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ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: 
Αποκατάσταση  ροής  στην  κοίτη
χειμάρρου  στην  περιοχή  της  εισόδου
του οικισμού Λίμνης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΠΡΟΓΡ/ΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ. 20178 
ΚΩΔΙΚΟΣ 1122ΘΕΣ005ΙΔΠ16

                                                       ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Ο χείμαρρος που βρίσκεται στα νοτιανατολικά ΝΑ του οικισμού Λίμνης του Δήμου Βόλβης σε απόσταση
περίπου 650 m,  είναι ένα υδατόρεμα με μικρή επιφάνεια λεκάνης απορροής – περίπου 6,50 km2. Η κεφαλή
του υδατορέματος βρίσκεται  στα διοικητικά όρια του Ν. Θεσσαλονίκης, κοντά στα διοικητικά όρια του Ν.
Σερρών. Ο χείμαρρος εκβάλει στον χείμαρρο Ξηροποτάμου, ο οποίος, με την σειρά του, εκβάλει στην λίμνη
Βόλβη. Καθώς η κλίση του χειμάρρου είναι  πολύ μεγάλη στον υψηλό ορεινό όγκο και  εξομαλύνεται,  με
σχετικά  ήπια  κλίση  της  τάξης  του  3%,  στους  πρόποδες  του  ορεινού  όγκου  (υψομετρικά  χαμηλό),
αναπτύσσονται  έντονα  διαβρωτικά  φαινόμενα  στην  χαμηλή  κοίτη.  Με  την  διαδικασία  αυτήν,  από  το
επιφανειακό εδαφικό κάλυμμα της κοίτης, αποσπώνται και μεταφέρονται και αποτίθενται ατάκτως σημαντικές
ποσότητες  εδαφικού  υλικού  (χαρακτηριστικά  μεγάλη  στερεοπαροχή).  Λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  ότι  δεν
υπάρχουν έργα που διασφαλίζουν την σταθερότητα των πρανών και του πυθμένα της κοίτης του χειμάρρου,
καθώς και τις μικρές διαστάσεις (πλάτος 3,00 m και ύψος 1,50 m) του πλακοσκεπούς οχετού της επαρχιακής
οδού Αρετής – Σκεπαστού ΕΠΟ 18, με την συμβολή αντικειμένων που – πιθανώς – έχουν εγκλωβισθεί εντός
του πλακοσκεπούς οχετού – έχουν σωρευθεί σημαντικές ποσότητες εδαφικών υλικών, τα οποία έφραξαν –
σχεδόν στο σύνολό της – την ελεύθερη και  λειτουργική επιφάνεια του πλακοσκεπούς οχετού.  Αυτή η –
σχεδόν  ολοκληρωτική  –  φραγή  του  πλακοσκεπούς  οχετού,  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  υπερχείλιση  των
υδάτων του χειμάρρου, ακόμη και σε περιπτώσεις συνήθων βροχοπτώσεων. Η συνέπεια είναι η διάβρωση
του ερείσματος της οδού στην κατάντι (νότια) της ΕΠΟ 18, αναπτύσσοντας επικίνδυνες συνθήκες χρήσης της
οδού. 

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ
Όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη ενότητα 1, οι αιτίες που διαμόρφωσαν τις επικίνδυνες συνθήκες
χρήσης της επαρχιακής οδού Αρέθουσας – Σκεπαστού, είναι κυρίως οι έλλειψη έργων που διασφαλίζουν την
σταθερότητα των πρανών και του πυθμένα της κοίτης του χειμάρρου. Επομένως, απαιτείται η εκτέλεση των
έργων εκείνων με τα οποία θα αποκατασταθούν ομαλές συνθήκες ροής στην κοίτη του χειμάρρου, έτσι ώστε
να είναι ασφαλή τόσο τα τεχνικά έργα (πλακοσκεπής οχετός, επιχώματα της οδού) όσο και η μεταφορά των
επιφανειακών  υδάτων  –  διαμέσου  του  χειμάρρου  Ξηροποτάμου  -  στην  Λίμνη  Βόλβη  χωρίς  σημαντικές
ποσότητες στερεών υλικών. 

3. ΣΚΟΠΟΣ
Τα έργα που προτείνονται στην εργολαβία, έχουν σκοπό την αποκατάσταση της ομαλότητας των συνθηκών
ροής μέσα από την κοίτη του χειμάρρου Λίμνης, έτσι ώστε να είναι ασφαλή τόσο τα τεχνικά έργα της οδού
(πλακοσκεπής οχετός, επιχώματα της οδού) όσο και η μεταφορά των επιφανειακών υδάτων – διαμέσου του
χειμάρρου Ξηροποτάμου - στην Λίμνη Βόλβη χωρίς σημαντικές ποσότητες στερεών υλικών. 



4. ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εάν δεν εκτελεσθεί το προτεινόμενο έργο : 1) θα εξακολουθήσει η υπερχείλιση του χειμάρρου στην περιοχή
του  πλακοσκεπούς  οχετού  της  επαρχιακής  οδού  Αρέθουσας  –  Σκεπαστού,  καθιστώντας  επικίνδυνη  κι
ανασφαλή την χρήση της οδού, θα καταστραφούν τα επιχώματα της οδού και,  μεσομακροπρόθεσμα θα
καταστραφούν δομικά στοιχεία  του πλακοσκεπούς οχετού (αρχικά οι  πτερυγότοιχοι  και  μεταγενέστερα ο
φορέας).  2)Θα υπάρχει  μεταφορά εδαφικού υλικού και  άτακτη απόθεσή του κατά μήκος  της κοίτης του
χειμάρρου, σχηματίζοντας τυχαίες διατομές του χειμάρρου όπου θα αναπτύσσονται χωρίς έλεγχο συνθήκες
ροής, η οποία θα υπερχειλίζει και θα προξενεί ζημίες σε πιθανές εγκαταστάσεις και αγροτικές ή άλλου είδους
εκμεταλλεύσεις.

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Οι  εργασίες  που  προτείνονται  στην  εργολαβία,  αφορούν  την  σταθεροποίηση  της  κοίτης  του  χειμάρρου
Λίμνης τόσο ανάντι (βόρεια) της επαρχιακής οδού Αρέθουσας – Σκεπαστού, όσο και κατάντι (νότια) αυτής,
προκειμένου  να  επιτευχθεί  αφ’  ενός  η  αποκατάσταση της  ασφάλειας  των υπαρχόντων τεχνικών  έργων
(πλακοσκεπής οχετός, επιχώματα της οδού)  κι αφ’ ετέρου η εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερης ροής μέσα
απ’ τον χείμαρρο ώστε να ικανοποιείται η μεταφορά των επιφανειακών υδάτων – δια μέσου του χειμάρρου
Ξηροποτάμου - στην Λίμνη Βόλβη χωρίς σημαντικές ποσότητες στερεών υλικών. 
Ειδικότερα :
1)Καθαρισμός του πλακοσκεπούς οχετού και της κοίτης του χειμάρρου από τα εδαφικά υλικά που έχουν
αποτεθεί ατάκτως και περιορίζουν σχεδόν ολοκληρωτικά την ασφαλή δίαιτα των υδάτων  2)Επένδυση του
πυθμένα και  των πρανών του  χειμάρρου με  λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια  (σαραζανέτια)  έτσι  ώστε  να
διαμορφωθεί πυθμένας με πλάτος 6,00 m και βαθμιδωτή διάταξη επένδυσης πρανών ύψους 2,00 m. Στον
πυθμένα θα τοποθετηθούν στοιχεία συρματοκιβωτίων πλάτους 1,00  m μήκους 2,00  m και ύψους 0,50  m,
ενώ στα πρανή θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια πλάτους 1,00  m μήκους 2,00  m και ύψους 1,00  m. Το
μήκος της επέμβασης ανάντι της επαρχιακής οδού θα είναι 60,00 m και κατάντι 40,00 m. Στο ανάντι τμήμα,
περίπου στο μέσο της παρέμβασης θα κατασκευασθεί βαθμίδα με ύψος μέχρι 1,40 m. Η κατά μήκος κλίση
της  κατά  τα  ανωτέρω σχηματοποιημένης  κοίτης  θα  είναι  1%.  Τόσο  στην  αρχή  όσο και  στο  τέλος  των
παρεμβάσεων,  θα  τοποθετηθεί  διάταξη  καταστροφής  της  διαβρωτικής  ενέργειας  της  ροής  που  θα
αποτελείται από λίθους βάρους 200 έως 500 kg (δηλ. λίθους με μέση διάσταση περίπου 0,70 m) με πλάτος
6,00  m,  μήκος  5,00  m και  βάθος  1,50  m.  3)Τοποθέτηση  στηθαίων  ασφαλείας  της  οδού  επί  του
πλακοσκεπούς οχετού 4)Πινακίδες τροχαίας σήμανσης.

6. Τοποθέτηση Πινακίδας Ανακοίνωσης του έργου .

Η  πινακίδα  θα  τοποθετηθεί  σε  σημείο  που  θα  εξασφαλίζεται  η  ορατότητά  της  από  τους
διερχόμενους  οδηγούς,  δίπλα  στο  οδόστρωμα  της  15ης  Επαρχιακής  Οδού  λίγο  πριν  τον
πλακοσκεπή οχετό στην θέση 71+000, προς την πλευρά του οικισμού Μικρής Βόλβης.

Κατασκευάζεται από μεταλλικά φύλλα (πλάκα), με διαστάσεις (πλάτους/ύψους) (1,80Χ1,50μ) . Η
πινακίδα θα έχει κυανό βάθος (μπλέ φόντο) και με λευκά γράμματα κατάλληλων διαστάσεων θα
αναγράφονται οι τίτλοι :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
                ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 130.000,00 €
   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :   ΠΕΔ / ΙΔΠ της ΜΕΘ / ΠΚΜ, ΚΩΔΙΚΟΣ 1122ΘΕΣ001ΚΑΠ17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ΑΝΑΔΟΧΟΣ : (τίτλος Αναδόχου) 
   ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΤΜΗΜΑ   ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Η  πινακίδα  στερεώνεται  σε  δύο  κατακόρυφους  γαλβανισμένους  σωλήνες  διαμέτρου  2ins  που
πακτώνονται  μέσα στο έδαφος σε  βάθος τουλάχιστο  0,50μ σε  βάσεις  από άοπλο σκυρόδεμα
C10/12 διαστάσεων (0,40Χ0,40Χ0,30)

Η  εργασία  αποτελεί  συμβατική  υποχρέωση  του  Αναδόχου  και  η  αποπληρωμή  της
συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα της εργολαβίας .

6.  Περιβαλλοντικοί Όροι

Για τις θέσεις όπου θα υλοποιηθούν οι εργασίες της εργολαβίας, έχει εκδοθεί η Απόφαση Απαλλα-
γής Υποχρέωσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 4513 / 22-6-2018 / ΔΙΠΕΧΩΣ / ΚΜ / ΑΔΜΘ

7.  Χρηματοδότηση και επίβλεψη

Η προβλεπόμενη δαπάνη για  την εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι  €  130.000 και  θα
καταβληθεί  ολοκληρωτικά  από τις  πιστώσεις  του  προγράμματος  Επενδυτικών  Δαπανών Ιδίων
Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους
2018, με κωδικό 1122ΘΕΣ006ΙΔΠ16 και τίτλο  ΄΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Αντιπλημμυρικά Έργα΄΄.

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων
της Π.Κ.Μ., Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και η κατασκευή σύμφωνα με 
τις εγκεκριμένες μελέτες, τις οδηγίες της επίβλεψης, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες 
της τέχνης.

Η  μελέτη  αυτή  συντάχθηκε  σε  οκτώ  (8)  αντίτυπα,  υπογράφηκε  και  θεωρήθηκε  ως
ακολούθως:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη,   02    -  10    - 2018 Θεσσαλονίκη,   02    -  10    - 2018

Ο Συντάκτης Η Αν. Προϊσταμένη 
Ε.Δ.Π./Υ/Δ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Στυλιανός Ελπέκος Ελένη Διαμαντή
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την 483605/οικ.12290/02-10-18 Απόφασή μας

Θεσσαλονίκη,     02   -   10    - 2018
Ο Αν Προϊστάμενος Υ/Δ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Δημήτριος Αγγελίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.
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