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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 118/2021 

Σήμερα 23/6/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18-6-2021 (ΦΕΚ 2660/τ. 
Β’/18-6-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
501276/17-6-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 17/6/2021, στον 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) του έργου  «Έργα 

Διευθέτησης Ρέματος Σαρανταπόταμου σε μη Οριοθετημένα τμήματα της ΔΕ 

Μαγούλας» .  

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα δύο 
(72) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 



  

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος 
Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, 
Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος 
Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-
Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, 
Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), 
Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), 
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη 
Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τατάγια 
Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης 
Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:  
Τα μέλη του Π.Σ. κ. Αθανασίου Μάριος και κ. Σμέρος Ιωάννης. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν 
του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. πρωτ. 344050/29-4-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την 
πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 

2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 
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 αριθμ οικ 219173/6-11-2018 Γεν Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής 
Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στον 
Προϊστάμενο τμήματος κο Φλώρο Κων/νο (ΑΠ:221344/8-11-18 Δ/νσής μας) 

4. 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» 

5. Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

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. Τους Ν4042/12 και 4685/20 ως άνω, ως προς τις αναφορές τους στα εδάφια της 
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» που την καταργούν 

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

10. Η 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. 

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

12. 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» 



  

13. Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των 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) για τον «Καθορισμό 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ….» 

14. 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» 

15. Ο 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». 

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

17. 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». 

18. 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» και το Ν3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 

19. 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» 

20. 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) 

21. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

22. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.08.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».  

23. Το Ν 2971/01 (ΦΕΚ285/Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

24. Την ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ1367/Β/2012) «Καθορισμός Δεικτών 
Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού 
Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές 
προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) 
αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης 
περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» 

25. Την ΥΑ 170225 (ΦΕΚ135/Β΄/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 



  

κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με αριθμ 1958/2012 (Β΄/21) όπως ισχύει» 

26. 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 

27. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 13727/727/03 (ΦΕΚ1087Β/5-08-03) περί ‘Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς 
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα….’. 

24.  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).  

28. Κ.Υ.Α 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/ 19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.  

29. Το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».  

30. To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 
6876/4871 Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008).  

31. Το Ν.4280/14 (ΦΕΚ159/Α΄/8-8-2014) περί Περιβαλλοντικής αναβάθμισης και 
ιδιωτικής πολεοδόμησης − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις όπως τροποποίησε σχετικά το 998/79 περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας 

32. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/9 Ιουν 2018 (ΦΕΚ2693/Β΄/6 Ιουλ 2018) 
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

33. Την ΥΑ 903/2017 (ΦΕΚ4672/Β΄) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» 

34. Το Ν.4258/14 (ΦΕΚ94/Α΄/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» 

35. Το με ΑΠ:932552/2-12-2020 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών/ 
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Γεν Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΠ:932562/2-12-20 Δ/νσής μας) διαβιβαστικό μετά συνημμένου του με 
ΑΠ:932396/2-12-20 εγγράφου αποστολής ανακοίνωσης για δημοσίευση και 
ενημέρωσης κοινού) μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
το έργο: «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Σαρανταπόταμου σε μη οριοθετημένα 
τμήματα της ΔΕ Μαγούλας» 

36. Το με ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/115069/7563/30-11-2020 ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ διαβιβαστικό για το 
έργο του θέματος 

37. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης 
Προσανατολισμού» σε κλίμακα 1:50.000, με αριθμ σχεδ Π.1 και ημερομηνία Αθήνα 
2019 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

38. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Περιοχή Μελέτης» σε 
κλίμακα 1:10.000, με αριθμ σχεδ Π.2 και ημερομηνία Αθήνα 2019 υπό ADENS AE 
Σύμβουλοι Μηχανικοί 

39. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Γεωλογικός Χάρτης» σε 
κλίμακα 1:25.000, με αριθμ σχεδ Π.3  

40. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριοζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων 1ο Τμήμα (Φύλλο 1 από 4)» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ 



  

σχεδ Ο.1.1.1 και ημερομηνία Αθήνα 2020 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 
41. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριοζοντιογραφία 

Προτεινόμενων Έργων 1ο Τμήμα (Φύλλο 2 από 4)» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ 
σχεδ Ο.1.1.2 και ημερομηνία Αθήνα 2020 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

42. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριοζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων 1ο Τμήμα (Φύλλο 3 από 4)» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ 
σχεδ Ο.1.1.3 και ημερομηνία Αθήνα 2020 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

43. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριοζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων 1ο Τμήμα (Φύλλο 4 από 4)» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ 
σχεδ Ο.1.1.4 και ημερομηνία Αθήνα 2020 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

44. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριοζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων 2ο Τμήμα – Λύση 1» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 
Ο.1.2.1 και ημερομηνία Αθήνα 2020 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

45. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριοζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων 2ο Τμήμα – Λύση 2» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 
Ο.1.2.2 και ημερομηνία Αθήνα 2020 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

46. Το συνημμένο στην (35) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Οριοζοντιογραφία 
Προτεινόμενων Έργων 2ο Τμήμα – Λύση 3» σε κλίμακα 1:1.000, με αριθμ σχεδ 
Ο.1.2.3 και ημερομηνία Αθήνα 2020 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

47. Τη συνημμένη στην (35) σχετική μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη και ημερομηνία 
Αθήνα 2019 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

48. Τη συνημμένη στην (35) σχετική μελέτη, Β Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη και 
ημερομηνία Αθήνα 2019 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

49. Τη συνημμένη στην (35) σχετική μελέτη, Β Συνοπτική Τεχνική Έκθεση και 
ημερομηνία Αθήνα 2019 υπό ADENS AE Σύμβουλοι Μηχανικοί 

 

i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (35) σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο  περιβαλλοντική αδειοδότηση των 
έργων διευθέτησης δύο τμημάτων του χειμάρρου Σαρανταπόταμου στο δήμο Ελευσίνας, 
με σκοπό την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής του Θριασίου 
Πεδίου από την οποία διέρχεται ο χείμαρρος για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία 
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ). Για το σύνολο των δύο 
τμημάτων θα μελετηθούν έργα διευθέτησης με ανοιχτή ανεπένδυτη ή επενδεδυμένη με 
συρματοκιβώτια διατομή για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών παροχών.    

Το πρώτο υπό μελέτη τμήμα του χ. Σαρανταπόταμου (1ο Τμήμα), μήκους 2,5 Km 
περίπου, ξεκινά από την διασταύρωση του Σαρανταπόταμου με την Λεωφόρο ΝΑΤΟ και 
καταλήγει προς τα κατάντη αμέσως ανάντη της θέσης του έργου συμβολής του 
χειμάρρου Σούρες. Από το πέρας του τμήματος αυτού και προς τα κατάντη έχουν ήδη 
κατασκευαστεί έργα διευθέτησης του χειμάρρου. Το δεύτερο υπό μελέτη τμήμα (2ο 
Τμήμα), μήκους 450m περίπου, ξεκινά από το κατάντη πέρας του ήδη διευθετημένου 
τμήματος του χ. Σαρανταπόταμου στην περιοχή «Αεροδρόμιο» μέχρι την γέφυρα της 
Σιδηροδρομικής Γραμμής του ΟΣΕ και την Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.  

ii. Τίτλος Έργου - Είδος και Μέγεθος του Έργου 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕ ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ» 
Κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων διευθέτησης δύο τμημάτων του 
χειμάρρου Σαρανταπόταμου στο δήμο Ελευσίνας. Με την κατασκευή των έργων θα 



  

ολοκληρωθεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του Θριασίου Πεδίου από την 
οποία διέρχεται ο χείμαρρος.  
Τα συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου έχουν ως εξής:  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας. Διευθέτηση με ανοιχτή 
ορθογωνική διατομή  
ΜΗΚΟΣ: 1ο Τμήμα 2,5Km περίπου και 2ο Τμήμα 450m περίπου  
ΔΙΑΤΟΜΗ: 1ο Τμήμα (βόρειο) Εξυγίανση και εξομάλυνση του πυθμένα, με 
τροποποίηση της κατά μήκος κλίσης του και τοπικές διαμορφώσεις των πρανών της 
κοίτης  και 2ο Τμήμα (νότιο) Διαμόρφωση τραπεζοειδούς διατομής, πλάτους πυθμένα 
32,0m και κλίσης πρανών 1:5 (πλάτος/ύψος), υπενδεδυμένης με συρματοκιβώτια μέχρι 
το ύψος των 4,0m 

 
iii. Γεωγραφική θέση και Διοικητική υπαγωγή 
Θέση  
Η περιοχή των μελετώμενων έργων βρίσκεται επί του Θριάσιου Πεδίου δυτικά του 
λεκανοπεδίου Αττικής και βόρεια του Κόλπου της Ελευσίνας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διοικητική υπαγωγή έργου  
Η περιοχή μελέτης (ζώνη 500 m) υπάγεται στη Περιφέρεια Αττικής, στη Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής και στον Δήμο Ελευσίνας (Δημοτικές Ενότητες Μαγούλας και 
Ελευσίνας). Μικρά τμήματα της περιοχής μελέτης υπάγονται στους Δήμους Μάνδρας-
Ειδυλλίας στα δυτικά (Δημοτική Ενότητα Μάνδρας) και Ασπροπύργου στα ανατολικά 
(Δημοτική Ενότητα Ασπροπύργου).  

Όσον αφορά τα υπό μελέτη τμήματα του Σαρανταπόταμου, αυτά βρίσκονται εντός του 
Δήμου Ελευσίνας (Περιφέρεια Αττικής και ΠΕ Δυτικής Αττικής). Ειδικότερα, μέρος από 
το 1ο τμήμα (βόρειο) αποτελεί το όριο των ΔΕ Μαγούλας και Ελευσίνας, ενώ το υπόλοιπο 
βρίσκεται εντός της ΔΕ Ελευσίνας και το 2ο τμήμα (νότιο) βρίσκεται στη ΔΕ Ελευσίνας.  
 
Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες τριών χαρακτηριστικών σημείων των υπό μελέτη 
τμημάτων του ρέματος (αρχή, μέση, πέρας) δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
Πίνακας Γεωγραφικές συντεταγμένες υπό μελέτη τμημάτων του ρέματος α/α Σημείο 
Σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 WGS 84 Χ Υ Γεωγραφικό μήκος (λ) Γεωγραφικό 
πλάτος (φ) 
1ο Τμήμα (βόρειο) 



  

1 Αρχή (ανάντη σημείο) 459.607 4.214.842 23° 32' 28,031" E 38° 4' 59,007" N 
2 Μέση 459.502 4.213.620 23° 32' 23,967" E 38° 4' 19,349" N 
3 Πέρας (κατάντη σημείο) 458.858 4.212.716 23° 31' 57,718" E 38° 3' 49,908" N 
 
2ο Τμήμα (νότιο)  
1 Αρχή (ανάντη σημείο) 460.616 4.211.445 23° 33' 10,123" E 38° 3' 8,941" N 
2 Μέση 460.736 4.211.258 23° 33' 15,057" E 38° 3' 2,917" N  
3 Πέρας (κατάντη σημείο) 460.840 4.211.063 23° 33' 19,391" E 38° 2' 56,589" N 
 
iv. Κατάταξη του έργου  
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) ΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, το εξεταζόμενο στην διαβιβασθείσα μελέτη Έργο, ανήκει στην 2η Ομάδα 
Έργων – «Υδραυλικά Έργα» και αποτελεί συγκεκριμένα την περίπτωση με α/α 15α: 
«Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων».  
Με βάση το γεγονός ότι η λεκάνη απορροής του μελετώμενου ρέματος ανέρχεται σε 
306,5Km2 (>100 Km2)και ότι τα υπό μελέτη τμήματα βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής 
(πλην Νήσων και περιοχής Τροιζηνίας ) συνάγεται το γεγονός ότι το υπό μελέτη έργο 
ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 των έργων και δραστηριοτήτων της ανωτέρω ΥΑ.  
 
v. Φορέας λειτουργίας του έργου 
Φορέας έργου: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Διεύθυνση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΤΚ 19200 Ελευσίνα 
Τηλέφωνο: 210 5537202/ Fax: 210 5537257/ Email: texniki@elefsina.gr 
Υπεύθυνος Έργου: κ.κ Παρασκευόπουλου/Βραχάλη 
 
vi. Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου  
Επωνυμία: ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ADENS Α.Ε.).  
Έδρα: Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7257539 / Fax: 210 7788668 / e-mail: info@adens.gr  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σ. Καϊμάκη 
 
vii. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας (35) σχετική μελέτη (277 σελ) μετά 

συνοδευτικών παραστατικών και σχεδίων, περιλαμβάνει: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ..................................................................................................................  1 
2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  .........................................................................................  5 
3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ................................................................... 19 
4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ  ............................................................................................................... 24 
5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ...................................................... 42 
6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ............................................ 69 
7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  .......................................................................................... 91 
8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  .............................................. 95 
9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ............  176 
10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ................................  219 
11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ..................................  232 
12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
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viii. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Θέση έργου 
Το υπό μελέτη έργο αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων διευθέτησης 
δύο τμημάτων του χειμάρρου Σαρανταπόταμου στο δήμο Ελευσίνας , με σκοπό την 
ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής του Θριασίου Πεδίου από 
την οποία διέρχεται ο χείμαρρος. Το πρώτο υπό μελέτη τμήμα του χ. Σαρανταπόταμου 
(1ο Τμήμα), μήκους 2,5 Km περίπου, ξεκινά από την διασταύρωση του Σαρανταπόταμου 
με την Λεωφόρο ΝΑΤΟ και καταλήγει προς τα κατάντη αμέσως ανάντη της θέσης του 
έργου συμβολής του χειμάρρου Σούρες. Από το πέρας του τμήματος αυτού και προς τα 
κατάντη έχουν ήδη κατασκευαστεί έργα διευθέτησης του χειμάρρου. Το δεύτερο υπό 
μελέτη τμήμα (2ο Τμήμα), μήκους 450m περίπου, ξεκινά από το κατάντη πέρας του ήδη 
διευθετημένου τμήματος του χ. Σαρανταπόταμου στην περιοχή «Αεροδρόμιο» μέχρι την 
γέφυρα της Σιδηροδρομικής Γραμμής του ΟΣΕ και την Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Για 
το σύνολο των δύο τμημάτων θα μελετηθούν έργα διευθέτησης με ανοιχτή ανεπένδυτη ή 
επενδεδυμένη διατομή για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών παροχών. 
Τα υπό μελέτη τμήματα του Σαρανταπόταμου, αυτά βρίσκονται εντός του Δήμου 
Ελευσίνας (Περιφέρεια Αττικής και ΠΕ Δυτικής Αττικής). Ειδικότερα μέρος από το 1ο 
τμήμα (βόρειο) αποτελεί το όριο των ΔΕ Μαγούλας και Ελευσίνας, ενώ το υπόλοιπο 
βρίσκεται εντός της ΔΕ Ελευσίνας και το 2ο τμήμα (νότιο) βρίσκεται στη ΔΕ Ελευσίνας. 
Βασικά στοιχεία έργου 
Η σημασία της προτεινόμενης με την διαβιβασθείσα μελέτη διευθέτησης έγκειται στην 
ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών παροχών του Σαρανταπόταμου στο κατάντη 
τμήμα του έως την εκβολή του στη θάλασσα. Το κατάντη τμήμα του Σαρανταπόταμου 
περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα μη διευθετημένα τμήματά του καθώς και διευθετημένα 
τμήματα μεταξύ των εξεταζόμενων και κατάντη του 2ου εξεταζόμενου τμήματος. 
Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων στα εξεταζόμενα τμήματα θα αυξηθεί το 
επίπεδο της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρακείμενων περιοχών και του της 
ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου Πεδίου στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικές 
τεχνικές υποδομές (ΕΟ Αθηνών Κορίνθου, Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ, εμπορικές – 
βιομηχανικές ζώνες, Αεροπορική Βάση Ελευσίνας κα). 
Για τα έργα διευθέτησης προτείνονται ήπιες επεμβάσεις και στα δύο εξεταζόμενα τμήματα 
του χ. Σαρανταπόταμου και συγκεκριμένα προτείνονται τα ακόλουθα: 
1ο Τμήμα 
Σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα, η φυσική κοίτη του χ. Σαρανταπόταμου επαρκεί για την 
ασφαλή παροχέτευση της πλημμυρικής παροχής τόσο της 50ετίας όσο και της 100ετίας, 
χωρίς την εμφάνιση φαινομένων υπερχείλισης στις παρόχθιες ζώνες. Κατόπιν τούτου 
δεν προτείνεται κανένα σημαντικό έργο διευθέτησης, παρά μόνο η εξυγίανση και 
εξομάλυνση του πυθμένα, με τροποποίηση της κατά μήκος κλίσης του και τοπικές 
διαμορφώσεις των πρανών της κοίτης. 
Επίσης, στην δεξιά κατά την ροή όχθη του χειμάρρου, μεταξύ Χ.Θ. 0+140 και Χ.Θ. 
0+200, λόγω ύπαρξης καταπτώσεων, προτείνεται η αντιστήριξη του πρανούς με 
συρματοκιβώτια, σε μήκος L=65,0m, με σκοπό την αποκατάσταση της ευστάθειας του 
πρανούς και την προστασία του από υποσκαφές. 
2ο Τμήμα  
Σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα, η φυσική κοίτη του χ. Σαρανταπόταμου δεν επαρκεί για 
την ασφαλή παροχέτευση της πλημμυρικής παροχής ούτε της 50ετίας ούτε της 100ετίας, 
χωρίς την εμφάνιση φαινομένων υπερχείλισης στις παρόχθιες ζώνες. Κατόπιν τούτου το 
τμήμα αυτό του χειμάρρου, συνολικού μήκους L=588m, προτείνεται να διευθετηθεί με 
έργα ήπιας επέμβασης. Σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα προτείνεται η διαμόρφωση 
τραπεζοειδούς διατομής, πλάτους πυθμένα 32,0m. και κλίσης πρανών 1:5 



  

(πλάτος/ύψος), υπενδεδυμένης με συρματοκιβώτια μέχρι το ύψος των 4,0m. Στο τμήμα 
αυτό, ο άξονας του ρέματος τοποθετείται σε κατάλληλη θέση προκειμένου η ροή να 
οδηγείται στην θέση των κατάντη υφιστάμενων γεφυρών της Σιδηροδρομικής Γραμμής 
του ΟΣΕ και της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Επίσης, σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα 
προβλέπεται η διαμόρφωση συναρμογής με την ανάντη υφιστάμενη διευθετημένη κοίτη, 
σε μήκος L=11,0m. Η συναρμογή προβλέπεται να γίνει με την διαμόρφωση 
τραπεζοειδούς διατομής υπενδεδυμένης με συρματοκιβώτια. Το τελευταίο αυτό τμήμα 
χρησιμεύει για την συναρμογή-ομαλή μετάβαση της γεωμετρίας της διευθετούμενης 
κοίτης με την ανάντη υφιστάμενη, η οποία αποκτά «σταθερή» και ασφαλή για την 
παροχέτευση της πλημμυρικής παροχής γεωμετρία. 
 
Αποστάσεις έργου από περιοχές του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 
Το 1ο εξεταζόμενο τμήμα (βόρειο) βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μήκος του εκτός και 
μεταξύ των ορίων των ΓΠΣ Ελευσίνας και Μαγούλας. Αναλυτικότερα, το βόρειο 
υποτμήμα του εξεταζόμενου τμήματος βρίσκεται στα όρια του ΓΠΣ Ελευσίνας ενώ από 
την περιοχή νοτίως του Νοσοκομείου Θριασίου, όπου ο Σαρανταπόταμος στρέφεται 
προς το Νότο, εισέρχεται εντός των ορίων του. Επίσης το 1ο εξεταζόμενο τμήμα 
βρίσκεται εκτός και πλησίον των ανατολικών ορίων του ΓΠΣ Μαγούλας. 
Το 2ο εξεταζόμενο τμήμα (νότιο) βρίσκεται εντός των ορίων του ΓΠΣ Ελευσίνας. 
Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 
(Α' 60) 
Το εξεταζόμενο έργο δε διέρχεται εντός των ορίων κάποιας προστατευόμενης περιοχής 
που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3937/2011. 
Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 
Από τα υπό μελέτη τμήματα του ρέματος Σαραντοπόταμου, το τμήμα 1 (βόρειο) διέρχεται 
από Δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1,2,3,4 και 5 άρθρου 3 N. 998/79 όπως ισχύει, 
σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής 
Αττικής (Δ Φάση ΑΠ οικ. 52747/1174/22-06-2018 και οικ. 57543/1290/04-07-2018). Το 
τμήμα 2 (νότιο) δεν διέρχεται από εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις δασικής 
νομοθεσίας. 
Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. 
Όσον αφορά στη σχέση των μελετώμενων έργων με εγκαταστάσεις κοινωνικής 
υποδομής και κοινής ωφέλειας αναφέρεται ότι το προτεινόμενο έργο δεν παρουσιάζει 
εμπλοκή με παρόμοιες εγκαταστάσεις. 
Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας (Υγείας και Εκπαίδευσης) σε 
απόσταση μικρότερη των 500 m εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης του 1ου υπό μελέτη 
τμήματος (βόρειου) του Σαρανταπόταμου Βορειοδυτικά του τμήματος 1 και σε απόσταση 
περί τα 150m βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "ΘΡΙΑΣΙΟ ". Όσον αφορά τις 
δομές Εκπαίδευσης η πλησιέστερη αφορά στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ελευσίνας, σε απόσταση 77 m από το ρέμα. 
Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Σχετικά με τις θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, το μελετώμενο έργο δεν εμπλέκεται 
με περιοχές κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. 
Ο πλησιέστερος στα εξεταζόμενα τμήματα αρχαιολογικός χώρος είναι η κηρυγμένη 
Περιοχή Αρχαίας Γέφυρας σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 25666/984/30-5-
1957 (ΦΕΚ 184/Β/1957) και ΥΑ 25666/984/30-5-1957 (ΦΕΚ 265/Β/1957). Πρόκειται για 
την αρχαία γέφυρα του Ελευσίνιου Κηφισού σε απόσταση περί τα 400m νοτιοδυτικά του 
πέρατος του τμήματος 2 (νότιου). 
 
 
 



  

ix. Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διαβιβασθείσα μελέτη, οι επιπτώσεις του έργου στα 
μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής δεν 
κρίνονται σημαντικές, δεδομένου ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει χάσει τη 
φυσικότητα της.  
Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα γεωλογικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μικρής κλίμακας έργο 
χωρίς σημαντικά τεχνικά έργα.  
Στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις ούτε 
κατά τη φάση κατασκευής αλλά ούτε στη φάση λειτουργίας. Δεδομένης της 
υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής με έντονο το ανθρωπογενές στοιχείο, της 
έλλειψης φυσικότητας του ρέματος στην παρούσα φάση και του γεγονότος ότι το έργο 
δεν βρίσκεται εντός οικολογικά ευαίσθητης ή/και προστατευόμενης περιοχής, οι 
επιπτώσεις σε αυτόν το τομέα του περιβάλλοντος εκτιμώνται ως μη σημαντικές.  
Τα μελετώμενα έργα είναι συμβατά με τις χρήσεις γης, θεσμοθετημένες και 
υφιστάμενες, της περιοχής. Το υπό μελέτη έργο αποτελεί πρόβλεψη του ΓΠΣ 
Ελευσίνας ενώ συμβάλλει και στην επίτευξη των στόχων του ΡΣΑ. Οι παρακείμενες στο 
έργο υφιστάμενες χρήσεις (κατοικίες, αδόμητες εκτάσεις κ.λπ). ρυθμίζονται από τα ΓΠΣ 
Ελευσίνας και Μαγούλας. Οι όποιες αρνητικές συνέπειες στον εξεταζόμενο τομέα του 
περιβάλλοντος θα περιοριστούν στην φάση της κατασκευής των έργων και θα είναι 
ασθενείς.  
Η κατασκευή των έργων αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην οικιστική ανάπτυξη 
της περιοχής, λόγω της αύξησης του επιπέδου της αντιπλημμυρικής προστασίας της 
περιοχής.  
Το έργο προκαλεί θετικές επιδράσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και τις 
τεχνικές υποδομές. Η κατασκευή των έργων διευθέτησης θα συμβάλλει άμεσα και 
έμμεσα στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ενώ θα αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των τεχνικών υποδομών που 
εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή των έργων καθώς θα αυξηθεί το επίπεδο της 
αντιπλημμυρικής τους προστασίας. Κατά την κατασκευή αναμένονται αρνητικές 
επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής λόγω της κυκλοφορίας κατασκευαστικών 
μηχανημάτων και των οχημάτων του απασχολούμενου προσωπικού. 
Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, αναμένεται τοπική 
επιβάρυνση κατά την κατασκευή του έργου πλησίον κατοικιών. Οι όποιες επιπτώσεις, 
καίτοι χρονικά και τοπικά περιορισμένες, μπορούν να αμβλυνθούν με τη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων κατά τη φάση κατασκευής. Κατά τη φάση λειτουργίας το έργο δεν 
προκαλεί επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.  
 
Σημαντικότερα μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

✓ Να γίνεται σωστός χρονικός προγραμματισμός των εργασιών ώστε να μη μεσολαβούν 

μεγάλα χρονικά διαστήματα αναμονής μεταξύ των χωματουργικών και των εργασιών 
αποκατάστασης των πρανών. 

✓ Ελαχιστοποίηση του όγκου των υλικών εκσκαφής που θα οδηγηθούν προς απόθεση 

με εξάντληση κάθε δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των υλικών εκσκαφής για τις 
ανάγκες του έργου. 

✓ Η απόθεση της περίσσειας υλικών να γίνει με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο. Προς αυτή 

την κατεύθυνση θα εξεταστεί η διάθεσή της ως προϊόν επίχωσης σε ΧΥΤΑ ή άλλα 
έργα σε εγγύτητα με τα εξεταζόμενα. Εάν, επιπλέον των ανωτέρω, χρειαστεί και 
απόθεση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε αποθεσιοθαλάμους, αυτοί θα πρέπει 
να χωροθετηθούν εκτός δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων ή άλλων ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων κατόπιν υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης Τεχνικής 



  

Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 
του νόμου 4014/2011. 

✓Κατά τη μεταφορά των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής από τα μέτωπα των 

εργασιών προς τους χώρους απόθεσης, θα πρέπει να επιλέγονται από τα φορτηγά 
οι συντομότερες οδοί που δε θα διέρχονται από οικιστικές περιοχές. Επίσης θα 
πρέπει να γίνεται κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο ύφασμα.  

✓Δεν επιτρέπεται η απόληψη ή η απόθεση (έστω και προσωρινή) υλικών από και στις 

κοίτες των παρακείμενων ποταμών και υδατορεμάτων και σε απόσταση 100m από 
αυτές.  

✓Δεν επιτρέπεται η απόληψη και η απόθεση υλικών εντός περιοχών της ευρύτερης 

περιοχής, οι οποίες διέπονται από καθεστώς προστασίας.  

✓Η χωροθέτηση εργοταξίων καθώς και των περιοχών προσωρινής εναπόθεσης 

υλικών πρέπει να γίνει με άξονα την δυνατόν λιγότερη όχληση του φυσικού 
περιβάλλοντος και με βάση πάντα την δυνατότητα πλήρους αποκατάστασής τους.  

✓Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση θα πρέπει να απομακρυνθεί με την έκδοση 

βεβαίωσης περαίωσης εργασιών και ο χώρος να αποκατασταθεί άμεσα.  

✓Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος και τα επιφανειακά 

ύδατα, από τα μηχανήματα / οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 
του έργου.  

✓Η συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται σε χώρους οργανωμένων συνεργείων 

εκτός της περιοχής του έργου (π.χ. να γίνεται σε συνεργεία της ευρύτερης περιοχής 
των έργων). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος π.χ. σπάσιμο κάποιου 
κιβωτίου ταχυτήτων ή κάρτερ λαδιών να γίνεται η συντήρηση και επισκευή τελείως 
ελεγχόμενα με μηδενική διαρροή λαδιών στο περιβάλλον.  

✓Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται βάσει των προβλέψεων 

του Π.Δ 82/2-3-2004 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων».  

✓Τα απορρίμματα και άλλα άχρηστα υλικά θα πρέπει να διαχωρίζονται σε επικίνδυνα 

και μη επικίνδυνα και κατόπιν να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος περαιτέρω υποβάθμισης 
ή ρύπανσης.  

✓Τα εργοτάξια θα πρέπει να είναι σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία κατάσταση 

καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους.  

✓Απαγορεύεται η μόνιμη στάθμευση τροχοφόρων που εξυπηρετούν το έργο σε 

χώρους εκτός του εργοταξίου.  

✓Οι σωροί υλικών στα εργοτάξια 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 (Μάιος-Σεπτέμβριος). Ομοίως θα πρέπει να διαβρέχονται σε τακτική 
βάση οι εργοταξιακοί χώροι.  

✓Να γίνει ενημέρωση των συνεργείων κατασκευής για την ανάγκη διατήρησης των 

χώρων καθαρών και την προστασία του περιβάλλοντος.  

✓Να γίνει απομάκρυνση και κοπή μόνο της απαραίτητης βλάστησης στη ζώνη 

οριοθέτησης του έργου.  

✓Να αποτυπωθούν τυχόν δίκτυα κοινής ωφέλειας τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν 

και να αποκατασταθούν μετά την κατασκευή των έργων.  

✓Κάθε είδους επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σύμφωνα με σχετική 

μελέτη και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε θιγομένου έργου υποδομής.  



  

✓Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά την κατασκευή (π.χ. 

κατάλληλος νυκτερινός φωτισμός) των έργων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
κίνδυνοι ατυχημάτων.  

✓Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου θα πρέπει να ειδοποιηθούν 

εγγράφως οι αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, οι οποίες θα θέσουν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το μελετώμενο έργο.  

✓Να διασφαλιστεί η συνέχεια της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του έργου.  

✓Διατήρηση της σημερινής κυκλοφοριακής ικανότητας των οδών της ευρύτερης 

περιοχής των έργων.  

✓Να υπάρχει επαρκής σηματοδότηση για λόγους ασφαλείας και για τυχόν 

κυκλοφοριακές αλλαγές επί του οδικού δικτύου κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου .  

✓Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και φάσεων κατασκευής σε τρόπο ώστε να υπάρξει 

ελαχιστοποίηση των κινήσεων των βαρέων οχημάτων.  

✓Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 

ειδικευμένο προσωπικό.  

✓Τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων των 

μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου.  

✓Οι αποθηκευμένες ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου να 

περιορισθούν στις άκρως απαραίτητες.  

✓Σχετικά με τον θόρυβο από τις επιμέρους εργασίες, θα πρέπει να υπάρχει 

συμμόρφωση προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής 
Νομοθεσίας.  

✓Οι εργασίες κατασκευής να πραγματοποιηθούν τη θερινή περίοδο που η ροή στο 

ρέμα ελαχιστοποιείται για λόγους προστασίας των υδάτων, διευκόλυνσης των 
εργασιών κατασκευής και ασφαλείας.  

✓Λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασία του εργοταξίου και της ευρύτερης 

περιοχής του έργου ώστε να μην επιβαρύνεται η υφιστάμενη κατάσταση της 
ευρύτερης περιοχής.  

✓Εγκατάσταση, με ευθύνη του αναδόχου του έργου τουλάχιστον μιας χημικής 

τουαλέτας στο εργοτάξιο.  

✓Κατασκευή προσωρινών χώρων κατακράτησης στερεοπαροχών, σε όλα τα κύρια 

σημεία που υλικά εκσκαφής θα μπορούν να εκπλυθούν λόγω βροχής στους 
φυσικούς αποδέκτες.  

✓Η έκπλυση των μηχανών, μηχανημάτων και οχημάτων να γίνεται σε ειδικά 

διαμορφωμένη θέση εντός του εργοταξίου, για την πρόληψη ρύπανσης των 
επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων.  

✓Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάδειξη του ρέματος και τον σχεδιασμό 

πεζόδρομων, ανοικτών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, υπαίθριας αναψυχής και 
αθλητισμού στις παραρεμάτιες ζώνες.  

✓Παρακολούθηση και έλεγχος του ρέματος, τακτικός καθαρισμός και συντήρηση της 

διαμορφούμενης διατομής.  
 
x. Εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν  
Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται στην διαβιβασθείσα μελέτη, 
συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής, είναι οι εξής:  
• Η εναλλακτική Λύση 1, η οποία αφορά μόνο στο 2ο τμήμα και ειδικότερα στη 
διαμόρφωση ανεπένδυτης τραπεζοειδούς διατομής πλάτους πυθμένα 32,0m. και κλίσης 
πρανών 3:2 (πλάτος/ύψος), διαμορφούμενης μέχρι το ύψος των 4,0m.  



  

• Η εναλλακτική Λύση 2, η οποία αφορά μόνο στο 2ο τμήμα και ειδικότερα στη 
διαμόρφωση τραπεζοειδούς διατομής, πλάτους πυθμένα 32,0m. και κλίσης πρανών 3:2 
(πλάτος/ύψος), υπενδεδυμένης με συρματοκιβώτια μέχρι το ύψος των 4,0m.  
• Η εναλλακτική Λύση 3, η οποία αφορά μόνο στο 2ο τμήμα και ειδικότερα στη 
διαμόρφωση τραπεζοειδούς διατομής, πλάτους πυθμένα 32,0m. και κλίσης πρανών 1:5 
(πλάτος/ύψος), υπενδεδυμένης με συρματοκιβώτια μέχρι το ύψος των 4,0m.  
• Μηδενική λύση (η οποία ισοδυναμεί με το σενάριο μη πραγματοποίησης των έργων 
για τα εξεταζόμενα τμήματα του Σαρανταπόταμου).  
 
Η εναλλακτική Λύση 3 αποτελεί και την προτεινόμενη και περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 
της μελέτης.  
 
Μηδενική εναλλακτική λύση  
Η μηδενική λύση, δηλαδή η λύση μη υλοποίησης του έργου δε θεωρείται εύλογη, καθώς 
θα έχει τις εξής δυσμενείς επιπτώσεις:  

• Θα συνεχίσει να υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων να 
πλημμυρίσουν οι παρακείμενες στο ρέμα περιοχές.  
• Δεν θα ολοκληρωθεί η αντιπλημμυρική προστασία του Θριάσιου Πεδίου.  
• Θα συνεχίσει να υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος σε περίπτωση 
πλημμύρας, εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με βιομηχανικές και εμπορικές 
ζώνες.  

 
Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών Λύσεων 1 έως 3  
Οι εναλλακτικές λύσεις 1 έως 3 έχουν παρόμοια οριζοντιογραφική ανάπτυξη.  
Η εναλλακτική λύση 1, ενώ αποτελεί την πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση, καθώς 
προβλέπει ανεπένδυτη διατομή και λιγότερες εκσκαφές σε σχέση με τις υπόλοιπες 
εναλλακτικές δεν μπορεί να προκριθεί έναντι της προτεινόμενης λόγω των 
αναπτυσσόμενων ταχυτήτων ροής, οι οποίες ξεπερνούν κατά τόπους τα 3,0m/sec που 
ορίζουν οι σχετικές προδιαγραφές για ανεπένδυτες διατομές. Σα συνέπεια των υψηλών 
ταχυτήτων ροής μπορεί να προκληθεί διάβρωση στην κοίτη και πιθανή εκτροπή της ροής 
από την θέση των κατάντη γεφυρών. 
Η εναλλακτική λύση 2, υπολείπεται της προτεινόμενης λόγω του μεγαλύτερου πλάτους 
εφαρμογής της, λόγω των ηπιότερων πρανών (44m έναντι 36,4m). Επιπλέον για την 
εναλλακτική λύση 2 θα απαιτούνται και περισσότερες εκσκαφές. 
 
xi. Συνοπτική περιγραφή του έργου  
Βασικά στοιχεία σχεδιασμού του έργου  
Τα εξεταζόμενα στην διαβιβασθείσα μελέτη έργα, αφορούν στην περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των έργων διευθέτησης δύο τμημάτων του χειμάρρου Σαρανταπόταμου στο 
δήμο Ελευσίνας , με σκοπό την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της 
περιοχής του Θριάσιου Πεδίου από την οποία διέρχεται ο χείμαρρος. Το πρώτο υπό 
μελέτη τμήμα του χ. Σαρανταπόταμου (1ο Τμήμα), μήκους 2,5 Km περίπου, ξεκινά από 
την διασταύρωση του Σαρανταπόταμου με την Λεωφόρο ΝΑΤΟ και καταλήγει προς τα 
κατάντη αμέσως ανάντη της θέσης του έργου συμβολής του χειμάρρου Σούρες. Από το 
πέρας του τμήματος αυτού και προς τα κατάντη έχουν ήδη κατασκευαστεί έργα 
διευθέτησης του χειμάρρου. Το δεύτερο υπό μελέτη τμήμα (2ο Τμήμα), μήκους 450m 
περίπου, ξεκινά από το κατάντη πέρας του ήδη διευθετημένου τμήματος του χ. 
Σαρανταπόταμου στην περιοχή «Αεροδρόμιο» μέχρι την γέφυρα της Σιδηροδρομικής 
Γραμμής του ΟΣΕ και την Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.  
Η λεκάνη απορροής του ρέματος έχει έκταση 306,5 Km2 και η παροχή σχεδιασμού 
υπολογίστηκε με το διεθνώς αποδεκτό προσδιοριστικό υδρολογικό ομοίωμα HEC-HMS 
v4.3 421 m3/sec (περίοδος επαναφοράς ίση με 100 έτη).  



  

Για την υδραυλική επίλυση των εξεταζόμενων τμημάτων του χ. Σαρανταπόταμου, και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων στις υδραυλικές συνθήκες αυτού, 
το σύνολο των επιλύσεων πραγματοποιείται με την παραδοχή βαθμιαία μεταβαλλόμενης 
(ανομοιόμορφης) ροής. Οι σχετικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή 
εξειδικευμένου διεθνώς αναγνωρισμένου λογισμικού (HEC-RAS Ver.4.1.0 της Bentley-
Haestad USA).  
Για τα έργα διευθέτησης προτείνονται ήπιες επεμβάσεις και στα δύο εξεταζόμενα τμήματα 
του χ. Σαρανταπόταμου και συγκεκριμένα προτείνονται τα ακόλουθα:  
 
1ο Τμήμα  
Σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα, η φυσική κοίτη του χ. Σαρανταπόταμου επαρκεί για την 
ασφαλή παροχέτευση της πλημμυρικής παροχής τόσο της 50ετίας όσο και της 100ετίας, 
χωρίς την εμφάνιση φαινομένων υπερχείλισης στις παρόχθιες ζώνες.  
Κατόπιν τούτου δεν προτείνεται κανένα σημαντικό έργο διευθέτησης, παρά μόνο η 
εξυγίανση και εξομάλυνση του πυθμένα, με τροποποίηση της κατά μήκος κλίσης του και 
τοπικές διαμορφώσεις των πρανών της κοίτης.  
Πρακτικά πρόκειται για προτεινόμενες εργασίες μικρής κλίμακας για την βελτίωση των 
συνθηκών ροής, επειδή ο πυθμένας του ρέματος σε ορισμένες θέσεις είναι μονοκλινής 
και παρουσιάζει τοπικές ανωμαλίες, με αποτέλεσμα την πρόκληση ανωμαλιών στην ροή. 
Επίσης, στην δεξιά κατά την ροή όχθη του χειμάρρου, μεταξύ Χ.Θ. 0+140 και Χ.Θ. 
0+200, λόγω ύπαρξης καταπτώσεων, προτείνεται η αντιστήριξη του πρανούς με 
συρματοκιβώτια, σε μήκος L=65,0m, με σκοπό την αποκατάσταση της ευστάθειας του 
πρανούς και την προστασία του από υποσκαφές. 
 
2ο Τμήμα  
Σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα, η φυσική κοίτη του χ. Σαρανταπόταμου δεν επαρκεί για 
την ασφαλή παροχέτευση της πλημμυρικής παροχής της 50ετίας ή πολύ περισσότερο 
της 100ετίας, χωρίς την εμφάνιση φαινομένων υπερχείλισης στις παρόχθιες ζώνες. 
Κατόπιν τούτου το τμήμα αυτό του χειμάρρου, συνολικού μήκους L=588,34m προτείνεται 
να διευθετηθεί με έργα ήπιας επέμβασης. Το διευθετούμενο τμήμα προβλέπεται να 
εκκινεί από την Χ.Θ. 0+000 της χάραξης του ρέματος και να φθάνει ανάντη μέχρι την 
υφιστάμενη διευθετημένη κοίτη, η οποία είναι διαμορφωμένη με ανεπένδυτη τραπεζοειδή 
διατομή, πλάτους πυθμένα 32,0m., κλίσης πρανών 3:2 (πλάτος/ύψος) και ύψους 4,0m. 
Σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα προτείνεται η διαμόρφωση τραπεζοειδούς διατομής, 
πλάτους πυθμένα 32,0m. και κλίσης πρανών 1:5 (πλάτος/ύψος), υπενδεδυμένης με 
συρματοκιβώτια μέχρι το ύψος των 4,0m. Στο τμήμα αυτό, ο άξονας του ρέματος 
τοποθετείται σε κατάλληλη θέση προκειμένου η ροή να οδηγείται στην θέση των κατάντη 
υφιστάμενων γεφυρών της Σιδηροδρομικής Γραμμής του ΟΣΕ και της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – 
Κορίνθου. Επίσης, σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα προβλέπεται η διαμόρφωση 
συναρμογής με την ανάντη υφιστάμενη διευθετημένη κοίτη, σε μήκος L=11,0m. Η 
συναρμογή προβλέπεται να γίνει με την διαμόρφωση τραπεζοειδούς διατομής 
υπενδεδυμένης με συρματοκιβώτια. Το τελευταίο αυτό τμήμα χρησιμεύει για την 
συναρμογή-ομαλή μετάβαση της γεωμετρίας της διευθετούμενης κοίτης με την ανάντη 
υφιστάμενη, η οποία αποκτά «σταθερή» και ασφαλή για την παροχέτευση της 
πλημμυρικής παροχής γεωμετρία. Η γεωμετρία και το μήκος των έργων διευθέτησης που 
προτείνονται αφορά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της συστηματικής υπερχείλισης 
της κοίτης, καθώς και για την διαμόρφωση ομαλού πυθμένα, ο οποίος είναι μονοκλινής 
προς την δεξιά κατά την ροή όχθη και παρουσιάζει τοπικές ανωμαλίες, με αποτέλεσμα 
την πρόκληση ανωμαλιών στην ροή. Η επένδυση της διαμορφούμενης διατομής με 
συρματοκιβώτια κρίνεται απαραίτητη λόγω των σχετικά υψηλών αναπτυσσόμενων 
ταχυτήτων ροής, οι οποίες ξεπερνούν κατά τόπους τα 3,0m/sec που ορίζουν οι σχετικές 
προδιαγραφές για ανεπένδυτες διατομές. Για την αποφυγή διάβρωσης, και την αποφυγή 



  

κατά συνέπεια πιθανής εκτροπής της ροής από την θέση των κατάντη γεφυρών με το 
πέρασμα του χρόνου, προτείνεται η επένδυση του διευθετούμενου τμήματος με 
συρματοκιβώτια. 
 
Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου.  
Φάση κατασκευής  
Το έργο θα κατασκευαστεί σε ένα στάδιο, η δε κατασκευή του προτείνεται να γίνει κατά 
τη θερινή περίοδο και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 5 μήνες.  
Δεν θα απαιτηθεί η δημιουργία δανειοθαλάμων. Σε ότι αφορά στη διάθεση των 
πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε αποθεσιοθαλάμους, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί, 
αυτοί θα πρέπει να χωροθετηθούν εκτός δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων ή άλλων 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων κατόπιν υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του 
νόμου 4014/2011.  
Το έργο δεν σχετίζεται λόγω του μεγέθους του με την δημιουργία μεγάλων και 
οργανωμένων εργοταξίων. Η εγκατάσταση του εργοταξίου μπορεί να γίνει εντός της 
κοίτης του ρέματος για την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης έκτασης για την κατασκευή 
των έργων και των επιπτώσεων από την κατασκευή εν γένει στις παραρεμάτιες περιοχές. 
Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η εγκατάσταση του εργοταξίου στα κατάντη 
του2ου εξεταζόμενου τμήματος (νότιου), ανάντη της γέφυρας του σιδηροδρομικού 
σταθμού. Σε κάθε περίπτωση κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ενώ με 
την ολοκλήρωση των έργων θα πρέπει να απομακρυνθούν οι εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις και να γίνει αποκατάσταση της κοίτης.  
 
Φάση λειτουργίας  
Πρόκειται για την έργα διευθέτησης τα οποία αφορούν σε ήπιες επεμβάσεις στην κοίτη 
των υπό μελέτη τμημάτων του Σαρανταπόταμου (ανοιχτή ανεπένδυτη ή επενδεδυμένη 
διατομή) για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών παροχών.  
Για την διατήρηση της παροχετευτικότητας του ρέματος σε υψηλά επίπεδα, προτείνεται 
η εφαρμογή ετήσιου τουλάχιστον προγράμματος καθαρισμού – συντήρησης αυτού, που 
θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την διαχείριση των φερτών υλών, την 
τοπική εκβάθυνση-διαμόρφωση ομαλού πυθμένα της κοίτης, την απομάκρυνση των 
κορμών δένδρων και άλλων απορριμμάτων, καθώς και τον καθαρισμό και έλεγχο της 
παρόχθιας βλάστησης. 
 
Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 
ποσότητες αποβλήτων  
Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας  
Φάση κατασκευής  
Όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας δανειοθαλάμων καθώς τα υλικά 
επιχώσεων θα προέλθουν από κατάλληλα υλικά εκσκαφών, ενώ η προμήθεια των 
υπόλοιπων υλικών θα γίνει από το εμπόριο.  
Φάση λειτουργίας  
Κατά τη φάση λειτουργίας δεν προβλέπεται η ανάγκη χρήσης πρώτων υλών, ενέργειας 
και νερού, πέραν βεβαίως της εφαρμογής προγράμματος καθαρισμού – συντήρησης του 
ρέματος.  
 
Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων  
Φάση κατασκευής  
Κατά τη φάση κατασκευής οι εκροές αποβλήτων θα προέρχονται από:  

• Χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από τα μηχανήματα κατασκευής  



  

• Διαρροών καυσίμων  
• Αστικών λυμάτων από το προσωπικό του εργοταξίου  
• Απορροών σωρών και υλικών που θα προκύψουν από την εκσκαφή  

 
Πρόκειται για εξαιρετικά περιορισμένες ποσότητες υγρών αποβλήτων.  
Τα υλικά των εκσκαφών θα επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου. Η 
περίσσεια των εκσκαφών των εξεταζόμενων από την διαβιβασθείσα μελέτη, έργων 
ανέρχεται σε 100.000 m3 περίπου. Για τη διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών με 
ορθό περιβαλλοντικά τρόπο θα εξεταστούν τα ακόλουθα:  

• Διάθεσή σε ΧΥΤΑ ως προϊόν επίχωσης. Ο πλησιέστερος στο έργο ΧΥΤΑ είναι ο 
ΧΥΤΑ Φυλής. σε απόσταση περί τα 13Km.  
• Χρήση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής για επιχώσεις σε άλλα έργα σε εγγύτητα 
με το εξεταζόμενο έργο.  
• Εάν, επιπλέον των ανωτέρω, χρειαστεί και απόθεση πλεοναζόντων υλικών 
εκσκαφής σε αποθεσιοθαλάμους, αυτοί θα πρέπει να χωροθετηθούν εκτός δασικών ή 
αναδασωτέων εκτάσεων ή άλλων ευαίσθητων οικοσυστημάτων κατόπιν υποβολής, 
αξιολόγησης και έγκρισης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4014/2011.  

 
Δεν αναμένονται μεγάλες ποσότητες από υλικά καθαιρέσεων κατασκευών σε κάθε 
περίπτωση αυτά θα μεταφερθούν στο δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (απόσταση περί τα 3 km) και στη συνέχεια σε εγκεκριμένο από το ΥΠΕΝ σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.  
Δεν προβλέπεται η παραγωγή άλλων στερεών αποβλήτων πέραν των αστικών από το 
προσωπικό κατασκευής του έργου.  
Φάση λειτουργίας  
Δεν προβλέπεται η εκροή υγρών αποβλήτων. Μοναδική περίπτωση εκροής υγρών 
αποβλήτων σε παρόμοιες περιπτώσεις αποτελεί το φαινόμενο παράνομων εκροών 
οικιακών λυμάτων σε ρέματα. 
 
xii. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
Στόχος και σκοπιμότητα  
Η ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου έχει πληγεί στο παρελθόν αρκετές φορές 
από έντονες πλημμύρες, οι οποίες σχετίζονται με το χείμαρρο Σαρανταπόταμο και 
έχουν επιφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις και ανθρώπινες απώλειες. Στην περιοχή που 
παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο υπό μελέτη τμημάτων έχουν κατασκευασθεί έργα 
διευθέτησης του χ. Σαρανταπόταμου και έχει γίνει επικύρωση των οριογραμμών για το 
τμήμα αυτό του ρέματος. Επιπλέον έχει διευθετηθεί και το τμήμα του χ. 
Σαρανταπόταμου κατάντη του δεύτερου εξεταζόμενου στην διαβιβασθείσα μελέτη 
τμήματος μέχρι την εκβολή στην θάλασσα και έχει γίνει επικύρωση των οριογραμμών 
για υποτμήμα του τμήματος αυτού.  
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως για την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής 
προστασίας της περιοχής του Θριασίου Πεδίου από την οποία διέρχεται ο χείμαρρος 
απαιτείται και η διευθέτηση των εξεταζόμενων από την μελέτη μη διευθετημένων 
τμημάτων του Σαρανταπόταμου.  
Για τον λόγο αυτό επισημαίνεται η ανάγκη εκπόνησης / υδραυλικής μελέτης, η οποία θα 
υποδείξει τα έργα διευθέτησης της κοίτης ή τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 
προκειμένου να προστατευθούν οι παρακείμενες περιοχές.  
 
 
 



  

Στόχος και σκοπιμότητα πραγματοποίησης του έργου  
Η σημασία της προτεινόμενης με την  μελέτη διευθέτησης έγκειται στην ασφαλή 
παροχέτευση των πλημμυρικών παροχών του Σαρανταπόταμου στο κατάντη τμήμα του 
έως την εκβολή του στη θάλασσα. Το κατάντη τμήμα του Σαρανταπόταμου 
περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα μη διευθετημένα τμήματά του καθώς και διευθετημένα 
τμήματα μεταξύ των εξεταζόμενων και κατάντη του 2ου εξεταζόμενου τμήματος.  
Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων στα εξεταζόμενα τμήματα θα αυξηθεί το 
επίπεδο της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρακείμενων περιοχών και του της 
ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου Πεδίου στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικές 
τεχνικές υποδομές (ΕΟ Αθηνών Κορίνθου, Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ, εμπορικές – 
βιομηχανικές ζώνες, Αεροπορική Βάση Ελευσίνας κα).  
 
Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα οποία 
συνηγορούν στην υλοποίηση του έργου  
Η υλοποίηση του έργου όπως αναλύθηκε σε προηγούμενες παραγράφους θα 
συμβάλλει: 

✓ στην αποκατάσταση της λειτουργίας του υδατορέματος και την ασφαλή παροχέτευση 

των πλημμυρικών παροχών του με αποτέλεσμα την προστασία από πλημμυρικά 
φαινόμενα των παρακείμενων περιοχών και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου 
Πεδίου. 

✓ στην ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Θριάσιου Πεδίου (στην 

περιοχή που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο υπό μελέτη τμημάτων έχουν κατασκευασθεί 
έργα διευθέτησης του χ. Σαρανταπόταμου και έχει διευθετηθεί και το τμήμα του χ. 
Σαρανταπόταμου κατάντη του δεύτερου εξεταζόμενου στην μελέτη τμήματος μέχρι την 
εκβολή στην θάλασσα). 

✓ στην προστασία του περιβάλλοντος από ρύπανση που μπορεί να προκληθεί λόγω 

πλημμύρας, εξαιτίας της γειτνίασης της περιοχής με βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες. 
Τα ανωτέρω συνηγορούν στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα έργο που θα έχει 
περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά αλλά και κοινωνικά οφέλη. 
 
Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
Τα οφέλη που αναμένονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου έχουν αναλυθεί 
διεξοδικά στις προηγούμενες παραγράφους και εδώ μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 
• Αποκατάσταση της λειτουργίας του υδατορέματος και αντιπλημμυρική προστασία της 
ευρύτερης περιοχής ξ οποία περιλαμβάνει τεχνικές υποδομές σημαντικές σε εθνικό 
επίπεδο όπως η ΕΟ Αθηνών Κορίνθου. 
• Ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Θριάσιου Πεδίου. 
• Προστασία του περιβάλλοντος από ρύπανση. 
 
xiii. Ιστορική εξέλιξη του έργου 
Αποδελτίωση και σχολιασμός των υφιστάμενων μελετών 
Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται υπό εκπόνηση, καθώς και οι διάφορες 
προτάσεις έργων που κατά καιρούς έχουν γίνει για τον χ. Σαρανταπόταμο, καθώς και για 
άλλα ρέματα της ευρύτερης περιοχής που σχετίζονται με τον υπό μελέτη χείμαρρο 
μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες χρονικές περιόδους: 
 
Α. Δεκαετία του 1970 

➢ 1979 «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής – Κυρίως 

Προκαταρκτική Μελέτη», Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι. ΠΕΠΠΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΟΜΑΣ ΙΙ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(Γ.Δ.Ε.Μ.Π. – Δ3) 
Η «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής» ανατέθηκε στα 



  

συμπράττοντα γραφεία μελετών Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι. ΠΕΠΠΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΟΜΑΣ ΙΙ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 
(Γ.Δ.Ε.Μ.Π. – Δ/νση Δ3) με την από 12-3-1979 Σύμβαση. Αντικείμενο της μελέτης είναι 
η αντιπλημμυρική προστασία του Θριασίου Πεδίου και των οικισμών που 
περιλαμβάνονται σε αυτό από τους χειμάρρους και τα ρέματα που διαρρέουν την 
περιοχή. 
Η εν λόγω Κυρίως Προκαταρκτική Μελέτη αποτελεί το 2ο μέρος του 1ου σταδίου της 
μελέτης και έπεται του 1ου μέρους του 1ου σταδίου που αφορούσε στην σύνταξη 
«Εισαγωγικής Έκθεσης». 
Κατά την σύνταξη της Κυρίως Προκαταρκτικής Μελέτης, ελήφθη υπόψη μεταξύ των 
διαφόρων στοιχείων που χορηγήθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στον Μελετητή, 
και η μελέτη διευθέτησης του χειμάρρου Σαρανταπόταμου που είχε συνταχθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Δ.Ε. το 1963. Η μελέτη αυτή που είχε μάλλον την μορφή 
Προκαταρκτικής Έκθεσης, εκπονήθηκε για να αντιμετωπισθεί την εποχή εκείνη 
επειγόντως η διευθέτηση του χειμάρρου και αφορούσε μόνο στον καθαρισμό και σε 
μικρής έκτασης διευθετήσεις της κοίτης και συγκεκριμένα από την εκβολή μέχρι δύο 
χιλιόμετρα ανάντη (νότια πύλη Αεροδρομίου). 
Στα πλαίσια της Κυρίως Προκαταρκτικής Μελέτης συντάχθηκε και Υδρολογική Μελέτη με 
σκοπό την κατάρτιση κατάλληλων Ομβρίων Καμπυλών, δηλαδή των σχέσεων που 
συνδέουν την ένταση της βροχόπτωσης με την διάρκεια της και την περίοδο επαναφοράς 
του συγκεκριμένου φαινομένου για την περιοχή μελέτης, καθώς τον υπολογισμό των 
παροχών αιχμής της πλημμύρας για τον σχεδιασμό των έργων διευθέτησης. 
Σύμφωνα με την συνταχθείσα Υδρολογική Μελέτη οι παροχές σχεδιασμού για περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 έτη για τα διάφορα τμήματα του χειμάρρου Σαρανταπόταμου, 
λαμβανομένης υπόψη της εκτροπής του ρέματος Σούρες σε αυτόν, είναι: 
Τμήμα ανάντη της συμβολής με το ρέμα Μικρό Κατερίνη Q50= 340 m3/sec 
Τμήμα κατάντη της συμβολής με το ρέμα Μικρό Κατερίνη μέχρι την Ν.Ε.Ο. Αθηνών - 
Κορίνθου Q50= 390 m3/sec 
Τμήμα κατάντη της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου μέχρι την εκβολή Q50= 400 m3/sec 
Σύμφωνα με την Κυρίως Προκαταρκτική Μελέτη, τα έργα που απαιτούνται για την 
αντιπλημμυρική προστασία του Θριασίου Πεδίου είναι: 
α) διαπλατύνσεις ή/και εκβαθύνσεις των υφιστάμενων κοιτών των κοιτών των 
χειμάρρων και ρεμάτων ή κατασκευή νέων κοιτών στις περιπτώσεις εκτροπής της 
υφιστάμενης κοίτης ή ευθυγράμμισης της ή στις περιπτώσεις που η κοίτη έχει χαθεί,  
β) κατασκευή γεφυρών ή οχετών στις θέσεις διασταύρωσης των κοιτών με δρόμους ή 
γραμμές του Ο.Σ.Ε. με επαρκές άνοιγμα ώστε οι πλημμυρικές απορροές να 
παροχετεύονται χωρίς εμπόδια, και  
γ) κατασκευή συλλεκτήριων τάφρων για την προστασία των οικιστικών περιοχών.  
Η διαστασιολόγηση τόσο των διατομών διευθέτησης των κοιτών όσο και των 
προτεινόμενων τεχνικών έργων έγινε για πλημμυρικές παροχές 50ετίας σύμφωνα με 
την Εγκριτική Απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Όσον αφορά στα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα, ειδικότερα για τον χ. 
Σαρανταπόταμο προβλέπεται σύμφωνα με την μελέτη, διευθέτηση της κοίτης του σε 
μήκος 4150m, από την εκβολή του στην θάλασσα μέχρι δυτικά του λόφου 
Αεροδρομίου. Ανάντη της θέσης αυτής η κοίτη κρίθηκε επαρκής. Επίσης προβλέπεται η 
ευθυγράμμιση της κοίτης σε δύο θέσεις: ανάντη της γραμμής του Ο.Σ.Ε. σε μήκος 
500m. περίπου και κατάντη της γέφυρας Κουραμάνη σε μήκος 350m περίπου. 
Επιπλέον κατάντη της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προβλέπεται η κοίτη να είναι εντός 
αναχωμάτων. Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση των πέντε γεφυρών των 
χειμάρρου, οι οποίες είναι ανεπαρκείς. Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή έξι (6) 
αναβαθμών με σκοπό την μείωση της ταχύτητας ροής.  



  

Εκτός των παραπάνω, στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών έργων του χ. 
Σαρανταπόταμου προβλέπεται η διευθέτηση του χ. Σούρες με εκτροπή του στον χ. 
Σαρανταπόταμο, βόρεια της Ελευσίνας και η αλλαγή της θέσης της κοίτης του βόρεια 
της Μάνδρας.  
Επίσης προβλέπεται η διευθέτηση των ρεμάτων Μικρό και Μεγάλο Κατερίνη που 
εκβάλλουν στον χ. Σαρανταπόταμο. Επισημαίνεται ότι το ρ. Μικρό Κατερίνη στερείται 
κοίτης από το ύψος της Μαγούλας μέχρι την συμβολή του στον χ. Σαρανταπόταμο.  
 
Β. Δεκαετία του 1980  

➢ 1980 «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής – Οριστική 

Μελέτη Έργων 1ης Προτεραιότητας (1ος Φάκελος)», Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
Ι. ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΟΜΑΣ ΙΙ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Δ.Ε.Μ.Π. – Δ3)  
Η «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής» ανατέθηκε στα 
συμπράττοντα γραφεία Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι. ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
, ΟΜΑΣ ΙΙ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων (Γ.Δ.Ε.Μ.Π. – Δ/νση 
Δ3) με την από 12-3-1979 Σύμβαση. Αντικείμενο της μελέτης είναι η αντιπλημμυρική 
προστασία του Θριασίου Πεδίου και των οικισμών που περιλαμβάνονται σε αυτό από 
τους χειμάρρους και τα ρέματα που διαρρέουν την περιοχή.  
Η εν λόγω μελέτη αφορά στην Οριστική Μελέτη των Έργων 1ης Προτεραιότητας, 
παραλειπομένου του σταδίου της Προμελέτης, καθώς και στην Προμελέτη των επί των 
κοιτών των χειμάρρων γεφυρών ανοίγματος μέχρι 10m. Στα έργα 1ης Προτεραιότητας 
περιλαμβάνεται η διευθέτηση των χειμάρρων Σαρανταπόταμου, Σούρες και Γιαννούλας, 
καθώς και του ρέματος Αγ. Αικατερίνης.  
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη, προβλέπεται για τον χ. Σαρανταπόταμο, η 
διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης σε μήκος 3390m από την εκβολή του στην θάλασσα 
μέχρι την περιοχή προ και δυτικά του λόφου Αεροδρομίου. Στο κατάντη τμήμα, από την 
εκβολή στην θάλασσα μέχρι την Χ.Θ. 1+200 περίπου προβλέπεται τεταμένη χάραξη της 
διαμορφούμενης κοίτης, η οποία άλλοτε περιλαμβάνει και άλλοτε όχι την υπάρχουσα 
κοίτη. Από την Χ.Θ. 1+200 έως την Χ.Θ. 2+450 περίπου η διαμορφούμενη κοίτη 
ακολουθεί την υφιστάμενη. Στο τμήμα από Χ.Θ. 2+450 μέχρι Χ.Θ. 2+800 προβλέπεται 
νέα κοίτη ώστε να παρακαμφθεί ο κατάντη της γέφυρας Κουραμάνη μαίανδρος. Τέλος, 
στο τμήμα από Χ.Θ. 2+800 έως Χ.Θ. 3+390, όπου και το πέρας της διευθέτησης, 
ακολουθείται η υφιστάμενη κοίτη, ενώ ανάντη του πέρατος της διευθέτησης, περί την 
Χ.Θ. 3+870 προβλέπεται η εκβολή της εκτροπής του χ. Σούρες, σύμφωνα με την 
εναλλακτική λύση που είχε μελετηθεί στην Κυρίως Προκαταρκτική Μελέτη.  
Οι διαμορφούμενες διατομές προβλέπονται γενικά τραπεζοειδείς, ανεπένδυτες και όπου 
είναι αναγκαίο, επενδεδυμένες με συρματοκιβώτια. Το πλάτος του πυθμένα κυμαίνεται 
από 32m. έως 55m. και η κλίση των πρανών τους είναι 2:3 ή 1:2. Επίσης προβλέπονται 
δύο (2) αναβαθμοί, ύψους 1,0m. εντός του διευθετούμενου τμήματος της κοίτης και ένας 
(1) ακόμη αναβαθμός, ύψους 1,0m., στο πέρας της διευθέτησης, με σκοπό την μείωση 
της κατά μήκος κλίσης της υφιστάμενης κοίτης.  
Τέλος, οι πέντε (5) υφιστάμενες γέφυρες στο υπό διευθέτηση τμήμα κρίθηκαν ανεπαρκείς 
και προτείνεται η κατασκευή νέων γεφυρών ελεύθερου ανοίγματος 3x16,0 m (Νέα και 
Παλαιά Εθνική Οδός και σιδηροδρομική γραμμή Ο.Σ.Ε.) και 2x16,0 m (νότια πύλη 
Αεροδρομίου και γέφυρα Κουραμάνη), ώστε να ανταποκρίνονται στις πλημμυρικές 
παροχές σχεδιασμού.  
Οι πλημμυρικές παροχές σχεδιασμού, βάσει των οποίων έγινε η διαστασιολόγηση των 
προτεινόμενων έργων στον χ. Σαρανταπόταμο είναι:  
Q50= 400 m3/sec από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+050  
Q50= 390 m3/sec από Χ.Θ. 1+050 έως Χ.Θ. 3+870  
Q50= 340 m3/sec από Χ.Θ. 3+870 και ανάντη 



  

Στην ίδια Οριστική Μελέτη προβλέπεται και η διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης του ρ. 
Σούρες από την περιοχή βορειοδυτικά της ΒΙΒΕΧΡΩΜ (Χ.Θ. 0+700) μέχρι την συμβολή 
του με τα ρέματα Αγ. Αικατερίνης και Αγ. Σωτήρας, καθώς και η εκτροπή του, κατάντη 
της Χ.Θ. 0+700, με την διαμόρφωση νέας κοίτης (τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος 
πυθμένα 8,0 m και κλίση πρανών 2:3) και η εκβολή του στον χ. Σαρανταπόταμο. Επίσης 
νέα κοίτη προβλέπεται στο τμήμα από Χ.Θ. 3+050 έως Χ.Θ. 3+365 (βόρεια του οικισμού 
της Μάνδρας), στο οποίο η κοίτη έχει «εξαφανισθεί».  
Η πλημμυρική παροχή σχεδιασμού για την διαστασιολόγηση των προτεινόμενων έργων 
στον χ. Σούρες είναι Q50= 90 m3/sec.  
Επιπλέον για το ρέμα Αγ. Αικατερίνης προβλέπεται η εκτροπή της κοίτης του 
βορειοδυτικά του οικισμού της Μάνδρας, με ανεπένδυτη τραπεζοειδή διατομή και η 
εκβολή του στον χ. Σούρες.  
Η πλημμυρική παροχή σχεδιασμού για την διαστασιολόγηση των προτεινόμενων έργων 
στον χ. Αγ. Αικατερίνης είναι Q50= 52 m3/sec.  
Τέλος για τον χείμαρρο Γιαννούλας προβλέπεται η διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης, 
με ορθογωνική διατομή εντός του χώρου των διυλιστηρίων και στην συνέχεια, 
παράλληλα στην σιδηροδρομική γραμμή του Ο.Σ.Ε.  

➢1980 «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής – Προμελέτη 

Μεγάλων Οδογεφυρών και Σιδηροδρομικών Γεφυρών», Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι. ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΟΜΑΣ ΙΙ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Δ.Ε.Μ.Π. – Δ3)  

➢1981 «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής – Οριστική 

Μελέτη Μεγάλων Οδογεφυρών και Σιδηροδρομικών Γεφυρών», Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι. ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΟΜΑΣ ΙΙ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Δ.Ε.Μ.Π. – Δ3)  

➢1981 «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής – Οριστική 

Μελέτη Έργων 1ης Προτεραιότητας – 2ος Φάκελος Γέφυρες Ανοίγματος έως 10,0 m», 
Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι. ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΟΜΑΣ ΙΙ, 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Δ.Ε.Μ.Π. – Δ3)  
 
Γ. Δεκαετία του 1990  

➢1990 «Μελέτη του Αυτοκινητόδρομου Αθήνας – Κορίνθου. Τμήμα Σκαραμαγκά – 

Ελευσίνας Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 12+759. Οριστική Μελέτη Γέφυρας χ. Σαρανταπόταμου 
παρά το ΧΛΜ. 8+117 του Αυτοκινητόδρομου στην Σιδηροδρομική Γραμμή Αθήνας - 
Κορίνθου», ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΟΣ για το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ9)  

➢ 1991 «Μελέτη του Αυτοκινητόδρομου Αθήνας – Κορίνθου. Τμήμα Σκαραμαγκά – 

Ελευσίνας Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 12+759. Νέα Οριστική Μελέτη Γέφυρας χ. 
Σαρανταπόταμου παρά το ΧΛΜ. 8+117 του Αυτοκινητόδρομου στην Σιδηροδρομική 
Γραμμή Αθήνας - Κορίνθου», ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΟΣ για το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/ΝΣΗ 
ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ9) 

➢ 1994 «Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Διευθέτησης του χειμάρρου Σαρανταπόταμου Αττικής 

με συνολική θεώρηση των τεχνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της αντίστοιχης 
λεκάνης απορροής», Ε.Μ.Π./ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ για την ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η ανάθεση του ερευνητικού προγράμματος έγινε στο Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Ε.Μ.Π. με την από 12-12-1994 Σύμβαση της 
Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, με αφορμή το γεγονός ότι η υπάρχουσα «Μελέτη 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής» (ΥΠ.Δ.Ε., 1980), βάσει της 
οποίας είχε προγραμματισθεί η δημοπράτηση του υπ’ αριθμ. ΣΑΝΤ 9429/2 έργου της 
Νομαρχίας «Συλλεκτήρες Ομβρίων Θριασίου», ερχόταν σε αντίθεση με τις σύγχρονες 



  

περιβαλλοντικές αντιλήψεις και δεν ήταν σύμφωνη με την υπ’ αριθ. 9173/1642/93 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 281/Δ/1993). 
Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν η πρόταση επεμβάσεων ήπιας 
περιβαλλοντικής διευθέτησης του χειμάρρου για την διατήρηση της φυσικής κοίτης του. 
Η προτεινόμενη λύση για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος της 
αντιπλημμυρικής προστασίας της λεκάνης απορροής του χ. Σαρανταπόταμου, 
περιλαμβάνει τόσο την διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών απορροής στο ορεινό 
τμήμα της λεκάνης απορροής όσο και έργα στο πεδινό τμήμα, κατάντη της γέφυρας της 
Δυτικής Πύλης του Αεροδρομίου. 
Τα έργα που προβλέπονται στο πεδινό τμήμα του χειμάρρου δεν περιλαμβάνουν την 
εκτροπή του χ. Σούρες ούτε άλλου ρέματος της περιοχής. Η ήπια διευθέτηση της 
υφιστάμενης κοίτης αφορά στην διαμόρφωση πρισματικών διατομών (τραπεζοειδών ή 
ορθογωνικών), σε μήκος 3800 m από την γέφυρα της Δυτικής Πύλης του Αεροδρομίου 
μέχρι την γέφυρα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Το τμήμα της κοίτης ανάντη της 
γέφυρας της Δυτικής Πύλης του Αεροδρομίου κρίθηκε ότι μπορεί να παροχετεύσει με 
ασφάλεια τις πλημμυρικές παροχές, ενώ στην περιοχή της Δυτικής Πύλης του 
Αεροδρομίου προτείνεται η κατασκευή μικρού φράγματος ανάσχεσης για την δημιουργία 
λεκάνης ανακούφισης της πλημμύρας. Επίσης για την μείωση της κατά μήκος κλίσης της 
κοίτης και την αποφυγή υπερκρίσιμων συνθηκών ροής, σε ιδιαίτερα ευαίσθητες θέσεις 
του χειμάρρου προβλέπονται ειδικού τύπου αναβαθμοί. Επιπλέον προβλέπεται η 
ανακατασκευή όλων των γεφυρών που κρίθηκαν ανεπαρκείς, καθώς και η κατασκευή 
νέων γεφυρών επαρκούς ελεύθερου ανοίγματος επί της σιδηροδρομικής γραμμής του 
Ο.Σ.Ε. και επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, σύμφωνα με τη νέα χάραξη της κοίτης 
προς τη νέα γέφυρα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. 
 
Τέλος, προβλέπονται κατάλληλες παρεμβάσεις στις όχθες του χ. Σαρανταπόταμου και 
στην παραρρεμάτια ζώνη τόσο στο ορεινό όσο και στο πεδινό τμήμα της λεκάνης 
απορροής. Στο ορεινό τμήμα, η αναβάθμιση προτείνεται να επιτευχθεί μέσω συστήματος 
ανασχετικών επεμβάσεων κατά της πλημμύρας. Στο πεδινό τμήμα, η διαμόρφωση της 
κοίτης προτείνεται να γίνει με φυσικά υλικά και πολύ καλή λύση αποτελεί η επένδυση των 
πρανών της κοίτης με συρματοκιβώτια.  
Επιπλέον προβλέπεται η γενικότερη διαμόρφωση του χειμάρρου με την φύτευση των 
πρανών της κοίτης και μιας ευρύτερης παρόχθιας ζώνης. Επίσης , με την δημιουργία 
χώρων πρασίνου σε κατάλληλες θέσεις προτείνεται η εισαγωγή νέων χρήσεων γης στα 
αστικά τμήματα της παραρρεμάτιας ζώνης, όπως η δημιουργία χώρων αναψυχής και 
αθλητισμού.  

➢1997 «Διευθέτηση Χειμάρρου Σαρανταπόταμου – Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων», ENVECO A.E. για την ΕΥΔΑΠ  

➢1997 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις Υφιστάμενων Οριστικών Μελετών 

Αποχέτευσης Περιοχών Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ εκτός των Λεκανών Απορροής του 
Κηφισού και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης. Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Χ. 
Σαρανταπόταμου. Τροποποίηση χάραξης από Χ.Θ. 3+112 έως Χ.Θ. 3+266», ΜΕΤΕΡ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΟΣΤΑΤ ΕΠΕ για την ΕΥΔΑΠ  

➢1998 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις Υφιστάμενων Οριστικών Μελετών 

Αποχέτευσης Περιοχών Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ εκτός των Λεκανών Απορροής του 
Κηφισού και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης. Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Ρ. Σούρες 
κατάντη των έργων του Α.Κ. Μαγούλας», ΜΕΤΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΟΣΤΑΤ ΕΠΕ 
για την ΕΥΔΑΠ και το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΔΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ)  



  

➢1998 «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων & Δυτικής 

Περιφερειακής Λ. Υμηττού (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ). Οριστική Μελέτη Αγωγού Ρέματος Σούρες», 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.  
Στο πλαίσιο των έργων της Ε/Λ Σταυρού - Ελευσίνας με μελέτη που εκπόνησε η Κ/Ξ 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ενέκρινε η ΕΥΔΑΠ κατασκευάσθηκαν, η εκτροπή του ρέματος 
Σούρες στον χ. Σαρανταπόταμο, καθώς και η διευθέτηση της κοίτης του ρέματος μέχρι 
την Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θήβας.  

➢1998 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Υφιστάμενων Οριστικών Μελετών Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Περιοχών 
Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ κατά προτεραιότητα εκτός των Λεκανών Απορροής του Κηφισού. 
Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Σαρανταπόταμου μεταξύ των γεφυρών Νότιας Πύλης Α/Δ 
Ελευσίνας & Κουραμάνη», Κ.ΖΕΡΗΣ – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 
- ΚΑΜΠΗ ΕΤΕ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΕ, για την ΕΥΔΑΠ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)  

➢1998 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Υφιστάμενων Οριστικών Μελετών Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Περιοχών 
Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ κατά προτεραιότητα εκτός των Λεκανών Απορροής του Κηφισού. 
Οριστική Μελέτη Γέφυρας Κουραμάνη επί του Σαρανταπόταμου», Κ.ΖΕΡΗΣ – Π. 
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΚΑΜΠΗ ΕΤΕ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΕ, 
για την ΕΥΔΑΠ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ).  

➢1998 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Υφιστάμενων Οριστικών Μελετών Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Περιοχών 
Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ κατά προτεραιότητα εκτός των Λεκανών Απορροής του Κηφισού. 
Οριστική Μελέτη Γέφυρας Αεροδρομίου Ελευσίνας επί του Σαρανταπόταμου», Κ.ΖΕΡΗΣ 
– Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΚΑΜΠΗ ΕΤΕ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΕ, 
για την ΕΥΔΑΠ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ).  

➢1998 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

Υφιστάμενων Οριστικών Μελετών Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Περιοχών 
Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ κατά προτεραιότητα εκτός των Λεκανών Απορροής του Κηφισού. 
Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Σαρανταπόταμου. Τμήμα: Χ.Θ. 3+379 έως Συμβολή 
Σούρες», Κ.ΖΕΡΗΣ – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΚΑΜΠΗ ΕΤΕ & 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΕ, για την ΕΥΔΑΠ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ).  
Με την 10977/18-9-97 Απόφαση του Δ.Σ. / Ε.ΥΔ.Α.Π. ανατέθηκε η μελέτη 
«Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Υφιστάμενων 
Οριστικών Μελετών Δικτύων Ομβρίων και Ακαθάρτων Περιοχών Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ 
κατά προτεραιότητα εκτός των Λεκανών Απορροής του Κηφισού» στα συμπράττοντα 
γραφεία μελετών Κ.ΖΕΡΗΣ – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΚΑΜΠΗ 
ΕΤΕ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΕ.  
Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης υπογράφτηκε στις 6/11/1997 Σύμβαση μεταξύ 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. και των Συμπραττόντων Γραφείων. 
Στα πλαίσια της παραπάνω Σύμβασης με το 211757/5-5-98 έγγραφο της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
δόθηκε εντολή για την «Ανασύνταξη της Οριστικής Μελέτης των δύο οδογεφυρών του 
Σαρανταπόταμου (γέφυρα Αεροδρομίου και γέφυρα Κουραμάνη)» έτσι ώστε οι μελέτες 



  

να είναι εναρμονισμένες με τους νέους κανονισμούς (φορτίσεων, σκυροδέματος, 
αντισεισμικός κ.λ.π.).  
Με το 214287/21-7-98 έγγραφο της Ε.ΥΔ.Α.Π. δόθηκε εντολή για τροποποίηση της 
«Οριστικής Μελέτης Διευθέτησης Σαρανταπόταμου που εκπονήθηκε στα πλαίσια της 
«Μελέτης Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου» (ΥΠ.Δ.Ε., 1980)», έτσι ώστε 
η διευθέτηση του χειμάρρου να πραγματοποιηθεί κατά το δυνατόν επί του άξονα της 
υφιστάμενης κοίτης στο τμήμα ανάντη της Γέφυρας Νότιας Πύλης Αεροδρομίου (Χ.Θ. 
2+300 περίπου) μέχρι την Γέφυρα Κουραμάνη (Χ.Θ. 2+855).  
Με το 218546/19-11-98 έγγραφο της Ε.ΥΔ.Α.Π. δόθηκε εντολή για σύνταξη της μελέτης 
γέφυρας αεροδρομίου, ενώ με το 219681/16-12-98 έγγραφο της Ε.ΥΔ.Α.Π. δόθηκε 
εντολή για την έναρξη εκπόνησης τόσο της μελέτης για την γέφυρα Κουραμάνη όσο και 
της μελέτης διευθέτησης του χειμάρρου μεταξύ των δύο γεφυρών.  
Τα προτεινόμενα έργα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  
▪Μέχρι τη Χ.Θ. 1+630 της αρχικής Οριστικής Μελέτης διατηρείται η ανεπένδυτη 
τραπεζοειδής διατομή με πλάτος πυθμένα 32m και κλίση πρανών 3:2.  
▪Στη Χ.Θ. 1+640 προβλέπεται η αρχή της κατασκευής επενδεδυμένης διατομής 
τραπεζοειδούς μορφής με πλάτος πυθμένα 25m., που διαμορφώνεται με βαθμιδωτά 
συρματοκιβώτια και λόγο πλάτους προς ύψος βαθμίδας 1:1. Η διατομή αυτή εφαρμόζεται 
από Χ.Θ. 1+640 έως Χ.Θ. 1+800.  
▪Για την προστασία του πυθμένα από υποσκαφή αμέσως ανάντη και κατάντη του μικρού 
αναβαθμού ύψους 0,26 m στην Χ.Θ. 1+630 προβλέπεται επένδυση του πυθμένα με 
συρματοκιβώτια (Χ.Θ. 1+630 έως Χ.Θ. 1+650).  
▪Από Χ.Θ. 1+800 έως Χ.Θ. 1+820 προβλέπεται η κατασκευή ‘’βαθμιδωτής’’ 
τραπεζοειδούς διατομής, όπως και στο προηγούμενο τμήμα που μετατρέπεται σε 
ορθογωνική πλάτους 24 m, με συναρμογή μεταξύ Χ.Θ. 1+820 και Χ.Θ. 1+831.  
▪Το τμήμα από Χ.Θ. 1+831 έως Χ.Θ. 2+015, με ορθογωνική διατομή πλάτους 24 m, που 
μορφώνεται με τοιχώματα από τοίχους αντιστήριξης ή/και πασσαλότοιχους ανάλογα με 
την διαθέσιμη απαλλοτριωμένη ζώνη, αποτελεί το τμήμα ανάπτυξης υπερκρίσιμης ροής 
και πραγματοποίησης υδραυλικού άλματος. Για την επίτευξη υπερκρίσιμης ροής 
δημιουργείται χοάνη (συναρμογή) μετατροπής της ‘’βαθμιδωτής’’ τραπεζοειδούς 
διατομής με πλάτος πυθμένα 28 m σε ορθογωνική πλάτους 24 m, με ισχυρή κατά μήκος 
κλίση (S = 4,0%) από Χ.Θ. 2+015 έως Χ.Θ. 2+041.  
▪ Στο τμήμα ανάπτυξης υπερκρίσιμης ροής και υδραυλικού άλματος προβλέπεται 
επένδυση του πυθμένα με συρματοκιβώτια (Χ.Θ. 1+800 έως Χ.Θ. 2+041). 
▪ Το τμήμα από Χ.Θ. 2+041 μέχρι Χ.Θ. 2+955 αποτελεί την διευθέτηση της μαιανδρικής 
κοίτης σε επαφή με τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου Ελευσίνας. Προβλέπεται η 
κατασκευή ‘’βαθμιδωτής’’ τραπεζοειδούς διατομής με συρματοκιβώτια στις όχθες και 
λόγο πλάτους/ύψους βαθμίδας 0,75:1. 
▪ Στο τμήμα από Χ.Θ. 2+041 μέχρι Χ.Θ. 2+400 η διατομή έχει πλάτος πυθμένα 28 m, 
ενώ στο τμήμα από Χ.Θ. 2+430 μέχρι Χ.Θ. 2+955 έχει πλάτος πυθμένα 25 m Από την 
Χ.Θ. 2+410 μέχρι την Χ.Θ. 2+430 διαμορφώνεται συναρμογή πλάτους πυθμένα 28 m 
έως 25m. 
▪ Στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 2+985 και Χ.Θ. 3+055 μορφώνεται ορθογωνική διατομή 
πλάτους πυθμένα 28 m, που αποτελεί το τμήμα υπερκρίσιμης ροής και υδραυλικού 
άλματος, για την κατασκευή της γέφυρας Κουραμάνη. 
▪ Για την επίτευξη υπερκρίσιμης ροής στο τμήμα από Χ.Θ. 3+045 μέχρι Χ.Θ. 3+055 
διαμορφώνεται συναρμογή στένωσης της ορθογωνικής κοίτης από 32 m σε 28 m με 
πολύ ισχυρή κλίση πυθμένα (S = 12,0%). Για την προστασία του πυθμένα από 
υποσκαφή και την ενίσχυση του υπερκρίσιμου χαρακτήρα της ροής στο τμήμα μεταξύ 
των Χ.Θ. 2+985 μέχρι Χ.Θ. 3+055 προβλέπεται κοιτόστρωση με σκυρόδεμα. 
▪ Το τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 3+055 και Χ.Θ. 3+080 αποτελεί συναρμογή μεταξύ της 
ορθογωνικής διατομής και της τραπεζοειδούς ανεπένδυτης διατομής της αρχικής 



  

μελέτης. 
▪ Επέκταση του μήκους διευθέτησης στο τμήμα από Χ.Θ. 3+390 έως Χ.Θ.3+877 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμβολή με τον εκτρεπόμενο χείμαρρο Σούρες. 
▪ Η διαστασιολόγηση των έργων διευθέτησης έγινε για πλημμυρική παροχή 50ετίας 
Q50=390 m3/sec, σύμφωνα με την προγενέστερη Οριστική Μελέτη. 
Δ. Δεκαετία του 2000 

➢ 2002 «Μελέτη Κόστους – Οφέλους (COST BENEFIT ANALYSIS) Διευθέτησης 

Σαρανταπόταμου από την Εκβολή του έως την Συμβολή Ρ. Σούρες», ΜΕΤΕΡ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΟΣΤΑΤ ΕΠΕ για την ΕΥΔΑΠ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 

➢ 2003 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις Υφιστάμενων και Σύνταξη Νέων Μελετών 

Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Περιοχών Αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ10 εντός Λεκάνης 
Απορροής Κηφισού (ΜΑΟ 02/01). Μελέτη Οριοθέτησης Σαρανταπόταμου. Τμήμα: Χ.Θ. 
0+900 μέχρι Χ.Θ. 3+877», Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Κ.ΖΕΡΗΣ – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΚΗΣ, για το 
ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Δ10)  

➢2003 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις Υφιστάμενων και Σύνταξη Νέων Μελετών 

Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Περιοχών Αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ10 εντός Λεκάνης 
Απορροής Κηφισού (ΜΑΟ 02/01). Συμπληρωματική – Τροποποιητική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου “Διευθέτηση της κοίτης του Χειμάρρου 
Σαρανταπόταμου από Χ.Θ. 0+900 έως Χ.Θ. 3+390», Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Κ.ΖΕΡΗΣ – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΚΗΣ, για το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Δ10)  

➢2003 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις Υφιστάμενων και Σύνταξη Νέων Μελετών 

Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Περιοχών Αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ10 εντός Λεκάνης 
Απορροής Κηφισού (ΜΑΟ 02/01). Συμπληρωματική – Τροποποιητική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου “Διευθέτηση της κοίτης του Χειμάρρου 
Σαρανταπόταμου από Χ.Θ. 0+900 έως Χ.Θ. 3+390 στα τμήματα από Χ.Θ. 2+400 έως 
Χ.Θ. 2+800 και την επέκταση του έργου στο τμήμα από Χ.Θ. 3+390 έως Χ.Θ. 3+877», 
Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Κ.ΖΕΡΗΣ – Π. 
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΚΗΣ, για το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Δ10)  
Στο τμήμα από Χ.Θ. 0+900 έως Χ.Θ. 3+877, για το οποίο έχουν μελετηθεί και 
κατασκευασθεί τα έργα διευθέτησης, έχει ολοκληρωθεί η Μελέτη Οριοθέτησης και έχει 
γίνει επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών με την υπ’ αριθμ. Δ10/21426 
Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1120/Β/5-7-2007).  

➢2003 «Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις Υφιστάμενων και Σύνταξη Νέων Μελετών 

Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Περιοχών Αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ10 εκτός Λεκάνης 
Απορροής Κηφισού», ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε., «ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΑΧΑΙΡΑ» Α.Ε., «ΕΤΜΕ-ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» Ε.Ε., «Δ. ΜΠΙΣΔΑΡΗ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ΑΤΕ, «ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ΑΤΕ, «ENVECO – 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, για το 
ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Δ10)  
 
Στα πλαίσια της μελέτης αυτής εκπονήθηκαν :  
α. Οριστική Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων στη Χ.Θ. 20+000 της Ε.Ο. Αθηνών- 
Κορίνθου στην περιοχή της Χαλυβουργικής (έγκριση Νοέμβριος 2003). 



  

β. Γενική Διάταξη Έργων Διευθέτησης του χ. Αγ. Ιωάννη (2005) και Υδραυλική 
Προμελέτη για το τμήμα από την εκβολή στον χ. Σαρανταπόταμο έως Χ.Θ.1+400 - Έχει 
εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. Δ10/20167π.ε./30-07-09 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ.  
γ. Επικαιροποίηση της Προμελέτης της ΕΥΔΑΠ για το τμήμα από Χ.Θ.1+400 έως 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ - Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. Δ10/20141/9-2-2011 Απόφαση 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  
δ. Οριστική Μελέτη Διευθέτησης από την εκβολή στον χ. Σαρανταπόταμο έως Χ.Θ.1+400 
και ΣΑΥ –ΦΑΥ - Το τμήμα αυτό έχει δημοπρατηθεί .  
ε. Μελέτη Οριοθέτησης στο σύνολο του ρέματος (από εκβολή έως την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ) – 
Επικύρωση Καθορισμού Οριογραμμών ρέματος Αγ. Ιωάννη και τμήματος χειμάρρου 
Σαρανταποτάμου Θριασίου Πεδίου Αττικής (υπ’ αριθμ.Δ10/20511/οικ.- ΦΕΚ Δ 61/2011)  
στ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο του ρέματος. Έχει εκδοθεί η υπ’ 
αριθμ. 139526/12-05-2009 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  
z. Έγγραφο ΟΣΕ 69556/17-08-2006.  
Το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Δ10) έκρινε σκόπιμο να μελετηθούν στην υπόψη περιοχή έργα 
διευθέτησης του τελευταίου τμήματος του χ. Αγ. Ιωάννη, δηλαδή του τμήματος που είτε 
η κοίτη είναι ανεπαρκής είτε έχει «εξαφανισθεί». Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η Υδραυλική 
Προμελέτη - Οριστική Μελέτη εκτροπής του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη προς τον χ. 
Σαρανταπόταμο από Χ.Θ.0+000 έως Χ.Θ.1+400. Η εκβολή στον χ. Σαρανταπόταμο 
γίνεται κατάντη των γεφυρών της Νέας Εθνικής Οδού, σε απόσταση 850 m περίπου από 
την θάλασσα με πτώση 0,5 m και ταπείνωση (εκβάθυνση) του χ. Σαρανταπόταμου κατά 
1,0 m περίπου στην θέση της συμβολής. Γίνεται προστασία της εκβολής, καθώς και της 
κοίτης του χ. Σαρανταπόταμου με επένδυση από συρματοκιβώτια. Τα ως άνω έργα 
έχουν ήδη δημοπρατηθεί και κατασκευάζονται.  
Το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τα εξής: α) Kατασκευή του αγωγού 
εκτροπής του χ. Αγ. Ιωάννη από την εκβολή του στον χ. Σαρανταπόταμο (Χ.Θ. 0+000) 
μέχρι την περιοχή που ο αγωγός εκτροπής συναντά την φυσική κοίτη του ρέματος (Χ.Θ. 
1+010) πλην του τμήματος που έχει ήδη κατασκευασθεί στη Α΄ φάση από Χ.Θ. 0+056 
έως Χ.Θ. 0+099 και από Χ.Θ. 0+196 έως Χ.Θ. 0+455, β)Διεύρυνση και διευθέτηση της 
κοίτης μέχρι την περιοχή του Αεροδρομίου Ελευσίνας (Χ.Θ. 1+400), γ) Εργασίες 
διευθέτησης του χ. Σαρανταπόταμου από εκβολή στην θάλασσα μέχρι την γέφυρα της 
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου (σε μήκος 850 m), δ) Έργα για την διασταύρωση του αγωγού 
εκτροπής του ρ. Αγ. Ιωάννη με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου και την σιδηροδρομική 
γραμμή του Ο.Σ.Ε. εκτός του τμήματος που έχει κατασκευασθεί στη Α΄ φάση από Χ.Θ. 
0+056 έως Χ.Θ. 0+099.  
▪Έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. οικ.139526/12-05-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΕΧΩΔΕ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΥΠΕ και ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης του θέματος, οι οποίοι 
είναι σε ισχύ έως 30-11-2018.  
▪Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. Δ10/20141/09/02/2011 σχετ. Δ10/22223 π.ε. 
(ΑΔΑ:4ΑΛ51-ΥΗ) Υπουργική Απόφαση η Επικαιροποίηση – Τροποποίηση της 
Προμελέτης του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη από Χ.Θ.1+400 έως Χ.Θ. 1+625 (Αττική Οδός).  
▪Σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 Ε.Σ Χ.Θ. 
6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)».  

➢2007 «Συνέχιση Διευθέτησης Χειμάρρου Σαρανταπόταμου από Χ.Θ. 2+965 έως Χ.Θ. 

3+877 (Συμβολή Ρεμ. Σούρες) και συνοδά Τεχνικά Έργα στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής. 
Εργολαβία ΑΠ42/06. Προϋπολογισμός Έργου: 4.324.632,87 Ευρώ. Οριστική μελέτη 
Γέφυρας Κουραμάνη επί του Σαρανταπόταμου», OBERMEYER HELLAS LTD, Κ/ΞΙΑ 
ΑΚΑΜΑΣ ΑΕ - ΕΥΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, για το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Δ10)  

➢2007 «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχής 

Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας. Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης των ρεμάτων της 



  

περιοχής μελέτης», Π. ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ – Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε. “GEOPLAN”, 
ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, για τον ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Η μελέτη «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχής 
Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας» ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών Π. 
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ – Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε. “GEOPLAN”, ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΗΛΙΑΣ από τον Δήμο Ελευσίνας με την από 20-2-2007 Σύμβαση. Αντικείμενο της εν 
λόγω μελέτης είναι η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων που διασχίζουν την 
περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως.  
Στην υπό μελέτη περιοχή απαντάται ο χείμαρρος Σαρανταπόταμος, ο οποίος αποτελεί 
και το δυτικό όριο της περιοχής μελέτης. Συνεπώς, αντικείμενο της υδραυλικής μελέτης 
είναι η οριοθέτηση του χ. Σαρανταπόταμου, στο τμήμα όπου αυτός διέρχεται παρά την 
περιοχή μελέτης, Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υδραυλικών υπολογισμών η φυσική 
κοίτη του ρέματος επαρκεί να διοχετεύσει την πλημμυρική παροχή της 50ετίας, και κατά 
συνέπεια δεν απαιτούνται έργα διευθέτησης.  
Επισημαίνεται ότι η μελέτη βρίσκεται υπό έγκριση και δεν έχει ακόμη προχωρήσει η 
επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών για το τμήμα αυτό του χ. Σαρανταπόταμου.  
 
Ε. Δεκαετία του 2010 

➢ 2014 «Μελέτη εκτροπής χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου 

Σούρες Θριασίου Πεδίου», ΕΤΜΕ-ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ΚΑΪΜΑΚΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ−ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ, για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
▪ Εγκεκριμένη Προμελέτη και Οριστική Μελέτη και με ΑΕΠΟ (Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής, Αρ. Πρωτ.: Φ11/5091/13 / 2-7-2014). 
▪ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών που αφορά στην «Μελέτη εκτροπής χειμάρρου 
Αγ. Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου», με την υπ’ αριθμ. 
Φ11/6657 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 15/Δ/29-01-2016). 
Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά του έργου έχουν ως εξής: 
Επωνυμία έργου: Έργα διευθέτησης χειμάρρου Σούρες σε μήκος 1,780 Km και έργα 
μερικής εκτροπής χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης σε μήκος 1,455 Km. 
Είδος έργου: Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας 
Μήκος επέμβασης: 3235 m 
Είδος επέμβασης: Διευθέτηση φυσικής κοίτης χειμάρρου Σούρες με μικτή διατομή κατά 
το μεγαλύτερο μέρος της και μερική εκτροπή του ρέματος Αγ. Αικατερίνης σε υπόγειο 
κλειστό αγωγό προς το ρέμα Σούρες. 
4.2.2 Υφιστάμενα έργα 
Στην περιοχή που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο υπό μελέτη τμημάτων έχουν 
κατασκευασθεί έργα διευθέτησης του χ. Σαρανταπόταμου και έχει γίνει επικύρωση των 
οριογραμμών για το τμήμα αυτό του ρέματος. Επιπλέον έχει διευθετηθεί και το τμήμα του 
χ. Σαρανταπόταμου κατάντη του δεύτερου εξεταζόμενου στην εν λόγω μελέτη τμήματος 
μέχρι την εκβολή στην θάλασσα και έχει γίνει επικύρωση των οριογραμμών για υποτμήμα 
του τμήματος αυτού. 
Αρχικά κατασκευάσθηκαν τα έργα διευθέτησης στο τμήμα του χ. Σαρανταπόταμου από 
την εκβολή στη θάλασσα (Χ.Θ. 0+000) μέχρι την Χ.Θ. 0+900, με βάση την «Μελέτη 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής – Οριστική Μελέτη Έργων 
1ης Προτεραιότητας (1ος Φάκελος)», Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι. ΠΕΠΠΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΟΜΑΣ ΙΙ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (1980). 
Ακολούθως κατασκευάσθηκαν τα έργα διευθέτησης του χειμάρρου στο τμήμα του από 
Χ.Θ 0+900 μέχρι Χ.Θ 3+390 εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ελευσίνας και για 
αυτά είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 110867/28-7-1998 ΑΕΠΟ, ενώ στην συνέχεια έγινε 
επέκταση των έργων διευθέτησης στο τμήμα από Χ.Θ. 3+390 έως Χ.Θ. 3+877 (συμβολή 
ρ. Σούρες). Για το σύνολο του τμήματος από Χ.Θ. 0+900 έως Χ.Θ. 3+877 έχει γίνει 



  

επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών με την υπ’ αριθμ. Δ10/21426 Απόφαση 
Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1120/Β/5-7-2007). 
Τα προαναφερόμενα έργα διευθέτησης του χ, Σαρανταπόταμου κατασκευάσθηκαν 
κατόπιν τροποποίησης και συμπλήρωσης της αρχικής μελέτης «Μελέτη 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Θριασίου Πεδίου Ν. Αττικής – Οριστική Μελέτη Έργων 
1ης Προτεραιότητας (1ος Φάκελος)», Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι. ΠΕΠΠΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΟΜΑΣ ΙΙ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (1980), η οποία έγινε στα πλαίσια των 
μελετών “Διευθέτηση της κοίτης του Χειμάρρου Σαρανταπόταμου από Χ.Θ. 0+900 έως 
Χ.Θ. 3+390» και «Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Σαρανταπόταμου. Τμήμα: Χ.Θ. 3+379 
έως Συμβολή Σούρες», από τα συμπράττοντα γραφεία Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Κ.ΖΕΡΗΣ – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΚΗΣ για το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Δ10). 
Τα υφιστάμενα έργα έχουν ως εξής: 

➢ Από Χ.Θ. 0+900 έως Χ.Θ. 1+630 της αρχικής Οριστικής Μελέτης διατηρείται η 

ανεπένδυτη τραπεζοειδής διατομή, με πλάτος πυθμένα 32 m και κλίση πρανών π:υ 3:2. 

➢ Στην Χ.Θ. 1+630 έχει κατασκευασθεί μικρός αναβαθμός h=0,26m και για την 

προστασία του πυθμένα από υποσκαφή αμέσως ανάντη και κατάντη αυτού, σε μήκος 20 
m, έχει γίνει επένδυση του πυθμένα με συρματοκιβώτια (Χ.Θ. 1+630 έως Χ.Θ. 1+650). 

➢ Στο τμήμα από Χ.Θ. 1+640 έως Χ.Θ. 1+800 έχει εφαρμοσθεί επενδεδυμένη 

τραπεζοειδής διατομή με πλάτος πυθμένα 25 m και πρανή που διαμορφώνονται με 
βαθμιδωτά συρματοκιβώτια π:υ 1:1. 

➢ Από Χ.Θ. 1+800 έως Χ.Θ. 1+820 έχει επίσης διαμορφωθεί επενδεδυμένη 

τραπεζοειδής διατομής με «βαθμιδωτά» πρανή, όπως και στο προηγούμενο τμήμα, η 
οποία μεταπίπτει σε ορθογωνική διατομή πλάτους πυθμένα 24 m, με συναρμογή μεταξύ 
Χ.Θ. 1+820 και Χ.Θ. 1+831. 

➢ Το τμήμα από Χ.Θ. 1+831 έως Χ.Θ. 2+015, έχει διαμορφωθεί ορθογωνική διατομή 

πλάτους πυθμένα 24m, τα τοιχώματα της οποίας μορφώνονται με τοιχώματα από 
τοίχους αντιστήριξης ή/και πασσαλότοιχους, ανάλογα με την διαθέσιμη απαλλοτριωμένη 
ζώνη. 

➢ Στο τμήμα από Χ.Θ. 2+015 έως Χ.Θ. 2+041 έχει κατασκευασθεί χοάνη (συναρμογή) 

μετατροπής της επενδεδυμένης τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα 28m σε 
ορθογωνική διατομή πλάτους 24m 

➢ Από Χ.Θ. 2+041 μέχρι Χ.Θ. 2+955 διατηρείται ο μαιανδρισμός του χειμάρρου και έχει 

κατασκευασθεί επενδεδυμένη τραπεζοειδής διατομή με πρανή που διαμορφώνονται με 
βαθμιδωτά συρματοκιβώτια π:υ 0,75:1. Στο τμήμα από Χ.Θ. 2+041 έως Χ.Θ. 2+400 η 
διατομή έχει πλάτος πυθμένα 28 m, ενώ στο τμήμα από Χ.Θ. 2+430 μέχρι Χ.Θ. 2+955 
έχει διατομή έχει πλάτος πυθμένα 25 m Από την Χ.Θ. 2+410 μέχρι την Χ.Θ. 2+430 έχει 
διαμορφωθεί συναρμογή.  

➢Στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 2+985 και Χ.Θ. 3+055 έχει κατασκευασθεί ορθογωνική 

διατομή με πλάτος πυθμένα 28 m Από την Χ.Θ. 3+045 έως την Χ.Θ. 3+055 έχει 
διαμορφωθεί συναρμογή στένωσης της ορθογωνικής κοίτης από 32 m σε 28 m  

➢Το τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 3+055 και Χ.Θ. 3+080 έχει κατασκευασθεί συναρμογή 

μεταξύ της ορθογωνικής διατομής και της τραπεζοειδούς ανεπένδυτης διατομής.  

➢Από Χ.Θ. 3+080 έως Χ.Θ. 3+877 (συμβολή ρ. Σούρες), η κοίτη του χ. 

Σαρανατπόταμου έχει διαμορφωθεί κατά τμήματα με ανεπένδυτη τραπεζοειδή διατομή, 
με επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια τραπεζοειδή διατομή, καθώς και με ορθογωνική 
διατομή.  
Τέλος, επισημαίνεται ότι στο κατάντη το τμήμα του χ. Σαρανταπόταμου, από Χ.Θ. 0+000 
έως Χ.Θ. 0+900, υπάρχει εγκατεστημένη Εργολαβία για την κατασκευή του αγωγού 
εκτροπής του ρ. Αγ. Ιωάννη από την εκβολή του στον χ. Σαρανταπόταμο μέχρι την 



  

περιοχή που ο αγωγός εκτροπής συναντά τη φυσική κοίτη του ρέματος. Επίσης, για 
υποτμήμα του τμήματος αυτού του χ. Σαρανταπόταμου έχει γίνει επικύρωση καθορισμού 
οριογραμμών του ρέματος με την υπ’ αριθμ.Δ10/20511/οικ. Απόφαση του 
Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ Δ 61/2011).  
Σε συνέχεια των μελετώμενων επεμβάσεων στο πλαίσιο των παραπάνω μελετών 
ζητήθηκε από το Δήμο η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα 
προτεινόμενα έργα (διαβιβασθείσα μελέτη).  
 
Οικονομικά στοιχεία του έργου  
Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού  
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα 5.360.000 ευρώ. 
 
xiv. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου 
Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού 
Ο υπολογισμός της παροχής των εξεταζόμενων έργων διευθέτησης έγινε για τη λεκάνη 
απορροής του χ. Σαρανταπόταμου έως την ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου και με δεδομένο τον 
αρκετά σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας της λεκάνης απορροής (αποτελείται από 
σαφώς διακριτές υπολεκάνες μεγάλου μεγέθους που απορρέουν σε διακριτούς κλάδους 
υδατορευμάτων με δενδροειδή διάταξη) και την μεγάλη έκτασή της (=306,5 Km2), 
επιλέχτηκε σύμφωνα με το Άρθρο 187 του Π.Δ.696/74 για τον προσδιορισμό του 
μεγέθους της πλημμυρικής παροχής, το διεθνώς αποδεκτό προσδιοριστικό υδρολογικό 
ομοίωμα HEC-HMS v4.3 και εφαρμόστηκε το Μοναδιαίο Υδρογράφημα κατά SCS. H 
εφαρμογή του ομοιώματος στο πλαίσιο της Υδρολογικής μελέτης στηρίχτηκε στην 
ακόλουθη μεθοδολογία: 

➢ Για την προσομοίωση της περιοχής μελέτης επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν δύο 

ομοιώματα λεκάνης απορροής τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την 
παράμετρο του Curve Number. Για τον υπολογισμό του Curve Number (αριθμός CN) 
του πρώτου ομοιώματος της λεκάνης οι επιμέρους αριθμοί CN ελήφθησαν υπόψη 
θεωρώντας μέσες συνθήκες εδαφικής υγρασίας (κατηγορία ΙΙ), ενώ για τον υπολογισμό 
του αριθμού CN του δεύτερου ομοιώματος θεωρήθηκε, επί το δυσμενέστερο ύπαρξη 
συνθηκών κορεσμένου εδάφους (κατηγορία ΙΙΙ). 

➢ Για την εκτίμηση του CN χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες που έχουν την παρουσιαστεί 

από το USDA Natural Resources Conservation Service (πρώην Soil Conservation 
Service or SCS). Ειδικότερα για τον προσδιορισμό του εδαφικού τύπου 
χρησιμοποιήθηκαν οι χρήσεις γης, όπως αυτές παρουσιάζονται στον Corine Land Cover 
(CLC 2018), ενώ για την κατηγοριοποίηση του εδάφους χρησιμοποιήθηκαν οι γεωλογικοί 
χάρτες του ΙΓΜΕ. Από τα προαναφερόμενα παρατηρείται ότι το μέγιστο τμήμα της 
λεκάνης αποτελείται από Σκληροφυλλική βλάστηση, Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις 
εκτάσεις και Δάσος κωνοφόρων, ενώ ο αστικός ιστός αναπτύσσεται μόνο στο κάταντη 
τμήμα της λεκάνης. Αντίστοιχα σε ότι αφορά την λιθολογία της περιοχής φαίνεται ότι το 
μεγαλύτερο τμήμα της υδρολογικής λεκάνης αποτελείται από ασβεστόλιθους, ενώ 
αξιόλογο τμήμα καλύπτεται από παλιότερα και νεότερα πλευρικά κορήματα. 

➢ Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω προκύπτει ότι ο αριθμός CNIΙ για 

μέσες συνθήκες εδαφικής υγρασίας είναι CNII = 52, ενώ για την μετατροπή του σε CNIII 
δηλαδή για συνθήκες κορεσμένου εδάφους χρησιμοποιείται ο συντελεστής 1,38 και 
γίνεται CNIII =72. 

➢ Ο χρόνος υστέρησης του μοναδιαίου υδρογραφήματος υπολογίζεται κατά SCS. 

➢ Έγινε εφαρμογή των ομβρίων καμπυλών, όπως προκύπτουν από τo ΣΔΚΠ του ΥΔ 

Αττικής. Οι συντελεστές της όμβριας καμπύλης και η καμπύλη παρουσιάζονται 
ακολούθως: 
Πίνακας Τιμές παραμέτρων όμβριας καμπύλης στη λεκάνη του χ. Σαρανταπόταμου.  



  

κ λ΄ ψ΄ θ(h) η 
0,102 207,176 0,704 0,124 0,622 
 
 
 
 
 

➢ Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου στην έξοδο 

της λεκάνης απορροής του χ. Σαρανταπόταμου έως την ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου ως 
προς την παροχή αιχμής για τα εξετασθέντα σενάρια, δηλαδή για βροχή διάρκειας d= 6 
hr, περιόδους επαναφοράς T=50 έτη και Τ=100 έτη και για κάθε ένα από τα ομοιώματα 
λεκάνης απορροής που εξετάστηκαν παραπάνω (CN=52, CN=72): 
Πίνακας Παροχή αιχμής στην έξοδο της λεκάνης λεκάνη απορροής του Σαρανταπόταμου 
έως την ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου για τα εξετασθέντα σενάρια. CN Ομοιώματος Λεκάνης 
Απορροής  
Παροχή αιχμής στην έξοδο (m3/s)  
                         T=50yrs T=100yrs 
CN=52 (CN II) 43,2      70,2 
CN=72 (CN III) 324,4   421,1 
Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τις ισχύουσες Ελληνικές Προδιαγραφές (Π.Δ. 
696/74, Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας – ΟΣΜΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ), 
για τον σχεδιασμό και έλεγχο σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (π.χ. 
διευθετήσεις και τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων) λαμβάνεται περίοδος επαναφοράς 
ίση με 50 έτη. 
Στην παρούσα μελέτη, λόγω του σημαντικού χαρακτήρα του έργου και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι: 
1. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ερωτηματικά ως προς το εάν θα πρέπει ο σχεδιασμός 
να συνεχίσει να γίνεται με βάση περιόδους επαναφοράς 1:50 ή εάν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη μεγαλύτερες περίοδοι, δεδομένου ότι είναι πλέον διαπιστωμένο 
γεγονός ότι υπάρχει δραματική αύξηση των ακραίων γεγονότων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Δηλαδή ένα ακραίο συμβάν που παλιότερα θα έχε 2% πιθανότητα να συμβεί (περίοδος 
επαναφοράς 1:50) σήμερα έχει πολύ μεγαλύτερη. 
2. Η περιοχή μελέτης είναι μία ιδιαιτέρως ευάλωτη περιοχή δεδομένου ότι γειτνιάζει 
άμεσα με αστικές περιοχές, βρίσκεται σχεδόν σε επαφή με σημαντικά έργα υποδομής 
ευρύτερης περιφερειακής ή και εθνικής σημασίας (ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, Αεροδρόμιο 
Ελευσίνας). 
3. Η περιοχή μελέτης γειτνιάζει με την θάλασσα και συνεπώς είναι ευάλωτη και σε 
πλημμυρικά φαινόμενα από τη θάλασσα (sea floods). 
έγινε, στα πλαίσια σύνταξης της Υδρολογικής Μελέτης, υπολογισμός της πλημμυρικής 
παροχής του χ. Σαρανταπόταμου για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη και Τ=100έτη. 
Στην παρούσα μελέτη, και λόγω του σημαντικού χαρακτήρα του έργου, υιοθετήθηκε 
περίοδος επαναφοράς ίση με 100 έτη μετά και την από 13/9/2019 απόφαση του 
Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας. Συνεπώς η παροχή σχεδιασμού 
προκύπτει 421 m3/sec. 
 
Υδραυλικοί υπολογισμοί. 
Για την υδραυλική επίλυση των εξεταζόμενων τμημάτων του χ. Σαρανταπόταμου, και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων στις υδραυλικές συνθήκες αυτού, 
το σύνολο των επιλύσεων πραγματοποιείται με την παραδοχή βαθμιαία μεταβαλλόμενης 
(ανομοιόμορφης) ροής. Οι σχετικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή 
εξειδικευμένου διεθνώς αναγνωρισμένου λογισμικού (HEC-RAS Ver.4.1.0 της Bentley-
Haestad USA). 



  

Τα σενάρια που εξετάστηκαν αφορούν στα 2 εξεταζόμενα τμήματα του Σαρανταπόταμου 
και ειδικότερα: 
1ο Τμήμα (βόρειο) 

➢ Υδραυλικοί υπολογισμοί ανά διατομή του 1ου Τμήματος του ρέματος, για την φυσική 

κοίτη (χωρίς έργα διευθέτησης), για περιόδους επαναφοράς Τ=50 έτη και Τ=100έτη. 

➢ Υδραυλικοί υπολογισμοί ανά διατομή του 1ου Τμήματος του ρέματος, με πρόβλεψη 

ήπιων επεμβάσεων για την εξυγίανση και εξομάλυνση της κοίτης, για περίοδο 
επαναφοράς Τ=100έτη. 
2ο Τμήμα (βόρειο) 

➢ Υδραυλικοί υπολογισμοί ανά διατομή του 2ου Τμήματος του ρέματος, για την φυσική 

κοίτη (χωρίς έργα διευθέτησης), για περιόδους επαναφοράς Τ=50 έτη και Τ=100έτη. 

➢ Υδραυλικοί υπολογισμοί ανά διατομή του 2ου Τμήματος του ρέματος, με πρόβλεψη 

έργων διευθέτησης για κάθε 3 εναλλακτικές λύσεις, για περίοδο επαναφοράς Τ=100έτη 
(βλ. §6.1.3 για περιγραφή της προτεινόμενης λύσης και κεφάλαιο 7 για περιγραφή των 
εναλλακτικών λύσεων). 
 
Προτάσεις 
Λαμβάνοντας υπόψη την υδραυλική επίλυση των εξεταζόμενων τμημάτων του χ. 
Σαρανταπόταμου για παροχή σχεδιασμού 421 m3/sec, προτείνονται έργα ήπιας 
επέμβασης 
και στα δύο εξεταζόμενα τμήματα του χ. Σαρανταπόταμου και συγκεκριμένα προτείνονται 
τα ακόλουθα: 
1ο Τμήμα 
Σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα, η φυσική κοίτη του χ. Σαρανταπόταμου επαρκεί για την 
ασφαλή παροχέτευση της πλημμυρικής παροχής τόσο της 50ετίας όσο και της 100ετίας, 
χωρίς την εμφάνιση φαινομένων υπερχείλισης στις παρόχθιες ζώνες. 
Κατόπιν τούτου δεν προτείνεται κανένα σημαντικό έργο διευθέτησης, παρά μόνο η 
εξυγίανση και εξομάλυνση του πυθμένα, με τροποποίηση της κατά μήκος κλίσης του και 
τοπικές διαμορφώσεις των πρανών της κοίτης. 
Πρακτικά πρόκειται για προτεινόμενες εργασίες μικρής κλίμακας για την βελτίωση των 
συνθηκών ροής, επειδή ο πυθμένας του ρέματος σε ορισμένες θέσεις είναι μονοκλινής 
και παρουσιάζει τοπικές ανωμαλίες, με αποτέλεσμα την πρόκληση ανωμαλιών στην ροή. 
Επίσης, στην δεξιά κατά την ροή όχθη του χειμάρρου, μεταξύ Χ.Θ. 0+140 και Χ.Θ. 
0+200, λόγω ύπαρξης καταπτώσεων, προτείνεται η αντιστήριξη του πρανούς με 
συρματοκιβώτια, σε μήκος L=65,0m, με σκοπό την αποκατάσταση της ευστάθειας του 
πρανούς και την προστασία του από υποσκαφές. 
Τέλος, για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων και την διατήρηση 
της παροχετευτικότητας του ρέματος σε υψηλά επίπεδα, προτείνεται η πιστή εφαρμογή 
ετήσιου τουλάχιστον προγράμματος καθαρισμού – συντήρησης αυτού, που θα 
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την διαχείριση των φερτών υλών, την 
τοπική εκβάθυνση-διαμόρφωση ομαλού πυθμένα της κοίτης, την απομάκρυνση των 
κορμών δένδρων και άλλων απορριμμάτων, καθώς και τον καθαρισμό και έλεγχο της 
παρόχθιας βλάστησης. 
2ο Τμήμα  
Σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα, η φυσική κοίτη του χ. Σαρανταπόταμου δεν επαρκεί για 
την ασφαλή παροχέτευση της πλημμυρικής παροχής τόσο της 50ετίας όσο και της 
100ετίας, χωρίς την εμφάνιση φαινομένων υπερχείλισης στις παρόχθιες ζώνες. Κατόπιν 
τούτου το τμήμα αυτό του χειμάρρου, συνολικού μήκους L=588,34 m, προτείνεται να 
διευθετηθεί με έργα ήπιας επέμβασης. Για την διευθέτηση εξετάστηκαν τρεις (3) 
εναλλακτικές λύσεις από τις οποίες προκρίθηκε η λύση που περιγράφεται ακολούθως: 

➢ Προτεινόμενη λύση Το διευθετούμενο τμήμα προβλέπεται να εκκινεί από την Χ.Θ. 

0+000 της χάραξης του ρέματος και να φθάνει ανάντη μέχρι την υφιστάμενη διευθετημένη 



  

κοίτη, η οποία είναι διαμορφωμένη με ανεπένδυτη τραπεζοειδή διατομή, πλάτους 
πυθμένα 32,0m., κλίσης πρανών 3:2 (πλάτος/ύψος) και ύψους 4,0m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα προτείνεται η διαμόρφωση τραπεζοειδούς διατομής, 
πλάτους πυθμένα 32,0m. και κλίσης πρανών 1:5 (πλάτος/ύψος), επενδεδυμένης με 
συρματοκιβώτια μέχρι το ύψος των 4,0m. (βλ. Εικόνα 6.1). Στο τμήμα αυτό, ο άξονας του 
ρέματος τοποθετείται σε κατάλληλη θέση προκειμένου η ροή να οδηγείται στην θέση των 
κατάντη υφιστάμενων γεφυρών της Σιδηροδρομικής Γραμμής του ΟΣΕ και της Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών – Κορίνθου. Επίσης, σε αυτό το εξεταζόμενο τμήμα προβλέπεται η διαμόρφωση 
συναρμογής με την ανάντη υφιστάμενη διευθετημένη κοίτη, σε μήκος L=11,0m. Η 
συναρμογή προβλέπεται να γίνει με την διαμόρφωση τραπεζοειδούς διατομής 
επενδεδυμένης με συρματοκιβώτια. Το τελευταίο αυτό τμήμα χρησιμεύει για την 
συναρμογή-ομαλή μετάβαση της γεωμετρίας της διευθετούμενης κοίτης με την ανάντη 
υφιστάμενη, η οποία αποκτά «σταθερή» και ασφαλή για την παροχέτευση της 
πλημμυρικής παροχής γεωμετρία. Η γεωμετρία και το μήκος των έργων διευθέτησης που 
προτείνονται αφορά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της συστηματικής υπερχείλισης 
της κοίτης, καθώς και για την διαμόρφωση ομαλού πυθμένα, ο οποίος είναι μονοκλινής 
προς την δεξιά κατά την ροή όχθη και παρουσιάζει τοπικές ανωμαλίες, με αποτέλεσμα 
την πρόκληση ανωμαλιών στην ροή. Η επένδυση της διαμορφούμενης διατομής με 
συρματοκιβώτια κρίνεται απαραίτητη λόγω των σχετικά υψηλών αναπτυσσόμενων 
ταχυτήτων ροής, οι οποίες ξεπερνούν κατά τόπους τα 3,0m/sec που ορίζουν οι σχετικές 
προδιαγραφές για ανεπένδυτες διατομές. Για την αποφυγή διάβρωσης, και την αποφυγή 
κατά συνέπεια πιθανής εκτροπής της ροής από την θέση των κατάντη γεφυρών με το 
πέρασμα του χρόνου, προτείνεται η επένδυση του διευθετούμενου τμήματος με 
συρματοκιβώτια. Τέλος, για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων και 
την διατήρηση της παροχετευτικότητας του ρέματος σε υψηλά επίπεδα, προτείνεται η 
εφαρμογή ετήσιου προγράμματος καθαρισμού – συντήρησης αυτού, που θα 
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την διαχείριση των φερτών υλών, την 
τοπική εκβάθυνση-διαμόρφωση ομαλού πυθμένα της κοίτης, την απομάκρυνση των 
κορμών δένδρων και άλλων απορριμμάτων, καθώς και τον καθαρισμό και έλεγχο της 
παρόχθιας βλάστησης. 
 
xiv. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις 
    1. Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις ο οποίος καταργεί την  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 και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

    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 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 
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. 

 
xvi. Προτεινόμενα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης 
    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 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, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (δασαρχείο, 
πολεοδομίες, κλπ αδειοδοτούσες αρχές), 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 έργο 
με σαφή καθορισμό δρομολογίων των οχημάτων που θα εξυπηρετούν τα εργοτάξια 
με στόχο την ελάχιστη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής.  

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

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

    13. 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. 

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

    15. 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. 

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

    17. 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).  

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



  

όρους. 
    19. 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 

    20. 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. 

    21. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ). 

    22. 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  

    23. 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. 

    24. 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.  

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

    26. 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. 

    27. 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. 

    28. Να ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις των Ν4042/12 και Ν4685/20 για την ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων 

    29. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής μελέτης, πριν την έναρξη 
των εργασιών που να περιλαμβάνουν: 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.  

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

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

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

    33. Με την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών εκσκαφών 



  

πρέπει να απομακρυνθεί, ώστε να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις των κοιτών  
    34. Να εξασφαλισθεί σε όλες τις φάσεις του έργου, η ομαλή επικοινωνία και λειτουργία 

των δικτύων υποδομής στην περιοχή.  
    35. Να αποκατασταθούν έγκαιρα, από τον ανάδοχο του έργου όλα τα επηρεαζόμενα 

δίκτυα κοινής ωφέλειας.  
    36. 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. 

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

 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
    38. 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. 

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

    40. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
    41. 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. 

    42. 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.  

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

    44. Δεν επιτρέπεται η διέλευση έμφορτων 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. 

    45. 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. 

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

    47. 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.  

    48. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

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

    50. 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. 

    51. 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. 

    52. 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).  

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

    54. 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.  

    55. 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. 

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

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

    58. 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. 

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

    60. 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. 

    61. 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). 

    62. 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 
των μηχανημάτων, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κλπ)  



  

    63. 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). 

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

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

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

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

    68. 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. 

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

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

    71. 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. 

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

    73. 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). 

    74. 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. 

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

    76. 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). 

    77. 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. 

78. 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: 
    79. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αντιμετώπισης 

εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρες 
κλπ) και λαμβάνει σχετικά προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους. 

    80. 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 

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

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

    83. Θα πρέπει οι αρμόδιοι Δήμοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνομων εκροών 
υπονόμων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων εντός του ρέματος, 
απορρίψεις βιομηχανικών λυμάτων ή επεξεργασμένων χωρίς την απαραίτητη 
έγκριση, εκκενώσεις βυτιοφόρων κλπ ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 
υποβάθμισης της ποιότητας των νερών του ρέματος καθώς και του υπόγειου 
υδροφορέα. 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 

    84. 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 τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας 
υπόψιν τα ως άνω, εισηγείται θετικά για τη περιγραφόμενη στη μελέτη οριοθέτηση και 
διευθέτηση, με την ικανοποίηση των ως άνω περιγραφομένων όρων και αναφερομένων 
χαρακτηριστικών. 



  

Επιπρόσθετα η Υπηρεσία μας προτείνει για το έργο του θέματος και για όλα τα ρέματα, 
με αντίστοιχη σημασία και σπουδαιότητα βάση του προσδιορισμένου πλημμυρικού 
κινδύνου που δύνανται να προκαλέσουν (βλέπε ΣΜΠΕ Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Αττικής-2018 και αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ 
Αττικής-2017), να εγκατασταθεί σύστημα διαρκούς παρακολούθησης των κρίσιμων 
χαρακτηριστικών (ταχύτητα ροής, στάθμη, βάθος ροής κα) σε επιλεγμένα σημεία έως και 
την εκβολή, τα οποία θα ενεργοποιούνται όλες τις ημέρες με επικείμενη βροχόπτωση ή 
πιθανή βροχόπτωση. Το σύστημα αυτό να είναι συνδεδεμένο με την πολιτική προστασία 
και τις τοπικές αρχές. Συχνές ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
σε πιθανά σενάρια να διενεργούνται. Ιδιαίτερα στα πλαίσια και των απρόβλεπτων 
συνεπειών της εκδηλούμενης κλιματικής αλλαγής και της διαπιστούμενης αδυναμίας 
πλήρους ανάσχεσής τους. Οι ασκήσεις ετοιμότητας να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την 
εξασφάλιση της έγκαιρης ειδοποίησης και της άμεσης απόκρισης των κατοίκων και της 
πολιτείας, την άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση, τον καθορισμό, κοινοποίηση, γνώση 
και σήμανση των σημείων ασφαλούς συγκέντρωσης και των δυνατών οδών διαφυγής, 
σχέδια απεγκλωβισμών, αυτοματοποιημένων περιορισμών κυκλοφορίας κλπ  

 
 
 

 



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  

«Έργα Διευθέτησης Ρέματος Σαρανταπόταμου σε μη Οριοθετημένα τμήματα της ΔΕ 
Μαγούλας», με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι παρατηρήσεις-επισημάνσεις, οι 
περιβαλλοντικοί όροι και τα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται 
στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 
 
Ι) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Για το έργο του θέματος και για όλα τα ρέματα, με αντίστοιχη σημασία και σπουδαιότητα 
βάση του προσδιορισμένου πλημμυρικού κινδύνου που δύνανται να προκαλέσουν 
(βλέπε ΣΜΠΕ Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Αττικής-
2018 και αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ Αττικής-2017), να εγκατασταθεί σύστημα 
διαρκούς παρακολούθησης των κρίσιμων χαρακτηριστικών (ταχύτητα ροής, στάθμη, 
βάθος ροής κα) σε επιλεγμένα σημεία έως και την εκβολή, τα οποία θα ενεργοποιούνται 
όλες τις ημέρες με επικείμενη βροχόπτωση ή πιθανή βροχόπτωση. Το σύστημα αυτό 
να είναι συνδεδεμένο με την πολιτική προστασία και τις τοπικές αρχές. Συχνές ασκήσεις 
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων σε πιθανά σενάρια να διενεργούνται. 
Ιδιαίτερα στα πλαίσια και των απρόβλεπτων συνεπειών της εκδηλούμενης κλιματικής 
αλλαγής και της διαπιστούμενης αδυναμίας πλήρους ανάσχεσής τους. Οι ασκήσεις 
ετοιμότητας να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξασφάλιση της έγκαιρης ειδοποίησης 
και της άμεσης απόκρισης των κατοίκων και της πολιτείας, την άμεση επέμβαση και 
αντιμετώπιση, τον καθορισμό, κοινοποίηση, γνώση και σήμανση των σημείων 
ασφαλούς συγκέντρωσης και των δυνατών οδών διαφυγής, σχέδια απεγκλωβισμών, 
αυτοματοποιημένων περιορισμών κυκλοφορίας κ.λπ. 
 
ΙΙ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις 
    1. Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις ο οποίος καταργεί την  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 και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

    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 
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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 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» 
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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 
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, 
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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. 

 
ΙΙΙ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης 
    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 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, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις (δασαρχείο, 
πολεοδομίες, κ.λπ. αδειοδοτούσες αρχές), 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 (π.χ. λήψη 
σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, πραγματοποίηση 
δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κ.λπ.). 

    7. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες να διακοπούν και να 
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 
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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, τη 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 
εργοτάξια με στόχο την ελάχιστη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής.  

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

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

    13. 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. 

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

    15. 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. 

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

    17. 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).  

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

    19. 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 

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

    21. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κ.λπ.). 

    22. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη δασική 
Νομοθεσία χωρίς την απαραίτητη γνωμοδότηση επέμβαση από την αρμόδια 
υπηρεσία, αφού πρώτα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα 
νομοθεσία διαδικασίες. 

    23. 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. 

    24. 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.  

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

    26. 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 κ.λπ. ή οποιασδήποτε 
άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη 
σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο. 

    27. 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 κ.λπ.) 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. 

    28. Να ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις των Ν. 4042/12 και Ν. 4685/20 για την 
ορθή διαχείριση των αποβλήτων 

    29. Σύνταξη από τον ανάδοχο του έργου σχετικής τεχνικής μελέτης, πριν την έναρξη 
των εργασιών που να περιλαμβάνουν: 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.  

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

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

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

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

    34. Να εξασφαλισθεί σε όλες τις φάσεις του έργου, η ομαλή επικοινωνία και λειτουργία 
των δικτύων υποδομής στην περιοχή.  
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    35. Να αποκατασταθούν έγκαιρα, από τον ανάδοχο του έργου όλα τα επηρεαζόμενα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας.  

    36. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
36259/10 και του Ν. 4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα 
ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (από ασφαλτοστρώσεις, 
τσιμεντοστρώσεις, μπετά κ.λπ.) 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. 

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

 
2α. Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου: 
    38. 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. 

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

    40. Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης. 
    41. 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. 

    42. 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.  

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

    44. Δεν επιτρέπεται η διέλευση έμφορτων 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. 

    45. Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος να 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. 

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

    47. 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 (π.χ. στις θέσεις παράδοσης) τους 
προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.  

    48. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

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

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

    51. 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. 

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

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

    54. 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.  

    55. 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 κ.λπ. 

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

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

    58. 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 κ.λπ. 

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

    60. 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. 

    61. 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). 

    62. 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 
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μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω ορίου (με κατάλληλο προγραμματισμό χρήσης 
των μηχανημάτων, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κ.λπ.)  

    63. 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/κ.αι μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

    64. Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά 
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/2001. 

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

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

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

    68. 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. 

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

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

    71. 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. 

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

    73. 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). 

    74. 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. 
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    75. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 

    76. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε 
είδους λάδια, καύσιμα κ.λπ. 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). 

    77. 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. 

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

 
2β. Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας, που πρέπει να τηρούνται: 
    79. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αντιμετώπισης 

εκτάκτων συνθηκών και εκτάκτων γεγονότων (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
πλημμύρες κ.λπ.) και λαμβάνει σχετικά προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους. 

    80. 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 

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

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

    83. Θα πρέπει οι αρμόδιοι Δήμοι να εξασφαλίζουν την απουσία παράνομων εκροών 
υπονόμων και σηπτικών / απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων εντός του ρέματος, 
απορρίψεις βιομηχανικών λυμάτων ή επεξεργασμένων χωρίς την απαραίτητη 
έγκριση, εκκενώσεις βυτιοφόρων κ.λπ. ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 
υποβάθμισης της ποιότητας των νερών του ρέματος καθώς και του υπόγειου 
υδροφορέα. 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 

    84. 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 κ.λπ.), 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 τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
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