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ΕΡΓΟ:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 1122ΘΕΣ010ΙΔΠ14

ΧΡΗΣΗ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 640.000,00

                                                       ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ιστορικό

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού της
κοίτης  του  χειμάρρου  Νέας  Απολλωνίας.  Καθώς  έχουν  σωρευθεί  μεγάλες  ποσότητες
εδαφικών  υλικών  με  το  πέρασμα  του  χρόνου  και,  καθώς  δεν  εκτελέσθηκαν  εργασίες
καθαρισμού του χειμάρρου στα τελευταία δέκα έτη, αυτά τα υλικά που έχουν μεταφερθεί κι
αποτεθεί ατάκτως σε όλη την διαδρομή του χειμάρρου, έχουν διαμορφώσει συνθήκες όπου η
ροή θα μπορεί  να υπερχειλίσει  τα  πλευρικά αναχώματα και  να κατακλύσει  τις  γειτονικές
εκτάσεις, που είναι αγροτικοί κλήροι με καλλιέργειες, αποθήκες ζωοτροφών, σταύλους κλπ
Επί πλέον, είναι δυνατό να προκληθούν ζημίες σε έργα υποδομής όπως η γέφυρα της Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης – Καβάλας.  Ήδη τα λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια τα οποία βρίσκονται  σε
συνέχεια  των  πτερυγότοιχων  ανάντι  της  γέφυρας,  δηλ.  προς  τα  νότια,  έχουν  υποστεί
εκτεταμένες ζημίες.

2. Εκτίμηση των παραγόντων που προκάλεσαν τις ζημίες

Όπως  προαναφέρθηκε,  η  άτακτη  μεταφορά  του  εδαφικού  υλικού  και  η  τυχαία
εναπόθεσή του στην κοίτη του χειμάρρου, με την συνακόλουθη διαμόρφωση διατομών με
απροσδιόριστο σχήμα, έχουν αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανομοιόμορφης τυρβώδους ροής με
τιμές των παραμέτρων της ροής ιδιαίτερα υψηλές. Έτσι αναπτύσσονται έντονα διαβρωτικά
φαινόμενα,  με  συνέπεια την  αστοχία  των ανθρώπινων παρεμβάσεων όπως τα πλευρικά
αναχώματα του χειμάρρου και τα λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια ανάντι της γέφυρας της Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης – Καβάλας.  

3. Σκοπός  

Η  σπουδαιότητα  και  η  αμεσότητα  του  έργου  κρίνεται  πολύ  μεγάλη  διότι  θα
αναπτυχθούν συνθήκες προσβολής των επιχωμάτων της  Ε.Ο.  Θεσσαλονίκης  – Καβάλας
στην περιοχή της γέφυρας Νέας Απολλωνίας, καθώς και των αναχωμάτων σε όλο το μήκος
της κοίτης του χειμάρρου.

Οι εργασίες καθαρισμού της κοίτης που προτείνονται στην εργολαβία έχουν σκοπό



την  διαμόρφωση διακριτής  κύριας  κοίτης  του  χειμάρρου,  η  οποία  θα  καθοδηγεί  την  ροή
ασφαλώς προς την Λίμνη Βόλβη ως τελικό αποδέκτη. Με τον τρόπο αυτόν, μειώνεται σε
επίπεδα μηδενισμού ο κίνδυνος τόσο της προσβολής όσο και αστοχίας τόσο στα επιχώματα
της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας όσο και στα αναχώματα που διατρέχουν κατά μήκος όλη
την κοίτη  του χειμάρρου.  Τελικώς,  επιτυγχάνεται  η προστασία τόσο των τεχνικών έργων
(γέφυρα  της  Ε.Ο.  Θεσσαλονίκης  –  Καβάλας)  όσο  και  των  περιουσιακών  στοιχείων  των
πολιτών (αγροτικές καλλιέργειες, αποθήκες, σταύλοι, ζωικό κεφάλαιο).

4.  Προτεινόμενα έργα

Το Φυσικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά τον καθαρισμό της κοίτης
του χειμάρρου Νέας Απολλωνίας σε μήκος 3.500 m και προς τα νότια, με την διαμόρφωση
κυρίας  κοίτης  με  πλάτος  50,00  m και  βάθος  1,50  m.  Επίσης  θα  εκτελεσθούν  εργασίες
αποκατάστασης  –  συμπλήρωσης  των  λιθοπλήρωτων  συρματοκιβωτίων  που  βρίσκονται
κατάντι της γέφυρας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Τέλος επεμβάσεις με την κατασκευή
λιθοπλήρωτων  συρματοκιβωτίων,  θα  εκτελεσθούν  σποραδικά,  σε  θέσεις  που  αυτό  θα
καθίσταται αναγκαίο.

5.    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  Ε.Ο.  Θεσσαλονίκης  –  Καβάλας κοντά
στην γέφυρα της Νέας Απολλωνίας.

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 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.  Αποπληρωμή εργασιών

Με το  άρθρο  Α1 αποπληρώνονται  οι  εργασίες  εκσκαφών και  η  διαμόρφωση της
επιφανείας  έδρασης  των  συρματοκιβωτίων  που  τοποθετούνται  για  την  προστασία  των



πρανών σε επιλεγμένες θέσεις.

Με το άρθρο  Α2 αποπληρώνονται οι  εργασίες για την διάστρωση των προϊόντων
εκσκαφών συμπληρωματικά των υφιστάμενων αναχωμάτων των όχθεων (επί της στέψης,
πίσω από τα αναχώματα και – όπου είναι αναγκαίο – σε κενά για την συμπλήρωση των
υφιστάμενων αναχωμάτων).

Με το άρθρο  Α3 αποπληρώνονται οι εκσκαφές της θεμελίωσης των λιθοπλήρωτων
συρματοκιβωτίων που τοποθετούνται για την προστασία των πρανών σε επιλεγμένες θέσεις.

Με  το  άρθρο  Α4 αποπληρώνονται  οι  εργασίες  ΟΛΩΝ των  εκσκαφών  που  είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της εργολαβίας, εκτός αυτών που αφορούν τις εκσκαφές των
θεμελίων  και  της  επιφανείας  έδρασης  επί  επιχωμάτων  των  συρματοκιβωτίων  που
τοποθετούνται  για  την  προστασία  των  πρανών  σε  επιλεγμένες  θέσεις  και  οι  οποίες  –
εκσκαφές – αποπληρώνονται χωριστά.

Με  τα  άρθρα  Β1,  Β2  και  Β3  αποπληρώνονται  οι  εργασίες  κατασκευής  των
λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων που τοποθετούνται  σε συνέχεια των πτερυγότοιχων της
γέφυρας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας Ε.Ο. 2

--

7.  Χρηματοδότηση και επίβλεψη

Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι € 640.000 και θα
καταβληθεί  ολοκληρωτικά  από  τις  πιστώσεις  του  Τεχνικού  Προγράμματος  Επενδυτικών
Δαπανών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  έτους  2022,  με  Κωδικό  Έργου
1122ΘΕΣ010ΙΔΠ14.

Για την κατασκευή των εργασιών του έργου έχει εκδοθεί  η Απόφαση του ΥΠΕΚΑ /
Γενική  Δ/νση Περιβαλλοντικής  Πολιτικής  /  Δ/νση Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης  (ΔΙΠΑ)  /
Τμήμα  Β  /  ΥΠΕΝ  /  ΔΙΠΑ  /  42570  /  2874  /  29-4-2021  με  την  οποία  εγκρίνονται   οι
περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Η  επίβλεψη  του  έργου  θα  γίνει  από  το  Τμήμα  Έργων  Δομών  Περιβάλλοντος  της
Υποδιεύθυνσης 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 και της επιστήμης.

Η μελέτη  αυτή  συντάχθηκε  σε  πέντε  (5)  αντίτυπα,  υπογράφηκε  και  θεωρήθηκε  ως
ακολούθως:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη,     09 -  05 - 2022 Θεσσαλονίκη,     09 -  05- 2022

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

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την οικ. 323181(4538)/09-05-2022   Απόφασή μας

Θεσσαλονίκη,    09 – 05 - 2022
Ο Αν. Προϊστάμενος ΥΔ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Δημήτριος Αγγελίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.
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