
http://www.pkm.gov.gr 1 

 

Δ10 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                     ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου ‘’Αντιπλημμυρική προστασία παράκτιων οικισμών Στρυμονικού 

Κόλπου (Ασπροβάλτα – Ν. Βρασνά, Ν. Θεσσαλονίκης’’ (ΠΕΤ: 1904076625) 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε του έργου ‘’Αντιπλημμυρική προστασία παράκτιων οικισμών Στρυμονικού Κόλπου 

(Ασπροβάλτα – Ν. Βρασνά, Ν. Θεσσαλονίκης’’ (ΠΕΤ: 1904076625)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

με αρ. πρωτ.: 154/02-02-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν 

έδωσε τον λόγο στον κ. Ευαγ. Παπαδόπουλο, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. 

Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 772999 (17594)/28-01-2022 εισήγηση του 

Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε αναλυτικά στα ρέματα που περιλαμβάνονται στο έργο, στα οφέλη από την 

υλοποίησή του και παρουσίασε τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά. Κατόπιν 

η Πρόεδρος καλωσόρισε στη συνεδρίαση τον κ. Διαμαντή Λιάμα, δήμαρχο Βόλβης, και του έδωσε τον 

λόγο για να τοποθετηθεί. Ο κ. Λιάμας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ σημαντικό για τον 

δήμο. Η περιοχή πλήττεται συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούν μεγάλες καταστροφές. 

Μετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού τα προβλήματα οξύνθηκαν. Ο Δήμος αναμένει να βρεθεί 

χρηματοδότηση και να υλοποιηθεί η μελέτη το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, αναφέρθηκε στην πολύ καλή 

συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας. Στο σημείο αυτό ζήτησε τον λόγο η 

Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., η οποία διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο.   

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος και κ. Ζέρβα Γεώργιο, 

Αντιπρόεδρο. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τη μελέτη του έργου εν γένει κι όχι αποκλειστικά τη μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Σ. Κεχαγιά, υπάλληλος του Τμήματος 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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Σχεδιασμού – Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία ενημέρωσε το Σώμα ότι η 

μελέτη του έργου ανατέθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. και η κατασκευή του στη Δ/νση Τεχνικών 

Έργων Μ.Ε.Θ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων δόθηκαν και από την 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο 

ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.  

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν θετικά, κατέθεσαν και γραπτώς την τοποθέτησή τους ως εξής: «Κατανοούμε ότι οι συγκεκριμένες 

οικιστικές περιοχές οικοδομήθηκαν βιαστικά σε προηγούμενες χρονικές περιόδους και πρέπει να 

αντιμετωπιστούν άμεσα οι πλημμυρικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν, έστω και με μέσα όπως «διευθέτηση 

με τη βοήθεια κλειστών κιβωτίων», «τοποθέτηση συρματοκιβωτίων», «κιβωτοειδείς οχετούς 3x3», 

«σωληνοειδείς οχετούς» και «υπόγεια φρεάτια». Στις αστικές – παραθεριστικές περιοχές, οι προτεινόμενες 

παρεμβάσεις δυστυχώς αποτελούν μονόδρομο, αν και θα θέλαμε αυτά τα ρέματα να διατηρηθούν ως 

ζωντανά οικοσυστήματα, με παρόχθια δενδρώδη βλάστηση, ως «πράσινες οάσεις αναψυχής» εντός των 

αστικών περιοχών. Πάντως, ορισμένες από τις «ιρλανδικές διαβάσεις» στην παραλιακή οδό των Βρασνών 

θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από κανονικές υπερυψωμένες γέφυρες, παρά το μεγαλύτερο κόστος, για 

να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας για την κυκλοφορία των οχημάτων.  

 

Επίσης, η περιοχή του ΚΑΟΑ διατηρεί ακόμη τη φυσική της κατάσταση σε μεγάλο βαθμό, ενώ 

δίπλα βρίσκονται και οι εκβολές του Ρήχιου ποταμού, ο οποίος δέχεται τα νερά που υπερχειλίζουν από τη 

λίμνη Βόλβη και προστατεύεται αυστηρά. Γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Δυστυχώς, η 

ανυπαρξία χαρτογραφικών απεικονίσεων στην ΜΠΕ των ρεμάτων, με τις οριοθετήσεις τους, ή των 

παρεμβάσεων σε αυτά αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα και δεν μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε ακριβώς τις 

περιβαλλοντικές συνέπειες.».  

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, κατέθεσε και γραπτώς 

την τοποθέτησή του ως εξής: «Δεν κρίνουμε κατά βάση την αρτιότητα της εκάστοτε μελέτης που συνοδεύει 

το κάθε έργο και από αυτή τη σκοπιά το έργο των μελετητών και των ελεγκτών εργαζομένων της 

Περιφέρειας.  

Σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, είμαστε αναγκασμένοι να κρίνουμε και τη σκοπιμότητα του έργου αλλά 

και το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται. Αυτό δεν είναι άλλο από την σημερινή κατάσταση της 

πολιτικής προστασίας, η οποία αποδεικνύεται στην πράξη ανίκανη να προστατέψει τη ζωή και την 

περιουσία του λαού, από την έλλειψη υποδομών, έργων και σχεδίων για την ολοκληρωμένη αντισεισμική, 

αντιπυρική, αντιπλημμυρική θωράκιση, την αντιμετώπιση του χιονιά και άλλων φυσικών καταστροφών. 

Το προτεινόμενο έργο αφορά την αντιπλημμυρική προστασία των παράκτιων οικισμών του Στρυμονικού 

Κόλπου Ασπροβάλτας, Ν. Βρασνών και Σταυρού, οι οποίες βρίσκονται στη λεκάνη απορροής της 

Ασπροβάλτας. Οι οικισμοί βρίσκονται σε περιοχή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμύρας και η ΜΠΕ 

αναφέρει τη πλημμύρα που έπληξε την Ασπροβάλτα το 2018. 

Ξεκαθαρίζουμε εξαρχής την εκτίμησή μας πως το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση και 

θα βελτιώσει ως ένα βαθμό την σημερινή απαράδεκτη κατάσταση.  

Νιώθουμε όμως την ανάγκη να καταθέσουμε για άλλη μια φορά τη θέση της “Λαϊκής Συσπείρωσης” για την 

ανάγκη υλοποίησης ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο λεκάνης απορροής.  

Αυτή βρίσκεται στον αντίποδα της Οδηγίας της ΕΕ 2007/60 για τις πλημμύρες, βασική γραμμή της οποίας 

είναι η διαχείριση του ρίσκου. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, όλα τα πιθανά σενάρια αντιμετώπισης των 

πλημμυρικών φαινομένων ποσοτικοποιούνται με χρηματικές μονάδες και συγκρίνονται με βάση μία 

ανάλυση κόστους-οφέλους για το κράτος και το κεφάλαιο. Αν λοιπόν "συμφέρει" να πνιγεί μια περιοχή αντί 

να κατασκευαστεί κάποιο αντιπλημμυρικό έργο (αν δηλαδή το κόστος αποζημιώσεων για τις ανθρώπινες 

απώλειες όσο και για την καταστροφή υποδομών είναι μικρότερο από το κόστος κατασκευής), τότε 

επιλέγεται η πρώτη λύση. 

Η πραγματικά ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία λαμβάνει υπόψη όλες τις επιμέρους πλευρές που 

συντελούν στην πρόληψη της εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και όχι μόνο στην κατασκευή 

ορισμένων έργων που πολλές φορές λειτουργούν αποσπασματικά και ως πρόχειρες/προσωρινές λύσεις.  

Στην πολεοδομική και χωροταξική προσέγγιση του ζητήματος, έχει κομβική σημασία η διασφάλιση 

ανοιχτών χώρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, για τη μείωση της τελικής απορροής λόγω του νερού που 

συγκρατείται στο έδαφος). Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο ποταμού, όπου ο εγκιβωτισμός ή το στένεμα της 

κοίτης σε συνδυασμό με την έλλειψη οριοθέτησης των υδατορεμάτων είναι ο γενικός κανόνας. 

Σημειώνουμε, ότι οι προσπάθειες των τελευταίων ετών για οριοθέτηση υδατορεμάτων είναι επιεικώς 

ανεπαρκέστατες. 

Όσον αφορά την τεχνική διάσταση, η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία θα πρέπει να εξετάζεται 

και πάλι σε επίπεδο ολόκληρης της λεκάνης απορροής και όχι μόνο στα στενά, ευάλωτα τμήματα 
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υδατορεμάτων ή ποταμών. Μαζί με τους ανοιχτούς χώρους, στη λεκάνη και στην κοίτη, θα πρέπει να 

προβλέπεται η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών με κλασικά κατασκευαστικά μέτρα αλλά και ήπιες 

παρεμβάσεις.  

Οι μηχανισμοί πρόβλεψης και προειδοποίησης του πληθυσμού καθώς και η εκπαίδευση και ενημέρωσή του 

πάνω σε αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να λειτουργούν συνεπικουρικά και όχι ως μέθοδοι μετακύλισης των 

κρατικών ευθυνών στο λαό, με τη συνοδεία ιδεολογημάτων περί ατομικής ευθύνης. 

Σημαντική παράμετρος, που απορρέει από τα παραπάνω, είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

μεγάλων έργων και παρεμβάσεων, σε ότι αφορά την αύξηση του κινδύνου πρόκλησης πλημμυρικών 

φαινομένων. Οδικοί άξονες και άλλες παρεμβάσεις στη μορφολογία μιας περιοχής λειτουργούν ως 

παράγοντες όξυνσης των φαινομένων. Η επίδρασή τους στη λεκάνη απορροής θα πρέπει να μελετάται και 

να αντιμετωπίζεται πλήρως και από την αρχή. 

Η ανάγνωση της ΜΠΕ αποδεικνύει ότι τίποτα από τα παραπάνω σχεδόν αυτονόητα δεν τηρήθηκε και ειδικά 

σε μια περιοχή με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρών. Από τη μια η Εγνατία Οδός τέμνει τα 

υδατορέματα και δημιουργεί προβλήματα σε πολλά σημεία. Από την άλλη τα σχέδια πόλης των οικισμών 

έχουν επεκταθεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πλημμυρικός κίνδυνος και χωρίς τις απαραίτητες σχετικές 

υποδομές.  

Φυσικά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Σε συνθήκες καπιταλιστικής ιδιοκτησίας της γης και καπιταλιστικής 

ανάπτυξης είναι εγγενώς αδύνατο να χαραχθεί ένα ενιαίο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας που να 

καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες. Τα μπαζωμένα και μη οριοθετημένα ρέματα, οι άναρχες επεκτάσεις των 

σχεδίων πόλεων, η τσιμεντοποίηση, η έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατορεμάτων και της 

λεκάνης απορροής, η κατασκευή οδικών αξόνων που λειτουργούν ως φράγματα επειδή προέχει η 

μεγιστοποίηση των κερδών επιχειρηματικών ομίλων στο εμπόριο, τις μεταφορές και τις κατασκευές, είναι 

εκφράσεις της απουσίας ολοκληρωμένου σχεδιασμού με γνώμονα την ικανοποίηση των κοινωνικών 

αναγκών και υποδεικνύουν τον ένοχο, που δεν είναι άλλος από τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. 

Χωρίς να έχουμε λοιπόν αυταπάτες και με πλήρη επίγνωση, ότι η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική 

προστασία, η προστασία του περιβάλλοντος και του λαού από κάθε φυσική καταστροφή έχει ως 

προαπαιτούμενο έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, που θα υπηρετεί το σύνολο των διευρυμένων 

λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος, ψηφίζουμε υπέρ.  

Ταυτόχρονα όμως,  διατηρούμε  σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ 

και όσων προτείνουν οι φορείς που γνωμοδοτούν, ειδικά από τη στιγμή που μέρος του έργου βρίσκεται σε 

προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000. Δυστυχώς, όπως έχει επανειλημμένα αποδειχθεί, η 

αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό 

δυναμικό περιβαλλοντικού ελέγχου, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο.».  

    Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. Κατανοεί την 

αναγκαιότητα του έργου, ωστόσο θεωρεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθείται σχεδιασμός 

κλασικού τύπου στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

της εποχής. Υπάρχει πλέον νέα λογική στον τρόπο που σχεδιάζονται τα αντιπλημμυρικά έργα. Ως παράταξη 

θα ήθελαν να δουν τις ευρωπαϊκές πρακτικές να εφαρμόζονται και στην Ελλάδα. Θεωρεί ότι ο σχεδιασμός 

των αντιπλημμυρικών έργων πρέπει να γίνει υπό νέο πρίσμα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την περιβαλλοντική 

προστασία όσο και την κλιματική αλλαγή. Εάν δεν αλλάξει ο σχεδιασμός, σε είκοσι χρόνια τα έργα αυτά 

δεν θα επαρκούν.    

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

    ---------------------------------- ------------------     ------------------ 
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 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 772999 (17594)/28-01-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ.: 

154/02-02-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 

359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα 

και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ 

Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) 

και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας 

τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ως εξής: 

 

                                                                  Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

                                                   (Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκε με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. του έργου ‘’Αντιπλημμυρική προστασία παράκτιων οικισμών Στρυμονικού Κόλπου 

(Ασπροβάλτα – Ν. Βρασνά, Ν. Θεσσαλονίκης’’ (ΠΕΤ: 1904076625), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 

εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α1. Είδος & Περιγραφή έργου 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφέρεται στην εκτίμηση και αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν από τις παρεμβάσεις πρόληψης και 

ανακούφισης των πλημμυρών.  

Σημειώνεται ότι από την περιοχή μελέτης διέρχονται αρκετά ρέματα, ωστόσο η παρούσα μελέτη εστιάζει  στα 

9 εξ' αυτών τα οποία προβλέπεται να διευθετηθούν με απώτερο σκοπό στην προστασία της ευρύτερης περιοχής 

έναντι των πλημμυρικών φαινομένων.  

Τα υπό μελέτη ρέματα που πρόκειται να διευθετηθούν και οι αντίστοιχες λεκάνες απορροής του είναι τα εξής:  

Ρέμα Σταυρού: Λ1=3,41 Km2,  Ρέμα Ξερολάκκι: Λ2 =18,45 Km2, 

 Ρέμα Σχολείου:Λ4=7,34Km2,  Ρέμα Κανάλι: Λ5=1,42Km2,  

Ρέμα Κ.Α.Ο.Α:Λ6 =25,64 Km2,  Ρέμα Καλιάδες: Λ7=5,3 Km2,  

Ρέμα Παλαιολόγου: Λ8=1,03Km2,  Ρέμα Μοναστήρι: Λ9=1,09 Km2,  

Ρέμα Τ2:Λ10=1,01 Km2 

Οι κλίσεις τους χαρακτηρίζονται μέτριες. Το αστικοποιημένο τμήμα των λεκανών είναι μεγάλο και 

χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση με μικρό ποσοστό διαπερατών επιφανειών. Πριν την εκβολή τους στη 

θάλασσα, οι κατά μήκος κλίσεις των ρεμάτων ουσιαστικά μηδενίζονται. 

Το έργο θα αναπτυχθεί κατά μήκος του Στρυμονικού Κόλπου (Κόλπος Ορφανού), ο οποίος αποτελεί 

εγκόλπωση του Αιγαίου στο ΒΔ του Θρακικού πελάγους κατά διεύθυνση Βορειοδυτική - νοτιοανατολική με 

συνολικό μήκος άνω των 20km. Κατά μήκος των ακτών του Στρυμονικού υφίστανται οι οικισμοί Σταυρός, 

Νέα Βρασνά και Ασπροβάλτα. 

Διοικητικά τα εξεταζόμενα ρέματα υπάγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στη 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ενώ εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Βόλβης, της Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου της 

Δ.Κ. Ασπροβάλτας και Βρασνών. 

Η παρούσα μελέτη συνοπτικά αφορά σε σχεδιασμό έργων στις ακόλουθες περιοχές / ρέματα με κατεύθυνση 

από τα δυτικά προς τα ανατολικά: 
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 Ρέμα Σταυρού  

Προτείνεται να γίνει ένα ενιαίο έργο που προβλέπει διευθέτηση του ρέματος με τη βοήθεια κλειστών κιβωτίων 

κατά μήκος της οδού Ελλησπόντου όπου βρίσκεται και το ίχνος της ιστορικής κοίτης. Έτσι παραλαμβάνεται η 

παροχή των λεκανών ανάντη του οικισμού οδηγείται με ασφάλεια σε υφιστάμενο ανοικτό διευθετημένο τμήμα 

κατάντη της επαρχιακής οδού Σταυρού-Ολυμπιάδας και στη συνέχεια στη θάλασσα.  

 

 Ρέμα Ξερολάκκι  

 

Η διευθέτηση του ρέματος Ξερολάκκι έχει αφετηρία εκ των ανάντη την έξοδο του μεγάλου τεχνικού της 

Εγνατίας και προβλέπονται έργα διαμόρφωσης κοίτης σε μήκος L=3.607m μέχρι την έξοδο του σε υφιστάμενο 

τεχνικό στην παραλιακή ζώνη. Επίσης προβλέπεται η βελτίωση της Οδού Βρασνών-Σταυρού και η κατασκευή 

νέου τεχνικού (ΞΕΡ-Τ1), στη θέση ιρλανδικής διάβασης, λόγω ανύψωσης της οδού. 

 

 Ρέμα Σχολείου  

Το σχεδιαζόμενο έργο διευθέτησης έχει αφετηρία το εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης, όπου το εν λόγω 

ρέμα συγκεντρώνει νερά. Το συνολικό μήκος της διευθέτησης / οριοθέτησης ανέρχεται σε μήκος L=1.266m 

και καταλήγει στην παραλιακή ζώνη τέμνοντας την ιρλανδική διάβαση του παραλιακού δρόμου. Το μέσο 

πλάτος πυθμένα κοίτης είναι Β=7m ενώ στα πρανή διευθετημένης κοίτης του ρέματος τοποθετούνται 

συρματοκιβώτια.  

Επιπλέον προβλέπονται και αναβαθμοί πτώσης ύψους 0,5m σε δύο (2) θέσεις με σκοπό την μείωση της κλίσης.  

Το ρέμα διέρχεται κάτω από τον παραλιακό δρόμο. Στο έργο εξόδου προς τη θάλασσα τα νερά διαχέονται 

στην παραλιακή ζώνη και οριοθετούνται με εκατέρωθεν κατασκευή από συρματοκιβώτια.  

 

 Ρέμα Κανάλι  

 

Το ρέμα Κανάλι προέρχεται από την ένωση δύο ρεμάτων τα οποία διέρχονται κάτω από την Εγνατία Οδό 

διαμέσου δύο αντίστοιχων κιβωτοειδών οχετών 3x3. Ο ανατολικότερος κλάδος ρέματος ονομάζεται Κανάλι 2 

και ο δυτικότερος ονομάζεται 

Κανάλι 1. Το Κανάλι 2 διευθετείται σε μήκος L=344m έως τη συμβολή του με το Κανάλι 1, ενώ για το Κανάλι 

1 προβλέπεται έργο διευθέτησης σε μήκος L=308m έως τη συμβολή του με το Κανάλι 2.  

Από τη θέση συμβολής και κατάντη συνεχίζει ένα κοινό ρέμα με όνομα Κανάλι 1 (λόγω της μεγαλύτερης 

παροχής). Μετά την παραπάνω πορεία μήκους L=475m το ρέμα διέρχεται ανάμεσα σε κατοικίες με μικρότερο 

πλάτος κοίτης. Σε αυτό το μήκος συνεχίζει η διευθέτηση με συρματοκιβώτια για μήκος L=167m. Στη συνέχεια 

και για μήκος L=81m γίνεται διευθέτηση με πρανή από συρματοκιβώτια, μέχρι να συνδεθεί με υφιστάμενη 

τσιμεντένια διευθέτηση ανάντη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βρασνών. Το τελευταίο τμήμα της 

διευθέτησης κατάντη της συμβολής του ρέματος με την Ε.Ο. αφορά σε μήκος L=380m μέχρι την οριογραμμή 

του αιγιαλού.  

Σε αυτό το τμήμα προβλέπεται αρχικά διευθετημένη κοίτη από συρματοκιβώτια. Στη συνέχεια, και προ της 

υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης της συμβολής του ρέματος με την παραλιακή οδό προβλέπεται η διόδευση 

του ρέματος σε μήκος L=49m μέσα από δίδυμο σωληνωτό οχετό.  

Επιπλέον προβλέπονται και αναβαθμοί πτώσης ύψους 1,0m σε δύο (2) θέσεις με σκοπό την μείωση της κλίσης.  

Κατά μήκος του έργου εξόδου προς τη θάλασσα τα νερά διαχέονται στην παραλιακή ζώνη και οριοθετούνται 

με εκατέρωθεν κατασκευή από συρματοκιβώτια. 

 

 Ρέμα ΚΑΟΑ  

Το ρέμα ΚAOA προέρχεται από την ένωση δύο ρεμάτων τα οποία διέρχονται κάτω από την Εγνατία Οδό. Το 

ανατολικότερο από τα δύο ρέματα, σχηματίζεται από την ένωση δύο μισγαγγειών, τα νερά των οποίων 

διέρχονται κάτω από την Εγνατία Οδό. Το ρέμα αυτό είναι το ΚΑΟΑ -2 το οποίο διευθετείται με τραπεζοειδή 

διατομή από συρματοκιβώτια μετά από πορεία μήκους L=238m συμβάλλει στο κύριο ρέμα το ΚΑΟΑ-1 το 

οποίο διέρχεται κάτω από γέφυρα της Εγνατίας Οδού.  

Κατά μήκος του τμήματος αυτού (ρέμα ΚΑΟΑ-2) προβλέπονται αναβαθμοί πτώσης ύψους 1,5m σε τρείς (3) 

θέσεις με σκοπό την μείωση της κλίσης.  

Από τη θέση συμβολής και κατάντη συνεχίζει κοινό ρέμα με όνομα ΚΑΟΑ-1 διευθετείται μέχρι την 

οριογραμμή του αιγιαλού (πορεία μήκους L=1.428m).  

Το κύριο ΚΑΟΑ-1 μετά την συμβολή, παρουσιάζει κατά τμήματα μεγάλες κατά μήκος κλίσεις. Για την 

αποφυγή εμφάνισης μεγάλων ταχυτήτων ροής προβλέπεται η κατασκευή δώδεκα (12) αναβαθμών πτώσης 

ύψους 1,5mμε σκοπό τη μείωση της κλίσης. Στη συνέχεια η κλίση του ρέματος μειώνεται.  
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 Ρέμα Καλιάδες, περιοχή Ριβιέρα  

 

Η διευθέτηση του ρέματος Καλιάδες έχει εκ των ανάντη την αφετηρία της στο βόρειο άκρο της οικιστικής 

ζώνης η οποία εκτείνεται μέχρι την Εγνατία Οδό. Στη θέση αυτή συμβάλλει και μια νέα τάφρος η οποία 

συλλέγει τα νερά από μικρορέματα που κινούνται παράπλευρα του ρέματος Καλιάδες.  

Η τάφρος (ρέμα Καλιάδες - 2) κινείται σε μήκος L=73mμέχρι την συμβολή της με το ρέμα Καλιάδες - 1μέσω 

τραπεζοειδούς διατομής από συρματοκιβώτια. Το ρέμα Καλιάδες - 1 από την ανάντη αφετηρία διευθετείται 

και η παροχή του εκβάλλει σε υπόγειο φρεάτιο που βρίσκεται στην ανάντη θέση της οδού Μεγάλου 

Αλεξάνδρου.  

Από το φρεάτιο αυτό διαμέσου οπής τα νερά εισέρχονται σε οχετό ο οποίος κινείται κάτω από την οδό 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά από πορεία μήκους L=389mκαταλήγει σε θέση ανάντη της διασταύρωσης με 

την Ε.Ο. Στη συνέχεια λόγω της μειούμενης κατά μήκος κλίσης η διατομή του οχετού διευρύνεται και κινείται 

σε μήκος L=205mμέχρι το έργο εξόδου προς τη θάλασσα.  

Κατά μήκος του έργου εξόδου τα νερά διαχέονται στην παραλιακή ζώνη σε μήκος L=26m έως τη 

θεσμοθετημένη οριογραμμή αιγιαλού και οριοθετούνται με εκατέρωθεν κατασκευή από συρματοκιβώτια. 

 

 Ρέμα Παλαιολόγου  

Η πορεία του εξεταζόμενου ρέματος διέρχεται κάτω από γέφυρα της Εγνατίας οδού και το έργο έχει αφετηρία 

χαμηλό σημείο στην συμβολή χωματόδρομων όπου συγκεντρώνεται η επιφανειακή απορροή. Από εκεί τα νερά 

εισέρχονται σε χωμάτινη τάφρο μήκους L=222m διαμορφωμένη με συρματοκιβώτια και εκβάλλουν σε υπόγειο 

φρεάτιο που βρίσκεται στην ανάντη θέση της οδού Παλαιολόγου.  

Από το φρεάτιο αυτό τα νερά εισέρχονται σε οχετό ο οποίος κινείται κάτω από την οδό Παλαιολόγου και μετά 

από πορεία μήκους L=408m καταλήγει σε υπόγειο φρεάτιο που βρίσκεται ανάντη θέση της διασταύρωσης με 

την Εθνική Οδό. Από το καταληκτικό φρεάτιο τα νερά εισέρχονται σε χωμάτινη τάφρο με διαμόρφωση από 

συρματοκιβώτια.  

Η πορεία της παραπάνω τάφρου είναι αρχικά παράλληλη με την Ε.Ο (L=73m), στη συνέχεια συγκλίνει και 

περνάει κάτω από την Ε.Ο μέσω υφιστάμενου τεχνικού και μετά από διαδρομή μήκους L=155m καταλήγει 

26m ανάντη του ορίου του αιγιαλού. Κατά μήκος του έργου εξόδου προς τη θάλασσα τα νερά διαχέονται στην 

παραλιακή ζώνη και οριοθετούνται με εκατέρωθεν κατασκευή από συρματοκιβώτια. 

  

 Ρέμα Μοναστηρίου  

 

Ο σχεδιασμός αφορά στο ρέμα κινούμενο στο δυτικό όριο της ιδιοκτησίας του Μοναστηρίου το οποίο 

διέρχεται κάτω από την Εγνατία οδό με κατάληξη μικρής έκταση θαμνώδη κοιλάδα ανάντη από το οδικό 

δίκτυο. Προβλέπεται η διευθέτηση κοίτης μήκους L=303m σε θαμνώδη περιοχή με συρματοκιβώτια.  

Από το φρεάτιο αυτό τα όμβρια ύδατα διοχετεύονται σε ορθογωνική διώρυγα μήκους L=132m η οποία κινείται 

εντός του ίχνους της ιστορικής κοίτης παραπλεύρως των ιδιοκτησιών και εντός των ορίων της Μονής Αγίας 

Λυδίας. Η έξοδος της διώρυγας οδηγεί τα νερά σε χωμάτινη τάφρο διαμορφωμένη από συρματοκιβώτια που 

κινείται εντός της Μονής για L=180m μέχρι τα κατάντη όρια της ιδιοκτησίας.  

Στη συνέχεια η τάφρος εξέρχεται της ιδιοκτησίας του Μοναστηρίου και περνάει κάτω από την Εθνική Οδό 

Θεσσαλονίκης-Καβάλας διαμέσου τεχνικού. Στην πορεία προς κατάντη η τάφρος κινείται παράλληλα με 

χωματόδρομο και εκεί που συναντά τοπική οδό προβλέπεται η κατασκευήτεχνικού. Ανάντη και κατάντη του 

οχετού προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου φρεατίου.  

Κατάντη του τεχνικού η διευθέτηση με συρματοκιβώτια ακολουθεί πορεία προς τη θάλασσα για L=70m και 

καταλήγει 8mανάντη της γραμμής αιγιαλού. Από τη θέση αυτή και μετά τα νερά διαχέονται στην παραλιακή 

ζώνη έως τη θεσμοθετημένη γραμμή αιγιαλού και οριοθετούνται με εκατέρωθεν κατασκευή από 

συρματοκιβώτια.  

 

 Ρέμα Γέφυρας Τ2 Εγνατίας Οδού  

Το σχεδιαζόμενο έργο διευθέτησης έχει αφετηρία ανάντη της Εθνικής Οδού και παραπλεύρως χωματόδρομου. 

Η διευθέτηση γίνεται με ανοικτή τραπεζοειδή διατομή από συρματοκιβώτια σε μήκος L=96m.  

Σήμερα στη συμβολή του ρέματος με την Ε.Ο. δημιουργείται μια μικρή λεκάνη όπου συγκεντρώνονται νερά 

και από την παράπλευρη ζώνη της Ε.Ο. και διοχετεύονται μαζί με τα νερά του ρέματος κάτω από την Ε.Ο. δια 

μέσου οχετού μήκους 19m.  

Ο σχεδιασμός για το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου οχετού σε παράλληλη διάταξη με 

τον υφιστάμενο ο οποίος θα παραλαμβάνει τα νερά μόνο του ρέματος. Κατάντη της Ε.Ο. προβλέπεται 

διευρυμένη κοίτη όπου θα συγκεντρώνονται τα νερά από τις αντίστοιχες εξόδους των δύο οχετών και στη 
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συνέχεια μετά από πορεία 30m η συνολική παροχή βρίσκει έξοδο προς στη θάλασσα. Κατά μήκος του έργου 

εξόδου πρός τη θάλασσα τα νερά διαχέονται ελεύθερα στην παραλιακή βραχώδη ζώνη μέχρι την ακτογραμμή. 

Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις – Αποθεσιοθάλαμοι 

Θα δημιουργηθούν 19 προσωρινή αποθεσιοθάλαμοι που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του έργου 

ΡΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-1                                                                      

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 1    Ε= 2.039m2                   

ΡΕΜΑ ΞΕΡΟΛΑΚΚΙ 

 Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 2    Ε= 5.000m2 

   Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 3   Ε= 4.348m2 

  Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 4   Ε=2.020m2 

 Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 5    Ε=3.989m2 

ΡΕΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ                                                                       

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 6   Ε= 1.028m2 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 7  Ε= 1.009m2 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 8 Ε= 4.930m2 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 9 Ε= 5.492m2 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 10 Ε= 4.121m2 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 11 Ε= 4.854m2 

ΡΕΜΑ Κ.Α.Ο.Α. 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 12 Ε= 11.453m2 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 13 Ε= 30.518m2  

ΡΕΜΑ ΚΑΛΙΑΔΕΣ   

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 14  Ε= 2.289m2  

 Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 15  Ε= 17.993m2 

ΡΕΜΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 16  Ε= 2.754m2 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 17  Ε= 3.316m2 

ΡΕΜΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 18  Ε= 1.932m2 

Προσωρινός Αποθεσιοθάλαμος 19  Ε= 2.399m2 

 

Α3. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  

Το έργο χωροθετείται κατά ένα τμήμα του εντός περιοχής Natura και πιο συγκεκριμένα στην GR1220003 

Στενά Ρεντίνας - Ευρύτερη περιοχή καθώς και στην GR1220009 Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας 

& Ευρύτερη περιοχή. 

 

 Α4.  Απόβλητα –Στερεά –Υγρά –Αέρια κατά την φάση κατασκευής 

 

    Αέρια Απόβλητα  

 Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής των έργων, θα εκλύονται ατμοσφαιρικοί ρύποι από 

την λειτουργία των δομικών μηχανημάτων.  

 Ποσότητα εκλυόμενης σκόνης από χερσαίες εκσκαφές, σωρούς κοκκωδών υλικών και κυρίως 

από τα αυτοκίνητα μεταφοράς χωμάτων και άλλων υλικών.  

 

     Υγρά Απόβλητα  

 Λύματα εργαζομένων  

 Σε αμέλεια ή σε τυχαία διαρροή καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων του 

εργοταξίου.  

 

     Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα  

 Υλικά εκσκαφών από τις εργασίες κατασκευής των αγωγών μεταφοράς νερού, και του αντλιοστασίου.  

 Άχρηστα υλικά κατασκευής, ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων καθώς και απορρίμματα 

εργαζομένων κατά την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς νερού και του αντλιοστασίου.  

 

       Επικίνδυνα Απόβλητα  

ΑΔΑ: 9ΝΙΚ7ΛΛ-ΠΣΞ



http://www.pkm.gov.gr 8 

 Λιπαντικά έλαια, καύσιμα, υδραυλικά υγρά κ.α. από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την 

κατασκευή των αγωγών μεταφοράς νερού, του αγωγού μεταφοράς νερού και του αντλιοστασίου.  

 Δεν αναμένεται η παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων κατά την λειτουργία του αγωγού μεταφοράς 

νερού και του αντλιοστασίου.  

      Θόρυβος – Δονήσεις  

 Από τα μηχανήματα και τα οχήματα μεταφοράς των υλικών κατά την κατασκευή του αγωγού 

μεταφοράς νερού και του αντλιοστασίου.  

 Από τις αντλίες του αντλιοστασίου κατά την λειτουργία τους.  

 

Α5. Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

 

Το υπό μελέτη έργο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής ροής των ρεμάτων μεταξύ των οικισμών 

Ασπροβάλτας και Βρασνών της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης και στην αποφυγή πλημμυρικών 

φαινομένων. Πρόκειται για ένα καθαρά φιλικό προς το περιβάλλον έργο, που θα ωφελήσει πρώτα απ' όλα τα 

νερά (διασφάλιση κοίτης ρεμάτων και απρόσκοπτης ροής με έργα διευθέτησης) και το υπόλοιπο φυσικό 

περιβάλλον (έδαφος με προστασία από διάβρωση, παραρεμάτια βλάστηση κ.α.). Ταυτόχρονα όμως, θα 

ωφελήσει και το ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς θα διασφαλιστούν από τα πλημμυρικά φαινόμενα τόσο οι 

γειτνιάζουσες ιδιοκτησίες όσο και τα τεχνικά έργα που διασταυρώνονται με αυτά.  

Η υποχρέωση της Πολιτείας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας προκύπτει από το 

Σύνταγμα και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προστασία από ακραία φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, 

φαινόμενα που όπως προκύπτει από πληθώρα διεθνών εκθέσεων και μελετών εντείνονται από την κλιματική 

αλλαγή.  

Πέραν του Συντάγματος το κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπουν τη λήψη μέτρων με στόχο τη 

μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις 

οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες.  

Πιο συγκεκριμένα η Οδηγία 2007/60/ΕΚ (Οδηγία Πλημμυρών) έχει σκοπό τη «θέσπιση πλαισίου για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην 

ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που 

συνδέονται με τις πλημμύρες στην Κοινότητα». Η Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με την 

Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’1108/21.07.2010).  

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο «Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας» (Εθνική Επιτροπή Υδάτων, 2018) 

(ΦΕΚ 2690Β/6-7-2018) στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012) μία 

ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας για το ΥΔ της Ανατολικής Μακεδονίας είναι η χαμηλή ζώνη 

λεκάνης ρ. Ασπροβάλτας (GR11RAK0001). Ιστορικά έχουν σημειωθεί 2 σημαντικές πλημμύρες στην περιοχή 

μελέτης. Ωστόσο πρόσφατα τον Ιούνιο του 2018 σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες με συνέπεια τις αρκετά 

μεγάλες ζημιές στην γύρω περιοχή. 

  

Α6. Εναλλακτικές λύσεις 

Η επιλογή της μηδενικής λύσης για το εξεταζόμενο έργο, δηλαδή η διατήρηση της μη διευθέτησης των 

ρεμάτων, μπορεί με σχετική βεβαιότητα να ειπωθεί ότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους με επιπτώσεις κατά κύριο 

λόγω στο ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και στο φυσικό περιβάλλον, κυρίως λόγω διάβρωσης κα 

πλημμυρισμού. Κατά το έτος 2018 σημειώθηκαν σοβαρές ζημίες σε ανθρώπινες περιουσίες και τεχνικά έργα. 

Η διαφύλαξη των ανθρώπινων περιουσιών και ζωών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τον 

ήδη έντονα αστικοποιημένο χαρακτήρα της περιοχής από τις οποίες διέρχονται τα ρέματα είναι φανερή η 

ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας και η εξασφάλιση επαρκούς παροχετευτικότητας.  

Πέραν των ανωτέρω υπάρχει και η νομική υποχρέωση για αντιπλημμυρική προστασία τόσο βάσει θεμελιωδών 

συνταγματικών διατάξεων όσο και βάσει της πρόσφατης οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες. 

Η αναγκαιότητα κατασκευής των έργων διευθέτησης αλλά και οριοθέτησης προκύπτουν ως απόρροια των εξής 

παραγόντων:  

 Του έντονου προβλήματος πλημμυρών.  

 Της ανάγκης οριοθέτησης των ρεμάτων και προστασίας τους από τις καταπατήσεις.  

 Της έντονης οικονομικής και γενικότερα αναπτυξιακής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή 

και συνεπακόλουθης αλλαγής στις χρήσεις γης.  

 Της ανάγκης παρεμβάσεων στα ρέματα για την προστασία τους από την κατασκευή τυχόν άλλων 

τεχνικών έργων που θα κατασκευαστούν στην περιοχή (δίκτυα, αρτηρίες, γέφυρες κ.ά.), μετά την 

υλοποίηση των οποίων οι όποιες παρεμβάσεις σε ρέματα καθίστανται περισσότερο δυσχερείς και 
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δαπανηρές.  

 Της θεσμοθετημένης υποχρέωσης της Πολιτείας για την πλημμυρική προστασία των υποδομών, 

περιουσιών και ζώων, συνδεόμενη και με βασικές συνταγματικές διατάξεις.  

 Η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί αντιπλημμυρικής προστασίας εξειδικεύει τη μεθοδολογία 

και τους όρους μείωσης του κινδύνου καταστροφών από πλημμύρες και απαιτεί από τις χώρες 

μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα των πλημμυρών με τη μεθοδολογία της εκτίμησης της 

πλημμυρικής διακινδύνευσης και της διαχείρισής της.  

Με βάση τα ανωτέρω η υιοθέτηση της μηδενικής λύσης όχι μόνο απορρίπτεται περιβαλλοντικά, αλλά 

περαιτέρω αδράνεια επί του θέματος ενέχει πιθανότατα κινδύνους, που δεν είναι πλέον και θεσμικά αποδεκτοί. 

 

Α7. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ Α.Μ που καταρτίστηκε με το 

Παράρτημα Α της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41392/333 (ΦΕΚ 2690Β/6-7-2018) για την 

Ανατολική Μακεδονία, η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, 

καθώς στην περιοχή έχουν λάβει χώρα ιστορικές πλημμύρες. Ο δήμος Βόλβης έχει καταγράψει οκτώ 

πλημμύρες με τις πέντε να εντοπίζονται στην περιοχή των Βρασνών και τρεις στην περιοχή της Ασπροβάλτας. 

Για το λόγω αυτό η πραγματοποίηση ενός αντιπλημμυρικού έργου όπως το υπό μελέτη θα επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του και θα προστατέψει την περιοχή. 

Οι ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ορίστηκαν συνδυάζοντας τα αποτελέσματα από τον 

προσδιορισμό των περιοχών όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα και των περιοχών με δυνητικά 

σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αναφορές των 

περιφερειακών φορέων και τις σημαντικές ιστορικές πλημμύρες. Στην περιοχή του έργου εντοπίζεται η 

Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ. Ασπροβάλτας (GR11RAK0001). 

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη, εντός της ΖΔΥΚΠ 

GR11RAK0001, ανέρχεται σε 0.53Km2. Κατά την μοντελοποίηση, στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος 

Ασπροβάλτας και του ρέματος Ξηρολάκι δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα πλημμυρικά φαινόμενα για περίοδο 

επαναφοράς 50 ετών και οι περιοχές με το μεγαλύτερο βάθος νερού (>1m) εντοπίζονται κοντά στους 

οικισμούς των Νέων Βρασνών και της Ασπροβάλτας.  

Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=100 έτη, εντός της 

ΖΔΥΚΠ GR11RAK0001, ανέρχεται σε 0.91Km2 και από την μοντελοποίηση προκύπτουν πλημμυρικές 

κατακλύσεις μεγαλύτερης έκτασης. Όσον αφορά τα μέγιστα βάθη νερού (>1m), για Τ=100 έτη παρατηρείται 

παρόμοια εικόνα με την αντίστοιχη για Τ=50 έτη. Βάθη νερού άνω του 1m παρατηρούνται κοντά στους 

οικισμούς των Νέων Βρασνών και της Ασπροβάλτας.  

Για περίοδο επαναφοράς Τ=1.000 έτη η κατακλυζόμενη έκταση της ΖΔΥΚΠ GR11RAK0001 είναι 2.495Km2. 

Η εικόνα επιδεινώνεται και πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται και στα δύο ρέματα. Για περίοδο 

επαναφοράς Τ=1.000 έτη, οι περιοχές που εντοπίζονται βάθη νερού άνω του 1m, είναι κοντά στους οικισμούς 

των Νέων Βρασνών και της Ασπροβάλτας. 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία μέσα στην 

οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που της 

απεστάλη. 

Συνεπώς, συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην ΜΠΕ και γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση και  

λειτουργία του έργου του θέματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Εάν και εφόσον επιλεγεί η λύση των αποθεσιοθαλάμων : 

 Οι θέσεις δεν θα πρέπει να είναι ορατές από οικισµούς, χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 

περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικές ζώνες. 

 Η εναπόθεση των υλικών δεν θα πρέπει να δημιουργεί κηλίµατα στη φυσική απορροή των 

υδάτων. 

 Τα πρανή θα διαμορφώνονται µε ήπιες κλίσεις για την αποφυγή προβλημάτων ευστάθειας 

(συνιστώνται κλίσεις ηπιότερες από 3 (οριζ.) προς 2 (κατακ.). 

 Εν γένει απαγορεύεται η απόθεση υλικών σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως δασικές σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν 993/79. 

 ∆εν θα επιλέγονται θέσεις σε ασταθείς γεωλογικούς σχηματισμούς (ζώνες κορηµάτων, περιοχές 

χαλαρών σχηµατισµών κλπ.) και εν γένει εδάφη που παρουσιάζουν δυνητικές ολισθήσεις. 

 Η απόρριψη των προϊόντων θα γίνεται κατά ζώνες µε ελαφρά συμπύκνωση (αρκεί η διέλευση του 
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µμηχανήματος διάστρωσης). 

 Θα λαμβάνονται µέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης του αποθεσιοθαλάµου µε φυτεύσεις 

(βελτίωση εκτοξιµότητας στο φυσικό περιβάλλον). 

 Εφιστάται η προσοχή στην απόθεση βραχωδών προϊόντων, προϊόντων αποξηλώσεων σκυροδεµάτων ή 

/και προϊόντων αποξηλώσεων ασφαλτικών ταπήτων. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να επικαλύπτονται 

µε γαιώδεις στρώσεις πάχους τουλάχιστον 0,50 m για να εξασφαλίζονται συνθήκες επαναβλάστησης 

(φυσικής ή τεχνητής στους χώρους απόθεσης). 

 Τα προβλεπόµενα προς ενσωµάτωση προϊόντα εκσκαφών για την κατασκευή επιχωµάτων, 

λιθορριπών, εξυγιαντικών στρώσεων κλπ. θα ελέγχονται εργαστηριακώς σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στις οικείες ΠΕΤΕΠ. 

 Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων 

σε στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ αυτών όπως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι,  

εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην 

αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, σύμφωνα με την παρ 2 άρθρο 7 του ν. 4014/2011 

2. Σε περίπτωση επιλογής της λύσης  των χώρων προσωρινής αποθήκευσης, οι χώροι αυτοί θα πρέπει να 

αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/16 (ΦΕΚ 2471/ Β’/10-08-16) 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-

9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.” 

 

3. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων θα πρέπει, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 

3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ο 

ενδιαφερόμενος να διακόψει αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσει την υπηρεσία. Θα ακολουθήσει 

σωστική ανασκαφική έρευνα το κόστος της οποίας (πρόσληψη ενός αρχαιολόγου και ενός σχεδιαστή -

τους οποίους θα υποδείξει η Υπηρεσία-, η συντήρηση και η μελέτη του αρχαιολογικού υλικού) θα 

επιβαρύνει τον κύριο του έργου.  

4. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας και 

ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές, ενώ θα πρέπει να 

εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρήσης των υδάτων και για τον ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης σε 

περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας.  

5. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία ανθρώπων, ζώων και περιουσίων από τυχόν 

κινδύνους που θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής αλλά και από την 

λειτουργία του έργου. Ειδικότερα, να γίνει κατάλληλη περίφραξη ασφαλείας και σήμανση (φωτεινά 

σήματα) του χώρου εργασιών.  

6. Κατά τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των κανόνων 

προσωπικής ασφάλειας των εργαζομένων. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διαρκή χρήση των μέσων 

προσωπικής ασφάλειας (κράνη, γάντια, ζώνες ασφαλείας κλπ). 

7. Να επιλεχθούν διαδρομές των βαρέων οχημάτων εξυπηρέτησης του εργοταξίου, οι οποίες να διέρχονται 

εκτός κατοικημένων περιοχών, όπου είναι εφικτό.  

8. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις 

της Κ.Υ.Α. αριθ. 37393/2028/2003 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 9272/471/2007 

όσον αφορά τον εκπεμπόμενο θόρυβο. Επίσης, να ληφθεί κάθε μέτρο για την μείωση του θορύβου κατά 

την διάρκεια των εργασιών. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν την συχνή συντήρηση όλων των μηχανημάτων 

και οχημάτων του εργοταξίου και την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε κατάλληλες θέσεις, εφόσον αυτό 

απαιτηθεί. Επίσης κατά την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής, η ταχύτητα 

κίνησης των φορτηγών τόσο σε χωματόδρομους όσο και σε κατοικημένες περιοχές δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 10km/h.  

9. Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών προειδοποιητικής 

πινακίδας, που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να µην πλησιάζει πριν τον χώρο ελιγµών 

εξοπλισμού σε λειτουργία. 

10. Τοποθέτηση σε όλα τα µμηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σηµάτων που θα ενεργοποιείται 

κατά την οπισθοπορεία. 

11. Υποχρέωση των οδηγών /χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισµό όταν δεν λειτουργεί: 

εφαρµογή χειρόφρενου, καταβιβασµός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο έδαφος, 

απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεποµένου αυτοκινήτου µε υπερυψωµένη την καρότσα κ.ο.κ. 

12. Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών πρανών ή 

/και τοποθέτηση προστατευτικών µέσων (π.χ. κορµών δένδρων). 

13. Εφαρµογή εργοταξιακής σήµανσης για την κίνηση των χωµατουργικών σχηµάτων στους χώρους του 
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εργοταξίου και κατά µήκος των εργοταξιακών οδών. 

14. Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την ασφαλή 

διακίνηση των οχηµάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αµµοχαλκοστρώσεις). 

15. Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση πλην εκείνων 

που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, τα λοιπά συµβατικά στοιχεία του έργου ή /και τις 

εντολές της Υπηρεσίας. 

16. Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη µέριµνα για την αποφυγή κατακρήµνισης προϊόντων εκσκαφών που 

διενεργούνται σε ζώνες εντόνων εγκαρσίων κλίσεων. 

17. Θα λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή µεταφοράς ιλύος µε τους τροχούς των φορτηγών αυτοκινήτων 

από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης µε τους αποθεσιοθαλάµους. 

18. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται έµφορτα διαµέσου οικισµών ή περιαστικών ή αστικών ζωνών 

θα είναι εφοδιασµένα υποχρεωτικά µε κάλυµµα της καρότσας (απαιτείται και από τις διατάξεις του 

Κ.Ο.Κ). 

19. Θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζηµιών από τη διέλευση βαρέων εµφόρτων οχηµάτων στις 

οδούς προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάµους, καθώς και µέτρα επανόρθωσης τέτοιων ζηµιών (εάν 

προκύψουν). 

20. Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα οχήματα και τα μηχανήματα κατασκευής του έργου να είναι σε καλή 

κατάσταση, να συντηρούνται σωστά για την αποφυγή εκπομπής υψηλών τιμών αερίων ρύπων λόγω 

ατελούς καύσης και να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων.  

21. Απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως 

λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη απόφαση 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από 

λατομεία - δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(Παρ. 3, άρθ. 7 του Ν. 4014/11).  

22. Οι εκχερσώσεις και οι αποψιλώσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.  

23. Η φυτική γη που θα προκύπτει από τις εκσκαφές θα αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί κατά την 

αποκατάσταση.  

24. Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών εκσκαφής σε ποτάμια, λίμνες, ρέματα, χειμάρρους και 

κατακλυζόμενους χώρους, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των επιφανειακών υδάτων.  

25. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των χώρων εργασιών και των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων και 

μηχανημάτων του έργου κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, κάλυψη των αποθέσεων υλικών εκσκαφής και 

πλήρωσης και των οχημάτων μεταφοράς τους, γρήγορη αποκομιδή των υλικών εκσκαφής, και γενικότερη 

συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις προκειμένου να περιοριστούν οι διάχυτες εκπομπές σωματιδίων 

(σκόνης) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Για τον ίδιο λόγω οι εργασίες να διακόπτονται σε περιόδους 

ισχυρών ανέμων.  

26. Τα πάσης φύσεως στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (άχρηστα υλικά κατασκευής, ανταλλακτικά, 

απορρίμματα εργαζομένων, συσκευασίες κλπ) που τυχόν θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής 

του έργου να συλλέγονται, να διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα ή μη και να αποθηκεύονται σε ειδικούς 

κάδους ανά είδος οι οποίοι θα βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο, υπό 

κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα απόβλητα ειδικών ρευμάτων όπως άχρηστες συσκευασίες καθώς 

και τα λοιπά αξιοποιήσιμα απόβλητα (π.χ. μέταλλα, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί) να απομακρύνονται για 

αξιοποίηση από ειδικά αδειοδοτημένους φορείς συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων (Ν. 

2939/2001). Για τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων οι αδειοδοτημένοι φορείς θα πρέπει να είναι 

συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Τα λοιπά μη 

αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. 

είτε από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να 

διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Κατά τα λοιπά η διαχείριση των στερεών 

μη επικινδύνων να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003. Τα 

ανακυκλώσιμα υλικά να διατίθενται στους ειδικούς κάδους του Δήμου ή σε αδειοδοτημένες μονάδες 

ανακύκλωσης.  

27. Σε περίπτωση διαρροής λαδιών, καυσίμων κλπ από μηχάνημα ή όχημα κατά την κατασκευή του έργου να 

γίνει άμεσα εξυγίανση/ αποκατάσταση του εδάφους με χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών. 

Εφόσον η διαρροή είναι συχνή να αντικατασταθεί άμεσα το προβληματικό μηχάνημα ή όχημα. Το 

εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή ποσότητα κατάλληλων προσροφητικών υλικών για 

την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης διαρροών λιπαντικών, ελαίων, καυσίμων κλπ. Τα προκύπτοντα από 

τυχόν διαρροές ρυπασμένα με λιπαντικά ή/και πετρελαιοειδή προσροφητικά υλικά ή/και εδαφικό υλικό, 

να συλλεχθούν σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

περί επικινδύνων αποβλήτων  

28. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους απόβλητα. 

29. Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, να απομακρυνθούν οι κάθε είδους 
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εργοταξιακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά και να γίνει πλήρη 

αποκατάσταση, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, όλων των χώρων με ευθύνη του φορέα 

υλοποίησης του έργου, με σκοπό την επαναφορά του εδάφους και του τοπίου στην αρχική τους 

κατάσταση.  

30. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία ανθρώπων και ζώων από τυχόν κινδύνους που 

θα δημιουργηθούν από την λειτουργία του έργου.  

31. Ο φορέας του Έργου οφείλει να πραγματοποιεί τακτική συντήρηση των ρεμάτων και των τεχνικών έργων 

(τάφροι, οχετοί) ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη ροή (απομάκρυνση των 

συσσωρευμένων απορριμμάτων, απομάκρυνση μπαζών από τις κοίτες των ρεμάτων κ.α.).  

32. Με ευθύνη του κυρίου του έργου να εκπονηθεί σχέδιο παρακολούθησης, λειτουργίας και συντήρησης του 

έργου που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο α) το τακτικό πρόγραμμα παρακολούθησης της κατάστασης 

και των σχετικών εργασιών συντήρησης και β) ειδικό πρόγραμμα εργασιών για τη περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης (π.χ σεισμοί, έντονες βροχοπτώσεις κ.λ.π). Επιπλέον, να συνταχθεί Κανονισμός Λειτουργίας του 

έργου που θα προδιαγράφει τις απαραίτητες σε κάθε περίπτωση τεχνικές ενέργειες και τις υποχρεώσεις 

και ευθύνες των υπευθύνων για τη παρακολούθηση και τις εργασίες συντήρησης. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

4. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Κούης Κωνσταντίνος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 

11. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

12. Γκανούλης Φίλιππος 
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