
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Έργο: «∆ιευθέτηση χειµάρρου ∆υτικού Γαζώρου» 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ 
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆//ΝΝΣΣΗΗ  ΠΠΡΡ//ΣΣΜΜΟΟΥΥ  &&  ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΟΟΜΜΩΩΝΝ  
∆∆//ΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΧΧ..  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡ//ΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  
ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΧΧ..    ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΠΠ..ΕΕ  ΣΣΕΕΡΡΡΡΩΩΝΝ  
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1. Γενικά - Ιστορικό 
 

To έργο µε τίτλο: «∆ιευθέτηση χειµάρρου ∆υτικού Γαζώρου» αφορά στα έργα οριοθέτησης και 
διευθέτησης τµηµάτων του χειµάρρου ∆υτικού Γαζώρου, και αποσκοπεί στην αποτελεσµατική προστασία 
του οικισµού του Γαζώρου και των παρόχθιων καλλιεργούµενων εκτάσεων από τις πληµµύρες. 
Αναπτύσσεται στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Νέας Ζίχνης και η πραγµατοποίηση του έργου θα 
βελτιώσει την αντιπληµµυρική προστασία  των γειτονικών ιδιοκτησιών  και  εκτάσεων,  θα  προστατεύσει  
τα πρανή του ρέµατος από διαβρώσεις και θα αποτρέψει την περαιτέρω υποβάθµιση του ρέµατος. Τα 
οφέλη για την τοπική κοινωνία είναι ανεκτίµητα καθώς το έργο θα συµβάλλει στην αισθητική αναβάθµιση 
του τοπίου και θα βελτιώσει την ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω έχουν συνταχθεί 

 
 

I. Πλήρης  Τοπογραφική  αποτύπωση του χειµάρρου ∆υτικού Γαζώρου που  αποσκοπεί  στην 
δηµιουργία τοπογραφικού υποβάθρου απαραίτητου για την δηµιουργία του µοντέλου εδάφους. 

 

II. Υδρολογική Μελέτη για τη λεκάνη απορροής ρέµατος ∆υτικού Γαζώρου συνολικής έκτασης 5,77χλµ2. 
 Ρέµατος Άγιου Χριστόφορου συνολικής έκτασης 108,81χλµ2 

 
III. Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 
IV. Μελέτη Οριοθέτησης του χειµάρρου ∆υτικού Γαζώρου συνολικού µήκους 1,03km. 

 
V. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 
VI.  Και τέλος Οριστική Υδραυλική µελέτη διευθέτησης του χειµάρρου ∆υτικού Γαζώρου 

συµπεριλαµβανοµένων των απαιτουµένων τεχνικών έργων και αναβαθµών που παρουσιάζονται 
στην συνέχεια. 

 
 

2.  Γενική περιγραφή προτεινόµενων έργων διευθέτησης των χείµαρρων 

 
Στην   παρούσα   παράγραφο   γίνεται   µια   γενική   επισκόπηση   των   έργων   που   προτείνεται   να 
κατασκευαστούν στον χείµαρρο. Πέρα από τη βελτίωση της παροχετευτικότητας του ρέµατος, τα έργα 
διευθέτησης αποσκοπούν επίσης στην επίτευξη των εξής στόχων : 

 

• Στην αποτροπή της διάβρωσης των πρανών-πυθµένα,  
 

• Στη δηµιουργία κατά το δυνατόν σταθερών συνθηκών ροής ανάντι και κατάντι των 
υφιστάµενων και προτεινόµενων έργων µε σκοπό τη βελτίωση της παροχετευτικότητας 
και  την  προστασία  της  κοίτης  από  διάβρωση  και  των  θεµελίων  των  τεχνικών  από 
απώλεια του υλικού στο οποίο εδράζονται. 

 

• Στην κατασκευή έργων για τη βελτίωση της βατότητας του ρέµατος στα σηµεία που είναι 
αναγκαία η σύνδεση των απέναντι όχθων. 

 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων προτείνονται τα ακόλουθα έργα: 
 

α) Καθαρισµός της κοίτης από την κατά θέσεις έντονη βλάστηση. 

β) ∆ιαπλάτυνση της κοίτης του ρέµατος όπου κρίνεται απαραίτητο. 

γ) ∆ιευθέτηση και οριοθέτηση κοίτης. 

δ) Επένδυση τµήµατος ή όλης της κοίτης µε συρµατοστρωµνές, συρµατοκιβώτια και πλάκες δαπέδου. 
 

ε) Κατασκευή µικρών αναβαθµών ανά αποστάσεις. 
 

στ) Κατασκευή χαλινών (ουδών) σταθεροποίησης ανά αποστάσεις. 
 

ζ) Κατασκευή   κατάλληλα   διαµορφωµένων   τεχνικών   έργων  -   κιβωτιοειδών  οχετών,  ώστε  να 
διευκολύνεται η πρόσβαση των αγροτών στα χωράφια τους, χωρίς να παρεµποδίζεται η οµαλή 
λειτουργία του ρέµατος. 

η) Κατασκευή  κατάλληλων  τεχνικών  έργων  -  τοίχων  αντιστήριξης  και  πτερυγότοιχων,  ώστε  να 
εξασφαλίζονται   οι   βέλτιστες   συνθήκες   ροής   ανάντι   και   κατάντι   των   υφιστάµενων   και 
προτεινόµενων οχετών. 

θ) Τοποθέτηση τσιµεντοσωλήνων αποστράγγισης για την αποστράγγιση των χαµηλών περιοχών. 
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ι) Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης, ράµπας πρόσβασης στην κοίτη. 
 

Τα χαρακτηριστικά του έργου (µέγεθος, ρύπανση, κίνδυνο ατυχηµάτων µε επιπτώσεις στη περιοχή) και 
το γεγονός ότι η πραγµατοποίηση του έργου θα βελτιώσει την αντιπληµµυρική προστασία των γειτονικών 
στα διευθετούµενα ρέµατα ιδιοκτησιών και εκτάσεων, αποτελεί πολύ σηµαντικό όφελος για την τοπική 
κοινωνία ενώ ταυτόχρονα το έργο θα συµβάλλει στην αισθητική αναβάθµιση του τοπίου και θα βελτιώσει 
την ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής. 

 

Τονίζεται ότι όλες οι προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι σύµφωνες µε τη κείµενη νοµοθεσία και βασίζονται 
σε τεχνικές λύσεις που διασφαλίζουν τη φυσική λειτουργία των ρεµάτων και είναι περιβαλλοντικά 
αποδεκτές. 

 
2.1. Κιβωτοειδείς οχετοί, πτερυγότοιχοι & τοίχοι αντιστήριξης 

 
Για  την  βέλτιστη  υδραυλική  προσαρµογή  (περιορισµός  της  δηµιουργίας  δινών-vortex  και  αντίστοιχη 
µείωση της διάβρωσης) προτείνουµε να διαµορφωθεί η είσοδος και έξοδος στους κιβωτοειδείς οχετούς µε 
πτερυγότοιχους. Όπου το πλάτος διευθέτησης είναι  µεγάλο και δεν υπάρχει τυπικός πτερυγότοιχος 
αντίστοιχου πλάτος, τότε προτείνεται η κατασκευή εκατέρωθεν τοίχων αντιστήριξης µε πλάκα d=0,30m 
από σκυρόδεµα C25-30 µε οπλισµό #Φ12/20 (καρέ, πάνω & κάτω). Οι τοίχοι των πτερυγοτοίχων και των 
τοίχων αντιστήριξης προβλέπονται αποµειούµενου ύψους, από το ύψος  του οχετού στη θέση του οχετού, 
ως 0,15m στη θέση της τάφρου, όπως δείχνεται και στην επόµενη  φωτογραφία (από το εξώφυλλο του 
Τεύχος 8: Αποχέτευση - Στράγγιση Υδραυλικά Έργα Οδών του ΟΜΟΕ - ΑΣΥΕΟ, 2002) 

 

 
 

Εικόνα 14. Τοίχος αποµειούµενου ύψους πτερυγότοιχου 
 

Κατά µήκος των αποµειούµενου ύψους τοίχων των πτερυγότοιχων και των τοίχων αντιστήριξης, 
προτείνεται να γίνεται κεκλιµένη διαµόρφωση του πρανούς µε κλίση 1/1,50 ως τη στάθµη της στέψης και 
επένδυση µε συρµατοστρωµνές πάχους 0,30m (και όχι από σκυρόδεµα που δείχνεται στην ανωτέρω 
φωτογραφία), ώστε στη θέση της τάφρου να έχει αναπτυχθεί η πλήρης τραπεζοειδής διατοµή της 
διευθέτησης. 

 

Για την κατασκευή των κιβωτοειδών οχετών των πτερυγότοιχων και των τοίχων αντιστήριξης ισχύουν τα 
αναφερόµενα στα σχέδια µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΧΕΤΟΥ» και αριθµό : 

 

• 0000-115-S-D-D-3-A-001/09-03-1998, 
 

στα σχέδια µε τίτλο «ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΗΣ ΟΧΕΤΟΣ Χ Χ-Χ» και αριθµό : 
 

• Κ 2-2, 0000-115-S-D-D-3-A-004/09-03-1998 
 

• Κ 5-2, 0000-115-S-D-D-3-A-012/09-03-1998 
 

• Κ 5-4, 0000-115-S-D-D-3-A-014/09-03-1998 
 

• Κ 6-2, 0000-115-S-D-D-3-A-016/09-03-1998 
 

• Κ 6-3, 0000-115-S-D-D-3-A-017/09-03-1998 και 
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στα σχέδια µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ-ΕΞΟ∆ΟΥ Χ Χ-Χ» και αριθµό : 
 

• Ε 6-2, 0000-115-S-D-D-3-A-038/09-03-1998 
 

• Ε 6-3, 0000-115-S-D-D-3-A-039/09-03-1998 και 

στα σχέδια µε τίτλο «ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΧ» και αριθµό : 

• Τ1, 0000-115-S-D-D-3-A-001/09-03-1998 
• Τ2, 0000-115-S-D-D-3-A-003/09-03-1998 

 

• Τ3, 0000-115-S-D-D-3-A-005/09-03-1998 
 

• Τ4, 0000-115-S-D-D-3-A-005/09-07-1998 
 

• Τ5, 0000-115-S-D-D-3-A-009/09-03-1998 
 

• Τ6, 0000-115-S-D-D-3-A-011/09-03-1998 
 

της  ΕΓΝΑΤΙΑΣ  Ο∆ΟΥ  Α.Ε,   
 

Οι γενικές διατάξεις & λεπτοµέρειες των κιβωτοειδών οχετών των πτερυγότοιχων και των τοίχων 
αντιστήριξης δείχνονται στα αντίστοιχα σχέδια ∆-01, ∆-02 & ∆-03 της παρούσας µελέτης. 

 

Οι κιβωτοειδείς οχετοί, οι πτερυγότοιχοι και οι τοίχοι αντιστήριξης κατασκευάζονται από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C25/30. Κάτω από τα θεµέλια κατασκευάζεται εξοµαλυντική στρώση πάχους 15cm από 
σκυρόδεµα C8/10. 

 

Αρµοί διαστολής κατασκευάζονται στους κιβωτοειδείς οχετούς σε αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 
14m. Στους αρµούς τοποθετείται στεγανωτική ταινία HYDROFOIL πλάτους 240mm. Ο αρµός µορφώνεται 
µε υλικό τύπου FLEXCELL πάχους 12mm και στεγανοποιείται µε ελαστοµερές υλικό τύπου PLASTIC 
JΟΙΝ-Γ ή ανάλογου. 

 

Η πάνω επιφάνεια του οριζόντιου φορέα του οχετού θα στεγανοποιηθεί µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου 
και προστασία µε τσιµεντοκονίαµα, που θα εφαρµοσθεί πάνω σε τσιµεντοκονίαµα που θα έχει 
κατασκευασθεί προηγουµένως. 

 

Στις κατακόρυφες εξωτερικές παρειές των ανωτέρω έργων εφαρµόζεται διπλή ασφαλτική επάλειψη. 
 

Η επίχωση του σκάµµατος του οχετού προβλέπεται µε κοκκώδες υλικό µεταβατικού επιχώµατος ενώ 
στην έδραση του αγωγού τοποθετείται εξυγιαντική στρώση από χονδρόκοκκο υλικό καλά διαβαθµισµένο. 

 

Εκατέρωθεν του οχετού, πτερυγότοιχου & τοίχου αντιστήριξης προβλέπονται ηµιδιάτρητοι σωλήνες 
αποστράγγισης Φ200 mm µέσα σε σκάµµα φίλτρου. 

 

Η "ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΣΕ Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ" που 
παρουσιάζεται στο σχέδιο ∆-01 της παρούσας µελέτης, αποτελεί τροποποίηση του σχεδίου 0000-115-S- 
D-D-3-A-001/09-03-1998 της "ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ",  ώστε να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις των οδηγιών 
ΟΜΟΕ, τεύχος 10, Τεχνικά Έργα, κεφάλαιο 07, "ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ", §7.7. ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και το ΣΧΗΜΑ 7.7.4. που δίνουµε στη συνέχεια. Οι υπόψη ΟΜΟΕ 
εγκρίθηκαν µε την απόφαση ∆ΜΕΟ/γ/ο/66/17-2-2003, και δίνονται στη συνέχεια : 
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ΣΧΗΜΑ 7.7.4: 'ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΧΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ 

(∆εν δείχνονται τυχόν απαιτούµενες πλάκες πρόσβασης) 
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Οµοίως τροποποιηµένα είναι και τα τυπικά σχέδια πτερυγοτοίχων (∆-02) και τοίχων αντιστήριξης (∆-03) 
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Σηµειώνουµε ότι οι Πρότυπες Μελέτες Οχετών και  Τοίχων Αντιστήριξης που συντάχθηκαν από την 
Ε.Ο.Α.Ε,  και  εγκρίθηκαν µε  την  υπ'  αριθµ. ∆ΜΕΟ/γ/855/22.12.2000  απόφαση και  εξακολουθούν να 
ισχύουν µέχρι  ανασύνταξής τους µε  βάση  τους νέους ισχύοντες Κανονισµούς (∆ΜΕΟ  / ο / 5602  / 
01.11.2010). 

 
Για τα προσωρινά σκάµµατα εκσκαφών των τεχνικών έργων εκτιµάται ότι γενικά η κλίση εκσκαφής 
1/mL=1 & 1/mR=1 είναι επαρκής, εκτός αν κατά τη φάση κατασκευής και µετά την εκτέλεση ερευνητικής 
γεώτρησης από την Εργολάβο, η Επίβλεψη εκτιµήσει διαφορετικά, ανάλογα και µε την ποιότητα του 
εδάφους σε κάθε θέση τεχνικού. 

 
 

2.2 Προσωρινές αντιστηρίξεις πρανών σκαµµάτων για την κατασκευή τεχνικών (οχετών κλπ.) 
 

Για την κατασκευή των τεχνικών έργων (οχετών, πτερυγότοιχων, τοίχων) προβλέπονται γενικά σκάµµατα 
µε ανοικτή εκσκαφή, χωρίς απαιτήσεις προσωρινής αντιστήριξης. 

 
 

 
2.3 Πλάκες ∆απέδου & Προστασίας από ∆ιάβρωση 

 
Όπου προβλέπεται στην είσοδο-έξοδο των οχετών η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης αντί πτερυγοτοίχων, 
τότε  κατασκευάζονται στον πυθµένα µεταξύ των τοίχων πλάκες προστασίας d=0,30m από σκυρόδεµα 
C25/30 µε οπλισµό #Φ12/20 (καρέ, πάνω & κάτω). 

 

Η ίδια πλάκα (µε τον ίδιο οπλισµό) προστασίας από κρούση και φθορά προβλέπεται στην στέψη (πλάτος 
1,00m) και αµέσως κατάντι της ποδιάς (πλάτος 3,00m) στους νέους προτεινόµενους αναβαθµούς, και σε 
όλο το πλάτος της κοίτης, καθώς και στις νέες ιρλανδικής διαβάσεις (στο πλάτος των 4,00m). 

 
 

2.4 Συρµατοστρωµνές & συρµατοκιβώτια 
 

Για την κατασκευή των προτεινόµενων επενδύσεων προστασίας της κοίτης και των πρανών, των χαλινών 
και των αναβαθµών χρησιµοποιούνται συρµατοστρωµνές & συρµατοκιβώτια. 

 

Οι συρµατοστρωµνές έχουν διαστάσεις : 
 

• Μήκος 3,00 – 4,00 – 5,00 & 6,00m 
 

• Πλάτος 2,00m 
 

• Πάχος 0,30m 
 

και είναι κατασκευασµένες από γαλβανισµένο σύρµα Φ2,2mm, µε µάτι 6Χ8cm. και µε διαφράγµατα ανά 
ένα µέτρο. 

 

Τα συρµατοκιβώτια έχουν διαστάσεις : 
 

• Μήκος 2,00 – 3,00 & 4,00m 
 

• Πλάτος 1,00m 
 

• Πάχος 1,00m 
 

και είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο σύρµα Φ3mm, µε µάτι 8Χ10m και µε διαφράγµατα ανά ένα 
µέτρο. 

 

Κάτω από τις συρµατοστρωµνές & τα συρµατοκιβώτια τοποθετείται γεωύφασµα διαχωρισµού σε επαφή 
µε το έδαφος για την αποφυγή υποσκαφών λόγω της διαρροής του εδαφικού υλικού. 

 

Οι διαθέσιµες συρµατοστρωµνές, µε διαφράγµατα ανά ένα µέτρο, έχουν διαστάσεις φάτνης σε κάτοψη 
2m x 1m. Η τοποθέτησή τους θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο τέτοιο ώστε να περιορίζεται η µετακύληση 
των εµπεριεχόµενων λίθων ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις. Για το λόγο αυτό, η τοποθέτηση 
των συρµατοστρωµνών στον πυθµένα του ρέµατος γίνεται σε διάταξη µε τη µεγάλη πλευρά παράλληλη 
προς τον άξονα του ρέµατος καθώς έτσι ελαχιστοποιείται το διαθέσιµο µήκος (=1m) για παράσυρση των 
εµπεριεχόµενων λίθων από τη ροή. Αντίθετα, στα πρανή η τοποθέτηση των συρµατοστρωµνών γίνεται σε 
διάταξη  µε  τη  µεγάλη  πλευρά  εγκάρσια  προς  τον άξονα  του ρέµατος καθώς έτσι  εξασφαλίζεται  το 
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ελάχιστο διαθέσιµο µήκος για µετακύληση των εµπεριεχόµενων λίθων λόγω της κλίσης των πρανών. 
 
 

2.5 Αναβαθµοί 
 

Κύριος σκοπός της τοποθέτησης των αναβαθµών είναι ή πρόληψη και ή αναστολή της επιταχυνόµενης 
διαβρώσεως στην κοίτη των ρεµάτων. Με τα έργα αυτά εκτός οπό την αποφυγή διαβρώσεως 
επιτυγχάνεται, µείωση της κλίσεως της κοίτης, µείωση της ταχύτητας και της συρτικής δυνάµεως και 
συγκράτηση των φερτών. Η απόσταση των έργων µεταξύ τους και ο αριθµός τους καθορίζονται µε βάση 
την υπολογιζόµενη κλίση. 

 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για ένα αναβαθµό είναι ή υποσκαφή του εδάφους στο όποιο εδράζεται. Η 
υποσκαφή  µπορεί  να  προκληθεί  από  την  πτώση  του  νερού  ή  από  την  υπερχείλιση  και  πλευρική 
διάβρωση και για το λόγο αυτό απαιτείται να πραγµατοποιηθεί επένδυση µε συρµατοκιβώτια του -προς 
τα κατάντι- τµήµατος όπου πέφτει το νερό και επένδυση των πρανών της κοίτης, οπότε για λόγους 
προστασίας τοποθετούνται συρµατοκιβώτια τοπικά στον πόδα του αναβαθµού. 

 

Οι προτεινόµενοι στην παρούσα µελέτη αναβαθµοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν ύψος πτώσης 0,70m. 
Κρίθηκε σκόπιµο να τοποθετηθούν αναβαθµοί σε µικρότερη απόσταση µεταξύ τους και µικρού ύψους 
(Η=0,70m) ώστε αφενός µεν να είναι δυνατή η διέλευση στον πυθµένα µηχανήµατος-τσάπας για 
συντήρηση και αφετέρου να µην προκαλείται µεγάλη υδραυλική διαταραχή στην ροή του χειµάρρου και 
µεγάλη  τοπική  ανοµοιοµορφία  στην  γεωµετρία  του.  Με  τα  έργα  αυτά  εκτός  οπό  την  αποφυγή 
διαβρώσεως επιτυγχάνεται, µείωση της κλίσεως και του βάθους της κοίτης, µείωση της ταχύτητας και της 
συρτικής δυνάµεως της ροής και συγκράτηση των φερτών. 
 
Οι αναβαθµοί κατασκευάζονται ως εξής: Πάνω από τα συρµατοκιβώτια ( 1,00x1,00x2,00)   και εγκάρσια 
σε αυτά  τοποθετούνται ανάντι συρµατοκιβώτια (1,00x1,00x3,00) το ένα δίπλα στο που εκτείνονται από 
το αριστερό ως το δεξί φρύδι του πρανούς της τραπεζοειδούς διατοµής του ρέµατος.  

 

Κατάντι των πρώτων συρµατοκιβωτίων και µε πτώση 0,40m από τη στάθµη της άνω επιφάνειας των 
συρµατοκιβωτίων τοποθετούνται 1 σειρά  συρµατοκιβώτια  (1,00x1,00x3,00) το ένα δίπλα στο άλλο µε 
συνολικό ύψος 1,00m  και µήκους 3,00m που εκτείνονται από το αριστερό ως το δεξί φρύδι του πρανούς 
της τραπεζοειδούς διατοµής του ρέµατος σχηµατίζοντας την 1η βαθµίδα του αναβαθµού 
 
Κατάντι των  συρµατοκιβωτίων (1,00x1,00x3,00) της 1ης βαθµίδας του αναβαθµού και µε πτώση 0,30m 
από τη στάθµη της άνω επιφάνειας τοποθετούνται άλ λη  µ ι α  σε ι ρά  συρµατοκιβώτια  (1,00x1,00x3,00) 
το ένα δίπλα στο άλλο µε συνολικό ύψος 1,00m  και µήκους 3,00m που εκτείνονται από το αριστερό ως 
το δεξί φρύδι του πρανούς της τραπεζοειδούς διατοµής του ρέµατος. (Σχέδιο λεπτοµερειών 3) 
 

 
 

Κάτω από τα συρµατοκιβώτια τοποθετείται γεωύφασµα διαχωρισµού σε επαφή µε το έδαφος για την 
αποφυγή υποσκαφών λόγω της διαρροής του εδαφικού υλικού. 

 
 
2.6 Χαλινοί (ουδοί) σταθεροποίησης κοίτης 

 
Κύριος σκοπός της τοποθέτησης των ουδών-χαλινών είναι : 

 
• Η   ανά   αποστάσεις   δηµιουργία   σταθερών   ζωνών   στη   διατοµή   της   κοίτης   και 

οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά. 
 

• Μεταξύ των χαλινών λαµβάνει χώρα ελεγχόµενη διάβρωση µέχρι να επέλθει ισορροπία 
του πυθµένα 

 

• Η ισοδιανοµή της παροχής (λειτουργεί ως στέψη υπερχειλιστή) ώστε να µην έχουµε 
συγκέντρωση   της   παροχής   σε   συγκεκριµένες   θέσεις   όπου   και   δηµιουργούνται 
διαβρώσεις. 

 

Οι προτεινόµενοι στην   παρούσα µελέτη χαλινοί κατασκευάζονται µε την τοποθέτηση ενός 
συρµατοκιβωτίου (1,00*1,00) εγκάρσια στην κοίτη του ρέµατος και εκτείνονται από το αριστερό ως το δεξί 
φρύδι του πρανούς της τραπεζοειδούς διατοµής του ρέµατος. 

 

Κατάντι του συρµατοκιβωτίου τοποθετούνται συρµατοστρωµνές πλάτους 3,00m (µε τη πλευρά των 3m 
παράλληλη στον άξονα του ρέµατος) που εκτείνονται από το αριστερό ως το δεξί φρύδι του πρανούς της 
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τραπεζοειδούς διατοµής του ρέµατος. 
 
 

2.7  Ράµπες πρόσβασης στη διευθετηµένη κοίτη 
 

Γενικά  προβλέπεται  η  πρόσβαση  στη  διευθετηµένη  κοίτη  µέσω  των  ιρλανδικών  διαβάσεων. 
¨Όπου ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς κιβωτοειδούς οχετούς δεν προβλέπεται η κατασκευή ιρλανδικών 
διαβάσεων, τότε κατασκευάζεται ράµπα πρόσβασης πλάτους 3,00m µε κλίση 20% συνήθως δίπλα σε 
πτερυγότοιχο (ή τοίχο αντιστήριξης). Στην ράµπα πρόσβασης και στα πρανή της τοποθετούνται 
συρµατοστρωµνές. 

 
 

2.8  Ιρλανδικές διαβάσεις 
 

Προβλέπεται η κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων σε κατάλληλες θέσεις. 
 

Η κατασκευή τους προτείνεται ως  εξής : λοξά-εγκάρσια στην κοίτη του ρέµατος και σε έκταση από το 
αριστερό ως το δεξί φρύδι του πρανούς της τραπεζοειδούς διατοµής του ρέµατος και µε κλίση ~20% στα 
πρανή τοποθετείται : 

 

• ένα συρµατοκιβώτιο 1,00x1,00 στην ανάντι πλευρά του ρέµατος 
 

• συρµατοστρωµνές πλάτους 4,00m σε επαφή µε τον ανωτέρω χαλινό 
 

• πάνω από τις συρµατοστρωµνές τοποθετείται πλάκες προστασίας d=0,30 από σκυρόδεµα C25/30 µε 
οπλισµό #Φ12/20 (καρέ, πάνω & κάτω). 

 

• δύο συρµατοκιβώτια (1,00x1,00) το ένα πάνω στο άλλο δηλαδή µε συνολικό ύψος 2,00m προς 
την κατάντι πλευρά του ρέµατος και σε επαφή µε τις ανωτέρω πλάκες & συρµατοστρωµνές 

 

Ανάντι και κατάντι των ιρλανδικών διαβάσεων τοποθετείται κατάλληλη προστασία από 
συρµατοστρωµνές και συρµατοκιβώτια, όπως δείχνεται στις αντίστοιχες οριζοντιογραφίες. 

 
 

3. ΕΡΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΓΑΖΩΡΟΥ 
 

Το ρέµα ∆ υτικού Γαζώρου, διασχίζει τον οµώνυµο οικισµό όντας εγκιβωτισµένος µε κιβωτοειδή οχετό 
6,00x2,00m για µήκος περίπου 250m. Ως αρχή της επέµβασης λαµβάνεται το σηµείο εξόδου του ρέµατος 
από το κιβώτιο εγκιβωτισµού, (Χ.Θ. 1+033,53) µέχρι τη θέση όπου συναντά το ανάντι τµήµα του ρ. Αγ. 
Χριστόφορου (Χ.Θ. 0+000,00).  

 
3.1  Υφιστάµενη κατάσταση 

 
Στο ρέµα υπάρχουν σήµερα τα ακόλουθα τεχνικά έργα: 

 
Πίνακας 19. Στοιχεία υφιστάµενων έργων ρέµατος δυτικού Γαζώρου. 

Χ.Θ. Είδος τεχνικού 
1+033,53 Κιβωτοειδής οχετός 6x2, µήκους 251,38m 
0+919.68 Ιρλανδική διάβαση µε δίδυµο σωληνωτό οχετό 2xΦ1,0 
0+778.00 Ιρλανδική διάβαση 
0+413.00 Ιρλανδική διάβαση 
0+554.93 Ιρλανδική διάβαση 

 
 

Σηµειώνουµε ότι στη θέση της νέας κοίτης υπήρχε (σύµφωνα µε την διανοµή) υφιστάµενος αγροτικός 
δρόµος. Ο δρόµος αυτός καταργήθηκε από την Χ.Θ. 0+784,00 µέχρι την Χ.Θ. 0+784,00 (υφιστάµενος 
εγκάρσιος ασφαλτόδροµος µε διάβαση µέσα από την κοίτη του ρέµατος). Από την Χ.Θ. 0+784,00 µέχρι 
την εκβολή η κοίτη λειτουργεί και σαν αγροτικός δρόµος. 

 

Η ιστορική κοίτη του υπόψη ρέµατος ακολουθούσε διαφορετική πορεία µε νότια κατεύθυνση, όπως 
φαίνεται στο χάρτη οριστικής διανοµής (1935) του Υπουργείου Γεωργίας που δίνεται στην επόµενη 
σελίδα, το ρέµα περνούσε µέσα από τον οικισµό και κατέληγε στα χωράφια του αγροκτήµατος όπου και 
χανόταν η κοίτη του µε αποτέλεσµα να πληµµυρίζουν τα κτήµατα στα κατάντη αυτού. Για την αποφυγή 
του παραπάνω φαινοµένου, πραγµατοποιήθηκε στο παρελθόν, εκτροπή του ρέµατος περί την Χ.Θ. 
0+784,00 και δηµιουργήθηκε η υπάρχουσα σηµερινή κοίτη, που σηµειώνεται στον χάρτη της επόµενης 
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σελίδας, σύµφωνα µε την χάραξη της οποίας το ρέµα ακολουθεί δυτική πορεία και εκβάλει στο ανάντι 
τµήµα του ρέµατος Αγ. Χριστοφόρου. 

.  

Εικόνα 42. Χάρτης διανοµής της περιοχής 
 

Όπως µπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει από τις διατοµές του Τεύχους Υδραυλικών ∆ιατοµών (Τ- 
02.2) και από τις γραµµές πληµµύρας που φαίνονται στα σχέδια της οριζοντιογραφίας της παρούσας 
µελέτης σε κλ. 1: 500, η φυσική κοίτη χρειάζεται ορισµένες επεµβάσεις έτσι ώστε να επαρκεί για τη 
διοχέτευση της πληµµύρας πεντηκονταετίας. 

 

Αναλυτικά και ξεκινώντας από τα ανάντι τα προβλήµατα που παρατηρήθηκαν συνοψίζονται παρακάτω: 
 

Όπως προαναφέρθηκε η διευθέτηση του υπό εξέταση τµήµατος του δυτικού Γαζώρου ξεκινά από την 
εκβολή  του  υφιστάµενου  κιβωτοειδή  οχετού  διαστάσεων  6x2m,  στη  Χ.Θ.  1+033,53  (Χ.Θ.  0+684,27 
µελέτης Ε.Μ.) που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. Στο σηµείο εξόδου, ο οχετός είναι µπαζωµένος 
σε  µεγάλο  βαθµό.  Για  την  εξυπηρέτηση  των  κατοικιών  βόρεια  του  ρέµατος  έχει  κατασκευαστεί 
τσιµεντένιος δρόµος, παράλληλα στη δεξιά όχθη του ρέµατος. 

 

 
Εικόνα 43 και 44. Υφιστ. Κιβωτοειδής Οχετός 

Είσοδος ανάντι (αρ.) και έξοδος κατάντι (δεξ.) που αποτελεί την κεφαλή του εξεταζόµενου- 
διευθετούµενου τµήµατος της παρούσας µελέτης 

 
Περί την Χ.Θ. 0+919,68 υπάρχει εγκάρσιος δρόµος µε υφιστάµενο δίδυµο σωληνωτό αγωγό από κάτω 
(µήκους περίπου 10m), µε σωλήνες διαµέτρου 1m, ο οποίος δεν επαρκεί για να παροχετευτεί η 
εξεταζόµενη παροχή µε αποτέλεσµα το νερό να πέρνα πάνω από τον δρόµο, λειτουργώντας σαν 
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ιρλανδική διάβαση. Ο παράλληλος δρόµος δεξιά του ρέµατος κατέρχεται υψοµετρικά από την στάθµη της 
όχθης στην στάθµη της ιρλανδικής διάβασης και στη συνέχεια ανέρχεται πάλι στην στάθµη της όχθης. 

 

 
Εικόνα 45 και 46. Υφιστάµενος ∆ίδυµος Σωληνωτός Οχετός-Ιρλανδική διάβαση (όψη ανάντι και κατάντι) 

 
Περί την Χ.Θ.: 0+784,00 (Χ.Θ. 0+436,00 µελέτης Ε.Μ.) υπάρχει τεχνικό (ιρλανδική διάβαση) όπου 
διέρχεται η εγκάρσια ασφάλτινη οδός µέσα από την κοίτη του ρέµατος. Ο παράλληλος δρόµος δεξιά του 
ρέµατος κατέρχεται υψοµετρικά από την στάθµη της όχθης στην στάθµη της κοίτης του ρέµατος όπου και 
συνδέεται µε τον ασφαλτόδροµο. Κατάντι δεν υπάρχει παράλληλος δρόµος ούτε στην αριστερή ούτε στη 
δεξιά όχθη. 

 
 

 
Εικόνα 47 και 48. Παράλληλος δρόµος δεξιά του ρέµατος µε την εγκάρσια Υφιστάµενη Ιρλανδική ∆ιάβαση 

στο τέλος του. (αριστερά: θέα από ανάντι προς κατάντι, δεξιά: θέα από κατάντι προς ανάντι) 
 

Στην υφιστάµενη µελέτη του ρέµατος ∆. Γάζωρου αναφέρεται ότι στην υπόψη ιρλανδική διάβαση υπάρχει 
και σωληνωτός οχετός µικρής διαµέτρου, και ότι λόγω της µικρής διαµέτρου του οχετού ανάντι και 
κατάντι αυτού το ρέµα έχει µπαζωθεί από φερτά υλικά µε αποτέλεσµα το νερό του ρέµατος να διέρχεται 
µόνο από επάνω. Ο υπόψη αγωγός δεν φαίνεται πλέον. Επίσης στην αριστερή πλευρά του ρέµατος, µετά 
την ιρλανδική διάβαση, υπάρχει κατοικία της οποίας το υψόµετρου του αύλειου χώρου της ταυτίζονται µε 
αυτά του τεχνικού και κατ’ επέκταση της κοίτης µε αποτέλεσµα σε µεγάλη παροχή να εισέρχονται νερά 
µέσα σ’ αυτή. Σηµειώνουµε ότι το φαινόµενο αυτό είναι απόλυτα φυσικό επειδή η οικία βρίσκεται στην 
διαδροµή της παλαιάς (κατά την διανοµή) κοίτης του ρέµατος και η νέα κοίτη του ρέµατος δεν µπορεί να 
εκβαθυνθεί λόγω της ύπαρξης της ιρλανδικής διάβασης. 

 

Στην Χ.Θ.: 0+417,00 το ρέµα διασταυρώνεται µε υφιστάµενο εγκάρσιο ασφαλτόδροµο µε διάβαση µέσα 
από την κοίτη του ρέµατος (ιρλανδική διάβαση) µε αποτέλεσµα την εκσκαφή των πρανών εκατέρωθεν του 
ρέµατος στη συγκεκριµένη θέση. 
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Εικόνα 49 και 50. ∆υτ. Γαζώρος στην Υφιστάµενη Ιρλανδική ∆ιάβαση στη Χ.Θ. 0+417,00 

(αριστερά: θέα από ανάντι προς κατάντι, δεξιά: θέα από κατάντι προς ανάντι) 
 

Το τµήµα του ρέµατος από την Χ.Θ. 0+344.15 έως την εκβολή χρησιµοποιείται όπως προαναφέραµε σαν 
αγροτικός χωµατόδροµος. 

 

             
 
 

Εικόνα 51 και 52. Αριστερά : Εκβολή του ρέµατος-δρόµου. ∆υτ. Γαζώρου στο εγκάρσιο ρ. Αγ. 
Χριστόφορου (θέα από κατάντι προς ανάντι ), δεξιά: ρέµα-δρόµος. ∆υτ. Γαζώρου (θέα από 

ανάντι προς κατάντι) 
 
 
 

3.2  Πραγµατοποιούµενα έργα διευθέτησης 
 

Οι απαραίτητοι υπολογισµοί οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι το ρέµα ∆υτικού Γάζωρου δεν µπορεί υπό τις 
υπάρχουσες συνθήκες να παροχετεύσει την πληµµυρική πεντηκονταετίας παροχή σε αρκετά τµήµατα 
(Q50=  30,20m3/s),  καθώς  η  κοίτη  αποδεικνύεται  ανεπαρκής.  Κατά  συνέπεια  απαιτούνται  έργα 
διευθέτησης έτσι ώστε να λυθεί το παραπάνω πρόβληµα. Πέρα από τη βελτίωση της παροχετευτικότητας 
του ρέµατος, τα έργα διευθέτησης αποσκοπούν επίσης στην επίτευξη των εξής στόχων : 

 

• Στην αποτροπή της διάβρωσης των πρανών, στα σηµεία που έχουµε στροφές στην 
οριζοντιογραφία του ρέµατος και γενικά παρατηρούνται ήδη φαινόµενα διάβρωσης και 
καταπτώσεων λόγω αστάθειας του πρανούς. 

 

• Στη δηµιουργία κατά το δυνατόν σταθερών συνθηκών ροής κατάντι των υφιστάµενων και 
προτεινόµενων έργων µε σκοπό την προστασία της κοίτης από διάβρωση και των 
θεµελίων των τεχνικών από απώλεια του υλικού στο οποίο εδράζονται 

 

• Στην κατασκευή έργων για τη βελτίωση της βατότητας του ρέµατος στα σηµεία που είναι 
αναγκαία η σύνδεση των απέναντι όχθων. 

 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων προτείνονται στη µελέτη τα ακόλουθα έργα: 
 

• Καθαρισµός της κοίτης από την κατά θέσεις έντονη βλάστηση. 
 

• ∆ιαπλάτυνση της κοίτης του ρέµατος όπου κρίνεται απαραίτητο. 
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• ∆ιευθέτηση και οριοθέτηση κοίτης. 
 

• Κατασκευή οχετών σε αντικατάσταση υφιστάµενων οχετών και ιρλανδικών διαβάσεων 
 

• Κατασκευή πτερυγότοιχων για την οµαλή όδευση των υδάτων στους οχετούς. 
 

• Επένδυση της κοίτης όπου κρίνεται απαραίτητο. 
 

• Κατασκευή χαλινών ανά αποστάσεις 
 

• Κατασκευή αναβαθµών όπου κρίνεται απαραίτητο. 
 

Το ρέµα ∆ υτικός  Γάζωρος, σύµφωνα µε την τοπογραφική αποτύπωση, φαίνεται να προσοµοιώνεται 
(δηλαδή να έχει καλή υδραυλική λειτουργία για την παροχή 50ετίας) µε τραπεζοειδή διατοµή πλάτους 
πυθµένα 4m και µε κλίση πρανών 1/1.5 . Ορισµένες διατοµές λόγω έντονης παράσυρσης φερτών έχουν 
χάσει την αρχική διατοµή τους και απαιτείται εκσκαφή σύµφωνα µε την καθορισµένη τραπεζοειδή διατοµή 
έτσι ώστε να παροχετεύει επαρκώς την παροχή σχεδιασµού σε όλο το µήκος του. 

 
Επειδή το ρέµα ∆υτικός Γάζωρος χρησιµοποιείται σαν αγροτικός δρόµος στο κατάντι τµήµα της εκβολής 
δεν τοποθετηθήκαν αναβαθµοί σε όλο το µήκος του ρέµατος αλλά µονό στα σηµεία που κριθήκαν 
απαραίτητοι. 

 

Όλα τα έργα που προτείνονται και περιγράφονται στη συνέχεια, µελετήθηκαν ώστε να είναι όσο γίνεται 
πιο  φιλικά  προς το περιβάλλον. Οι  προτεινόµενες διευθετήσεις στο µεγαλύτερο τµήµα του ρέµατος 
∆υτικού Γάζωρου, πραγµατοποιούνται µε ανοικτή ανεπένδυτη τραπεζοειδή διατοµή και µόνο στα τµήµατα 
που απαιτείται για την προστασία των πλευρικών αναχωµάτων των όχθεων και της κοίτης από 
διαβρώσεις, προτείνονται τοπικές επενδύσεις προστασίας µε συρµατοστρωµνές σε θέσεις που 
αναγράφονται στην οριζοντιογραφία και περιγράφονται στη συνέχεια ενώ έχει προταθεί η κατασκευή 
χαλινών ανά αποστάσεις 50,0~80,0m στον πυθµένα. 

 

Επίσης οφείλουµε να τονίσουµε ότι έγινε µεγάλη προσπάθεια να µην θιγούν οι παράπλευρες ιδιοκτησίες, 
η οριογραµµή του ρέµατος ακολουθεί είτε το φρύδι του ρέµατος είτε τα υπάρχοντα συρµατοπλέγµατα ενώ 
κατασκευάστηκαν έργα προκειµένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της περιοχής και να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους. 

 

Συνοπτικά τα έργα που πραγµατοποιούνται και περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω εδάφια και στα 
σχέδια οριζοντιογραφιων παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
 

Πίνακας 20. Χιλιοµετρικές θέσεις προτεινόµενων έργων ρέµατος ∆υτικού Γαζώρου. 

 

Χ.Θ. 
Αρχής 

Χ.Θ. 
Πέρατος 

Είδος τεχνικού 

1+033,53 1+033,53 Πτερυγότοιχος 6x2, µήκους 5,4m 
1+033,53 1+028,11 Επένδυση στο αριστερό & δεξί τµήµα της κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
1+028,11 1+027,11 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
1+027,11 1+021,11 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
1+021,11 1+017,11 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
1+017,11 0+968,26 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+968,26 0+964,26 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+964,26 0+938,10 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+938,10 0+937,10 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+937,10 0+931,10 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+931,10 0+930,10 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+930,10 0+924,68 Επένδυση στο αριστερό & δεξί τµήµα της κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+924,68 0+924,68 Πτερυγότοιχος 6x2, µήκους 5,4m 
0+919,68 0+919,68 Κιβωτοειδής οχετός 6x2, µήκους 10m 
0+914,68 0+914,68 Πτερυγότοιχος 6x2, µήκους 5,4m 
0+914,68 0+909,26 Επένδυση στο αριστερό & δεξί τµήµα της κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+909,26 0+908,26 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+908,26 0+902,26 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+902,26 0+898,26 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+898,26 0+857,92 Επένδυση στο δεξί τµήµα της κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+857,92 0+853,92 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
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0+853,92 0+817,77 Επένδυση στο δεξί τµήµα της κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+817,77 0+816,77 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+816,77 0+810,77 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+810,77 0+809,77 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+809,77 0+798,36 Επένδυση στο αριστερό & δεξί τµήµα της κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+798,36 0+798,36 Πτερυγότοιχος 6x2, µήκους 11,4m 
0+784,25 0+784,25 Κιβωτοειδής οχετός 6x2, µήκους 28,22m 
0+770,14 0+770,14 Πτερυγότοιχος 6x2, µήκους 5,4m 
0+770,14 0+764,72 Επένδυση στο αριστερό & δεξί τµήµα της κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+764,72 0+763,72 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+763,72 0+757,72 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+757,72 0+753,72 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+739,38 0+730,38 Αναβαθµός Η=0,7µ από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 

0+705,25 0+696,25 Αναβαθµός Η=0,7µ από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 

0+645,78 0+641,78 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+588,90 0+587,90 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+587,90 0+555,69 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+555,69 0+549,69 Ιρλανδική διάβαση 
0+549,69 0+526,24 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+526,24 0+522,24 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+447,53 0+446,53 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+446,53 0+440,53 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+440,53 0+439,53 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+439,53 0+427,90 Επένδυση στο αριστερό & δεξί τµήµα της κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+427,90 0+427,90 Πτερυγότοιχος 6x2, µήκους 11,63m 
0+417,90 0+417,90 Κιβωτοειδής οχετός 6x2, µήκους 20m 
0+407,90 0+407,90 Πτερυγότοιχος 6x2, µήκους 5,4m 
0+407,90 0+402,48 Επένδυση στο αριστερό & δεξί τµήµα της κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+402,48 0+401,48 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+401,48 0+395,48 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+395,48 0+394,48 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+394,48 0+379,80 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+379,80 0+373,80 Ιρλανδική διάβαση 
0+373,80 0+355,01 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+355,01 0+354,01 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+354,01 0+336,69 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+336,69 0+332,69 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+299,40 0+295,40 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+250,44 0+246,44 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+201,82 0+197,82 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+156,10 0+152,10 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+105,46 0+101,46 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+051,07 0+047,07 Χαλινός από συρµατοκιβώτια και συρµατοστρωµνές 
0+026,73 0+025,73 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+025,73 0+016,11 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές 
0+016,11 0+015,11 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 
0+015,11 0+001,00 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοστρωµνές & συρµατοκιβώτια 
0+001,00 0+000,00 Πλήρης επένδυση κοίτης µε συρµατοκιβώτια 

 
 

Αναλυτικότερα: 
 

Από Χ.Θ. 1+033,53 έως την Χ.Θ.Χ.Θ. 0+901,25 
 

Όπως προαναφέρθηκε η διευθέτηση του υπό εξέταση τµήµατος του δυτικού Γαζώρου ξεκινά από τον 
υφιστάµενο κυβοειδή οχετό διαστάσεων 6x2m. Κατάντι του οχετού προτείνεται να κατασκευαστεί 
πτερυγότοιχος, διαστάσεων 6x2m µήκους 5,4m για την οµαλή προσαρµογή της ορθογωνικης διατοµής 
του οχετού στην τραπεζοειδή του ρέµατος και την προστασία τόσο του τεχνικού όσο και της διατοµής του 
ρέµατος. Κατάντι του τεχνικού τοποθετούνται συρµατοστρωµνές και χαλινοί για την προστασία του 
πυθµένα. 
Η στάθµη νερού (WS=+113,33) που προκύπτει στην Χ.Θ. 0+919,68 και µετά από εκβάθυνση της κοίτης 
ανάντι  της  υφιστάµενης  ιρλανδικής  διάβασης  εξακολουθεί  να  είναι  υψηλότερη  από  την  υφιστάµενη 
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στάθµη της οικίας δεξιά του ρέµατος (+112,68), όπως αναλυτικά δείχνεται στην αντίστοιχη 
οριζοντιογραφία. Για τον λόγω αυτό επιλέγουµε τελικά να καθαιρεθεί ο υφιστάµενος δίδυµος οχετός και 
να κατασκευαστεί στη θέση του κιβωτοειδής οχετός διατάσεων 6x2m και µήκους 10m, ενώ οι νέες χοάνες 
(ανάντι και κατάντι) για την οµαλή προσαρµογή από την τραπεζοειδή διατοµή του ρέµατος στην 
ορθογωνική διατοµή του περιτυπώµατος του κιβωτοειδους οχετού κατασκευάζονται από πτερυγότοιχους 
ύψους 6m µε κεκλιµένα τοιχώµατα 2~0m και µήκους 5.4 m Με την κατασκευή του οχετού η στάθµη του 
νερού πέφτει πλέον στη WS=+112,34 στην υπόψη κρίσιµη θέση. 

Ανάντι και κατάντι του τεχνικού τοποθετούνται συρµατοστρωµνές και χαλινοί για την προστασία του 
πυθµένα. 
Επίσης περί των Χ.Θ. 0+967,26 και 0+902,26 τοποθετούνται νέοι χαλινοί για την σταθεροποίηση της 
κοίτης. 
Γενικότερα στο τµήµα αυτό δεν πραγµατοποιούνται άλλες τροποποιήσεις παρά µόνο µικρή εκσκαφή του 
πυθµένα για την δηµιουργία ενιαίας κλίσης ενώ τονίζουµε πως στο τµήµα αυτό οι οριογραµµές είναι 
καθορισµένες σύµφωνα µε την προηγούµενη µελέτη. 
Ο δρόµος που υπάρχει στην δεξιά όχθη του ρέµατος ανακατασκευάζεται υψοµετρικά στην προτεινόµενη 
στάθµη της δεξιάς όχθης, λόγω του ότι καθαιρείται ο υφιστάµενος δίδυµος αγωγός και κατασκευάζεται ο 
νέος κιβωτοειδής οχετός, οπότε η εγκάρσια διάβαση δεν γίνεται πλέον µέσα από την κοίτη του ρέµατος 
αλλά στην στάθµη της όχθης. 

 

 
Από Χ.Θ. 0+901,25 έως την Χ.Θ. 0+689.67 

 
Πραγµατοποιείται  µικρή  εκσκαφή  του  πυθµένα  για  την  δηµιουργία  ενιαίας  κλίσης  και  επίχωση  των 
πρανών έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η προτεινόµενη τραπεζοειδής διατοµή και να κατασκευαστεί περί την 
Χ.Θ. 0+784,25 νέος κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 6x2m µήκους 28,22m σε αντικατάσταση της 
καταρτούµενης ανεπαρκούς ιρλανδικής διάβασης. Ανάντι του οχετού κατασκευάζεται, για την οµαλή 
προσαρµογή από την τραπεζοειδή διατοµή του ρέµατος στην ορθογωνική διατοµή του περιτυπώµατος 
του κιβωτοειδους οχετού, χοάνη από πτερυγότοιχο ύψους 2m µε κεκλιµένα τοιχώµατα 2~0m, µήκους 
11,40m ενώ κατάντι κατασκευάζεται χοάνη µε όµοιο πτερυγότοιχο µήκους 5.4m 

 
Στον πυθµένα και τα πρανή ανάντι και κατάντι των χοανών εισόδου-εξόδου του συστήµατος των οχετών 
κατασκευάζονται τοπικές επενδύσεις προστασίας µε συρµατοστρωµνές και συρµατκιβώτια. 

 

Στη Χ.Θ. 0+739,38 και στη Χ.Θ. 0+705,25 κατασκευάζονται νέοι αναβαθµοί ενώ στον πόδα του 
αναβαθµού τοποθετούνται σαρζανέτια για την προστασία της κοίτης από την υποσκαφή που µπορεί να 
δηµιουργήσει η πτώση. 

 

Ο δρόµος που υπάρχει στην δεξιά όχθη του ρέµατος ανακατασκευάζεται υψοµετρικά στην προτεινόµενη 
στάθµη της δεξιάς όχθης, λόγω του ότι κατασκευάζεται ο νέος κιβωτοειδής οχετός, οπότε η εγκάρσια 
διάβαση δεν γίνεται πλέον µέσα από την κοίτη του ρέµατος αλλά στην στάθµη της όχθης. Για την 
προστασία του πρανούς του ρέµατος δίπλα στον ανακατασκευασµένο δρόµο τοποθετούνται 
συρµατοστρωµνές από την Χ.Θ. 0+887,00 έως την Χ.Θ. 0+811,77 µόνο στη δεξιά όχθη του ρέµατος, 
όπως αναλυτικά δείχνεται στην αντίστοιχη οριζοντιογραφία. 

 

Επίσης περί της Χ.Θ. 0+856,52 τοποθετείται νέος χαλινός για την σταθεροποίηση της κοίτης. 
 

Τέλος, τονίζουµε πως στο τµήµα αυτό οι οριογραµµές είναι καθορισµένες σύµφωνα µε την προηγούµενη 
µελέτη. 

 

Από Χ.Θ. 0+689.67 έως την Χ.Θ. 0+354.01 
 

Στο τµήµα αυτό πραγµατοποιείται εκσκαφή πυθµένα για την δηµιουργία ενιαίας κλίσης . 
Περί την Χ.Θ. 0+644,78 τοποθετείται νέος χαλινός για την σταθεροποίηση της κοίτης. 
Περί την Χ.Θ. 0+554,93 ανακατασκευάζεται υφιστάµενη ιρλανδική διάβαση και τοποθετούνται ανάντη και 
κατάντι συρµατοκιβώτια και συρµατόπλεκτες φάτνες, για την προστασία αυτής. 
Περί την Χ.Θ. 0+417,90 κατασκευάζεται νέος κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 6x2m µήκους 28,22m και 
κατασκευάζονται οι νέες χοάνες (ανάντι και κατάντι) για την οµαλή προσαρµογή από την τραπεζοειδή 
διατοµή του ρέµατος στην ορθογωνική διατοµή του περιτυπώµατος του κιβωτοειδους οχετού οι οποίες 
αποτελούνται από πτερυγότοιχους ύψους 2m µε κεκλιµένα τοιχώµατα 2~0m, µήκους 11,63m στα ανάντη 
ενώ στα κατάντη έχουν µήκος 5,4m. 
Στον πυθµένα και τα πρανή ανάντη και κατάντη των χοανών εισόδου-εξόδου του συστήµατος των οχετών 
κατασκευάζονται τοπικές επενδύσεις προστασίας µε συρµατοστρωµνές και συρµατoκιβώτια. 

Περί την Χ.Θ. 0+374,25 κατασκευάζεται νέα ιρλανδική διάβαση και τοποθετούνται ανάντη και κατάντη 
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συρµατοκιβώτια και συρµατόπλεκτες φάτνες, για την προστασία αυτής. Η διάβαση αυτή αποκαθιστά την 
πρόσβαση στο δρόµο-κοίτη του ρέµατος, επειδή όπως προαναφέραµε από την Χ.Θ. 0+784,00 µέχρι την 
εκβολή η κοίτη λειτουργεί και σαν αγροτικός δρόµος. 
Τέλος, τονίζουµε πως στο τµήµα αυτό οι οριογραµµές είναι καθορισµένες σύµφωνα µε την προηγούµενη 
µελέτη. 

 

Από Χ.Θ. 0+354,01 έως Χ.Θ. 0+000,00 
 

Το τµήµα αυτό δεν έχει οριοθετηθεί και η οριοθέτηση του πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
προέκυψαν κατά τη µελέτη του ρέµατος. 
Γενικότερα στο τµήµα αυτό πραγµατοποιείται µικρή εκσκαφή στον πυθµένα για την δηµιουργία ενιαίας 
κλίσης. 
Περί των Χ.Θ. 0+299,40, 0+250,44, 0+201,82, 0+156,10, 0+105,46 και 0+051,07 τοποθετούνται νέοι 
χαλινοί για την σταθεροποίηση της κοίτης. 
Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα προβλέπεται κατά µήκος των δρόµων που είναι παράλληλοι στο ρέµα του 
∆. Γαζώρου για την προστασία των πολιτών. 
Κιγκλίδωµα από σιδηροσωλήνες. Προβλέπεται η κατασκευή κιγκλιδώµατος στα µέτωπα των νέων οχετών 
(πάνω από την κορωνίδα) καθώς επίσης και στη στέψη των τοίχων αντιστήριξης που είναι οριζόντιοι (δεν 
είναι κεκλιµµένοι κατά το µήκος τους), για την προστασία πεζών και σήµανση - προστασία των οχηµάτων. 

Σέρρες   22/01/2018 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 
 
 

Φράγγος Μιχαήλ 
Αρχ/των Μηχ/κος µε Α΄β 

 

Σέρρες   22/01/2018 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο Αν/της Προϊστάµενος ∆. Π. 
 
 
 
 

Αναστασιάδης Παναγιώτης 
Πολ/κος  Μηχ/κος µε Α΄β 

 

Ε Κ Ρ Ι Ν Ε Τ  Α Ι 
Με την  αρ οικ. 38207/224 απόφαση 

της  Υ.Τ.E.-Π.Ε. Σερρών 
Σέρρες   22/01/2018 

Ο  Υποδ/ντης 
α.α. 

 
 
 

Αναστασιάδης Παναγιώτης 
Πολ/κος  Μηχ/κος µε Α΄β 
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