
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ 

Αντικείμενο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 Χρηματοδότηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΕ 9773.05.015 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 498.996,79 € (με Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΛΛΗΝΗ  

                                                                     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2018 



 

2 

 
 

1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το παρόν τεύχος τεχνικών δεδομένων αφορά τη Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Ρεμάτων 

Βόρειου Τομέα Αττικής, και συγκεκριμένα για τα Ρέματα Χιλιοπόταμος και Ρεβυθιά των Αγ. 

Αποστόλων στο Δήμο Ωρωπού, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

 

 

1.1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την οριοθέτηση και τις απαιτούμενες διευθετήσεις 2 ρεμάτων 

στου Αγ. Αποστόλους Δήμου Ωρωπού, στα τμήματα τους τα οποία διέρχονται αστικές ή 

αστικοποιημένες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στα ρέματα: 

 

1. Ρέμα Χιλιοπόταμος: Μελετάται το τμήμα του από την εκβολή στην θάλασσα έως το τέλος της 

οδού Αγ. Παρασκευής. 

Μήκος Οριοθέτησης: 1.340 μ. 

Μήκος Διευθέτησης: 540 μ. (με επενδεδυμένη διατομή) 

 

2. Ρέμα Ρεβυθιάς: Μελετάται το τμήμα του ρέματος από την εκβολή στην θάλασσα και σε μήκος 

1,20 χλμ. προς τα ανάντη. 

Μήκος Οριοθέτησης: 1.200 μ. 

Μήκος Διευθέτησης: 500 μ. (με επενδεδυμένη διατομή) 

 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής 

επί μέρους μελετών:  

  Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από:  

 Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχο ανομοιόμορφης ροής, 

 Μελέτη έργων διευθέτησης σε στάδιο προμελέτης και σε στάδιο οριστικής μελέτης 

 Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ  

 Τοπογραφική Μελέτη  

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ.– Φ.Α.Υ. μετά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης  

 

Θα γίνει Τοπογραφική Αποτύπωση και κτηματογράφηση των 2 ρεμάτων σε μήκος γενικά 

μεγαλύτερο από αυτό της οριοθέτησης για την γνώση των συνθηκών ροής ανάντη και κατάντη της 

οριοθέτησης. Η αποτύπωση θα περιλαμβάνει και τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ήδη 

κατασκευαστεί.  

 



 

3 

Η Υδραυλική Μελέτη θα περιλαμβάνει την πλήρη μελέτη Οριοθέτησης των ρεμάτων, καθώς και την 

Μελέτη Έργων Διευθέτησης, η οποία θα εκπονηθεί αρχικά στο στάδιο της Προμελέτης με 

παράλειψη του σταδίου της Προκαταρκτικής Μελέτης και μετά στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης.  

 

Τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης θα πρέπει να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά. Για τον σκοπό 

αυτό στην μελέτη προβλέπεται η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ένα στάδιο 

αυτό της Μ.Π.Ε. Προβλέπεται να εκπονηθούν χωριστές Μ.Π.Ε. για κάθε ρέμα, ήτοι μια Μ.Π.Ε. για 

το ρέμα Χιλιοπόταμος και μια Μ.Π.Ε. για το ρέμα Ρεβυθιάς, ούτως ώστε να υπάρξει ανεξάρτητη 

αδειοδότηση του κάθε ρέματος.  

 

 

1.1.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Ρέμα Χιλιοπόταμος Αγ. Αποστόλων 

Το ρέμα Χιλιοπόταμος διασχίζει την ανατολική κατοικημένη περιοχή των Αγ. Αποστόλων. Έχει 

σαφή κοίτη, διευθετημένη κατά τμήματα με κατακόρυφα τοιχεία από σκυρόδεμα τα οποία 

αποτελούν τοίχους ιδιοκτησιών. Στο κατάντη τμήμα του (κατάντη της Λεωφ. Αγκώνα) διέρχεται από 

αραιοκατοικημένη περιοχή. Από την γέφυρα της Λεωφ. Αγκώνα και προς τα ανάντη διέρχεται από 

δομημένες εκτάσεις με κατοικίες σε επαφή με το ρέμα, αρχικά στην δυτική όχθη αυτού και πιο 

ανάντη και στις δυο όχθες. Παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα υποσκαφών των τοιχείων και 

διαβρώσεων της κοίτης με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ευστάθειας των τοιχείων και των 

πρανών. 

 

Ρέμα Ρεβυθιάς Αγ. Αποστόλων 

Το Ρέμα Ρεβυθιάς στο τμήμα που οριοθετείται διέρχεται εντός της κατοικημένης περιοχής των Αγ. 

Αποστόλων και παρουσιάζει γενικά σαφή κοίτη. Είναι διευθετημένο σε διάφορα τμήματα αυτού με 

κατακόρυφα τοιχεία από σκυρόδεμα και με τραπεζοειδή διατομή από σκυρόδεμα στην εκβολή του 

στην θάλασσα. Στην Λεωφ. Αγ. Αποστόλων υπάρχει πλακοσκεπής οχετός για την διέλευση του 

ρέματος, ενώ στην οδό Αγ. Ειρήνης και στην οδό Σαλονίκης δεν υπάρχουν οχετοί και το ρέμα 

διασχίζει τις οδούς με υποτυπώδεις ιρλανδικές διαβάσεις. Κατά μήκος του ρέματος παρουσιάζονται 

διαβρώσεις της κοίτης και των οδών και υποσκαφές των τοιχείων. Σε έντονες βροχοπτώσεις 

δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα στις κάθετες και παράπλευρες οδούς, καθώς και σε 

παρακείμενες ιδιοκτησίες. Επίσης, στις ιρλανδικές διαβάσεις κατά την διάρκεια έντονων 

βροχοπτώσεων υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος τόσο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα όσο και για τους 

πεζούς. 
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1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1.2.1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ   

 

Η Υδραυλική Μελέτη περιλαμβάνει την πλήρη Μελέτη Οριοθέτησης των 2 ρεμάτων και την Μελέτη 

των απαιτούμενων έργων Διευθέτησης των ρεμάτων αυτών, η οποία θα εκπονηθεί αρχικά στο 

στάδιο της Προμελέτης με παράλειψη του σταδίου της Προκαταρκτικής Μελέτης, και μετά σε 

Οριστική Μελέτη. Η Υδραυλική Μελέτη θα είναι ξεχωριστή για κάθε ρέμα για να υπάρχει 

ανεξαρτησία στις αδειοδοτήσεις του.  

 

1.2.1.1 Μελέτη Οριοθέτησης 

 

Για την Οριοθέτηση των ρεμάτων θα πραγματοποιηθεί υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής 

για το μελετούμενο τμήμα του κάθε ρέματος, ούτως ώστε να ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση των 

ρεμάτων για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη και να προσδιοριστούν τα σημεία που παρουσιάζονται 

πλημμυρικά φαινόμενα. Με βάση τον παραπάνω έλεγχο θα προταθούν τα έργα διευθέτησης που 

απαιτούνται για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του κάθε ρέματος που μελετάται. Θα 

υπολογιστούν και θα σχεδιαστούν οι γραμμές πλημμύρας για την υφιστάμενη κατάσταση των 

ρεμάτων (χωρίς τα έργα διευθέτησης) καθώς και οι γραμμές πλημμύρας με τα προτεινόμενα έργα 

διευθέτησης. Τέλος θα χαραχθούν οι γραμμές οριοθέτησης  για την υφιστάμενη κατάσταση του 

ρέματος (χωρίς τα έργα διευθέτησης) καθώς και οι γραμμές οριοθέτησης του ρέματος με τα 

προτεινόμενα έργα διευθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Η Μελέτη Οριοθέτησης θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/1974, 

όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πληρότητας 

του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/14-4-2014) περί «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 

τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», που αντικατέστησε το 

άρθρο 5 του Ν.3010/2002, και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές(ΦΕΚ428 Β΄/15-02-2017). 

 

1.2.1.2 Υδραυλική Μελέτη έργων Διευθέτησης 

 

Η Υδραυλική Μελέτη διευθέτησης θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διευθετήσεις των 2 

μελετούμενων ρεμάτων. Θα εκπονηθεί καταρχάς στο στάδιο της Προμελέτης και μετά στο στάδιο 

της Οριστικής Μελέτης. Αναλυτικά προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν οι παρακάτω διευθετήσεις για 

το κάθε ρέμα: 

 

Το Ρέμα Χιλιοπόταμος θα διευθετηθεί από τον οχετό της Λεωφ. Αγκώνα και για 540 μ. ανάντη με 

ανοιχτή επενδεδυμένη διατομή. Στο τμήμα αυτό το ρέμα διέρχεται από δομημένες εκτάσεις με 

κατοικίες σε επαφή με το ρέμα και παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα υποσκαφών τοιχείων και 

διαβρώσεων της κοίτης με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ευστάθειας των τοιχείων και των 

πρανών. 
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Το Ρέμα Ρεβυθιάς θα διευθετηθεί με ανοιχτή επενδεδυμένη διατομή, σε δύο τμήματα. Το πρώτο 

τμήμα ξεκινά από τον οχετό της Λεωφ. Αγ. Αποστόλων και τελειώνει 230 μ. ανάντη. Στο τμήμα 

αυτό περιλαμβάνεται και η μελέτη οχετού στην οδό Αγ. Ειρήνης καθώς και στην Λεωφ. Αγ. 

Αποστόλων εάν απαιτηθεί. Το δεύτερο τμήμα ξεκινά περίπου 200 μ. κατάντη της οδού Σαλονίκης 

και τελειώνει 70 μ. περίπου, ανάντη αυτής. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και η μελέτη οχετού 

στην οδό Σαλονίκης. Το συνολικό μήκος διευθέτησης του Ρέματος Ρεβυθιάς είναι 500 μ. 

 

Τα έργα διευθέτησης θα πρέπει να διαστασιολογηθούν για παροχή σχεδιασμού περιόδου 

επαναφοράς Τ = 50 έτη. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί θα γίνουν με κατάλληλο λογισμικό επίλυσης 

ανομοιόμορφης ροής σε ρέματα, τάφρους, οχετούς κ.λπ. 

 

Η Υδραυλική Μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/1974, 

όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πληρότητας 

του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/14-4-2014) περί «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 

τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», που αντικατέστησε το 

άρθρο 5 του Ν.3010/2002, και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές(ΦΕΚ428 Β΄/15-02-2017). 

Επίσης, θα λάβει υπόψη το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των 

υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ» και το Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006) 

«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση 

συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» 

 

 

1.2.2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Οι τοπογραφικές εργασίες θα περιλαμβάνουν τριγωνισμούς, χωροσταθμίσεις, επίγειες 

τοπογραφικές αποτυπώσεις και κτηματογραφήσεις, στο ρέμα Ρεβυθιάς σε μήκος 1.300 μέτρων 

και  στο ρέμα Χιλιοπόταμος σε μήκος 1.440 μέτρων.  

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί με βάση τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Π.Δ. 696/1974 "Περί 

αμοιβών μηχανικών κ.λπ." και ιδιαίτερα των άρθρων 108 μέχρι και 119 αυτού και το ΠΔ 515/89 

"Τροποποίηση - συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του ΠΔ 696/74". 

 

 

1.2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

Στην Περιβαλλοντική Μελέτη περιλαμβάνεται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) για κάθε ρέμα. Η Περιβαλλοντική Μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με: 

 

 Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος 
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 Υ.Α.1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 37674 / 

27-07-16 (ΦΕΚ 2471Β) και την Υ.Α. 2307/26.01.2018 (ΦΕΚ 439Β/2018) για «Κατάταξη 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)». 

 

 τον Νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/14-4-2014) περί «Διαδικασία οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις», που αντικατέστησε το άρθρο 5 του Ν.3010/2002, και τις ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές(ΦΕΚ428 Β΄/15-02-2017). 
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1.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του έργου παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Στοιχείο 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Υδραυλική Μελέτη 

1. ΡΕΜΑ ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ  
Μήκος Οριοθέτησης km 1,340 
Μήκος διευθέτησης  km 0,540 
2. ΡΕΜΑ ΡΕΒΥΘΙΑΣ  
Μήκος Οριοθέτησης km 1,200 
Μήκος διευθέτησης  km 0,500 

Τοπογραφικές Εργασίες 

Τριγωνισμός (νέα τριγωνομετρικά δικτύου IV τάξης)  ΣΗΜΕΙΑ 5 
βάθρα ύψους 0,40 μέτρα ΣΗΜΕΙΑ 5 

Πολυγωνομετρίες (Εκτός κατοικημένων περιοχών) ΣΗΜΕΙΑ 8 

Πολυγωνομετρίες (Εντός κατοικημένων περιοχών) ΣΗΜΕΙΑ 115 

Γεωμετρική Χωροστάθμιση ΧΙΛΙΟΜ. 6 

Χωροσταθμική αφετηρία ΣΗΜΕΙΑ 6 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων, 
σε κλίμακα 1:500, με κλίση εδάφους 10 – 40% 

ΣΤΡΕΜ. 6,00 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων με 
προσαύξηση κατά 60%, λόγω κάλυψης από φύτευση 

ΣΤΡΕΜ. 6,00 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων με 
προσαύξηση, λόγω αποτύπωσης ζώνης μικρότερου πλάτους 
από το συμβατικό (Συμβατικό πλάτος ζώνης 75 μ., πλάτος 
ζώνης αποτύπωσης 30 μ., επομένως αύξηση 60%, των 
ανωτέρω τιμών 

ΣΤΡΕΜ. 6,00 

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις  δομημένων εκτάσεων 
σε κλίμακα 1:500, κατηγορίας κάλυψης Ι 

ΣΤΡΕΜ. 77,00 

Κτηματογράφηση πυκνοδομημένων εκτάσεων σε κλίμακα 
1:500, κατηγορίας κάλυψης Ι, μειωμένη κατά 20%, λόγω 
σύγχρονης εκππόνησης με την επίγεια τοπογραφική 
αποτύπωση 

ΣΤΡΕΜ. 77,00 

Κτηματογράφηση αδόμητων εκτάσεων σε κλίμακα 1:500, 
κατηγορίας κάλυψης ΙΙΙ, μειωμένη κατά 20%, λόγω 
σύγχρονης εκππόνησης με την επίγεια τοπογραφική 
αποτύπωση 

ΣΤΡΕΜ. 6,00 

Σύνταξη κτηματογράφησης ζώνης χάραξης έργου και 
παράδοση δέκα τεσσάρων σειρών αντιγράφων 
διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων 

XΙΛΙΟΜ. 1,06 

Περιβαλλοντική Μελέτη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Υδραυλικών Έργων 
ρέματος Χιλιοπόταμος  Αγ. Αποστόλων 

Τεμ. 1 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Υδραυλικών Έργων 
ρέματος Ρεβυθιά Αγ. Αποστόλων 

Τεμ. 1 
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο σκοπός της Μελέτης είναι η Οριοθέτηση των ρεμάτων και η διευθέτηση αυτών στα 

τμήματα που παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια έντονων 

βροχοπτώσεων. Συγκεκριμένα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2017, τις 

πλημμύρες των τελευταίων ετών και με δεδομένη την αλλαγή των κλιματολογικών 

φαινομένων καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος των ρεμάτων για πλημμυρικά φαινόμενα 

περιόδου επαναφοράς 50 ετών και η διευθέτηση αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει ασφαλής 

διόδευση των όμβριων υδάτων μέσα από τα ρέματα, ειδικότερα σε αστικοποιημένες αυτές 

περιοχές. 

 

Για τα ρέματα των Αγ. Αποστόλων, Χιλιοπόταμος και Ρέμα Ρεβυθιάς, ο σκοπός του έργου 

είναι η αντιπλημμυρική προστασία της δομημένης περιοχής του οικισμού και η προστασία 

των ρεμάτων από διαβρώσεις ή καταπατήσεις της κοίτης τους.  

 

Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι: 

 Η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών μελέτης, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη ροή 

των ομβρίων σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο μεγάλης έντασης μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρές καταστροφές στις παραρεμάτιες ιδιοκτησίες, παραρεμάτιες οδούς και 

γενικότερα τους οικισμούς από τους οποίους διέρχεται. 

 Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής κάθε 

μελετούμενου ρέματος. 

 Η προστασία των ρεμάτων μέσω της οριοθέτησής τους. 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

3.1  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Οι απαιτούμενες μελέτες προς εκπόνηση είναι οι αναγκαίες μελέτες για την 

διαστασιολόγηση των έργων διευθέτησης και την οριοθέτηση των ρεμάτων. Οι μελέτες 

αυτές περιγράφονται στο τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής με το αντίστοιχο φυσικό 

αντικείμενο, και είναι οι εξής: 

 

Α. Μελέτη των Υδραυλικών έργων (κατηγορία μελέτης 13)  

 

Πιο αναλυτικά η μελέτη του κάθε ρέματος από τα 2 που θα μελετηθούν θα περιλαμβάνει: 

 

 Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχο ανομοιόμορφής ροής  

Σύνταξη φακέλου οριοθέτησης για το μελετούμενο μήκος του κάθε ρέματος (και μέχρι την 

εκβολή στην θάλασσα) σύμφωνα με τον Ν. 4258/2014 και τις ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές(ΦΕΚ428 Β΄/15-02-2017). Επισημαίνουμε ότι θα γίνει έλεγχος επάρκειας 

των τεχνικών της υφιστάμενης κατάστασης.   

 

 Μελέτη έργων Διευθέτησης  

Η μελέτη θα συνταχθεί σε στάδιο προμελέτης και οριστικής μελέτης για κάθε ρέμα 

χωριστά. Ο σχεδιασμός των όποιων απαιτούμενων έργων διευθέτησης θα προκρίνει κατά 

το δυνατόν υιοθέτηση ανοικτών διατομών με φυσικά υλικά επένδυσης.  

 

 Τεύχη Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ.– Φ.Α.Υ. των έργων 

Στα πλαίσια της υδραυλικής μελέτης θα εξετασθεί κατ’ αρχάς η υφιστάμενη κατάσταση των 

ρεμάτων λεπτομερώς, ώστε να προσδιορισθούν επακριβώς οι περιοχές όπου 

παρουσιάζονται τα προβλήματα (πλημμύρες, διαβρώσεις, τμήματα με ανεπαρκή διατομή, 

οχετοί με ανεπαρκή διατομή κ.λπ.).  

 

Στις περιοχές όπου η κοίτη των ρεμάτων είναι επαρκής και δεν υπάρχουν προβλήματα θα 

χαραχθούν οι γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα 

μελετηθούν τα αναγκαία έργα για την ασφαλή διόδευση της πλημμυρικής παροχής και με 

βάση αυτά θα χαραχθούν οι οριογραμμές του ρέματος.  

 

Κατά την εκπόνηση της υδραυλικής προμελέτης θα γίνει έλεγχος επάρκειας όλων των 

υφισταμένων τεχνικών έργων. Αφού ελεγχθεί η υδραυλική επάρκεια των υδατορευμάτων 

στην υφιστάμενη κατάσταση και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα προταθούν τα 

κατάλληλα έργα διευθέτησης. Με βάση το σύνολο των ανωτέρω αποτελεσμάτων θα 

χαραχθούν οι γραμμές οριοθέτησης των υδατορευμάτων για την υφιστάμενη κατάσταση  

των ρεμάτων (χωρίς τα νέα έργα διευθέτησης) και οι γραμμές οριοθέτησης τους με τα 

προτεινόμενα έργα.  
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Η μελέτη οριοθέτησης θα συνταχθεί σε εφαρμογή του Ν. 4258/2014 και τις ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές(ΦΕΚ428 Β΄/15-02-2017).  

 

Η μελέτη των έργων διευθέτησης θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί στην Υπηρεσία στο 

στάδιο της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές του Π.Δ.696/1974 "Περί αμοιβών μηχανικών κ.λπ.".  

 

Ως προς τους Υδρολογικούς Υπολογισμούς θα γίνει συγκέντρωση και αξιολόγηση 

υδρολογικών στοιχείων με βάση τα νεότερα οικιστικά δεδομένα και τις πρόσφατες 

όμβριες καμπύλες που αφορούν στην περιοχή μελέτης, και υπολογισμός των 

πλημμυρικών παροχών μετά από τεκμηρίωση επιλογής των παραμέτρων και της 

μεθόδου υπολογισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΦΕΚ428 Β΄/15-02-

2017). 

 

 

Β. Τοπογραφική Μελέτη (κατηγορία μελέτης 16) 

 

Η μελέτη θα περιλαμβάνει :  

Επίγεια Τοπογραφική Αποτύπωση ζώνης σε κλίμακα 1:500, επαρκούς εύρους που θα 

περιέχει την ενεργό και την ευρεία πλημμυρική κοίτη, τα τυχόν υφιστάμενα τεχνικά έργα 

καθώς και παρόχθια ζώνη.  

Ταυτόχρονα με την Τοπογραφική Αποτύπωση θα γίνει Κτηματογράφηση των 

παρόχθιων εκτάσεων σε κλίμακα 1:500, προκειμένου να αποτυπωθούν τα όρια των 

υφιστάμενων παρόχθιων ιδιοκτησιών καθώς και όλα τα επικείμενα με καθορισμό του 

είδους και της κατηγορίας αυτών.  

Αποτύπωση πρόσθετων εκτάσεων, που απαιτούνται και εκτός του μήκους της 

οριοθέτησης, για την πληρότητα του τοπογραφικού διαγράμματος .  

Ίδρυση νέου τριγωνομετρικού δικτύου IV τάξης, με την χρήση του υπάρχοντος δικτύου 

της ΓΥΣ.  

Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου για την οριζοντιογραφική και υψομετρική εξάρτηση 

των εργασιών στο κρατικό δίκτυο της ΓΥΣ. Τα νέα πολυγωνομετρικά σημεία, μερικά εκ των 

οποίων θα σημανθούν μόνιμα, θα ιδρυθούν σε θέσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες της 

μελέτης αποτύπωσης όπως και αυτές της μελλοντικής χάραξης προβλεπομένων έργων.  

Ίδρυση χωροσταθμικού δικτύου για την υψομετρική εξάρτηση των εργασιών στο 

κρατικό δίκτυο της ΓΥΣ. Οι νέες χωροσταθμικές αφετηρίες (repers) θα σημανθούν με ήλο 

επί κατασκευασθέντος βάθρου.  

Κατόπιν της χάραξης του ορίου απαλλοτρίωσης, από το Μελετητή Υδραυλικών 

Έργων, σύνταξη κτηματογράφησης ζώνης χάραξης έργου και παράδοσης δέκα τεσσάρων 

σειρών αντιγράφων διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων.  

 

Οι ανωτέρω Τοπογραφικές εργασίες θα εκτελεστούν, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 “Αμοιβές Μηχανικών κ.λπ.’’, το Π.Δ. 515/8-10-89 



 

11 

“Τροποποίηση συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.Δ.696/74 

Περί Αμοιβών Μηχανικών για σύνταξη μελετών’’ (ΦΕΚ Α’ 301).  

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σ’ ένα στάδιο. 

 

 

Γ.  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία μελέτης 27) 

 

Το αντικείμενο της περιβαλλοντικής μελέτης περιλαμβάνει την εκπόνηση Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επί των προτεινόμενων τεχνικών έργων στην Προμελέτη 

Υδραυλικών Έργων. Προβλέπεται η σύνταξη 2 Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

μια ανά ρέμα, ήτοι:  

 

Γ.1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ρέματος Χιλιοπόταμου Αγ. 

Αποστόλων και  

 

Γ.2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ρέματος Ρεβυθιάς Αγ. Αποστόλων  

 

Η σύνταξη των μελετών θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και θα εκπονηθεί σ’ 

ένα στάδιο, αυτό της ΜΠΕ. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

 Η συμμόρφωση με τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της περιοχής 

(προστατευόμενες περιοχές, δασικές, αναδασωτέες κ.λπ.) 

 Η τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας  

 Η αναλυτική εξέταση των εναλλακτικών λύσεων (ως προς τη διάταξη των έργων αλλά 

κυρίως ως προς το είδος (ανοικτή ή κλειστή) και τον τρόπο διαμόρφωσης (με 

συρματοκιβώτια ή άλλη επένδυση) της διατομής  

 Η τήρηση των θεσμικών ρυθμίσεων της περιοχής, οι οποίες προέρχονται από την 

χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία, τους αρχαιολογικούς νόμους και τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους άλλων έργων υποδομής της περιοχής.  

 Η συνάφεια με τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής των ρεμάτων και το 

υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς 

 Η ρύπανση των υδάτων στην βιομηχανική περιοχή 

 

Για την έκδοση της ΑΕΠΟ θα εκπονηθεί φάκελος ΜΠΕ υποκατηγορίας Α2 της ΚΥΑ 

1958/2012 (Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 37674 / 27-07-16 (ΦΕΚ 2471Β) 

και την Υ.Α. 2307/26.01.2018 (ΦΕΚ 439Β / 2018), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια 

και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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3.2 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης θα γίνει σε 4 φάσεις: 

 

Α’ φάση  

 Τοπογραφικές Εργασίες - Κτηματογράφηση 

 

Β’ φάση 

 Προμελέτες Έργων Διευθέτησης και Έλεγχος Ανομοιόμορφης Ροής 

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

 

Γ’ φάση 

 Μελέτες Οριοθέτησης  

 Οριστικές Μελέτες Διευθέτησης  

 Σύνταξη Κτηματογράφησης ζώνης χάραξης με όριο απαλλοτρίωσης και Παράδοση 

Κτηματολογικών Πινάκων 

 

Δ’ φάση 

 Τεύχη Δημοπράτησης 

 Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. 

 

 

3.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης και εγκρίσεων του έργου ορίζεται σε 24 μήνες. Οι 

προθεσμίες εκπόνησης των μελετών αναλύονται παρακάτω:  

 

Α΄ Φάση: 

Η προθεσμία για την εκπόνηση και υποβολή των Τοπογραφικών εργασιών - 

Κτηματογράφησης για τις ανάγκες της μελέτης των υδραυλικών έργων, ορίζεται σε τρείς 

(3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

 

Β΄ Φάση:  

Β1: Η προθεσμία εκπόνησης και υποβολής των Προμελετών των υδραυλικών έργων και 

Ελέγχου Ανομοιόμορφης Ροής ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγγραφης 

εντολής του Εργοδότη. 

 

Β2: Η προθεσμία εκπόνησης και υποβολής των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγγραφης εντολής του Εργοδότη. 

 

Γ΄ Φάση:  

Γ1: Η προθεσμία εκπόνησης και υποβολής των Μελετών Οριοθέτησης των Ρεμάτων 

ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγγραφης εντολής του Εργοδότη. 
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Γ2: Η προθεσμία εκπόνησης και υποβολής των Οριστικών Μελετών Διευθέτησης των 

Ρεμάτων, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγγραφης εντολής του 

Εργοδότη. 

 

Γ3: Η προθεσμία σύνταξης Κτηματογράφησης ζώνης χάραξης με όριο απαλλοτρίωσης και 

παράδοσης Κτηματολογικών Πινάκων, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 

έγγραφης εντολής του Εργοδότη. 

 

Δ΄ Φάση:  

Δ1: Η προθεσμία σύνταξης και υποβολής των Τευχών Δημοπράτησης ορίζεται σε δύο (2) 

μήνες από την ημερομηνία έγγραφης εντολής του Εργοδότη. 

 

Δ2: Η προθεσμία σύνταξης και υποβολής των Τευχών Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. ορίζεται σε δύο (2) 

μήνες από την ημερομηνία έγγραφης εντολής του Εργοδότη. 
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ΠΑΛΛΗΝΗ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

                           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                   Θ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                  Ο ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΕΛΕ     

                                                                                                                Γ. ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ                                                

                       
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την με αρ.πρωτ.ΤΕ 31677/619/οικ /13-02-2018 απόφαση  ΔΤΕ/ΠΕΑΑ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ι. ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ 

Πολ. Μηχ/κός 
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