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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ & ΤΟΥ (ΣΤ) ΣΧΕΤΙΚΟΥ

                                                  Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Α.Δ.Α.

                                                  ΚΑΛ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

                                      Ν. Ψυχικό   31/10/2016

Αρ. Πρωτ.: 57670/4571

                                      Σχετ.: 55616/4413

                            

ΠΡΟΣ:  Περιφέρεια Αττικής

              Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού 

              Προγραμματισμού και Υποδομών

              Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

              Δ/νση Τεχνικών Έργων 

              Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

              Νησιώτικων Δήμων

              Εθνικής Αντιστάσεως 2

              Τ.Κ. 18531, Πειραιάς

ΚΟΙΝ.: 1. Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων 

                Αττικής 

                Τ.Κ. 18020, Γαλατάς Τροιζηνίας

            2. κ. Λιονή Αικατερίνη 

                Αριστοφάνη 28-30 

                Τ.Κ. 18757, Κερατσίνι

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχής Γαλατά του 
Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων Αττικής και σχετική Γνωμοδότηση στα πλαίσια 
της αντίστοιχης πολεοδομικής μελέτης»

Σχετ.: Α. Οι διατάξεις του ν. 2508/1997 (Φ.Ε.Κ.124/Α/13.06.1997) και ειδικότερα η 
παράγραφος 8 του άρθρου 1.
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           Β. Η υπ’ αριθμ. 16374/3696/18.06.1998 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
(Φ.Ε.Κ. 723/Β/15.07.1998), με θέμα: «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση 
μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές».

           Γ.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 «Εκπόνηση μελετών πολεοδομικού 
σχεδιασμού και λοιπές διατάξεις» του ν. 4315/2014 ( Φ.Ε.Κ. 269/Α/24.12.2014), με 
την οποία  δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλονται οι μελέτες Γεωλογικής 
Καταλληλότητας από τους ενδιαφερόμενους για έλεγχο στη Γενική Διεύθυνση 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αρμόδιας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, που είναι αρμόδια για την έγκρισή τους μετά από τη διενέργεια ελέγχου 
από ειδικό γεωλόγο αξιολογητή του καταλόγου που προβλέπεται από την ίδια 
παράγραφο. 

       Δ.  Η παράγραφος 2, του άρθρου 4 « Εξαιρέσεις από την Οριοθέτηση»του Ν. 
4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/14.04.2014), περί διαδικασίας οριοθέτησης και ρυθμίσεων 
θεμάτων για τα uδατορέματα – ρυθμίσεων πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλων 
διατάξεων. 

       Ε.  Η με αριθ. πρωτ. 4651/2716/20-01-2015 – Α.Δ.Α. 6ΟΜΛΟΡ1Κ-ΟΧ3 - 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
κατάρτισης καταλόγου υπαλλήλων ειδικότητας  κλάδου Γεωλόγου, μελών του 
ΓΕΩΤΕΕ ή του Τ.Ε.Ε. των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των 
Περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5 του ν. 4315/2014..

       ΣΤ. Η με αριθ. πρωτ. 13189/7165/26.02.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί συμπλήρωσης του ως άνω  
καταλόγου. 

     Ζ. Τα με αρ. πρωτ. 103119/01.06.2016 και 129046/12.07.2016 έγγραφα της 
Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Νήσων - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
(αρ. πρωτ. Διεύθυνσης Χωρικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 43719/3535/01.06.2016 και 55616/4413/12.07.2016 αντίστοιχα), 
με τα οποία υποβλήθηκε η εν θέματι Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

    Η. Το με αρ. πρωτ. 43719/3535/01.06.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού και 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  με το οποίο 
διαβιβάστηκε στην κα Δ. Αρχοντή ως ειδικό αξιολογητή για την έγκριση η εν θέματι 
Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 

    Θ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45313/428/19.07.2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού 
Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προς την ΠΕ.ΧΩ., με το οποίο 
απεστάλησαν έξι (6) σειρές της μελέτης υπογεγραμμένης αρμοδίως και σχετική για 
την έγκρισή της εισήγηση της γεωλόγου Δεσπ. Αρχοντή

    Ι. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2148/8/1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Με τα (Ζ) σχετικά έγγραφα, υποβλήθηκε στη Δ/νση Χωρικού και Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού της Α.Δ.Α. η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του θέματος, που 
αφορά στην γεωλογική καταλληλότητα της προς πολεοδόμηση περιοχής Γαλατά του 
Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων Αττικής.
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Στη συνέχεια, με το (Η) σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε η εν λόγω μελέτη σε γεωλόγο,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του 
καταλόγου της (Ε) σχετικής Απόφασης (κ. Αρχοντή ), για τον απαιτούμενο έλεγχο και
την αξιολόγηση των στοιχείων αυτής, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

Με το (Θ) σχετικό έγγραφο επεστράφη από την Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου στην Δ/νση 
Χωρικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Α.Δ.Α., ο φάκελος της μελέτης 
αρμοδίως υπογεγραμμένη, με σχετική για την έγκρισή της εισήγηση.

 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση του μελετητή, «Σκοπός της 
μελέτης είναι ο καθορισμός της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών 
που έχουν οριοθετηθεί για Πολεοδόμηση, προκειμένου να διασφαλισθεί το 
δομημένο περιβάλλον από κινδύνους τόσο φυσικής όσο και ανθρωπογενούς 
προέλευσης»    

                                ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση της υποβληθείσας μελέτη, με βάση τις 
προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την (Β) σχετική Υπουργική Απόφαση και αφού 
ελήφθη υπόψη η σχετική νομοθεσία, διαπιστώθηκε ότι περιγράφονται επαρκώς με 
την ακρίβεια της κλίμακας σύνταξης της μελέτης 1:2000, οι γεωλογικές και 
τεχνικογεωλογικές συνθήκες θεμελίωσης  ή και εκείνες που σχετίζονται με υπαρκτούς
ή δυνητικούς γεωλογικούς κινδύνους που αφορούν στην περιοχή μελέτης. 

Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης δεν διατρέχεται από ρέματα με συνολική 
έκταση υδρολογικής λεκάνης μεγαλύτερη των 0,5 τ.χλμ. και ως εκ τούτου, τα μικρά 
υδατορέματα απαλλάσσονται από οριοθέτηση (Δ σχετικό). Όλα τα μικρά 
υδατορέματα που σημειώνονται στην υπό πολεοδόμηση περιοχή έχουν διευθετηθεί 
από το 1972 και έχει κατασκευασθεί δίκτυο ομβρίων με αποδέκτη την θάλασσα. Με 
το κατασκευασμένο δίκτυο αγωγών, η περιοχή του Γαλατά δεν έχει εμφανίσει μέχρι 
σήμερα καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο, η υδραυλική μελέτη 
επάρκειας αγωγών, που θα ακολουθήσει την Πολεοδόμηση (φάση πράξης 
εφαρμογής), θα εκτιμήσει αν επαρκούν τα υφιστάμενα έργα ή θα απαιτηθούν τυχόν 
πρόσθετα στην πεδινή περιοχή. 

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι ο μελετητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την ορθότητα των στοιχείων που παραθέτει, η εν θέματι μελέτη της περιοχής 
είναι  πλήρης και έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές 
που έχουν εγκριθεί με την (Β) σχετική υπουργική απόφαση και την εγκρίνουμε,
προκειμένου η εν λόγω περιοχή να αξιοποιηθεί οικιστικά. 

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 7 και στον χάρτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, η 
περιοχή μελέτης σε όλη την έκτασή της και σε ότι αφορά την καταλληλότητα για 
δόμηση χαρακτηρίζεται κατά τμήματα κατάλληλη υπό προϋποθέσεις (ΚΠ) και 
ακατάλληλη (ΑΚ).

                   ΖΩΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Οι ζώνες γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση στην περιοχή καθορίζονται ως 
εξής :
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 Στην περιοχή ΚΠ1 που δομείται από αλουβιακούς σχηματισμούς (al), οι 
προϋποθέσεις καταλληλότητας αναφέρονται: 

α. στην εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης αντιστήριξης τεχνικών πρανών στην 
περίπτωση που προβλέπεται -από μελέτη διαμόρφωσης- ύψος μεγαλύτερο των 2m 
και κλίσεις μεγαλύτερες από 40% και 

β. στην λήψη μέτρων λόγω της υψηλής φρεάτιας υδροφορίας 

Στην περιοχή ΚΠ2 που δομείται από τεταρτογενείς σχηματισμούς (Q), οι 
προϋποθέσεις καταλληλότητας αναφέρονται: 

α. στην εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης (εδάφη κατηγορίας Γ σύμφωνα 
με τον ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό ) 

β. στην έδραση των κατασκευών στον υποκείμενο υγιή σχηματισμό του φλύσχη 
όπου το πάχος των κορημάτων είναι πολύ μικρό, 

γ. στην εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης αντιστήριξης τεχνικών πρανών στην 
περίπτωση που προβλέπεται -από μελέτη διαμόρφωσης- ύψος μεγαλύτερο των 2m 
και κλίσεις μεγαλύτερες από 60%, τόσο για την δόμηση όσο και για τα έργα 
υποδομής και 

δ. στην λήψη μέτρων όπου το βάθος της υπόγειας υδροφορίας είναι μικρό 

Στην περιοχή ΚΠ3 που δομείται από σχηματισμούς του φλύσχη (FI), οι 
προϋποθέσεις καταλληλότητας αναφέρονται: 

α. στην έδραση των κατασκευών στον υποκείμενο υγιή του εδαφικού μανδύα 
σχηματισμό, 

β. στην εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης αντιστήριξης των υφιστάμενων φυσικών 
πρανών κλίσεων μεγαλύτερων από 35%, στην περίπτωση παρεμβάσεων σε αυτά 
(φόρτιση, διακοπή της συνέχειάς τους) και 

γ. στην εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης αντιστήριξης τεχνικών πρανών στην 
περίπτωση που προβλέπεται -από μελέτη διαμόρφωσης- ύψος μεγαλύτερο των 2m 
και κλίσεις μεγαλύτερες από 120%, τόσο για την δόμηση όσο και για τα έργα 
υποδομής

Στην περιοχή ΑΚ1, που χαρακτηρίζεται ακατάλληλη για δόμηση και αντιστοιχεί σε 
τεχνικές επιχώσεις και λιμενικές παρεμβάσεις, η ακαταλληλότητα αίρεται τοπικά για 
την κατασκευή οικίσκων και μικρών ισόγειων κτιρίων για την εξυπηρέτηση της 
αναψυχής και του λιμένα, με την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για εδάφη 
κατηγορίας Χ

Στις περιοχές ΑΚ2, που χαρακτηρίζονται ακατάλληλες για δόμηση και αντιστοιχούν 
στις ζώνες έδρασης - διέλευσης αγωγών ομβρίων μικρών υδατορεμάτων και στις 
μισγάγγειες τους.

                           ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, στην φάση της έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης, χρειάζεται να 
συμπεριλάβει τα πορίσματα, τις προτάσεις και τις προϋποθέσεις γεωλογικής 
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καταλληλότητας, που αναφέρονται στην συνημμένη στο παρόν έγγραφο εγκεκριμένη 
μελέτη, καθώς και τις παρατηρήσεις της παρούσας απόφασης.

Επίσης χρειάζεται να ενημερωθεί το καθ' ύλη αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, ώστε 
κατά την έκδοση των πολεοδομικών αδειών, να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία, τα 
πορίσματα, τις προτάσεις καθώς και τις προϋποθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας, 
που αναφέρονται στην συνημμένη στην παρούσα εγκεκριμένη μελέτη, καθώς και τις 
παρατηρήσεις της παρούσας απόφασης.

Επισημαίνεται, ότι οφείλεται να τηρούνται όλες οι διατάξεις και οι κανονισμοί του 
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2148/8/1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (σχετικό Ι), και να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
αναθεωρημένες τιμές, παράμετροι, συντελεστές και τροποποιήσεις που κατά καιρούς
προκύπτουν.

Η έγκριση αυτή χορηγείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και δεν 
υποκαθιστά εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, αναφορικά με την δυνατότητα 
ένταξης της εν λόγω περιοχής στο σχέδιο, με βάση το ισχύον γενικότερο και 
ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται η συγκεκριμένη περιοχή.

                                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ  ΧΩΡΙΚΗΣ &  

                                                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                                                                                                                     

                                                                                    ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

  Συνημ. : Ένα (1) τεύχος μελέτης εγκεκριμένο, με τα συνημμένα σχέδια                

  Ε.Δ.: 1. Π. Λάβδας

           2. Δ. Αρχοντή
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