέρχονται σημαντικές οδοί, η κατασκευή 
των οποίων έχει ως ένα βαθμό επηρεάσει τη ροή του ρέματος. Σκοπός λοιπόν του 
έργου είναι η οριοθέτηση πρώτα από όλα του ρέματος για να προστατευτεί από 
περαιτέρω επεμβάσεις στην κοίτη και τη ροή του και ύστερα η διευθέτηση, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν τόσο οι γειτνιάζουσες 
ιδιοκτησίες όσο και τα τεχνικά έργα (οδοί) που διασταυρώνονται με αυτό.  

 
Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα οποία συνηγορούν 

στην υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας 
Πρόκειται κυρίως για την περιβαλλοντική προστασία των ρεμάτων που βρίσκονται 

υπό προστασία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής η οποία αποτελεί 
παραθεριστική αλλά και μόνιμη κατοικία για πολλά νοικοκυριά.  

 
Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
Ως μέγιστο όφελος για το Δήμο αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Αττικής και το παραλιακό πρόσωπο, είναι η κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, η 
οποία δεν ολοκληρώνεται χωρίς να είναι οριοθετημένα τα ρέματα της περιοχής 
μελέτης.  

Η οριοθέτηση συντελεί :  
 στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου,  
 την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών,  



 8 

 την προστασία των ρεμάτων ως φυσικών οικοσυστημάτων απαραίτητων 
μονάδων για την ολοκληρωμένη xωρική οργάνωση,  

 στη δυνατότητα εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού 
συμπεριλαμβανομένων όλων των χρήσεων γης  

 
Ιστορική εξέλιξη του έργου ή της δραστηριότητας  
Η περιοχή Γαλάζιας Ακτής –παραλίας Καλυβίων ΔΕ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού 

δέχεται έντονες οικιστικές πιέσεις. Ο Δήμος έχει ήδη προβεί σε πολεοδομική μελέτη 
στην περιοχή, σε φάση εκπόνησης είναι δε η μελέτη με τίτλο «Πράξη εφαρμογής της 
Πολεοδομικής Μελέτης Β’ κατοικίας της περιοχής παραλίας του Δήμου Καλυβίων».  

Η δε τέως Ν. Α. Αν. Αττικής έχει προβεί σε οριοθέτηση των ρεμάτων που 
διατρέχουν την οικιστική ζώνη [πολεοδομούμενη περιοχή]. Η δε τέως Ν.Α. Αν. 
Αττικής έχει προβεί σε πράξη οριοθέτησης των ρεμάτων που διατρέχουν την εν λόγω 
οικιστική ζώνη (πολεοδομούμενη περιοχή). Πρόκειται για τη «Μελέτη οριοθέτησης 
ρέματος Αγίου Δημητρίου-Γαλάζιας Ακτής μαζί με τα παραρέματα αυτού, περιοχής 
Κορωπίου-Καλυβίων Θορικού», με μελετητές τους Ευ. Μανή, Γεωργ. Σακαλλαράκη, 
το έτος 2000.  

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης (κύρωση Πράξης Εφαρμογής), 
αποτελεί η οριστικοποίηση των έργων οριοθέτησης και των συνοδών έργων 
διευθέτησης των ρεμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός του –υπό μελέτη πράξης 
εφαρμογής πολεοδομικού ιστού [Νομολογιακός Κανόνας που βασίζεται στην 
υφιστάμενη Νομοθεσία:  
 Ν.880/79, αρ.6 περί οριοθέτησης των ρεμάτων εντός και εκτός ορίων,  
 Ν.4258/14 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 

− ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.  
 ΦΕΚ281/Δ/1993 περί χαρακτηρισμού ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος χειμάρων και ρυακιών του Νομού Αττικής,  
 άρ5 Ν.3010/05 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3852/2010 αρ.280 παρ.20  
 σε πάγια Νομολογία του ΣτΕ.  
Επίσης με το σχετικό έγγραφο με ΑΠ36934/20-7-2012 της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ «κρίνεται απαραίτητο να επανεξετασθούν οι προτεινόμενες 
οριογραμμές των ρεμάτων Γαλάζιας Ακτής κλπ., όπως επίσης και να μελετηθεί εάν 
υπάρχουν αξιόλογα περιβαλλοντικά στοιχεία στην εγγύς περιοχή του ρέματος τα 
οποία θα πρέπει εκ νέου να συμπεριληφθούν.  

Αντίστοιχη αναφορά γίνεται στο με ΑΠ 74859/10-6-2013 έγγραφα τμήματος 
πολεοδομικών θεμάτων Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφ. Αττικής στα οποία 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της εν λόγω μελέτης.  

Αναγκαιότητα για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, αποτελεί η οριστικοποίηση 
των εργων διευθέτησης των ρεμάτων ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ- ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 
Μ.Π.Ε.ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ -ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Συνεπώς και η εκπόνηση 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η σχετική έκδοση Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων.  

 
Οικονομικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας  
ΡΕΜΑ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ  
Για τον καθορισμό του προϋπολογισμού της μελέτης διευθέτησης του ρέματος 

ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ χρησιμοποιήθηκαν τα νέα εγκεκριμένα τιμολόγια Υδραυλικών και 
Οδοποιητικών Έργων της ΓΓΔΕ. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Υδραυλικής 
μελέτης του έργου (Ν.Γούναρης, 2014) το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 
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846.829,27 € με Φ.Π.Α., Γ.Ε., Ε.Ο. και αναθεώρηση. 
 
Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας  
Θέση  
Τα υπό μελέτη ρέματα διοικητικά υπάγονται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας 

Καλυβίων, Δήμου Σαρωνικού (Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.  

Το υπό μελέτη νότιο τμήμα του ρέματος της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ οριοθετείται και 
Διευθετείται από την εκβολή εως το ύψος της οδού Σειρήνων .  

Το υπό μελέτη τμήμα του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ οριοθετείται και Διευθετείται 
από το ύψος της οδού Σειρήνων έως την οδό Κορίνθου [όπου διακλαδώνεται στο 
Ανατολικό και το Δυτικό Παράρεμά του].  

Το υπό μελέτη τμήμα του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΟΣ οριοθετείται και 
Διευθετείται από το ύψος της οδού Κορίνθου ως την οδό Ικαρίας & Πρωτέως, στο 
όριο του Ρ.Σ.  

Το υπό μελέτη τμήμα του ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΟΣ οριοθετείται και Διευθετείται 
από το ύψος της οδού Κορίνθου ως την οδό Οδεμησίου, στο όριο του Ρ.Σ.  

Το υπό μελέτη ρέμα ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οριοθετείται και Διευθετείται από το 
ύψος της οδού Σειρήνων ως την οδό Απειράνθου, στο όριο του Ρ.Σ. και του Δήμου 
Σαρωνικού.  

 
Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας.  
Η Γεωγραφική/χωρική/διοικητική 

υπαγωγή των υπό μελέτη ρεμάτων 
είναι: Αποκεντρωμένη διοίκηση:  

Αττικής  

Αυτοδιοικητική Περιφέρεια  Αττικής  
Περιφερειακή ενότητα:  Ανατολικής Αττικής  
Δήμος:  Σαρωνικού - Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).  
Δημοτική Ενότητα:  Καλυβίων  
 
Εναλλακτικές λύσεις  
Παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων  
Αρχικά διερευνήθηκε η αναγκαιότητα διευθέτησης του ρέματος σε μεγαλύτερο 

τμήμα ή η δυνατότητα διευθέτησης σε μικρότερο τμήμα. Ωστόσο, αξιολογήθηκε ότι 
δεν έχει νόημα η εξέταση μιας εναλλακτικής λύσης αυτής της φύσης, καθώς τα 
τμήματα του ρέματος που απαιτούν διευθέτηση – λόγω της Πράξης Εφαρμογής του 
Ρ.Σ. είναι απόλυτα συγκεκριμένα.  
Οι εναλλακτικές λύσεις 

που εξετάστηκαν είναι: 
Εναλλακτική Λύση  

Περιγραφή  Παρατηρήσεις  

Α0  Μη κατασκευή έργου  Μηδενική λύση  
Α1  Διευθέτηση με ανεπένδυτη  Κύρια λύση  
Α2  Διευθέτηση με ανεπένδυτη 

ανοικτή διατομή  
Εναλλακτική λύση  

 
Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  
Μηδενική λύση Α0. Στην περίπτωση της μηδενικής λύσης, γίνεται η υπόθεση ότι 

δεν θα υλοποιηθεί κανένα αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του ρέματος. Η λύση 
απορρίπτεται καθώς γνωρίζουμε από την επίλυση της υδραυλικής μελέτης την 
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παρούσα κατάσταση, δηλαδή την έκταση της ζώνης υφιστάμενης πλημμύρας, όπως 
επίσης και τα στοιχεία του διαχειριστικού Σχεδίου αντιμετώπισης πλημμυρών, όπου η 
ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται Δυνητικά επικίνδυνη για πλημμύρες. Τέλος η 
μηδενική λύση αποκλείεται καθώς η οριοθέτηση αποτελεί προϋπόθεση για την 
κύρωση της Πράξης Εφαρμογής του Πολ. Σχεδίου.  

Κύρια λύση Α1- Διευθέτηση με ανεπένδυτη ανοικτή διατομή. Είναι η προτιμότερη 
λύση καθώς διευθετείται το ρέμα κατά το δυνατόν στη φυσική του κοίτη με χωμάτινη 
διατομή η οποία απλά διαμορφώνεται και η οποία εξυπηρετεί την υδραυλική παροχή. 
Ο εγκιβωτισμός του ρέματος Αγίου Δημητρίου εξυπηρετεί τις προσβάσεις στις 
ιδιοκτησίες ως την οδό Απειράνθου και κρίνεται ως η μόνη λύση σύμφωνα με την 
οποία εξυπηρετείται η υδρ. Παροχή του ρέματος. Άλλωστε στην παρούσα φάση το 
ρέμα αυτό διακόπτεται σε διάφορα σημεία από την υφιστάμενη δόμηση και άλλες 
παρεμβάσεις.  

Εναλλακτική λύση Α2- με επενδεδυμένη ανοικτή διατομή. Η Α2 επιβαρύνει το ρέμα 
με τεχνικά στοιχεία διευθέτησης τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση 
της υδρ. Παροχής.  

Επιλέγεται η κύρια λύση Α1.  
Πρόκειται για την πλέον περιβαλλοντικά φιλική λύση που προσεγγίζει τη φυσική 

κατάσταση και προσφέρει διαμορφωμένες διατομές, εντός αστικού ιστού, οι οποίες 
εξυπηρετούν την υδραυλική παροχή.  

Παράλληλα, η επιλογή έγινε και με βάση τα υδραυλικά στοιχεία (ταχύτητα, ύψος 
ροής) που προκύπτουν από την υδραυλική επίλυση δεδομένων των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών της διατομής (κλίση, πλάτος τεχνικού, ελεύθερο περιθώριο).  

Σϋμφωνα με τη διαβιβασθείσα σχετική μελέτη, από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι η εναλλακτική λύση Α1 είναι η πιο ευνοϊκή για το περιβάλλον σε σχέση 
τόσο με τη μηδενική λύση όσο και με τις άλλες εναλλακτικές που εξετάστηκαν 
και αποτελεί τη λύση επιλογής για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.  

 

vii. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης φυσικού περιβάλλοντος 
Η υπό μελέτη περιοχή είναι εντός των ορίων Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης 

τμήματος της περιοχής Β κατοικίας «Παραλίας» του Δήμου Καλυβίων Θορικού 
[ΦΕΚ723/Δ/1995]. Το υπό μελέτη ρέμα διέρχεται εκτός ορίων περιοχών που 
ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών σύμφωνα με το Νόμο της 
Βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011).  

Η άμεση περιοχή που διαρρέει τα δύο ρέματα, όπως φαίνεται και στο 
Φωτογραφικό Παράτημα της παρούσης, και στους χάρτες χρήσεων γης, δεν 
καταλαμβάνεται από δασικές εκτάσεις. Καταλαμβάνεται από μεικτές αστικές χρήσεις 
Β κατοικίας, στην οποία επικρατούν και λιγοστές καλλιέργειες.  

Το υπό μελέτη έργο είναι απόλυτα συμβατό με τους στόχους και τις κατευθύνσεις 
του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η περιοχή 
μελέτης ανήκει γεωγραφικά στα όρια της ΖΟΕ Λαυρεωτικής ΦΕΚ125/Δ1998. Επίσης 
ισχύει και το έργο βρίσκεται εντός ορίων Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλυβίων Θορικού (ν. Αττικής) με το ΦΕΚ73/τΑΑΠ 
/2014.  

Τα ρέματα ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ βρίσκονται στις Π.Ε.5, Ζώνη Δ 
με χρήση παραθεριστικής κατοικίας. 

 
viii. Τεκμηρίωση και περιγραφή των έργων 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  
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Η περιοχή της Γαλάζιας ακτής είναι μια νέα συνοικία η οποία εντάσσεται στο 
σχέδιο πόλης. Πέρα από τη νομική δέσμευση κατά την οποία για να εφαρμοστεί ένα 
νέο σχέδιο πόλης θα πρέπει τα υδατορέματα να είναι οριοθετημένα και να έχουν 
εκτελεστεί τα προτεινόμενα έργα, δηλαδή θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί, παράγεται 
και το αντικειμενικό πρόβλημα της υπερχείλισης του κεντρικού ρέματος με τις 
γνωστές συνέπειες στις παρόχθιες ιδιοκτησίες.  

Στα μελετούμενα έργα η πιθανότητα πλημμύρας μηδενίζεται, αφού τα έργα έχουν 
διαστασιολογηθεί με παροχή αιχμής την πενηντακονταετία, η δε μέθοδος που 
ακολουθήθηκε είναι απόλυτα συμβατή με τη διατήρηση του περιβάλλοντος, έτσι μετά 
την κατασκευή τους, η περιοχή θα αποκτήσει ένα καλής αισθητικής ανοικτό ρέμα με 
πλήρη επάρκεια υδραυλικής παροχής, το οποίο θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του 
δικτύου ομβρίων όλης της περιοχής. Η δε ανάπτυξη της υπό πολεοδόμησης 
συνοικίας θα είναι απρόσκοπτη.  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  
Τα υπό μελέτη ρέματα σήμερα είναι ασφυκτικά εγκλωβισμένα και πιέζονται 

αφόρητα από την αστικοποίηση, αφού οι μάντρες σηκώνονται εκατέρωθεν της κοίτης 
εγκιβωτίζοντας τα. Σε κάθε κλάδο γίνονται οι παρεμβάσεις:  
 Tο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΕΜΑ- ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ [βόρειο τμήμα] : ανασκάπτεται σε 

βάθος 0,5-1,00μ (στον άξονα του έργου) και η κοίτη του διευρύνεται τόσο ώστε να 
παροχετεύει με ασφάλεια την παροχή αιχμής. Επιλέχθηκε η τραπεζοειδής διατομή με 
οριζόντιο πλάτος πυθμένα 4,00 μ και κλίση πρανών 1:1. Η συνολική διαδρομή της 
διευθέτησης του κεντρικού ρέματος είναι 732,40 μ και είναι σε όλο της το μήκος 
ανεπένδυτη. Η διευθέτηση άρχεται αμέσως ανάντη του ειδικού τεχνικού συλλογής 
φερτών στην οδό Σειρήνων και περαιώνεται στη συμβολή του ανατολικού με το 
δυτικό παράρεμα. Το κεντρικό ρέμα μελετήθηκε για παροχή αιχμής 29,00 m3/sec.  
 Tο κατάντη τμήμα του ρέματος ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ (G4 και G5): Το ρέμα 

σήμερα είναι ασφυκτικά εγκλωβισμένο και πιέζεται αφόρητα από την αστικοποίηση, 
αφού οι μάντρες σηκώνονται εκατέρωθεν της κοίτης εγκιβωτίζοντας το. Με την 
παρούσα μελέτη το υποβαθμισμένο ρέμα ανασκάπτεται με μέσο βάθος 1,0-2,20μ 
(στον άξονα του έργου) και η κοίτη του διευρύνεται τόσο ώστε να μην εκφεύγει από 
τη ζώνη οριοθέτησης. Η συνολική διαδρομή της διευθέτησης είναι 940,20 μ. Γενικά 
γίνεται η υπόθεση ότι οι χαλαροί γεωλογικοί σχηματισμοί περιορίζονται σε 0,60 έως 
1,00 μ του σημερινού φυσικού εδάφους και ότι βαθύτερα το υλικό είναι συμπαγής 
ασβεστόλιθος. Η υπόθεση αυτή τείνει να γίνει βεβαιότητα, ειδικότερα στα ανάντη του, 
αφού το ρέμα δημιουργείται από τη σύγκλιση δύο ασβεστολιθικών λόφων. Ενώ για 
τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα οι οποίες έχουν σχηματιστεί από 
αλούβιες αποθέσεις το υλικό αναμένεται χαλαρό μέχρι βαθύτερα. Αυτή η διαπίστωση 
καθόρισε δύο τύπους διατομών. Τις πεδινές (Διατομές Δ1 – Δ23) όπου η κατά μήκος 
κλίση είναι σταθερή σε S=0,011 ή 1,1%. Και τις λοφώδεις διατομές (Δ24-Δ56) όπου η 
κατά μήκος κλίση είναι μεγαλύτερη S=0,016 ή 1,6%. Επειδή οι κλίσεις είναι αρκετά 
έντονες οι υδραυλικές συνθήκες είναι Υπερκρίσιμες. Οι διατομές Δ57 και Δ58 
αποτελούν έργο κεφαλής, ή αλλιώς, τον υδροσυλλέκτη του έργου τόσο από το κύριο 
ρέμα όσο και από το συμβάλων ρέμα του Αγ. Δημητρίου.  

Αναλυτικά οι εφαρμοζόμενες διατομές, σε αυτό το τμήμα από ανάντη προς κατάντη 
περιγράφονται ως εξής:Αναλυτικά οι εφαρμοζόμενες διατομές, σε αυτό το τμήμα από 
ανάντη προς κατάντη περιγράφονται ως εξής:  

 Δ57-Δ58: Υδροσυλλέκτης ή έργο κεφαλής. Κατασκευάζεται αμέσως κατάντη της 
οδού Σειρήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και αποτελείται 
από λεκάνη ηρεμίας βάθους περί το 1,00 μ και τοίχους αντιστήριξης συνολικού 
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ύψους 3,18 μ. Το δάπεδο της σκάφης διαμορφώνεται με ελαφροσκυρόδεμα 
καταστροφής κατηγορίας C12/16. Σκοπός της είναι η συγκράτηση των ανάντη 
φερτών, που σημαίνει ότι ανά έτος απαιτείται ο καθαρισμός της. Η στέψη στα 
ερείσματα, μέχρι τις γραμμές οριοθέτησης, διαμορφώνεται από σκυρόδεμα και 
είναι έντονα κεκλιμένη ώστε να συλλέγονται όλα τα ανάντη όμβρια. Στο τέλος 
της στέψης διαμορφώνεται τοιχίο ύψους 0,80 μ ώστε να μην μπορούν να 
εκφύγουν τα ανάντη όμβρια. Τέλος για λόγους ασφαλείας των πολιτών και την 
αποφυγή ατυχήματος, περιμετρικά του υδροσυλλέκτη κατασκευάζεται σιδηρό 
κιγκλίδωμα.  

 Δ24-Δ56: Λοφώδεις διατομές. Επειδή το έδαφος μετά τα 0,60 μ είναι συμπαγής 
βράχος, το έδαφος σκάπτεται μέχρι βάθους 1,50 μ και δημιουργείται 
τραπεζοειδής ανοικτή διατομή με κλίση πρανών 1:1. Στη στέψη της διατομής και 
σε πρόσθετο ύψος 1,25 μ τοποθετούνται συρματοκιβώτια, τα οποία 
εγκιβωτίζουν το διευθετημένο ρέμα. Ο σκοπός τους είναι να αντιστηρίζουν τα 
λεπτόκοκκα υλικά και να αποτρέπουν τη διάβρωση. Για λόγους αισθητικής τα 
συρματοκιβώτια είναι κατά βάση κάτω από την επιφάνεια του διαμορφωμένου 
εξωτερικού εδάφους και μόνο σε λίγες περιπτώσεις το υπερβαίνουν και μόλις 
κατά 0,25 μ.  

 Δ4-Δ23: Πεδινές διατομές: Επειδή το χαλαρό έδαφος εκτείνεται βαθύτερα, 
κρίθηκε απαραίτητο να διαφοροποιηθούν οι διατομές και τα συρματοκιβώτια να 
καταλάβουν όλο το ύψος της διατομής. Εξάλλου επειδή μειώνεται η κατά μήκος 
κλίση απαιτείται ευρύτερη διατομή μεγαλύτερης επιφάνειας. Ετσι λοιπόν 
τοποθετούνται συρμοτοκιβώτια συνολικού ύψους 2,25μ τα οποία επίσης δεν 
εκφεύγουν άνω του διαμορφωμένου εδάφους. Ο πυθμένας στις Δ4 και Δ5 
διαμορφώνεται με στρωμνή 0,50 μ λόγω χαλαρών υλικών.  

 Δ1-Δ4: Επειδή όπως έχει ήδη αναφερθεί το τεχνικό στην παραλιακή κεντρική 
οδό δεν επαρκεί, θα απαιτηθεί στο μέλλον η επανακατασκευή του με άγνωστη 
σήμερα γεωμετρία (Μπορεί ο πυθμένας του να καταβιβαστεί, ίσως διευρυνθεί η 
διατομή τους ή δύναται να γίνει συμπληρωματικό τεχνικό δίπλα από το 
υφιστάμενο) Επειδή λοιπόν παράγεται «πρόβλημα συνέχειας» με την κατάντη 
διατομή της κεντρικής οδού, σε συνδυασμό με τα ήδη κατασκευασμένα τοιχία 
από τους ιδιώτες κρίθηκε σκόπιμο σε αυτά τα τελευταία μέτρα, η διευθέτηση να 
περιοριστεί μόνο σε κατασκευή στρωμνής με λιθορριπή στον πυθμένα ύψους 
0,50 μ και ενίσχυση των πλευρικών τοιχίων όπου απαιτείται.  

 Το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΡΕΜΑ: με συνολικό μήκος 549,42 μ διευθετείται στο 
κατάντι τμήμα του σε μήκος 178,71 μ, μέχρι τη διατομή ΔΓ 8 μέσω τραπεζοειδούς 
ανοικτής τάφρου με πλάτος πυθμένα 3,00 μ και κλίση πρανών 1:1. Διαμορφώνεται με 
εκσκαφή 0,3-0,8 μ και παραμένει ανεπένδυτη. Το υπόλοιπο μήκος 470,71 μ 
παραμένει ως έχει αφού διαπιστώθηκε ότι η υπάρχουσα κοίτη επαρκεί για να 
παραλάβει την παροχή αιχμής των 16,00 m3/sec.  
 Το ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΕΜΑ: με μήκος 527,69 μ διευθετείται στο σύνολο του με 
ανοικτή τραπεζοειδή διατομή πλάτους πυθμένα 2,00 μ και κλίση πρανών 1:1. 
Διαμορφώνεται με εκσκαφή 0-0,9 μ και παραμένει ανεπένδυτο σε όλο του το μήκος.  
 Το ρέμα του ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : με παροχή σχεδιασμού τα 11,00 m3/sec έχει 
συνολικό μήκος 308,23 μ εντός του Δήμου Σαρωνικού. Επιλέχθηκε να 
διευθετηθεί μέσω κλειστής διατομής πλακοσκεπής με διαστάσεις 2,50X1,00 και 2,50 
Χ1,20, σκυρόδετο με πάχος τοιχώματος 0,20 μ. Η επιλογή του πλακοσκεπούς έγινε 
διότι με τη μορφή της ανοικτής τάφρου είναι δυσχερής η διάβαση της οδού 
Απειράνθου αφού θα απαιτηθεί οδική γέφυρα με πλάτος 20,00 μ και μήκος 4,50 μ. 
ενώ η οδός Σειρήνων σε μήκος 71,00 μ θα καταλειφθεί σε όλο της το πλάτος από την 
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τάφρο αποκόβοντας τους ιδιοκτήτες από την προσπέλαση στις ιδιοκτησίες τους.  
 
Γενικά γίνεται η υπόθεση ότι οι χαλαροί γεωλογικοί σχηματισμοί για το κεντρικό 

ρέμα περιορίζονται σε 0,50 μ του σημερινού φυσικού εδάφους και σε 0,50-0,7 μ για 
τα δευτερεύοντα ρέματα, ενώ βαθύτερα το υλικό είναι συμπαγής ασβεστόλιθος. Η 
υπόθεση αυτή τείνει να γίνει βεβαιότητα, αφού το ρέμα δημιουργείται από τη 
σύγκλιση δύο ασβεστολιθικών λόφων, ενώ οι αλούβιες αποθέσεις εκλείπουν.  

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, τα ρέματα στα τμήματα που χρειάζονται επιχώσεις 
ώστε να διαμορφωθεί η κοίτη επενδύονται με λιθορριπή ώστε να γίνουν ανθεκτικά 
στις διαβρωτικές συνθήκες της ροής. Πίσω από τις λιθορριπές το κενό 
συμπληρώνεται με λιθοσυντρήματα από την εκσκαφή του συμπαγούς βράχου. Τα 
ανωτέρω μπαζώματα και λιθορριπές δεν είναι δεσμευτικό να βρίσκονται στη ζώνη 
οριοθέτησης αφού δεν αποτελούν κατασκευές αλλά απλή απόθεση λίθων. Εάν η 
ομαλή κλίση του εδάφους διαταράσσεται από τα κατασκευασθέντα πρανή δύναται οι 
ανάντη περιοχές να στραγγίζουν με σύστημα υπόγειων σωληνώσεων οι οποίες θα 
εκβάλουν στο ρέμα. 

 
ix. Συνοπτική Περιγραφή  
Στην παρούσα παράγραφο περιλαμβάνονται η σύντομη περιγραφή του έργου που 

συνιστά την κύρια λύση, όπως αυτή προέκυψε από την αξιολόγηση των 
εναλλακτικών λύσεων (βλέπε κεφ. 7 μελέτης) και έγινε αποδεκτή από το φορέα του 
έργου.  

Υδρολογικά στοιχεία –Παροχές υπολογισμού  
Τα υπό μελέτη ρέματα αποτελούν κλάδους ρεμάτων του κεντρικού ρέματος της 

Γαλάζιας Ακτής. Ο κύριος κλάδος του ρέματος διέρχεται με κατεύθυνση από 
Βορειοανατολικά προς Νοτιοδυτικά και εκβάλει στην θάλασσα στην ομώνυμη 
παραλία εκτείνεται σε όλο σχεδόν το μήκος της λεκάνης απορροής η οποία έχει 
συνολική έκταση 430 εκτάρια ή 4.3 km2.  

Η συνολική λεκάνη απορροής χωρίζεται από το υδατόρεμα το οποίο την διασχίζει 
σε δύο τμήματα, το βόρειο και το νότιο Ρ. ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ. Στο νότιο τμήμα το 
οποίο είναι και το μικρότερο σε έκταση, η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια που 
δεν έχει δημιουργήσει σημαντικές μισγάγγειες και αξιόλογα υδατορέματα. Οι 
απορροές του τμήματος αυτού της λεκάνης καταλήγουν κατευθείαν στο υδατόρεμα. 
Στο βόρειο και μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης απορροής σχηματίζεται αξιόλογο 
υδρογραφικό δίκτυο που περιλαμβάνει το δυτικό παράρεμα (Ξελαφτάκι), το 
ανατολικό παράρεμα και το ρέμα του Αγίου Δημητρίου που συμβάλλει τελικά στο 
ρέμα της Γαλάζιας Ακτής και η παροχή τους καταλήγει στην θάλασσα.  

Για τον υπολογισμό της κατανομής της πλημμυρικής παροχής ανά τμήματα του 
κυρίως ρέματος όσο και των παραρεμάτων και κλάδων αυτού είναι αναγκαία η 
συνολική λεκάνη απορροής να διαχωριστεί και σε επί μέρους λεκάνες, κάθε μία από 
τις οποίες απορρέει στο κεντρικό ρέμα σε συγκεκριμένη υπολογιστική διατομή 
ελέγχου. Η πλημμυρική παροχή ελέγχου επάρκειας της κοίτης υπολογίζεται σε 
διάφορα χαρακτηριστικά σημεία (κατά κανόνα σημεία συμβολής επί μέρους κλάδων) 
και χρησιμοποιείται για ολόκληρο το τμήμα ανάντι μέχρι την επόμενη διατομή 
ελέγχου. Η παραδοχή αυτή γίνεται για λόγους υπολογιστικής ευκολίας. Η 
υπερκτίμηση της παροχής υπολογισμού που προκύπτει είναι πρακτικά ασήμαντη, 
διότι λόγω του πυκνού υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης οι πλευρικές εισροές κατά 
μήκος των υδατορεμάτων είναι ασήμαντες.  

Για να γίνει ο υδραυλικός έλεγχος του κυρίως ρέματος της Γαλάζιας Ακτής και των 
παραρεμάτων και κλάδων αυτού, έχει γίνει διαχωρισμός αυτών σε επιμέρους 
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τμήματα, έκαστο των οποίων απορρέει όπως προαναφέρθηκε σε συγκεκριμένη 
διατομή ελέγχου. Το σύνολο του υπό μελέτη υδρογραφικού δικτύου, οι ελέγχου και οι 
επιμέρους λεκάνες απορροής εμφανίζονται στον χάρτη 1:5.000 της Γ.Υ.Σ που 
συνοδεύει την μελέτη.  

Για λόγους καλύτερης οργάνωσης της μελέτης, το κάθε ρέμα έχει διαιρεθεί σε 
υποτμήματα. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται η αντίστοιχη παροχή που παροχετεύει 
το κάθε υποτμήμα, αφού η παροχή δεν είναι σταθερή ποσότητα σε όλο το μήκος ενός 
ρέματος.  

 
ΟΜΒΡΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ- ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

Υδρολογική ανάλυση των βροχομετρικών στοιχείων-όμβριων καμπυλών έγινε στα 
πλαίσια της μελέτης ρέματος Πικροδάφνης (Μελετητής ΥΔΡΟΜΕΤ ΕΠΕ, 1984 - 
Εργοδότης ΕΥΔΑΠ) και οι όμβριες καμπύλες που προσδιορίστηκαν δίνονται από τις 
εξής σχέσεις:  

Για συχνότητα Τ = 10 χρόνια i = 3077/(25+t)  
Για συχνότητα Τ = 20 χρόνια i = 3740/(26+t)  
Για συχνότητα Τ = 50 χρόνια i = 4833/(28+t)  

όπου Τ = περίοδος επαναφοράς  
i = ένταση βροχής σε χλσ/ώρα  
t = διάρκεια βροχής σε λεπτά  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΡΟΗΣ  

Ο χρόνος συγκέντρωσης (κρίσιμος χρόνος βροχόπτωσης) υπολογίστηκε με τον 
τύπο του Kirpich.  
tc = 0,02 L0,77 / j0,385  

όπου tc = χρόνος συγκέντρωσης σε λεπτά, L = μήκος κύριας μισγάγγειας σε 
μέτρα, j = μέση κλίση φυσικής κοίτης  

Ο ελάχιστος χρόνος συρροής για κάθε λεκάνη θα ληφθεί τουλάχιστον 10 λεπτά, 
ακόμα και στις περιπτώσεις που η ανωτέρω σχέση δώσει μικρότερα αποτελέσματα.  
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.  
Η ορθολογική μέθοδος μετασχηματίζει τη βροχή σε απορροή, μέσω της σχέσης:  

Q = 0,278 c i A  
όπου c = συντελεστής απορροής, i = ένταση βροχής (χλστ/ώρα) , Α = 
εμβαδόν λεκάνης (χλμ2)  

 
Η ένταση της βροχόπτωσης υπολογίζεται για χρόνο ίσο με τον χρόνο 

συγκέντρωσης στο κατάντι σημείο του εξεταζόμενου τμήματος.  
Επειδή οι υπολεκάνες δεν έχουν τον ίδιο χρόνο συρροής μεταξύ τους αλλά ούτε 

και με την κεντρική λεκάνη, οι παροχές που παράγονται σε κάθε χρονική στιγμή δεν 
αθροίζονται αλγεβρικά μεταξύ τους. Η παροχή του κεντρικού ρέματος προκύπτει από 
την επίλυση του αλγόριθμου υπολογισμού παροχών σε κάθε θέση συμβολής. Η 
μέγιστη παροχή κλαδου υπολογίστηκε 46m3/sec.  

Για την υδραυλική επίλυση της διόδευσης του ρέματος επιλέγεται παροχή 
σχεδιασμού η οποία αντιστοιχεί σε περίοδο επανάληψης Τ = 50 χρόνια. Από 
εφαρμογή της ορθολογικής μεθόδου προκύπτει πλημμυρική παροχή:  

Για περίοδο επαναφοράς Τ = 50 έτη και κανονικό έδαφος σε 64.4 m3/sec,  
Για περίοδο επαναφοράς Τ = 50 έτη και υγρό έδαφος σε 131.3 m3/sec  

 
Το σύνολο των έργων διευθέτησης εκτείνεται σε μήκος 3.058μ  
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Η ευρύτερη λεκάνη απορροής του ρέματος έχει εμβαδό 4,3 km2.  
Τα έργα διευθέτησης προβλέπονται σχεδόν στο σύνολο των ρεμάτων και 
περιλαμβάνουν διαμόρφωση:  
 ορθογωνικής διατομής  
 τραπεζοειδούς διατομής  
 επένδυση με συρματοκιβώτια  
 διατήρηση φυσικής κοίτης, και  
 διευθέτηση του ρέματος Αγίου Δημητρίου με κλειστό ορθογωνικό οχετό[κλειστή 

πλακοσκεπής διατομή.  
 
Τα πλάτη οριοθέτησης:  
 νότιο τμήμα του ρέματος της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ: . Ελάχιστο – μέσο πλάτος 

οριοθέτησης 10μ  
 Κεντρικό Ρέμα (βόρειο τμήμα ρ. ΓΑΛ.ΑΚΤΗΣ) : πλάτος οριοθέτησης από 7μ εως 

15μ  
 Δυτικό Παράρεμα : πλάτος οριοθέτησης από 6μ εως 20μ  
 Ανατολικό Παράρεμα : πλάτος οριοθέτησης από 6,5μ εως 30μ  
 Εσωτερική διάσταση πλακοσκεπή οχετού ρ. Αγ. Δημητρίου 1,20μ χ 2,5μ  

 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ως άνω, αλλά και μετά 
από παρατηρήσεις της που προέκυψαν από την επιτόπια αυτοψία που 
πραγματοποίησε στο χώρο, ζήτησε από τον μελετητή του έργου την προσκόμιση 
συμπληρωματικών στοιχείων που να βεβαιώνουν την υδραυλική επάρκεια των 
υφιστάμενων και διατηρούμενων στοιχείων στα κατάντι του μελετούμενου έργου. 
Συγκεκριμένα, ζήτησε στοιχεία για την υδραυλική επάρκεια του πλακοσκεπή οχετού 
υπό της παραλιακής λεωφόρου όπως και του υπολοίπου τμήματος στα κατάντι της 
λεωφόρου, μέχρι την εκβολή του ρέματος στα παράλια. Από τα προσκομισθέντα 
στοιχεία όμως (βλέπε 11 σχετικό προσκομισθέν υπόμνημα) προέκυψε ότι ακόμα και 
για παροχές μόλις της τάξης του 10 με 25% των αναφερομένων στην σχετική κύρια 
μελέτη, παροχών υπολογισμού, οι εν λόγω κατασκευές δεν επαρκούν ή φτάνουν στα 
όριά τους, πόσο μάλλον για τις παροχές σχεδιασμού βάσει των οποίων έχει 
αντιμετωπισθεί όλο το υπόλοιπο ανάντι τμήμα.  

Κατά συνέπεια και δεδομένης πλέον της αδυναμίας επαρκούς παροχέτευσης των 
πλημμυρικών παροχών στα κατάντι του μελετώμενου έργου, η Υπηρεσία ζητά να 
συμπεριληφθεί στην μελέτη και το υπόλοιπο της λεκάνης απορροής τμήμα, 
προτείνοντας και επιβάλλοντας συγκεκριμένα μέτρα για την συνολική αντιπλημμυρική 
θωράκιση των επηρεαζόμενων περιοχών. Μέχρι την απαιτούμενη συμπλήρωση της 
μελέτης, η Υπηρεσία εισηγείται αρνητικά επί της (9) διαβιβασθείσας μελέτης για το 
έργο του θέματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου «Οριστική Οριοθέτηση του ρέματος Γαλάζιας Ακτής – Αγίου Δημητρίου – 
Ξελαφτάκι της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού», καθώς και 
μετά την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων –τα οποία ζητήθηκαν από τη 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής- που να 
βεβαιώνουν την υδραυλική επάρκεια των υφιστάμενων και διατηρούμενων στοιχείων 
στα κατάντι του μελετώμενου έργου και συγκεκριμένα στοιχείων για την υδραυλική 
επάρκεια του πλακοσκεπή οχετού υπό της παραλιακής λεωφόρου όπως και του 
υπολοίπου τμήματος στα κατάντι της λεωφόρου, μέχρι την εκβολή του ρέματος στα 
παράλια, προέκυψε ότι ακόμα και για παροχές μόλις της τάξης του 10 με 25% των 
αναφερομένων στην σχετική κύρια μελέτη, παροχών υπολογισμού, οι εν λόγω 
κατασκευές δεν επαρκούν ή φτάνουν στα όριά τους, πόσο μάλλον για τις παροχές 
σχεδιασμού βάσει των οποίων έχει αντιμετωπισθεί όλο το υπόλοιπο ανάντι τμήμα.  

Κατά συνέπεια και δεδομένης πλέον της αδυναμίας επαρκούς παροχέτευσης των 
πλημμυρικών παροχών στα κατάντι του μελετώμενου έργου, απαιτείται η 
συμπλήρωση της αναφερομένης μελέτης καθώς θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην 
μελέτη και το υπόλοιπο της λεκάνης απορροής τμήμα, προτείνοντας και 
επιβάλλοντας συγκεκριμένα μέτρα για την συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση των 
επηρεαζόμενων περιοχών.  
 
 

 

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